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Dziedziczenie praw maj¹tkowych w �wietle polskiego
prawa autorskiego

I. Wprowadzenie
Spadkobiercy ustawowi i testamentowi wchodz¹ w ogó³ maj¹tko-

wych praw i obowi¹zków zmar³ego twórcy. Staj¹ siê oni podmiotami
maj¹tkowych praw autorskich. Jest to znana prawu autorskiemu sytu-
acja, kiedy jedna osoba jest twórc¹, a inna uprawnionym z tytu³u ma-
j¹tkowych praw autorskich.

Nale¿y za³o¿yæ, ¿e wprowadzenie regu³y dziedziczno�ci maj¹tkowych
praw autorskich jest jednym z czynników promuj¹cych twórczo�æ. Gdyby
ustawodawca wyra�nie nie przewidzia³ dziedziczenia tych praw, musie-
liby�my uznaæ, ¿e nie wchodz¹ one do spadku jako prawa �ci�le zwi¹zane
z osob¹ twórcy. Wówczas prawa maj¹tkowe po �mierci twórcy wyga-
sa³yby. W takiej sytuacji twórcy nie byliby zainteresowani rozpowszech-
nianiem swoich utworów, poniewa¿ w razie ich �mierci ekonomiczne
efekty ich twórczo�ci trafia³yby do podmiotów rozpowszechniaj¹cych,
a nie do osób bliskich twórcy.

II. Czas trwania praw autorskich
W doktrynie cywilistycznej nie wywo³uje w¹tpliwo�ci za³o¿enie, ¿e prawo

w³asno�ci jest nieograniczone w czasie. Podmiotowe prawo w³asno�ci jest
chronione tak d³ugo, jak d³ugo istnieje rzecz, na której to prawo ustano-
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wiono. Konstrukcja maj¹tkowych praw autorskich1  jest oparta na koncep-
cji w³asno�ciowej (z uwagi na podobieñstwo uprawnieñ przys³uguj¹cych
w³a�cicielowi wobec rzeczy i autorowi wobec utworu). Wydawa³oby siê
wiêc, ¿e maj¹tkowe prawa autorskie równie¿ powinny byæ nieograniczo-
ne w czasie. Znane s¹ w historii prawa autorskiego przyk³ady ustaw, które
ustanawiaj¹ nieograniczon¹ w czasie ochronê (Portugalia, Brazylia, Ni-
karagua). Jednak¿e wspó³cze�nie ustawodawcy przewiduj¹ ochronê
ograniczon¹. Czas ochrony jest �skalkulowany� w taki sposób, by nie
zniechêcaæ twórców i producentów2.

Ochrona trwa za ¿ycia autora i okre�lony czas po jego �mierci.
Konwencja berneñska3 wyznaczy³a �wiatowy standard czasu ochrony
wynosz¹cy 50 lat po �mierci autora. Twórcy konwencji berneñskiej usta-
nowili w ten sposób ochronê interesów maj¹tkowych autorów oraz dwóch
pokoleñ ich zstêpnych. Z uwagi na wyd³u¿enie �redniego okresu ¿ycia
w krajach Wspólnoty Europejskiej i ró¿nice w okre�leniu czasu ochrony
w pañstwach cz³onkowskich ustawodawca europejski wyda³ dyrektywê
o czasie ochrony4, ustanawiaj¹c jej 70-letni okres.

Pañstwa cz³onkowskie i niektóre kraje nienale¿¹ce do Wspólnoty (np.
Norwegia, Szwajcaria, Brazylia, Peru) dostosowa³y swoje ustawodaw-
stwo do tego wyd³u¿onego okresu ochrony. Wiele pañstw przestrzega
standardu wyznaczonego przez konwencjê berneñsk¹ (np. Japonia, Boliwia,
Arabia Saudyjska, Mo³dawia, Rosja). Ustawodawcy rzadko decyduj¹ siê
na utrzymywanie krótszych (np. Jordania wprowadzi³a 30-letni¹ ochronê)
lub d³u¿szych okresów ochrony (ustawa kolumbijska przewiduje 80-letni¹
ochronê).

Ustawodawca polski, jeszcze przed przyst¹pieniem do Unii Europej-
skiej, wprowadzi³ 70-letni okres ochrony maj¹tkowych praw autorskich.

1 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 ze zm.), dalej: pr. aut.
2 Tak w odniesieniu do ustawy amerykañskiej P. G o l d s t e i n, [w:] Copyright�s Hi-

ghway: from Gutenberg to the Celestial Jukebox, New York 1994, s. 175 i nast.
3 Akt paryski konwencji berneñskiej o ochronie dzie³ literackich i artystycznych

z 24 lipca 1972 r., za³¹cznik do Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474.
4 Dyrektywa Nr 1993/98/WE w sprawie ujednolicenia czasu ochrony prawa autorskie-

go i niektórych praw pokrewnych; zob. tekst [w:] J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, Prawo
autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy miêdzynarodowe, Warszawa 2002, s. 854 i nast.
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Oznacza to, ¿e po up³ywie tego okresu ka¿dy mo¿e swobodnie korzystaæ
z twórczo�ci, przestrzegaj¹c jedynie praw osobistych twórców. Korzy-
stanie to jest nieodp³atne. Jedynym wyj¹tkiem od tej regu³y jest instytucja
domaine public payant.

