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Wykaz skrótów

Akty prawne

ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.)

Konstytucja RP

dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie

dyrektywa o społe-
czeństwie informa-

cyjnym harmonizacji niektórych aspektów praw autor-
skich i pokrewnych w społeczeństwie informa-
cyjnym (Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.2001, 10)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późn. zm.)

k.c.

konwencja berneńska o ochronie dzieł literac-
kich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r.,

konwencja berneń-
ska

przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r.
i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U.
z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z późn. zm.)
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

pr. aut.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intel-
lectual Property Rights; porozumienie w spra-

TRIPS

wie handlowych aspektów praw własności in-
telektualnej (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994,
s. 214)
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Inne

United States Code, Title 17, Chapter 1, § 107
(Limitations on exclusive rights: fair use)

17 USC § 107

Anti-Counterfeiting Trade Agreement; umowa
handlowa dotycząca zwalczania obrotu towa-
rami podrabianymi

ACTA

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejTSUE

World Intellectual Property Organization;
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

WIPO

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektu-
alnej

ZNUJ PIPWI

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Prace z Prawa Własności Intelektualnej

ZNUJ PPWI

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własno-
ści Intelektualnej

ZNUJ PWiOWI

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Studia Informatica

ZNUS SI
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Opowiadania fanfiction a prawo autorskie1

W fanfiction znaczące jest to, iż często przedstawia takie historie,
których opowiedzenie nie przyszłoby do głowy oficjalnym twórcom, po-
nieważ autorzy fanfiction wywodzą się z różnych środowisk. Wydaje się,
że dyskomfort powodują nie tyle fanowskie reinterpretacje, co fakt, że
reinterpretacje te pochodzą od niewłaściwych fanów – kobiet, kolorowych,
queerowych dzieciaków, napalonych nastolatków, ludzi, którzy nie zaj-
mują się profesjonalnie pisaniem, ludzi, którym zależy na zachowaniu
ciągłości serii (...).

Właściwy sposób tworzenia mitów kulturowych, implikujący progres,
stanowi męski przywilej reinterpretacji dzieł innych uprzywilejowanych
mężczyzn z poprzednich epok, którego wszyscy inni mają wysłuchiwać
w milczeniu. Tak zawsze było. Tak będzie w przyszłości, bez względu na
to, co mówi Tumblr2. Ale historię można napisać na nowo. Mity można
naginać i zmieniać. Coś nowego i ekscytującego dzieje się właśnie
w świecie narracji, a fani stanowią ważną część tego3.

1 Szczególne podziękowania chciałabym złożyć Panu Profesorowi Ryszardowi
Markiewiczowi, który znalazł czas na przeczytanie niniejszego tekstu przed publikacją
i uczynił to w ekspresowym tempie, wykazał zrozumienie dla dość karkołomnej koncepcji
książki i „niepoważnego” tematu, a do tego poczynił uwagi, dzięki którym opracowanie
to powinno usatysfakcjonować wybrednego czytelnika.

2 Tumblr jest to platforma mikroblogowa, gdzie użytkownicy mogą umieszczać
wpisy w kategoriach: tekst, obrazek, wideoklip, plik dźwiękowy, link, cytat, dialog.

3 L. Penny, Laurie Penny on Sherlock. The adventure of the overzealous fanbase,
http: // www. newstatesman. com/ culture/ 2014/ 01/ sherlock- and- adventure- overzealous-
fanbase.
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1.1. Wprowadzenie

Rozwój sieci internetowej na skalę światową – i to w tak stosunkowo
krótkim czasie – był zaskoczeniem chyba dla wszystkich. Jednych
z pewnością ucieszył (jak choćby producentów komputerów i smartfo-
nów), innych zasmucił (wydawców prasy, producentów muzycznych),
zaś jeszcze innych uczynił bezradnymi. Do tych ostatnich z pewnością
można zaliczyć prawników, w tym zwłaszcza ustawodawców różnych
krajów. Bezradność ta jest w dużej mierze niezawiniona i wynika
z tempa, w jakim internet się rozwinął, w zasadzie nie dając szans prawu
(regulacjom prawnym) na dotrzymanie kroku. Innym powodem jest
masowość (ogromna liczba) odbiorców, internautów, którzy „zadomo-
wili się” w przestrzeni wirtualnej, prowadząc tam różnoraką działalność,
tworząc, nawiązując znajomości, komunikując się z innymi – internau-
tów, którzy w większości przypadków nie zastanawiają się nad zgodno-
ścią swoich poczynań z prawem, gdyż wszyscy wokół postępują tak
samo. Poza tym przeciętny internauta (a jest to zwykle młoda, a nawet
bardzo młoda osoba) czasem nie może pojąć, dlaczego niektóre zacho-
wania są naruszeniem prawa, i nie znajduje zrozumienia dla ograniczeń
swojej działalności, która w przeważającej mierze jest po prostu zabawą
czy rozrywką.

