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Spotkanie z gościem z Fryburga zakończył ks. dziekan Pasternak, 
składając mu serdeczne podziękowanie za przybycie i dziękując za 
obecność w szystkim  przybyłym .

k s. M a ria n  R o la

5. SESJA NAUKOWA PRACOWNIKÓW 
WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO ATK

Dnia 26 marca 1985 r. odbyła się w  Akadem ii Teologii Katolickiej 
w  W arszawie okresowa sesja naukowa w ykładow ców  miejscowego w y 
działu prawa kanonicznego. Zebranie prowadził Dziekan o. doc. dr hab. 
Stanisław  Ferdynand P a s t e r n a k ,  a zasadniczy referat n/t Prauoo 
a u to r sk ie  w ygłosił p. prof. dr hab. Tomasz D y b o w s k i

Na wsitępie prelegent zaznaczył, że jego wystąpienie będzie miało 
charakter pewnej syntezy obejm ującej jedynie informację o  zagadnie
niach związanych z prawem autorskim, pominięte zaś zostaną ze w zglę
du na ograniczony czas zagadnienia dyskusyjnej i ich teoretyczne na
świetlenie. Przechodząc do omawiania konkretnych zagadnień wskazał 
najpierw  p. prof. Dybow ski na źródła prawa autorskiego obowiązują
cego w  Polsce. Należy do nich przede wszystkim  U staw a o prawie autor
skim  z 10 lipca 1952 r., do której w ydano później szereg przepisów w y 
konawczych. Polska ratyfikow ała też dotyczące tej sprawy międzynaro
dowe konw encje (z 1886 i  1952 r. w  późniejszych ich redakcjach), za
w arła także dwustronne um owy z innym i krajam i, m. in. z Z SR R  i USA. 
Obecne przepisy o prawie autorskim b yły  poprzedzone ustawą z r. 1926, 
a jeszcze wcześniej ustawodawstwem zaborczym, które w  każdym  za
borze inaczej przejęło zrodzoną w  X IX  w. ideę ochrony praw autora 
do swego dzieła. N ależy się też spodziewać, że aktualnie obowiązujące 
normy będą ulegały ciągłej ewolucji, gdyż nowoczesne techniki reje
strowania oraz powielania i  odtwarzania pisma, głosu, obrazu i dźwię
ku  rodzą coraz to nowe zagrożenie dla praw autorskich i w ym agają  
nowych sposobów ich ochrany.

Za przedmiot praw a autorskiego uważa się utwór, czyli każdy orygi
nalny przejaw  m yśli autora w  dziedzinie naukowej, literackiej i arty
stycznej, który został ustalony, tzn. nadano mu postać pozwalającą na 
odbiór przez innych. Ustalenie utworu jest pojęciem szerszym od jego 
utrwalenia. Ustaleniem bowiem jest już np. wygłoszenie mowy, w y 
konanie im prowizacji muzyczne itp., podczas gdy utrwalenie to np. za
pis na płycie gramofonowej czy w ydanie drukiem. Trzeba też odróżnić 
pojęcie samego utworu od jego nośnika, którym  jest książka, płyta lub 
taśma filmowa. O ile nośnik utworu jest przedmiotem praw a m ająt
kowego, to sam utwór jest przedmiotem prawa autorskiego. Za utwór 
uważa się nie tylko dzieła samoistne, lecz także •.— ■ o ile noszą zna
miona twórczości —  zbiory i antologie sporządzone z utworów innych
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autorów, rekonstrukcje tekstu, szkice, dzieła zaczęte i projekty, dzieła 
zależne, w  których w ykorzystano dorobek twórczy innych oraz dzieła 
inspirowane, dla których podnietą był utwór innego autora (np. scena
riusz oparty o dzieło literackie lub tłumaczenie, gdzie zawsze musi być 
podany autor pierwowzoru i rozpowszechnianie utworu zależnego jest 
uzależnione, przynajm niej czasowo, od jego zgody). W edług ustawodaw
stwa obowiązującego w  Polsce prawa autorskie są chronione zasadni
czo odnośnie wszystkich utworów i nie jest w ym agane umieszczanie 
na nośniku utworu specjalnej klauzuli zabraniającej przedruku lub  
powielania (c o p y r ig h t). Jednakże ustawa przewliduje też pewne w yjątki: 
spod ustawy o ochronie praw autorskich ,są wyłączone np. alkty prawo
dawcze, administracyjne i sądowe, formularze, (informacje prasowe, 
a także opublikowane fotografie (to ostatnie budzi jednak dużo zastrze
żeń ze względu na dużą niekiedy wartość finansową fotografii, którą 
reporter traci po opublikowania zdjęcia).