III. Dziedziczno�æ praw autorskich
Skoro maj¹tkowe prawa autorskie s¹ chronione przez 70 lat post mortem

auctoris (art. 36 pr. aut.) konieczne staje siê okre�lenie losów tych praw
po �mierci twórcy. Kwestie dotycz¹ce losów maj¹tku zmar³ej osoby fi-
zycznej reguluje prawo spadkowe. Prawo autorskie wprowadza jedynie
modyfikacje ogólnych regu³ wynikaj¹cych z prawa spadkowego.

Okre�laj¹c losy maj¹tkowego prawa autorskiego po �mierci twórcy,
ustawodawca musia³ uwzglêdniæ dwa za³o¿enia. Po pierwsze, wraz
z up³ywem czasu post mortem auctoris wykonywanie praw maj¹tkowych
staje siê coraz trudniejsze, do tego stopnia, ¿e eksploatacja niektórych dzie³
mo¿e zostaæ zablokowana. Po drugie, autorzy tworz¹ czêsto z my�l¹
o zapewnieniu swoim zstêpnym korzy�ci z wp³ywów nale¿no�ci z tytu³u
rozporz¹dzania prawami do utworu5. Za³o¿enia te ustawodawca uwzglêd-
ni³, wprowadzaj¹c z jednej strony ograniczenia czasu ochrony, a z drugiej
dziedziczno�æ maj¹tkowych praw autorskich.

Charakterystyczna dla polskiego prawa autorskiego jest dziedziczno�æ
wy³¹cznie maj¹tkowego prawa autorskiego. Ustawodawca nie zdecydo-
wa³ siê na zastosowanie znanej w wielu systemach prawnych konstrukcji
dziedziczno�ci autorskich praw osobistych, bez wzglêdu na to, czy opieraj¹
siê one na monistycznej czy dualistycznej koncepcji prawa autorskiego.
Przyk³adem jest prawo francuskie6, belgijskie7 czy niemieckie8.

5 Zob. wyja�nienie ratio legis czasu trwania ochrony autorskoprawnej [w:] A. T r o l -
l e r, Immaterialgüterrecht, Band II, Basel-Frankfurt am Main 1985, s. 124-131.
6 Por. F. P o l l a u d - D u l i a n, [w:] Juris � Classeur, Propriété littéraire et artistique,

Fasc. 1225, Paris 2002, numer brzegowy (dalej: nb.) 49-86; P.-Y. G a u t i e r, Propriété
littéraire et artistique, Paris 2001, nb. s. 365 i nast.; A.L u c a s, H.-J. L u c a s, Traité de
la propriété littéraire et artistique, Paris 1994, s. 361 i nast.
7 Zob. F. d e V i s s c h e r, B. M i c h a u x, Précis du droit d�auteur et des droits voisins,

Bruxelles 2000, nb. 65-68.
8 Zob. G. S c h r i c k e r, Urheberrecht. Kommentar, München 1999, s. 547 i nast.;

H. H a b e r s t u m p f, Handbuch des Urheberrechts, München 2002, nb. 380-381.
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Prawo spadkowe dotyczy wy³¹cznie przej�cia maj¹tku zmar³ej osoby
fizycznej na inne podmioty. Nie okre�la natomiast losów maj¹tku osoby
prawnej, która przesta³a istnieæ. Nie mo¿emy zapominaæ, ¿e prawa au-
torskie w niektórych sytuacjach przys³uguj¹ osobom prawnym. Mam tu
na my�li zw³aszcza osoby prawne bêd¹ce producentami utworów audio-
wizualnych, pracodawcami twórców lub wydawcami. Nale¿y wówczas
siêgn¹æ do norm nale¿¹cych do innych ga³êzi prawa (np. do prawa upa-
d³o�ciowego)

IV.  Prawa wchodz¹ce w sk³ad spadku
Polskie prawo spadkowe opiera siê na zasadzie sukcesji uniwersalnej.

Oznacza to, ¿e jedno zdarzenie, jakim jest �mieræ spadkodawcy, powoduje
przej�cie ogó³u przys³uguj¹cych mu praw i obowi¹zków maj¹tkowych
na inne podmioty (spadkobierców). Wchodz¹ one w sk³ad spadku.

Zgodnie z art. 922 k.c. spadek stanowi ogó³ maj¹tkowych praw i obo-
wi¹zków o charakterze prywatnoprawnym. Pozwala to obj¹æ zakresem
tej normy maj¹tkowe prawa autorskie. Prawo autorskie stanowi lex specialis
w odniesieniu do kodeksu cywilnego w zakresie przej�cia maj¹tkowych
praw autorskich na inne podmioty. Ustawa ta nie zawiera jednak, poza
art. 42 pr. aut., odrêbnych norm dotycz¹cych dziedziczenia. Oznacza to
powrót w kwestii dziedziczenia praw i obowi¹zków z zakresu maj¹tko-
wego prawa autorskiego do ogólnych regulacji kodeksu cywilnego.

Przyjêcie przez ustawodawcê koncepcji dziedziczno�ci maj¹tkowych
praw autorskich wyklucza interpretowanie ich jako ��ci�le zwi¹zanych
z osob¹ zmar³ego� i w konsekwencji wy³¹czenie ze spadku9.

Spróbujmy prze�ledziæ, jakie maj¹tkowe prawa i obowi¹zki autorsko-
prawne wchodz¹ w sk³ad spadku.