Zgodnie z tytułem niniejszego opracowania refleksje zostaną
ograniczone do zagadnień autorskoprawnych; tworzenie analogii oraz
wysuwanie podobnych wniosków w odniesieniu do innych kwestii
związanych z działalnością internetową byłoby nieuprawnione. Ponie-
waż celem pracy jest wykazanie, że należałoby wziąć pod uwagę
w przepisach prawa lub chociażby ich interpretacji specyfikę internetu,
zastrzegam, że dotyczy to jedynie twórczości internautów, nie zaś
wszystkich zachowań bądź działań, na które można się natknąć w sieci
(w tym m.in. pornografii czy rozpowszechniania mowy nienawiści).
W odniesieniu do tego typu zachowań nie można mówić o specyfice,
która by je usprawiedliwiała.

Pytania, na które trzeba będzie w końcu odpowiedzieć, brzmią: czy
fakt, że przeważająca większość społeczeństwa uważa określone zacho-
wania za dozwolone, legalne i niekrzywdzące nikogo, jest wystarczają-
cym argumentem za zmianą przepisów, a nawet zmianą paradygmatów?
Czy podstawowe założenia, na których oparto ochronę prawnoautorską,
są dzisiaj równie aktualne i uzasadnione (pożądane), co dwieście lat
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temu? Czy wreszcie koncepcje autora, utworu, treści prawa autorskiego
nie zdezaktualizowały się w XXI wieku, w którym twórczość internetowa
kwitnie, zaś autorami (często małoletnimi) są miliony użytkowników
nie tylko niemający świadomości swojej pozycji, ale także nieroszczący
sobie z tego tytułu żadnych praw? Ci sami internauci, tworząc memy4,
fanfiki5, fan edity6 czy napisy do filmów, nie zadają sobie pytań o prawa
autorskie innych osób, usprawiedliwiając się tym, że to czysta rozrywka.

Żyjemy w czasach Trzeciej Rewolucji Przemysłowej – nazwa taka
została przyjęta w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej w 2007 r.,
a w 2011 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych7. Cechą charak-
terystyczną i wyróżniającą zarazem jest wykorzystywanie na masową
skalę technologii cyfrowej oraz internetu, co spowodowało zwielokrot-
nienie potencjału informacyjnego człowieka8. Nie jest on jednak
w stanie przetrawić i wykorzystać wszystkich dostępnych informacji,
stąd konieczność posługiwania się ułatwieniami technologicznymi,
w następstwie czego pojawia się ryzyko wyeliminowania ludzi i zastą-
pienia ich maszynami. Z drugiej strony wskazuje się na prawdopodo-
bieństwo przeniesienia logiki internetu na inne sfery działalności
ludzkiej, czyli rozproszenie i personalizację. Jak wskazuje Kazimierz
Krzysztofek: „Będzie to możliwe dzięki temu, że technologie informa-
cyjne odwracają kierunek rozwoju oparty o umasowienie produkcji,

4 Słowo „mem” pochodzi od greckiego słowa mimesis oznaczającego naśladownic-
two. W memetyce jest to nazwa jednostki ewolucji kulturowej podobnej do genu będą-
cego jednostką ewolucji biologicznej. Nazwę tę zaproponował biolog Richard Dawkins
w książce Samolubny gen. Memy powielają się poprzez naśladownictwo i podlegają mu-
tacji. Istota memu wyjaśniona została przez Susan Blackmore w książce Maszyna memowa:
„Jeśli wasze irytujące nucenie przy pracy zaraża resztę biura obiema zwrotkami Jeruzalem
Blake’a, memem jest cała ta natchniona pieśń. Jeśli zarażacie ich samym tylko «Da da da
dum», memem są te właśnie stare dobre nuty”. W niniejszym opracowaniu chodzi o mem
internetowy, czyli dowolną porcję informacji (frazes, koncepcję, grafikę czy film), które
rozprzestrzeniają się pomiędzy powielającymi osobami za pośrednictwem sieci społecz-
nościowych, komunikatorów czy forów internetowych. Na podstawie: http: // pl. wikipedia.
org/ wiki/ Mem.

5 Por. wyjaśnienie niżej w tekście głównym.
6 Fan edity są to amatorskie filmiki będące przeróbkami istniejących filmów (por.

rozdział II niniejszego opracowania).
7 P. Skubała, E. Sierka, Energetyka prosumencka, czyli powrót do społeczeństwa

funkcjonującego według praw natury, http: // www. klaster3x20. pl/ centrum- energetyki-
prosumenckiej/ biblioteka- zrodlowa- ep/ zbiory- biblioteczne/ energetyka- prosumencka-
czyli- powrot- do- spoleczenstwa- zyjacego- wedlug- praw- natury, s. 6.

8 Por. J. Rifkin, Trzecia Rewolucja Przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspi-
ruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata, Katowice 2011, s. 5 i n.
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