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PODZIĘKOWANIA
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opieką naukową promotora prof. dra hab. Andrzeja Matlaka. Dlatego
też chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Profesorowi za
wszechstronną pomoc oraz życzliwość, na które zawsze mogłem liczyć.
Dziękuję również Recenzentkom rozprawy doktorskiej – Pani Profesor
Annie Wojciechowskiej oraz Pani Profesor Joannie Sieńczyło-Chla‐
bicz – za niezwykle cenne uwagi krytyczne, które zostały uwzględnione
w niniejszej publikacji, a także stały się dla mnie asumptem do dalszej
pracy naukowej nad analizą prawa do fonogramu.
Podziękowania kieruję również do Pana Doktora Mateusza Bienia za
możliwość uczęszczania na wykłady i warsztaty w laboratorium
z przedmiotu produkcja muzyczna w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.

WSTĘP
Na mocy polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 1994 r. określone utrwalenia sekwencji dowolnych dźwięków zostały
objęte ochroną prawa wyłącznego, które zostało przypisane producen‐
towi fonogramu – pierwotnie uprawnionemu z tytułu prawa do fono‐
gramu. Prawo do fonogramu, jako konstrukcja prawna, ma zasadniczo
na celu ochronę interesów producentów fonogramów z branży fono‐
graficznej. Poczyniony przez producenta nakład inwestycyjny na do‐
konanie rejestracji dźwięków stanowi uzasadnienie ochrony fonogra‐
mów. Postęp techniki sprawił jednak, że sporządzenie utrwalenia
dźwięku nie jest czynnością skomplikowaną ani kosztowną, co powo‐
duje, iż prawo do fonogramu na gruncie polskiej ustawy odrywa się
częściowo od swojego ratio legis. Przedmiot i podmiot tego prawa zo‐
stały bowiem ukształtowane w sposób zbyt szeroki, sprawiając, że pra‐
wo to odnosi się także do takich stanów faktycznych, które nie są po‐
wiązane z działalnością stricte gospodarczą. Jednocześnie prawo to za‐
sadniczo w sposób należyty chroni interesy przemysłu muzycznego.
Tak sformułowana hipoteza badawcza została poddana weryfikacji po‐
przez analizę nie tylko norm prawnych zawartych w polskiej ustawie,
ale także norm wyrażonych w implementowanych dyrektywach unij‐
nych, konwencji rzymskiej, porozumieniu TRIPS czy traktacie WPPT.
Powołane umowy stanowią bowiem część polskiego porządku praw‐
nego. Europeizacja i globalizacja prawa dają asumpt do krótkiego
przedstawienia wybranych zagranicznych regulacji prawa krajowego,
a to z kolei pozwala na nakreślenie szerszej perspektywy prawa do fo‐
nogramu w świetle prawa polskiego.
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Wstęp

Problematyka prawa do fonogramu była już omawiana w Polsce
w opracowaniach o charakterze syntetycznym oraz w publikacjach po‐
święconych wąskim zagadnieniom, jednak w literaturze prawniczej
brakowało dotąd monografii kompleksowo prezentującej prawo do
fonogramu. To spowodowało, że zostały podjęte badania zmierzające
do głębszej analizy tej problematyki, których wyniki są prezentowane
w niniejszej publikacji. Za aktualnością tematyki prawa do fonogramu
przemawia między innymi okoliczność, że w ostatnich latach na rynku
fonograficznym zachodzą ciągłe zmiany w zakresie nowych sposobów
eksploatacji fonogramów, związane przede wszystkim z powszechnym
wykorzystywaniem technologii cyfrowej. Dlatego też prezentowana
przeze mnie analiza prawa do fonogramu skoncentrowana jest na róż‐
nych sposobach korzystania z fonogramów w społeczeństwie infor‐
macyjnym (np. nadawanie w internecie). Poza zakresem rozważań
znajdują się takie zagadnienia, jak: uzasadnienie przedłużenia czasu
ochrony fonogramu oraz piractwo w odniesieniu do plików muzycz‐
nych. Problematyka ta jest bowiem szczegółowo omawiana w literatu‐
rze i jej przybliżenie nie jest konieczne, aby przedstawić konstrukcję
prawa do fonogramu. Zasadniczą metodą badawczą zastosowaną
w rozprawie jest metoda formalno-dogmatyczna. W ograniczonym
zakresie znajduje także zastosowanie metoda komparatystyczna.
