
Ochrona praw autorskich i praw 
pokrewnych

1. prawo cywilne 
2. prawo karne

autorskie prawa osobiste

autorskie prawa majątkowe

Ponadto: ochrona własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja 



Autorskie prawa osobiste
na gruncie przepisów cywilnych

❖ przy zagrożeniu naruszenia: żądanie zaniechania 
działania

❖ przy dokonanym naruszeniu: jak wyżej oraz usunięciu 
skutków naruszenia

❖ naruszenie zawinione = możliwość przyznania 
odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia (na rzecz 
twórcy lub wskazany przez niego cel społeczny)



❖ inne uprawnienia:

❖ - ochrona i roszczenia z art. 189 kpc (żądanie ustalenia 
istnienia zagrożenia lub naruszenia dóbr osobistych - praw 
autorskich)

❖ - ochrona i roszczenia z art. 439 kc (żądanie podjęcia 
środków w przypadku zagrożenia naruszenia dobra 
osobistego przedsięwzięcia środków niezbędnych do 
odwrócenia niebezpieczeństwa i odpowiedniego 
zabezpieczenia

❖ - żądanie naprawienia szkody na zasadach ogólnych - art. 
24 § 2 kc



❖ Krąg osób uprawnionych do wykonywania i ochrony 
praw twórcy po jego śmierci - IUS DISPOSITIVI

❖ małżonek, a w razie jego braku: zstępni, rodzice, 
rodzeństwo, zstępni rodzeństwa

❖ a dodatkowo: stowarzyszenie twórców właściwe ze względu 
na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, która 
zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy



Autorskie prawa majątkowe
na gruncie przepisów cywilnych

Roszczenia uprawnionego z tytułu naruszenia praw autorskich:
1. zaniechanie naruszenia

2. usunięcia skutków naruszenia
3. naprawienia wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych
b) zapłata sumy w wysokości dwukrotności należnego 

wynagrodzenia
c) zapłata sumy w wysokości trzykrotności należnego 

wynagrodzenia gdy naruszenie było zawinione
4. wydanie uzyskanych korzyści



❖ Dodatkowe żądania uprawnionego - niezależne od wcześniej 
wymienionych:

❖ 1. jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie 
oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do 
publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu

❖ 2. zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli 
zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby 
dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe (tylko za zgoda 
uprawnionego)

❖ 3. wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet 
należnego odszkodowania lub zniszczeniu wytworzonych 
materiałów, środków, przedmiotów



Ochrona wizerunku



❖ Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby 
na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia 
zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała 
umówioną zapłatę za pozowanie.

❖ Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

❖ 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano 
w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w 
szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

❖ 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.