Spadek obejmuje ogó³ autorskich praw maj¹tkowych. W celu usta-
lenia, o jakie konkretnie uprawnienia chodzi, musimy odwo³aæ siê do tre�ci
art. 17 pr. aut. Zgodnie z tym przepisem twórcy przys³uguje wy³¹czne
prawo do korzystania z utworu i rozporz¹dzania nim na wszystkich polach
9 Por. A. K o p f f, [w:] S. G r z y b o w s k i,  A. K o p f f,  J. S e r d a, Zagadnienia prawa

autorskiego, Warszawa 1973, s. 170; J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, [w:] J. B a r t a,
M. C z a j k o w s k a - D ¹ b r o w s k a,  Z. Æ w i ¹ k a l s k i,  R. M a r k i e w i c z,  E. T r a -
p l e, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kraków 2005,
s. 386.
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eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
W chwili �mierci spadkodawcy prawa te przechodz¹ na spadkobierców.
Oznacza to, ¿e spadkobierca mo¿e sam korzystaæ z utworu lub zezwoliæ
na korzystanie z niego innemu podmiotowi. U¿yte przez ustawodawcê
okre�lenie �rozporz¹dzanie utworem� odnosi siê, wbrew literalnemu
brzmieniu ustawy, do rozporz¹dzania prawem do korzystania z utworu,
a nie do rozporz¹dzania utworem jako takim.

Nabyte przez spadkobierców prawa maj¹tkowe dotycz¹ eksploatacji
utworu �na wszystkich polach eksploatacji�. Przez pole eksploatacji nale¿y
rozumieæ wykszta³cone w praktyce sposoby korzystania z utworu od-
rêbne pod wzglêdem ekonomicznym. Oznacza to, ¿e ka¿dy kolejny sposób
korzystania z utworu staje siê odrêbnym polem eksploatacji, je�li pozwala
zrealizowaæ �si³ê zarobkow¹� tkwi¹c¹ w utworze i pozwala utworowi
dotrzeæ do nowej publiczno�ci10. Przyk³adowe wyliczenie mo¿liwych pól
eksploatacji zawiera art. 50 pr. aut. Oprócz pól wymienionych przez
ustawodawcê istniej¹ tak¿e inne.

Spadkobierca mo¿e korzystaæ z prawa do korzystania z utworu na
wszystkich polach eksploatacji i rozporz¹dzaæ nim. Pojawia siê pytanie,
czy mo¿liwo�æ ta dotyczy jedynie pól znanych w chwili otwarcia spadku
czy tak¿e pól, które powstan¹ pó�niej. Oczywiste jest, ¿e spadkobierca
twórcy mo¿e zawieraæ umowy dotycz¹ce korzystania z utworu wcho-
dz¹cego w sk³ad spadku. Podlega on tym samym ograniczeniom w zakresie
umów prawa autorskiego, jakim wcze�niej podlega³ twórca. W konse-
kwencji spadkobierca nie mo¿e rozporz¹dziæ prawem na polach niezna-
nych w chwili zawarcia umowy. Zasada ta nie dotyczy jedynie utworów
audiowizualnych (art. 41 ust. 4 i 5 pr. aut.).

Przedmiotem dziedziczenia jest równie¿ prawo do wynagrodzenia. Na-
bycie prawa do wynagrodzenia jest konsekwencj¹ rozporz¹dzenia pra-
wem do korzystania z utworu. W konsekwencji przys³ugiwa³oby ono
spadkobiercom nawet wówczas, gdyby ustawodawca nie wymieni³ go
w art. 17 pr. aut. Oprócz tak ogólnie sformu³owanego prawa do wy-
nagrodzenia spadkobiercom przys³uguje odrêbne wynagrodzenie w sy-

10 Zob. P. � l ê z a k, Pola eksploatacji utworów audiowizualnych, Bydgoszcz-Katowi-
ce 2006, s. 18-28.
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tuacjach szczególnych � te formy wynagrodzenia równie¿ wchodz¹ w sk³ad
spadku11. Dotyczy to wynagrodzenia wyp³acanego przez:

1) producentów i importerów urz¹dzeñ oraz no�ników s³u¿¹cych do
zwielokrotniania utworów (art. 20 ust. 2-4 pr. aut.);

2) posiadaczy urz¹dzeñ reprograficznych prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹ w zakresie zwielokrotniania utworów dla u¿ytku osobistego
osób trzecich (art. 201 pr. aut.);

3) o�rodki informacji i dokumentacji (art. 30 ust. 2 pr. aut.);
4) wydawców za umieszczenie w celach dydaktycznych i naukowych

drobnych, opublikowanych utworów lub fragmentów wiêkszych utwo-
rów w podrêcznikach, wypisach i antologiach (art. 29 ust. 3 pr. aut.);

5) korzystaj¹cego z utworu audiowizualnego w zwi¹zku z:
a) wy�wietlaniem w kinach,
b) najmem egzemplarzy i ich publicznym odtwarzaniem,
c) nadaniem telewizyjnym,
d) reprodukowaniem utworu na egzemplarzu przeznaczonym dla w³a-

snego u¿ytku prywatnego.
Do spadku nale¿¹ równie¿ prawa i obowi¹zki o charakterze zobowi¹-

zaniowym wynikaj¹ce z zawarcia przez twórcê umów z zakresu prawa
autorskiego. W sk³ad spadku nie wchodzi jedynie zobowi¹zanie twórcy
do stworzenia utworu. Jest to przyk³ad �wiadczenia, które twórca musi
spe³niæ osobi�cie. Kontrahent zwiera z nim umowê ze wzglêdu na jego
osobiste przymioty. Wydaje siê wiêc, ¿e nale¿y je zaliczyæ do obowi¹zków
��ci�le zwi¹zanych z osob¹ twórcy� niewchodz¹cych w �wietle art. 922
§ 2 k.c. do spadku.

