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NATALIA  

A
rtykuł  115 ustawy z  4 lutego 
1994 r. o Prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze 
zm.), dalej: Prawo autorskie, re-

guluje odpowiedzialność karną za dopuszcze-
nie się plagiatu oraz za inne formy naruszenia 
praw autorskich. Zgodnie z jego treścią:
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wpro-

wadza w błąd co do autorstwa całości lub części 
cudzego utworu albo artystycznego wykonania, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszech-
nia bez podania nazwiska lub pseudonimu 
twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo 
w postaci opracowania, artystyczne wykona-
nie albo publicznie zniekształca taki utwór, 
artystyczne wykonanie, fonogram, wideo-
gram lub nadanie.

3. Kto w  celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej w  inny sposób niż określony w ust.  1 
lub ust.  2 narusza cudze prawa autorskie 
lub prawa pokrewne określone w  art.  16, 
art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, 
art. 94 ust. 4 lub art. 97 albo nie wykonuje 
obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, 
art. 20 ust. 1–4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku.

Wniosek rzecznika 
o zbadanie konstytucyjności

Rzecznik Praw Obywatelskich, mając wątpliwo-
ści co do treści wspomnianego przepisu wystą-
pił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego 
o zbadanie zgodności art. 115 ust. 3 Prawa au-
torskiego z art. 42 ust. 1 konstytucji. Trybunał 
wyrokiem z 17 lutego 2015 r., sygn. akt K 15/13 
orzekł, że wskazany przepis nie narusza ustawy 
zasadniczej.
Zaskarżony ust.  3 art.  115 statuuje odpowie-
dzialność za naruszenie autorskich praw oso-
bistych (art. 16), autorskich praw majątkowych 
(art. 17–18), praw majątkowych twórców i ich 

spadkobierców z tytułu droit de suite (art. 19 
ust. 1, art. 19¹), prawa do artystycznych wykonań 
(art. 86), prawa do fonogramów i wideogramów 
(art. 94 ust. 4) oraz prawa do nadań (art. 97). 
Wskazuje również konsekwencje zaniechania 
wykonania obowiązków wynikających z art. 193 
ust. 2 (obowiązek ujawnienia osoby trzeciej, na 
rzecz której działa sprzedawca w ramach insty-
tucji droit de suite), art. 20 ust. 1–4 (obowiązek 
uiszczenia opłaty przez producentów i importe-
rów urządzeń służących do utrwalania w zakre-
sie własnego użytku osobistego), art. 40 ust. 1 
i 2 (obowiązek wpłat na rzecz Fundusz Promo-
cji Twórczości).
Ustawodawca posłużył się niedookreślonym 
sformułowaniem „w inny sposób”, nie precyzu-
jąc, jakie dokładnie zachowanie podlega pena-
lizacji. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich 
prowadzi to do sytuacji, w której każde działanie 
bliżej niesprecyzowane i podjęte w celu osiąg-
nięcia korzyści majątkowej naruszające prawa 
określone w przywołanym przepisie rodzi poten-
cjalną odpowiedzialność karną, co jest niezgod-
ne z konstytucją. Artykuł 42 ust. 1 konstytucji 
stanowi bowiem, że odpowiedzialności karnej 
podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabro-
nionego pod groźbą kary przez ustawę obowią-
zującą w czasie jego popełnienia. Oznacza to, 
że zakaz albo nakaz obwarowany sankcją karną 
powinien być sformułowany w sposób precy-
zyjny i ścisły. 

Stanowisko wyrażone 
przez trybunał

Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się z tą ar-
gumentacją. W wyroku z 17 lutego 2015 r. (sygn. 
akt K 15/13) stwierdził, że sięgnięcie przez usta-
wodawcę, w przypadku kwestionowanego prze-
pisu, do pojęć niedookreślonych należy uznać za 
uzasadnione charakterem regulacji prawnoau-
torskiej, stosowanej w warunkach dynamicznych 
zmian doby nowych technologii. Stąd ustawo-
dawca zastosował konstrukcję tzw. przestępstwa 
skutkowego, a więc przestępstwa, o którym de-
cyduje wystąpienie określonego skutku, a nie 

Niedookreślone sformułowania  
w prawie są zgodne z konstytucją
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sposób doprowadzenia do tego skutku. Ochronie pod-
lega relacja między autorem a jego dziełem, w którą go-
dzą zarówno działania sprawcy wymienione w art. 115 
ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych, jak i inne naruszenia prawa autorskiego, które do-
konane zostały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 
W konsekwencji Trybunał orzekł, że art. 115 ust. 3 Prawa 
autorskiego jest zgodny z konstytucją. Według niego czyn 
z art. 115 ust. 3 Prawa autorskiego może zostać popełniony 
przez każdego, w każdy sposób – zarówno przez działanie, 
jak i zaniechanie. Podkreślił, że na tej podstawie może być 
karane wyłącznie takie naruszenie cudzych praw autorskich, 
które zmierza w kierunku osiągnięcia korzyści majątkowych.
Trybunał uzasadniając swój wyrok, zwrócił uwagę, że zgod-
nie z wcześniejszym orzecznictwem konstytucyjnym stan-
dard określoności przepisów prawnych, także w zakresie 
normowania art. 42 ust. 1 konstytucji, nie wyklucza moż-
liwości posługiwania się w obrębie prawa karnego pewnym 
marginesem swobody regulacyjnej państwa. Dlatego stan-
dard ten w zakresie regulacji karnej, jakkolwiek stawiający 
wyższe wymagania ustawodawcy, nie wymaga jasności czy 
komunikatywności wyrażenia zakazu lub nakazu prawnego 
w stopniu absolutnym (wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 28 stycznia 2003 r., sygn. akt K 2/02). 
Zasada określoności ustawy karnej nie wyklucza posługi-
wania się przez ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi 
lub ocennymi, jeśli ich desygnaty można ustalić. Z tych 
względów Trybunał przyjął, że sam fakt posłużenia się ode-
słaniem w przepisie penalizującym dane zachowanie nie 
jest wystarczający dla stwierdzenia niezgodności zaskarżo-
nego/kwestionowanego przepisu z art. 42 ust. 1 konstytucji 
(nullum crimen sine lege certa).

