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Stosownie do przepisów obowiązującego k.p.k. pokrzywdzonemu przysługuje sze
reg upraw nień już w stadium postępowania śledczego. Jak w ykazała praktyka ad 
wokaci. z niektórych zespołów b icrą aktyw ny udział w postępow aniu karnym już
w tej jego fazie i po zaznajom ieniu się z m ateriałam i zakończonego śledztwa nie
jednokrotnie zgłaszają szereg trafnych wniosków (dotyczących np. uzupełnienia
m ateriału dowodowego przez powołanie dowodu z nowych świadków, zebranie do
kumentów, zm ianę kw alifikacji czynu itd.).
W w ielu w ypadkach — jak podkreślają autorzy — dzięki pomocy adw okatów
zostały zmienione w ydane w toku śledztw a postanow ienia o zawieszeniu postępo
wania.
Najwyższy jednak udział adw okatów w charakterze przedstaw icieli pokrzywdzo
nych m a miejsce w stadium postępowania przed sądem. Sądy wielokrotnie uw
zględniały w tym stadium w nioski adwokatów o przekazanie spraw y celem uzu
pełnienia śledztwa, o powołanie dodatkow ych dowodów itd. Wnioski te niejedno
krotnie przyczyniły się do prawidłowego rozstrzygnięcia spraw y (w artykule znaj
dujem y szereg potw ierdzających ten w niosek konkretnych przykładów).
Zgodnie z przepisam i k.p.k. pokrzywdzony ma praw o uczestniczyć w postępowa
n iu sądowym (osobiście lub przez swojego przedstawiciela) w spraw ach z oskarże
nia prywatnego, w spraw ach zaś z oskarżenia publicznego tylko wówczas, gdy wy
stępuje on jednocześnie z powództwem cywilnym. Jednakże niektóre sądy przy
znają adwokatom, którzy reprezentują interesy pokrzywdzonych, możność udzia
łu w postępow aniu sądowym także wówczas, gdy powództwo cywilne nie zostało
wniesione.
Wreszcie autorzy om aw iają sytuację, kiedy dochodzi do różnicy zdań między
pokrzywdzonym a reprezentującym go adw okatem . Zasadą jest, że gdy adw okat
uważa opinię pokrzywdzonego za niepraw idłow ą, to powinien mu to w yjaśnić.
Jeżeli nie uda m u się przekonać swego mocodawcy, może on zrezygnować z dal
szej reprezentacji jego interesów. Nie można się zgodzić, żeby pokrzywdzony po
zbawiony był w tym w ypadku należytej „obrony”, gdyż adw okat obowiązany jest
chronić nie w szystkie w ogóle interesy pokrzywdzonego, lecz tylko ite, które są
chronione przez praw o.
Z drugiej strony pokrzywdzony ma praw o w każdej chwili zrezygnować z po
mocy danego adw okata i zaangażować innego bądź też może sam występować w
obronie swych praw .

Nowe szwedzkie prawo autorskie
Po przeszło 20 latach prac przygotowawczych prom ulgow ane zostały w Szwecji.
20.2(11.1961 r. dw ie nowe ustaw y dotyczące praw a autorskiego, ą mianowicie: jed
na dotycząca dzieł literackich i artystycznych, dru g a — obrazów fotograficznych.
Omawia je w czasopiśmie „Le d ro it d ’a u te u r” (nr 2 z 1961 r.) Torwald H a s s e r .
Nowelizacja ta m iała n a celu uregulowanie nowych problemów w ynikłych
w zw iązku z ogromnym rozwojem techniki, a poza tym zachodziła konieczność
w prow adzenia zm ian umożliwiających ratyfikow anie K onw encji U niwersalnej oraz
tekstu brukselskiego K onw encji Berneńskiej.
Przedm iot praw a autorskiego został w nowej ustaw ie ujęty w sposób ogólny
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(art. 1 ust. 1) zgodnie z określeniem zaw artym w konwencji berneńskiej, z wylicze
niem przykładow ym określonych dóbr podlegających ochronie. Dokładniejsze w ska
zówki co do znaczenia w yrażenia „dzieło literackie lub artystyczne” można zna
leźć w m ateriałach przygotowawczych, gdzie m. in. wskazano, że „dzieło jest
chronione niezależnie od sposobu, w jaki zostało w yrażone” (np. naw et dzieło cho
reograficzne, które nie zostało utrw alone w form ie pisemnej lub w jakiejkolw iek
Innej trw ałej postaci). Z drugiej strony, przedm iot ochrony „powinien osiągnąć
pew ien stopień niezależności i oryginalności lub co najm niej pow inien w yrażać
w pewnym zakresie oryginalność au to ra”.
Praw o szwedzkie o parte jest na zasadzie, że „we wszystkich w ypadkach osoba
fizyczna lub osoby, które stw orzyły dzieło, uw ażane są za pierw otne , podmioty
praw autorskich”.
Praw o autorskie trw a przez 50 la t post m o rte m ąuctoris. U staw a ustanaw ia
także ochronę praw artystów - wykonawców przed naśladow aniem lub nadaw a
niem ich przedstaw ień.
Ochrona dotyczy każdej in terp retacji lub w ykonania dzieł literackich lub arty 
stycznych. A rtyści mogą — podobnie ja k autorzy — scedować sw e praw a n a rzecz
określonych ugrupow ań zawodowych w celu uzyskania określonych korzyści m a
jątkowych. Czas trw an ia tej ochrony wynosi 25 lat.
U staw a chroni także przed kopiowaniem producentów fonogramów wszystkich
rodzajów (płyty, filmy dźwiękowe, nagrania radiow e itd.). Jeżeli fonogram y ta 
kie są w ykorzystyw ane w rad iu lub telewizji, to zarówno artystom - wykonaw 
com, jak i producentom przysługuje praw o do wynagrodzenia. Organizacje radio
we są także chronione przed reem isjam i lub przed publicznym odtw arzaniem za
rejestrow anych em isji radiowych.
Specjalne postanow ienia przew idują krótszą, bo tylko 10-letnią ochronę „pro
ducentów katalogów,' tablic lub podobnych dzieł”. Ochronie podlegają również ty
tu ły dzieł. A kademie powołane są do ochrony p ra w osobistych do dzieł starożyt
nych i klasycznych.
U staw a o ochronie fotografii rozróżnia dw a ich rodzaje:
a) fotografie podobne do dzieł literackich lub artystycznych (czas trw ania och
rony praw nej 50 lat),
b) fotografie zwykłe (czas trw ania ochrony 25 lat).
J.R.