Do spadku nale¿¹ roszczenia zwi¹zane z naruszeniem maj¹tkowych
praw autorskich. Chodzi tu o wierzytelno�ci dotycz¹ce wydania uzyska-
nych korzy�ci, zap³aty podwójnego lub potrójnego stosownego wyna-
grodzenia oraz naprawienia szkody wyrz¹dzonej czynem niedozwolonym
(art. 79 ust. 1 pr. aut.).

Osobiste prawa autorskie nie podlegaj¹ w �wietle prawa polskiego
dziedziczeniu. Jednak¿e roszczenie o zap³atê zado�æuczynienia za doznan¹
krzywdê w razie zawinionego naruszenia autorskich praw osobistych

11 Tak J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, [w:] J. B a r t a, M. C z a j k o w s k a - D ¹ b r o w -
s k a, Z. Æ w i ¹ k a l s k i, R. M a r k i e w i c z, E. T r a p l e, Komentarz do ustawy�, s. 386.
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wchodzi do spadku, o ile powództwo wytoczy³ za ¿ycia twórca12. Regu³a
ta wynika z zastosowania art. 445 § 3 k.c.

V. Zasady dziedziczenia praw maj¹tkowych
Do dziedziczenia maj¹tkowych praw autorskich znajduje zastosowanie

powszechne prawo spadkowe. W konsekwencji na³o¿enia na siebie re-
gulacji spadkowych i autorskoprawnych, po �mierci twórcy spadkobier-
cy nabywaj¹ maj¹tkowe prawa autorskie. Mog¹ korzystaæ z utworu
i rozporz¹dzaæ prawem do korzystania przez czas trwania ochrony au-
torskiej. Po up³ywie tego okresu autorskie prawa maj¹tkowe wygasaj¹,
a utwór przechodzi do tzw. domeny publicznej. Oznacza to, ¿e korzy-
stanie z tego utworu nie wymaga zezwolenia, a jedynie uiszczania (w od-
niesieniu do utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotogra-
ficznych i kartograficznych) stosownych kwot na rzecz Funduszu Promocji
Twórczo�ci13.

Spadkobiercy uzyskuj¹ prawo o tre�ci zbie¿nej z prawem twórcy.
Wyj¹tkiem jest zasada wyra¿ona w art. 18 ust. 2 pr. aut. Zgodnie z tym
przepisem po �mierci twórcy spadkobiercy mog¹ sprzeciwiæ siê egzekucji
z autorskich praw maj¹tkowych do utworu nieopublikowanego, chyba
¿e sprzeciw by³by niezgodny z ujawnion¹ wol¹ twórcy co do rozpo-
wszechniania utworu. A contrario wynika st¹d, ¿e spadkobiercy nie mog¹
sprzeciwiæ siê egzekucji, je�li twórca ujawni³ za ¿ycia wolê rozpowszech-
niania utworu. Wola ta mo¿e byæ uzewnêtrzniona w dowolny sposób,
wydaje siê, ¿e tak¿e dorozumiany.

Tytu³em powo³ania do dziedziczenia maj¹tkowych praw autorskich
jest testament lub ustawa. Zmar³y twórca mo¿e ustanowiæ w testamencie
spadkobierc¹ dowoln¹ osobê fizyczn¹, bez wzglêdu na istnienie wêz³a
pokrewieñstwa i jego stopieñ, albo osobê prawn¹. Nie ma tak¿e przeszkód
dla ustanowienia zapisu. Wówczas spadkobierca jest zobowi¹zany do
przeniesienia wskazanych w testamencie praw maj¹tkowych na zapiso-
biercê. Obok rozporz¹dzeñ dotycz¹cych maj¹tkowych praw autorskich
twórca mo¿e w testamencie wskazaæ osoby, które bêd¹ mog³y w przy-

12 Tam¿e, s. 387.
13 Kwoty te uiszczaj¹ producenci i wydawcy egzemplarzy tych utworów; por. art. 40

pr. aut.
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sz³o�ci wystêpowaæ z roszczeniami o ochronê autorskich praw osobi-
stych twórcy. Je¿eli tego nie uczyni, powództwa takie mog¹ wytaczaæ:
ma³¿onek, a w jego braku kolejno zstêpni, rodzice, rodzeñstwo i zstêpni
rodzeñstwa (art. 78 ust. 2 pr. aut.).

Prawo polskie nie przewiduje konstrukcji spadku bezdziedzicznego.
W sytuacji kiedy nie ma ma³¿onka i krewnych powo³anych do dziedzi-
czenia ustawowego, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamiesz-
kania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Je¿eli nie da siê
ustaliæ ostatniego miejsca spadkodawcy lub miejsce to znajdowa³o siê za
granic¹, spadek przypada Skarbowi Pañstwa jako spadkobiercy ustawo-
wemu (art. 935 k.c.). Regu³a ta dotyczy równie¿ dziedziczenia maj¹tko-
wych praw autorskich. W okresie obowi¹zywania prawa autorskiego
z 1926 r. i z 1952 r. zagadnienie dopuszczalno�ci dziedziczenia wywo-
³ywa³o w doktrynie kontrowersje14. W aktualnym stanie prawnym usta-
wodawca opowiada siê za stosowaniem omawianej regu³y15. Potrzebê jej
wprowadzenia mo¿na uzasadniæ interesem wierzycieli. Mo¿liwa jest bowiem
sytuacja, kiedy przys³uguj¹ce im wierzytelno�ci nie zosta³yby zaspoko-
jone, gdyby spadek zosta³ pomniejszony o maj¹tkowe prawa autorskie16,
co mia³oby miejsce, gdyby maj¹tkowe prawa autorskie nie zosta³y objête
przez ¿adnego spadkobiercê. O ile w odniesieniu do nieruchomo�ci mo¿na
przyj¹æ, ¿e gmina dziedziczy jako jednostka samorz¹du terytorialnego
najbardziej do tego odpowiednia ze wzglêdów pragmatycznych i ustro-
jowych17, o tyle w odniesieniu do maj¹tkowych praw autorskich trudniej
znale�æ ratio legis przyjêtego przez ustawodawcê rozwi¹zania. Mo¿na