Podmiotem prawa autorskiego jest zasadniczo osoba fizyczna, chyba  
że przepis w yraźnie stanowi ooś innego lub autor w  umowie zrzeknie 
się sw ych praw na rzecz osoby prawnej. G dy autor jest anonimowy 
lub w ystępuje pod pseudonimem, witedy prawa autorskie w ykonuje w y 
dawca, ale musi porozumiewać się z autorem. Nieco bardziej skompli
kowana jest spraw a prawa autorskiego w  przypadku dzieł zbiorowych. 
W zbiorze dzieł TÓżnych autorów, któremu w ydaw ca nadaje własny, 

wym agający twórczego wkładu układ, koncepcja układu jest własno
ścią w ydaw cy, a poszczególne elementy są własnością ich autorów. 
W dziejach łączonych, gdzlie każde dzieło ma .osobny byt (np. m uzyka  
i libretto w  operze), poszczególne elem enty są własnością poszczegól
nych autorów. Co do dzieła powstałego w  w yniku współpracy, gdzie 
można wyodrębnić w kład poszczególnych autorów, istnieją rozbieżne 
opinie na temat, czy poszczególni autorzy mogą korzystać z prawa 
autorskiego niezależnie od innych współautorów. Jeszcze bardziej jest 
skomplikowana ocena uprawnień autorskich w  odniesieniu do dzieła, 
w którym nie da się wyodrębnić w kładu .poszczególnych autorów. Osob
nym problemem jest także prawo autorskie do twórczości naukowej 
prowadzonej w  ramach jakiegoś instytutu naukowego. Przepisy gw a
rantują instytutowi prawo do publikacji osiągnięć naukowych w  ciągu  
dwóch lat po ich ukończeniu. Pow staje jednak pytanie, czy instytut 
może dokonywać publikacji bez pytania o zgodę, czy też posiada jedy
nie pierwszeństwo w ydania pracy, którą autor chce opublikować.

Na treść prawa autorskiego składają się uprawnienia osobiste, np. 
prawo do wydania, do integralności dzieła, do pseudonimu. Obok tego 
istnieją uprawnienia materialne, jak honorarium, udział w  zyskach itp. 
Zdaniem p. prof. Dybowskiego rozróżnianie uprawnień osobistych i ma
terialnych jest uzasadnione, gdyż prawa osobiste autora są chronione 
nie tylko przez ustawę o prawie autorskim, lecz i przez linne przepisy, 
zwłaszcza K o d e k s u  C y w iln e g o . Prawo autorskie w  jego aspekcie m ate-
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rialnym można by więc określić jako w yłączne prawo do wykorzystania  
zarobkowej wartości utworu. Obejm uje ono różne formy eksploatacji, 
jak np. publiczne wykonywalnie utworu, utrwalenie drukiem lub w  in
nej formie, publiczne w ystawienie itp. Zbycie przez autora prawa do 
eksploatacji w  jednej formie nie pociąga za sobą prawa do eksploato
wania w  innej formie. Również zbycie przez autora całości praw m ająt
kow ych do utworu do utworu nie obejm uje form eksploatacji, które 
staną się możliwe dzięki wprowadzeniu w  przyszłości nowych technik 
utrwalania lub odtwarzania.

Praw o autorskie jest określone i  ograniczone wieloma przepisami 
ustawowymi. Istnieje także ustawowa delegacja, by władze admdinistrą
cy jna dokonywała odpowiednich regulacji. Dlatego można wskazać 
wiele norm, które bądź ograniczają monopal autora, bądź stoją na stra
ży jego uprawnień. Radio i telew izja mogą odtwarzać bez zgody auto
ra utwory już opublikowane, a więc —  według powszechnej opinii 
prawników —  nde tylko ustalone, lecz ustalone, utrwalone i opubliko
wane. Wolno kopiować i odtwarzać utwory (z w yjątkiem  architektoni
cznych) dla osobistego użytku osób fizycznych, jeżeli osoby te nie czer
pią z odtwarzania zysku, co jednak w  dobie video-kaset i  kserografów  
często jest trudne do skontrolowania i dlatego istnieją postulaty, by  
na rzecz autorów opodatkować producentów kaset i urządzeń powie
lających. Nie trzeba zezwolenia autora na przedrukowywanie tekstów  
dotyczących spraw politycznych, gospodarczych i kulturalnych, co jed- 