Skompletowanie niezbędnej literatury do napisania rozprawy było
możliwe przede wszystkim dzięki bogatym zbiorom bibliotecznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także publikacjom elektronicznym
umieszczanym w internecie. Pomocne okazały się również materiały
zebrane w czytelni Wydziału Prawa Uniwersytetu Genewskiego oraz
bibliotece WIPO w Genewie (sierpień 2010 r.), jak i w bibliotece Uni‐
wersytetu Helsińskiego (lipiec 2014 r.).

Rozdział I

OCHRONA DŹWIĘKU
1. Status normatywny i ontologiczny pojęcia
„dźwięk” – wprowadzenie
Dźwięk posiadający pewne przymioty stanowi dobro prawne. Z faktem
rejestracji dźwięku system prawny wiąże powstanie prawa do fonogra‐
mu – prawa wyłącznego. Warto zaznaczyć, że termin „fonogram” jest
używany w krajach Europy kontynentalnej, natomiast w krajach sys‐
temu common law używany jest termin sound recording (nagranie
dźwiękowe). W doktrynie podnosi się, że wyraz „fonogram” (ang. pho‐
nogram) ma swoje źródło w języku greckim, gdzie phonoi znaczy „głos”,
a graphos znaczy „pisać”1. Pojawiają się tutaj pytania, które zostaną
rozstrzygnięte w dalszej części niniejszej rozprawy, a mianowicie: czy
każde utrwalenie dźwięku stanowi fonogram i czy powyższe prawo
podmiotowe może powstać na rzecz każdego podmiotu prawa cywil‐
nego? Pytania te są ze sobą powiązane. Natomiast nie powinno budzić
wątpliwości, że pochodnym nabywcą prawa do fonogramu może być
każdy podmiot prawa cywilnego posiadający pełną zdolność do czyn‐
ności prawnych. Należy również zauważyć, że prawo podmiotowe nie
jest jedyną konstrukcją, za pomocą której dane dobra (interesy) mogą
być chronione. Przede wszystkim chodzi tu o system ochrony delikto‐
wej, w szczególności o art. 415 k.c. oraz art. 3 u.z.n.k. Normy te usta‐
nawiają ochronę określonych stanów faktycznych. Według niektórych
1
S. von Lewinski, International Copyright Law and Policy, Oxford–Nowy Jork 2008,
s. 198.
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poglądów wyrażonych w doktrynie, art. 415 k.c. może być traktowany
jako źródło normy sankcjonowanej, która zakazuje bezprawnego wy‐
rządzania szkody. Kategorycznie jednak należy stwierdzić, że nie może
być on podstawą konstruowania prawa podmiotowego (prawa pod‐
miotowego do ochrony deliktowej)2. Warto również zauważyć, że sys‐
tem ochrony deliktowej może ulec aktualizacji, mimo że szkoda nie
została wyrządzona – konstrukcja taka nie jest sprzeczna z istotą tego
reżimu. Takie stanowisko prezentuje Andrzej Matlak, opisując regu‐
lację ochrony skutecznych zabezpieczeń technicznych na gruncie pra‐
wa autorskiego i praw pokrewnych3.
Należy się również zastanowić nad samym statusem ontologicznym
pojęcia „dźwięk”. Dźwięk można zdefiniować jako „zaburzenia falowe
w ośrodku sprężystym np. w powietrzu, wodzie, metalu zdolne do wy‐
wołania wrażenia słuchowego”4. Pojęcie dźwięku zostało dowartościo‐
wane tak przez muzykę nowoczesną, jak i przez fenomenologię, która
„stara się po prostu opisać treść doświadczenia, nie odnosząc się do
jego źródła czy trybu podmiotowego (np. snu, jawy itp.)”5. Twórca
muzyki konkretnej (komponowanej za pomocą edycji nagranych
wcześniej dźwięków) Pierre Schaeffer uznaje, że fonograf (prototyp
gramofonu) umożliwia fenomenologiczne doświadczenie dźwięku.