14 Przeciwnikiem dopuszczalno�ci stosowania konstrukcji dziedziczenia maj¹tkowych
praw autorskich przez Skarb Pañstwa, na gruncie ustawy z 1926 r., jest S. R i t t e r m a n,
Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937, s. 142; natomiast zwolennikiem
jej stosowania, na gruncie ustawy z 1952 r., jest A. K o p f f, [w:] S. G r z y b o w s k i,
A. K o p f f, J. S e r d a, Zagadnienia prawa..., s. 170-171.
15 J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, [w:] J. B a r t a, M. C z a j k o w s k a - D ¹ b r o w s k a,

Z. Æ w i ¹ k a l s k i, R. M a r k i e w i c z, E. T r a p l e, Komentarz do ustawy�, s. 398.
16 Tak A. K o p f f, [w:] S. G r z y b o w s k i, A. K o p f f, J. S e r d a, Zagadnienia pra-

wa�, s. 170-171.
17 Por. Z. R a d w a ñ s k i, Wprowadzenie do kodeksu cywilnego, Warszawa 2004,

s. XXVII; M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski t. II,
Warszawa 2003, uwagi do art. 935 k.c. i cytowane tam pi�miennictwo dotycz¹ce dzie-
dziczenia przez gminê.
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przyj¹æ, i¿ wol¹ ustawodawcy jest, by jedynie spo³eczno�æ lokalna mog³a
korzystaæ z utworu i rozporz¹dzaæ prawem do korzystania.

Od regu³y dziedziczenia przez Skarb Pañstwa ustawodawca wprowa-
dzi³ jeden wyj¹tek. Zgodnie z art. 42 pr. aut., je�li autorskie prawa ma-
j¹tkowe jednego ze wspó³twórców mia³yby przypa�æ Skarbowi Pañstwa
jako spadkobiercy ustawowemu, czê�æ ta przechodzi na pozosta³ych przy
¿yciu wspó³twórców lub ich nastêpców prawnych, stosownie do wiel-
ko�ci ich udzia³ów. Jest to jedyna norma ustanawiaj¹ca odmienne od
powszechnie stosowanych regu³ prawa spadkowego zasady dziedziczenia
maj¹tkowych praw autorskich. Wyk³adnia tej normy wymaga kilku uwag.

1) Omawiana norma zosta³a wprowadzona w czasie, kiedy obowi¹-
zywa³ art. 935 § 3 k.c. w pierwotnym brzmieniu, który przewidywa³
dziedziczenie ustawowe w ostatniej kolejno�ci wy³¹cznie Skarbu Pañ-
stwa. W aktualnym stanie prawnym dziedziczy gmina ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy. Dopiero gdy nie mo¿na ustaliæ tego miejsca
lub znajduje siê ono za granic¹, dziedziczy Skarb Pañstwa. Pojawia siê
pytanie, czy nowelizacja art. 935 § 3 k.c. ma wp³yw na wyk³adniê art.
42 pr. aut. Wydaje siê, ¿e nie mo¿na siê dzi� opieraæ na jêzykowej wyk³adni
omawianego przepisu, gdy¿ nie prowadzi ona do zadowalaj¹cych rezul-
tatów. Omawiana norma znajdowa³aby zastosowanie jedynie w sytuacji,
kiedy nie mo¿na ustaliæ ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
w Polsce lub kiedy miejsce to znajdowa³o siê za granic¹, gdy¿ tylko wtedy
dziedziczy Skarb Pañstwa. Natomiast wówczas, gdy spadkobierc¹ usta-
wowym staje siê gmina, nale¿a³oby stosowaæ ogólne regu³y dziedziczenia,
czyli prawa maj¹tkowe jednego ze wspó³twórców przechodzi³yby na gminê.
Nale¿y oprzeæ siê na wyk³adni celowo�ciowej, która prowadzi do wnio-
sku, ¿e zasada opisana w art. 42 pr. aut. znajduje zastosowanie tak¿e do
dziedziczenia przez gminê. Mo¿na ¿a³owaæ, i¿ ustawodawca nie dostrzeg³
i nie usun¹³ tej usterki, nowelizuj¹c prawo autorskie. Po¿¹dana wydaje
siê nowelizacja art. 42 pr. aut. uzgadniaj¹ca jego tre�æ z art. 935 § 3 k.c.