naik nde dotyczy prac naukowych i literackich. Podobnie można bez 
zezwolenia autora i bez płaoemia mu honorarium drukować teksty prze
mówień (a więc d kazań) wygłoszonych na publicznych zebraniach. To 
samo odnosi się do przytaczania krótkich cytaitów i krótkich streszczeń 
opublikowanych utworów. Natomiast autor nie może publikować w ła
snych listów bez zgody adresata, do którego je skierował, jeżeli w  treści 
tych  listów adresat jest rozpoznawalny. Nie można bez zgody modela 
i honorarium dla niego publikować czyichś portretów lub fotografii, 

chyba że chodzi o  osoby powszechnie znane które, wyraźnie nie sprze
ciw iły  się ich portretowaniu lub chotM  o obraz;, gdzie postać stanowi 
nieznaczny jego fragment. Czas ochrony praw  autorskich jest w edług  
ustawodawstwa polskiego dość krótki, bo wynosi 25 łat od śmierci auto
ra lub 25 od opublikowania utworu należącego do osoby prawnej. O d
nośnie fotografii zaopatrzonej w  klauzulę co p y r ig h t  czas ten wynosi 
10 lat.

Na straży uprawnień osobistych autora stoją przepisy ustawy o pra
w ie autorskim, a także Kodeks Cyw ilny. W  wypadku, gdy ktoś przy
właszcza sobie cudzy utwór podpisując go swoim nazwiskiem  lub pseudo
nimem, gdy narusza anonimowość autora, gd y publikuje utwór wbrew  
wioli autora, gdy wprowadza zmiany lub gdy w  jakikolw iek inny spo
sób działa z  ujm ą dla praw autorskich, w tedy autor, a po jego śmier
ci najbliższa rodzina, może się domagać m Jn. zaniechania działalności
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naruszającej jego prawo, odwołania w  prasie lub publikacji w yroku  
sądowego. Zdaniem p. prof. Dybowskiego nawet w tedy, gdy w ydaw 
nictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, dobre obyczaje 
w ym agają by powiadomić autora przesyłając mu np. tekst do korekty. 
K o d e k s  C y w iln y  daje ponadto autorowi możliwość obrany, gdy praw  
autora jeszcze faktycznie nie naruszono, lecz są zagrożone przez przy
gotowanie bezprawnej publikacji. W przypadku zaś umyślnego naru
szenia praw autorskich tenże kodeks pozwala domagać się nie tylko usu
nięcia skutków bezprawia, lecz d odpowiedniej nawiązka na PC K . Usta
wa o prawie autorskim przewiduje też sankcję karmą (areszt do 2-ch 
lat i grzyw nę do 50 tys. zł.) w  postępowaniu prywatno-skargowym .

Mimo istnienia specjalnych przepisów o ochronie prawa autorskie
go —  stwierdził p. prof. Dybowski w  zakończeniu swego wystąpienia —  
ochrona ta w  praktyce napotyka na wiele trudmośai i problemów. Np. 
plagiat nie zawsze przybiera tak jaw ną formę, że ktoś niezmieniony 
utwór innego autora podpisuje swoim nazwiskiem. Może więc powstać 
problem, jak odróżnić plagiat od utworu zależnego, gdy plagiator sitara 
się zatrzeć ślady sw ej przestępczej działalności nadając „swemu” utwo
rowi cechy oryginalności. N iełatw ą też sprawą jest oszacowanie w y 
sokości odszkodowania, jakie należy się autorowi. Art. 56 U staw y o 
prawie autorskim m ówi o zaniechaniu dalszego naruszania, zwrocie 
korzyści i wynagrodzeniu szkód. Art. 405 kc o  bezprawnym wzboga
ceniu się nakazuje w ypłatę odszkodowania w  wysokości zubożenia. Jed
nakże czasem w ydaw ca odnosi bardzo pokaźne zyski z w ydania utworu 
bez zgody autora d naw et późniejsze zapłacenie honorarium autorowi 
nie pozbawia tych zysków i nie zniechęca go do bezprawnego działa
nia w  przyszłości, gdyż niczym nie ryzykuje: co n ajw yżej w ypłaci ho
norarium, gdy rzecz się ujawni. Z drugiej zaś strony może się zdarzyć, 
że autor m ógłby korzystniej w ydać swój utwór, gdyby nie w cześniej
sze w ydanie bez jego zgody. W praktyce Więc —  co wikłać choćby na 

podstawie zasygnalizowanych problemów —  ochrona praw  autorskich 
wym aga jeszcze dalszego rozwoju i dostosowywania się do zmieniają
cych się warunków i technik.