Wpływ orzeczenia na 
stosowanie prawa

Jakie będą konsekwencje powyższego rozstrzygnięcia? Trud-
no przewidzieć. Jednak przypuszczać należy, że organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zwiększą swo-
ją aktywność w ściganiu tych, którzy np. ściągają z Inter-
netu !lmu lub pliki muzyczne, a także tych, którzy w inny 
sposób, będąc do tego nieuprawnionymi, czerpią korzyści 
majątkowe z cudzych praw autorskich. Pamiętać jednak na-
leży, że nie każde ściągnięcie pliku z Internetu godzić bę-
dzie w art. 115 ust. 3 Prawa autorskiego. Przepis ten odnosi 
się bowiem wyłącznie do sytuacji, kiedy dana osoba działa 
umyślnie, z nastawieniem na osiągnięcie korzyści majątko-
wej. Pojęcie korzyści majątkowej zde!niował Sąd Najwyższy 
w uchwale z 30 stycznia 1980 r. (sygn. akt VII KZP 41/78). 
Wskazał w niej, że korzyścią majątkową jest każde przyspo-
rzenie majątku sobie lub innej osobie albo uniknięcie w nim 
strat, z wyjątkiem jedynie tych wypadków, gdy korzyść taka 
przysługuje sprawcy lub innej osobie zgodnie z istniejącym 
w chwili czynu stosunkiem prawnym.
Istotny jest także w kontekście odpowiedzialności za naru-
szenie art. 115 ust. 3 ustawy o Prawie autorskim, który prze-
widuje możliwość korzystania z cudzych utworów w ramach 

tzw. dozwolonego użytku osobistego. Trzeba jednak pamię-
tać, że w ramach dozwolonego użytku nie można prowadzić 
budowy (np. budynku) według cudzego utworu architekto-
nicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz korzystać 
z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, 
chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwią-
zanego z celem zarobkowym (art. 23 ust. 1 wskazanej usta-
wy). Instytucja dozwolonego użytku osobistego dopuszcza 
nieodpłatne korzystanie z już rozpowszechnionego utworu 
(tzn. takiego, który miał już swoją premierę) we własnych, 
prywatnych celach, bez zezwolenia twórcy. 

Ściąganie plików 
muzycznych z Internetu

O relacjach art. 115 ust. 3 i art. 23 ust. 1 Prawa autorskiego 
wypowiedział się Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 23 
maja 2013 r. (sygn. akt III KK123/13). Wyrok został wydany 
w następstwie rozpoznania kasacji w sprawie, w której oskar-
żonemu zarzucono, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
działając czynem ciągłym, w wykonaniu z góry powziętego 
zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uzyskał po-
przez ściągnięcie z Internetu oraz innych nośników i skopio-
wanie bez zgody osoby uprawnionej 10 plików mp3 różnych 
wykonawców na szkodę ZAIKS i ZPAV o nieustalonej war-
tości (tj. o czyn z art. 115 ust. 3 Prawa autorskiego). 
Sąd wskazał w  nim, że  przypisany oskarżonemu czyn 
z art. 115 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych polega na działaniu w celu osiąg-
nięcia korzyści majątkowej w sposób inny niż przez przy-
właszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do 
autorstwa utworu bądź artystycznego wykonania albo roz-
powszechniania bez podania danych twórcy takiego utworu. 
W opisie przypisanego oskarżonemu czynu poza wskaza-
niem, że ściągnął plik z Internetu, nie podano, w jaki spo-
sób, poza owym ściągnięciem pliku, miał on się dopuścić 
przypisanego mu przestępnego zachowania. Stosownie bo-
wiem do art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze tej ustawy wolno 
jest nieodpłatnie korzystać, bez zezwolenia twórcy, z roz-
powszechnionego już utworu, w zakresie własnego użytku 
osobistego, z wyłączeniami jedynie wskazanymi w zdaniu 
drugim tego przepisu, które sprawy tej nie dotyczą. Zakres 
własnego użytku osobistego obejmuje przy tym także korzy-
stanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób 
pozostających w związku osobistym, w szczególności pokre-
wieństwa, powinowactwa, lub stosunku towarzyskim z oso-
bą, która bezpośrednio pobrała rozpowszechniony utwór dla 
tak rozumianego użytku (ust. 2 art. 23 Prawa autorskiego). 
Tej okoliczności w sprawie niniejszej w ogóle nie zbadano. 
Mając na uwadze powyżej opisane przesłanki ponoszenia od-
powiedzialności na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, uznać należy, że skazanie 
na jego bazie za naruszenie praw autorskich w inny sposób 
nie jest aż tak dowolne, jak mogłoby się wydawać w kontek-
ście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy prze-
widują sytuacje, w których korzystanie z cudzych utworów 
jest możliwe, aczkolwiek pod ściśle określonymi warunkami. 