2) Prawa maj¹tkowe jednego ze wspó³twórców nie wchodz¹ do spad-
ku, gdy¿ przechodz¹ na okre�lone osoby niezale¿nie od tego, czy s¹ one
spadkobiercami, czy te¿ nie (art. 922 § 2 k.c.). Osobami tymi s¹ pozostali
przy ¿yciu wspó³twórcy lub ich nastêpcy prawni. Prawa maj¹tkowe prze-
chodz¹ na pozosta³ych wspó³twórców, a nie na spadkobierców zmar³ego
wspó³twórcy.
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3) Komentowany przepis znajduje zastosowanie wy³¹cznie w odnie-
sieniu do utworów wspó³autorskich, a wiêc w sytuacji, kiedy kilka osób
wnios³o wk³ad twórczy w powstanie utworu (tzn. wk³ad ka¿dego ze
wspó³twórców mo¿emy uznaæ za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr.
aut.). Nie mo¿na go wiêc zastosowaæ do zbiorów utworów, czyli wówczas,
gdy twórcy jedynie po³¹czyli swoje utwory w celu wspólnego rozpo-
wszechniania (art. 10 pr. aut.).

4) Specyficzn¹ kategoriê utworów wspó³autorskich stanowi¹ utwory
roz³¹czne, czyli takie, w których wk³ady poszczególnych wspó³twórców
mo¿na wyodrêbniæ z ca³ego utworu i samodzielnie rozpowszechniaæ.
Przyk³adem jest piosenka, do której tekst i muzykê stworzyli ró¿ni autorzy.
Powstaj¹ wówczas prawa maj¹tkowe do ca³o�ci (piosenki) oraz prawa
maj¹tkowe do ró¿nych wk³adów. W przypadku �mierci jednego ze
wspó³autorów pozosta³y przy ¿yciu nie nabywa praw maj¹tkowych do
jego wk³adu. Wk³ady te przechodz¹ zgodnie z ogólnymi zasadami dzie-
dziczenia na spadkobierców. Natomiast pozosta³y przy ¿yciu wspó³twór-
ca ma prawa maj¹tkowe do piosenki jako ca³o�ci. Jako podmiot praw
do ca³ego utworu w miejsce zmar³ego wspó³twórcy wstêpuj¹ jego spad-
kobiercy18.

VI. Konstrukcja droit de suite
Francuskie sformu³owanie droit de suite mo¿na przet³umaczyæ jako

prawo nastêpstwa. Jest to specyficzna instytucja maj¹tkowego prawa
autorskiego przyznaj¹ca twórcy i jego spadkobiercom prawo do wyna-
grodzenia kszta³tuj¹cego siê w wysoko�ci od 0,25% do 5% ceny zawo-
dowo dokonanych odsprzeda¿y oryginalnych egzemplarzy utworów
plastycznych i fotograficznych oraz rêkopisów utworów literackich i mu-
zycznych (art. 19-19.1. pr. aut.). Prawo to zapewnia swego rodzaju
�³¹czno�æ� twórcy z orygina³em utworu. Ma tym samym nie tylko aspekt
maj¹tkowy, ale równie¿ osobisty.

Nierzadko zdarza siê, ¿e konkretne dzie³o z biegiem czasu zyskuje na
warto�ci. Ceny kolejnych odsprzeda¿y mog¹ znacznie przewy¿szaæ cenê
pierwszej sprzeda¿y uzyskan¹ przez twórcê. Jest to najczê�ciej spowo-

18 J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, [w:] J. B a r t a, M. C z a j k o w s k a - D ¹ b r o w s k a,
Z. Æ w i ¹ k a l s k i, R. M a r k i e w i c z, E. T r a p l e, Komentarz do ustawy�,s. 398-399.
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dowane rozwojem kariery artystycznej twórcy i modami na twórczo�æ
okre�lonych autorów. Ró¿nicê miêdzy cen¹ pierwszej sprzeda¿y a cen¹
odsprzeda¿y przechwytywa³y podmioty prowadz¹ce galerie sztuki, domy
aukcyjne itp. Instytucjê droit de suite wprowadzono, by zapewniæ twórcy
udzia³ w dochodach czerpanych przez osoby zawodowo trudni¹ce siê
sprzeda¿¹ oryginalnych egzemplarzy (w ramach prowadzonej dzia³alno�ci
gospodarczej). Prawo to ma charakter alimentacyjny19.

Droit de suite trwa przez okres ochrony maj¹tkowego prawa autor-
skiego (70 lat po �mierci twórcy) i podlega dziedziczeniu. Nale¿y je trak-
towaæ jako wierzytelno�æ i ekspektatywê20 (roszczenie o zap³atê powstaje,
gdy dochodzi do odsprzeda¿y oryginalnego egzemplarza utworu). Prawo
to ró¿ni siê od typowych maj¹tkowych praw autorskich brakiem strony
zakazowej. Maj¹tkowe prawa autorskie polegaj¹ m.in. na przyznaniu twórcy
mo¿liwo�ci zabronienia innym osobom korzystania z utworu w okre�lony
sposób. Przejawia siê to najczê�ciej w przyjêciu przez ustawodawców
sformu³owania, ¿e twórca mo¿e korzystaæ z utworu z wy³¹czeniem innych
osób.

Droit de suite dotyczy wy³¹cznie oryginalnych egzemplarzy utworów,
czyli takich, które wysz³y �spod rêki� twórcy, bowiem tylko za takie
egzemplarze nabywcy s¹ sk³onni zap³aciæ wy¿sz¹ cenê. Chodzi tu o eg-
zemplarze okre�lonych rodzajów utworów. Wyliczenie ustawowe ma
charakter wyczerpuj¹cy.