Po zakończeniu referatu ks. dziekan Pasternak podziękował p. prof. 
Dybowskiemu i oitworzył dyskusję staw iając pytanie, czy istnieją pra
wne środki przeciw tym, którzy produkują film y i  zdjęcia zabytków  
historycznych bez zgody tych, którzy się nim i opiekują oraz pokryw a
ją koszta ich ekspozycji i konserwacji. P. prof. D ybow ski w yraził po
gląd, że nie ma w  tym  naruszania praw  autorskich, ale można by do
chodzić odszkodowania w  oparciu o airt. 405 kc m ówiący o bezprawnym  
wzbogaceniu. Następnie ks. prof. dr hab. M arian Żurowski poruszył 
problem cytowania podręczników i problem cytowania dzieł, do któ
rych ktoś sam nie dotarł, lecz przem ilczając cudzą —  czasem niema
łą —  pracę badawczą publikuje teksty odnalezione przez kogoś innego 
w  archiwach lub bibliotekach. Autor referatu stwierdził w  odpowiedzi,
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że cytowanie za podręcznikami oczywistych i powszechnie znanych treś
ci nie narusza praw autora, ale cytowanie treści, kstóre są twórczym  
wkładem  autora podręcznika, w ym aga by to zasygnalizować d podać 
pochodzenie cytatu. Cytow anie zaś „z drugiej ręki” nie narusza prawa 
autorskiego osoby, która cytat odnalazła w  dziele oryginalnym, lecz 
jest sprzecznie z zasadami etycznym i i do dobrych obyczajów należy —  
na co zwrócili też uwagę w  dyskusja p. prof. dir hab. H enryk K upi- 
szewski i p. mgr Adam  Dubec —  podać, kto dany tekst odnalazł i 
podziękować pracownikom archiwum czy biblioteki, którzy utrwalają  
teksty oryginalne na mikrofilmach i następnie je udostępniają. P. prof. 
Kupiszewski dodał ponadto, że starożytni Rzymianie ochronę praw au
torskich sprowadzali do kontraktu kupna-sprzedaży: autor dzieła sprze
dawał manuskrypt w ydaw cy i tym  samym tracił już prawo do tego 
rękopisu; w ydaw ca polecał sporządzenie odpowiedniej ilości kopii i je 
sprzedawał, tracąc jednak monopol na ich rozpowszechnianie. Podpi
sywanie ziaś cudzego dzieła swoim nazwiskiem sprowadzało na oiszusta 
dyshonor i epitet plagiatora (terminem p la g iu m  określano kradzież dzie
cka). Następny uczestnik dyskusji, ks. prof. dr hab. Tadeusz Paw luk  

poruszył problem twórczego w kładu promotora w  prace dyplomowe pi
sane pod jego kierunkiem. P. prof. Dybowski był zdania, że za autora 
tych prac należy uznać tylko tego, toto je zredagował w  celu uzyska
nia stopnia naukowego. P. prof. Kupiszewski zauważył, że w  pracy  
dyplomowej zawsze jest zaznaczone, pod czyim kierunkiem była pisana 
i w  ten sposób jest doceniony twórczy w kład promotora. Ks. prof. Żu
rowski w yraził opinię, że autor pracy dyplomowej powinien zaznaczyć 
w  przypisie, które myśli zostały mu podsunięte przez uczestników se
minarium naukowego. K olejny uczestnik dyskusji, p. prof. dr hab. Mie
czysław  Nieduszyński podniósł zagadnienie publikowania przez autora 
tego samego dzieła w  dwóch różnych wydawnictwach. W odpowiedzi 
p. prof. Dybowski stwierdził, że problem ten winna regulować umowa 
z  pierwszym wydawnictwem . W edług stosowanej praktyki przyjęte jest 
publikowanie tego samego dzieła w  innym  języku, natomiast publiko
wanie po raz drugi np. artykułu naukowego bez porozumienia z pier
w szym  w ydaw nictw em  uchodzi za nielojalność.

Po wyczerpaniu siię listy dyskutantów ks. doc. Pasternak podał do 
wiadomości bieżące komunikaty, dotyczące spraw dydaktycznych w y 
działu, a następnie podziękował uczestnikom sesji i  dokonał jej zam
knięcia.

ks. Marian Rola

6. EWOLUCJA TEKSTU KANONÓW 1055 I 1095 
(WYKŁAD W ATK KS. PROF. MORRISEY’A Z KANADY)

W m aju baw ił z w izytą w  Akadem ii Teologii K atolickiej w  Warsza
w ie ks. prof. Francis G. Moorisey, dziekan W ydziału Prawa na U ni-