Twierdzi również, że fonograf i radio umożliwiają istnienie dźwięku
(obiektu dźwiękowego) niezależnie od źródła jego pochodzenia6. Kom‐
pozytor wprowadza również termin „akuzmatyczne słuchanie” celem
„opisania doświadczenia słuchowego, w którym dźwięk zostaje od‐
dzielony od swojego źródła (znane również jako «słuchanie zreduko‐
wane»)”7. Pierre Schaeffer, opisując obecną mu sytuację akuzmatyczną,
podnosi, że „słuchając obiektów dźwiękowych, których instrumental‐
2
S. Sołtysiński (w:) J. Szwaja, A. Szajkowski (red.), System prawa własności
intelektualnej, t. III, Prawo wynalazcze, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
1990, s. 529–531.
3
A. Matlak, Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych
utworów, Warszawa 2007, s. 219.
4
M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego. Tom pierwszy A–K, Warszawa 1978,
s. 511.
5
Ch. Cox, D. Warner (red.), Kultura dźwięku – teksty o muzyce nowoczesnej, Gdańsk
2010, s. 106.
6
Ibidem.
7
Ibidem, s. 501.
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ne przyczyny są ukryte, jesteśmy skłonni zapominać o instrumentach
i zaczynamy interesować się obiektami samymi w sobie. Oddzielenie
widzenia i słyszenia zachęca do innego sposobu słuchania: słuchamy
form dźwiękowych, jedynym naszym celem jest słyszeć je lepiej, aby
móc opisać je za pomocą analizy treści naszych postrzeżeń”8. Upra‐
szczając, można zaryzykować twierdzenie, że „słuchanie zredukowane”
jest obecnie dominującą metodą odbioru muzyki przez jej konsumen‐
tów. Warto również zwrócić uwagę na pogląd Marshalla McLuhana,
według którego kultura wizualna pod koniec XX wieku ustępuje po‐
strzeganiu akustycznemu czy słuchowemu9. Nie byłoby to jednakże
możliwe, gdyby nie dostępność nośników dźwięku, takich jak płyty
winylowe, taśmy szpulowe, kasety magnetofonowe, płyty CD.
Fonograf (słowo „fonograf” znaczy dosłownie „zapisywacz głosu”10) –
który został wynaleziony przez Thomasa A. Edisona oraz zademon‐
strowany w 1877 r. – nadał dźwiękowi nie tylko nowy ontologiczny
status (uwolnienie dźwięku od jego źródła), ale także w dalszej konse‐
kwencji przyczynił się do wprowadzenia nowego pola eksploatacji
utworów muzycznych (mechanical reproduction). Firma wynalazcy
American Phonograph Company, wprowadzając na rynek fonograf,
widziała jednakże jego zastosowanie w biurze, gdzie miałby pełnić
funkcję dyktafonu. Wynalazek odtwarzał dźwięk zapisany na wosko‐
wych cylindrach. Natomiast Emile Berliner w 1887 r. opatentował gra‐
mofon, który odtwarzał dźwięk zapisany na dyskach, a nie na wosko‐
wych cylindrach. Gramofon w odróżnieniu od fonografu miał znaleźć
zastosowanie w domu. Dochód miałby być czerpany nie tylko ze sprze‐
daży samych urządzeń odtwarzających, ale także z masowo kopiowa‐
nych dysków – nośników dźwięku. Emile Berliner w 1895 r. opatento‐
wał metodę tłoczenia kopii z jednej matrycy, ergo płyty mogły być pro‐
dukowane masowo. W wyniku tych wynalazków powstała nowa branża
przemysłu kulturalnego – branża fonograficzna. Kolejną ważną datą
w historii przemysłu fonograficznego jest rok 1948, kiedy firma
8
P. Schaeffer, Akuzmatyka (w:) Ch. Cox, D. Warner (red.), Kultura dźwięku – teksty
o muzyce nowoczesnej, Gdańsk 2010, s. 108.
9
Ch. Cox, D. Warner (red.), Kultura dźwięku..., s. 95.
10
Ch. Cutler, Plądrofonia (w:) Ch. Cox, D. Warner (red.), Kultura dźwięku – teksty
o muzyce nowoczesnej, Gdańsk 2010, s. 186.
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