Wydaje siê, ¿e droit de suite nale¿y traktowaæ jako wyj¹tek od zasady
wyczerpywania prawa wprowadzenia do obrotu egzemplarza utworu.
Je¿eli egzemplarz zosta³ wprowadzony do obrotu przez twórcê lub za jego
zezwoleniem, prawo wprowadzenia do obrotu ulega wyczerpaniu. Ozna-
cza to, ¿e dalszy obrót takimi egzemplarzami jest wolny i nie wymaga
zgody twórcy (za wyj¹tkiem najmu i u¿yczenia egzemplarzy). Ka¿dora-
zowa zawodowo dokonana odsprzeda¿ oryginalnego egzemplarza utwo-
ru, je¿eli dosz³o do niej za ¿ycia twórcy lub w okresie do 70 lat po jego
�mierci, powoduje powstanie roszczenia o zap³atê stosownej sumy.

19 Por. F. P o l l a u d - D u l i a n, [w:] Juris � Classeur�, nb. 109.
20 Por. T. G r z e s z a k, Droit de suite w prawie autorskim, Warszawa 1991, s. 62-63.



105

Dziedziczenie praw maj¹tkowych w �wietle polskiego prawa autorskiego

Podmiotami uprawnionymi z tytu³u droit de suite s¹ twórca i jego
spadkobiercy (ustawowi i testamentowi). Podmiotami zobowi¹zanymi s¹
zbywca oryginalnego egzemplarza oraz dzia³aj¹cy na jego rzecz przed-
siêbiorca (jako agent, komisant, zleceniobiorca)21. Wynagrodzenie jest
wyp³acane za po�rednictwem organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawa-
mi autorskimi.

Nale¿y uznaæ, ¿e prawo polskie w zakresie konstrukcji droit de suite
jest w pe³ni zgodne z wymogami prawa wspólnotowego22.

VII. Utwory po�miertne
Dzie³o przed ujawnieniem stanowi czê�æ osobowo�ci twórcy. Podej-

muj¹c decyzjê o jego ujawnieniu autor publicznie ujawnia tê osobowo�æ23.
Jest to jego uprawnienie o charakterze osobistym. Autor uwalnia tym
samym dzie³o spod swego w³adztwa i oznajmia publiczno�ci jego istnienie.
Jest to zatem wstêp do realizacji praw maj¹tkowych dotycz¹cych okre-
�lonego utworu. Podejmuj¹c stosown¹ decyzjê, twórca nie rozstrzyga
natomiast o rozpowszechnianiu lub publikacji utworu, gdy¿ uprawnienia
te nale¿¹ ju¿ do sfery jego praw maj¹tkowych.

Kwestiê rozpowszechniania lub publikacji utworu po �mierci jego au-
tora nale¿y rozpatrywaæ w dwóch aspektach. Po pierwsze, w okresie,
kiedy trwa okres ochrony maj¹tkowych praw autorskich. Po drugie,
kiedy okres ochrony maj¹tkowych praw autorskich ju¿ up³yn¹³.

Co do rozpowszechniania lub publikacji w okresie trwania ochrony
maj¹tkowych praw autorskich sytuacja przedstawia siê nastêpuj¹co. Jako
uprawnienie osobiste prawo decydowania o pierwszym udostêpnieniu
dzie³a publiczno�ci nie przechodzi na spadkobierców. Je¿eli twórca za
¿ycia podj¹³ decyzjê o wykonaniu tego prawa i przeszed³ do wykonywania
i rozporz¹dzania prawami maj¹tkowymi, zawieraj¹c np. umowê wydaw-

21 Tak E. T r a p l e, [w:] J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, [w:] J. B a r t a, M. C z a j -
k o w s k a - D ¹ b r o w s k a,  Z. Æ w i ¹ k a l s k i,  R. M a r k i e w i c z, E. T r a p l e, Komen-
tarz do ustawy�, s. 268.
22 Por. dyrektywê Nr 2001/84/WE dotycz¹c¹ droit de suite dla autorów oryginalnych

dzie³ sztuki. Tekst w jêzyku angielskim [w:] J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, Prawo autor-
skie..., s. 951 i nast.
23 Por. C. C o l o m b e t, Propriété littéraire et artistique, Paris 1990, s. 154.
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nicz¹, wówczas spadkobiercy dziedzicz¹ prawa i obowi¹zki obligacyjne
spadkodawcy. Nabywaj¹ wiêc prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z umów.
Spadkobierca staje siê tym samym podmiotem praw i obowi¹zków
wynikaj¹cych z umowy wydawniczej. Wydaje siê, ¿e regu³a ta mo¿e
dotyczyæ tak¿e obowi¹zku dostarczenia utworu. Pozornie wydaje siê, ¿e
jest on tak �ci�le zwi¹zany z osob¹ twórcy, ¿e do spadku nie wchodzi.
Jednak¿e mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, kiedy tekst utworu bêd¹cego
przedmiotem umowy wydawniczej znajdowa³ siê u autora dokonuj¹cego
korekty i w tym momencie autor zmar³. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by spadkobiercy przekazali do wydawnictwa tekst z naniesionymi przez
twórcê poprawkami.

Pojawia siê pytanie, co siê dzieje, je�li twórca przed �mierci¹ nie podj¹³
decyzji o pierwszym udostêpnieniu utworu publiczno�ci. Mo¿liwe s¹ wów-
czas dwa rozwi¹zania. Po pierwsze, twórca za ¿ycia mo¿e wskazaæ
osoby uprawnione do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
Wolê swoj¹, jak siê wydaje, mo¿e ujawniæ wyra�nie (np. w testamencie)
lub w sposób dorozumiany. Mog¹ to byæ równie¿ osoby niebêd¹ce spad-
kobiercami. Po drugie, je�li twórca nie wyrazi³ odmiennej woli, jego osobiste
prawa autorskie mog¹ kolejno wykonywaæ: ma³¿onek, zstêpni, rodzice,
rodzeñstwo i zstêpni rodzeñstwa (art. 78 ust. 3 pr. aut.). Wydaje siê, ¿e
osoby te nie mog¹ zmieniaæ woli twórcy24. Oznacza to, ¿e nie mog¹ one
podj¹æ decyzji o publikacji utworu, je�li wiedz¹, ¿e ¿yczeniem twórcy
by³o, by utwór pozosta³ nieopublikowany. Mog¹ natomiast podj¹æ tak¹
decyzjê, je�li wola zmar³ego twórcy nie jest znana.

Po wyga�niêciu maj¹tkowych praw autorskich utwór wchodzi do
tzw. domeny publicznej. Korzystanie z takich utworów jest wolne (nie
wymaga uzyskania zezwolenia podmiotów uprawnionych z tytu³u ma-
j¹tkowego prawa autorskiego. Ustawodawca przyznaje wydawcom tego
rodzaju utworów po�miertnych szczególne uprawnienie o charakterze
maj¹tkowym, dopuszczaj¹c mo¿liwo�æ publikowania lub rozpowszech-
niania w inny sposób utworów, których czas ochrony up³yn¹³, a jego
egzemplarze nie by³y publicznie udostêpnione (art. 991 pr. aut.).

24 J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, [w:] J. B a r t a, M. C z a j k o w s k a - D ¹ b r o w s k a,
Z. Æ w i ¹ k a l s k i, R. M a r k i e w i c z, E. T r a p l e, Komentarz do ustawy�, s. 591.
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Prawo to nale¿y do kategorii tzw. praw pokrewnych. Uznaje ono za
godny ochrony wk³ad organizacyjny i finansowy wydawców utworów
po�miertnych. Chroni tak¿e interes maj¹tkowy wydawcy, który jako pierw-
szy w sposób zgodny z prawem opublikowa³ lub w inny sposób roz-
powszechni³ utwór, którego czas ochrony ju¿ wygas³, a jego egzemplarze
nie by³y dot¹d publicznie udostêpnione.

Podmiotem tego prawa jest wydawca, który jako pierwszy publicznie
udostêpni³ dany utwór. Pojêcie wydawcy tradycyjnie ³¹czy siê z dzia³al-
no�ci¹ polegaj¹c¹ na zwielokrotnianiu egzemplarzy utworu i wprowadza-
niu ich do obrotu, czyli z publikacj¹ w rozumieniu prawa autorskiego25.
Skoro ustawodawca rozszerza dzia³alno�æ wydawcy równie¿ na rozpo-
wszechnianie utworu26, wydaje siê, ¿e w omawianym przepisie pojêciu
wydawcy nale¿y nadaæ szersze od tradycyjnego znaczenie27. Wydawc¹
jest ka¿dy, kto rozpowszechnia utwór. Sformu³owanie, ¿e wydawca ma
rozpowszechniæ utwór zgodnie z prawem, nale¿y odnie�æ do zgodno�ci
dzia³ania wydawcy z prawami dysponenta no�nika materialnego utworu
(np. manuskryptu). Nie jest mo¿liwe przyznanie sformu³owaniu o zgod-
no�ci z prawem charakterystycznego dla prawa autorskiego znaczenia,
wed³ug którego zgodne z prawem rozpowszechnianie oznacza rozpo-
wszechnianie za zgod¹ twórcy. W przypadku omawianego prawa zgoda
nie jest potrzebna, gdy¿ maj¹tkowe prawa autorskie wygas³y28.

Przedmiotem tego prawa jest stworzenie publiczno�ci mo¿liwo�ci za-
poznania siê z niechronionym utworem, który nie by³ wcze�niej rozpo-
wszechniany. Omawiany przepis ustawodawca wprowadzi³, dostosowu-
j¹c prawo polskie do dyrektywy Nr 1993/98/WE w sprawie ujednolicenia
czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Zosta³
on wprowadzony w interesie powszechnym.

Ustawodawca przyzna³ wydawcy wy³¹czne prawo do rozporz¹dzania
utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez
okres 25 lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechniania. Prawo

25 Por. art. 6 pkt 1 pr. aut.
26 Rozpowszechnianiem jest publiczne udostêpnienie utworu. Por. art. 6 pkt 3 pr. aut.
27 J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, [w:] J. B a r t a, M. C z a j k o w s k a - D ¹ b r o w s k a,

Z. Æ w i ¹ k a l s k i, R. M a r k i e w i c z, E. T r a p l e, Komentarz do ustawy�, s. 710-711.
28 Tam¿e, s. 711-712.
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to ma charakter maj¹tkowy, jest wiêc dziedziczne. Omawiane prawo
dotyczy wy³¹cznie utworów, nie znajdzie wiêc zastosowania do wydañ
odnalezionych archiwalnych fonogramów, wideogramów czy artystycz-
nych wykonañ.

VIII. Podsumowanie
Dziedziczenie maj¹tkowych praw autorskich ma istotne znaczenie dla

spadkobierców twórców. Stwarza ono podstawê prawn¹ dla czerpania
korzy�ci z rozporz¹dzania prawem do korzystania z utworu stworzonego
przez zmar³ego twórcê. Wykonywanie autorskich praw osobistych
zmar³ego autora przez jego spadkobierców równie¿ nie jest pozbawione
konsekwencji maj¹tkowych. Spadkobiercy mog¹ podj¹æ decyzjê o pierw-
szym udostêpnieniu utworu publiczno�ci, a pó�niej o jego rozpowszech-
nianiu.


