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Wprowadzenie
Prawo autorskie by³o w ostatnim czasie, m.in. na forum Parlamentu Europejskiego, jak równie¿ w wiatowych mediach, doæ ¿ywo poruszan¹ kwesti¹.
Przyk³adowo mo¿na by tu wspomnieæ ogromne kontrowersje sprzed kilku lat,
jakie wywo³a³a umowa ACTA (skrót od ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement), czyli porozumienie przeciw obrotowi podróbkami. Porozumienie zosta³o podpisane 1 padziernika 2011 r. przez kilka pañstw (m.in. Stany Zjednoczone, Kanadê, Australiê i Japoniê). 26 stycznia 2012 r. do umowy przyst¹pi³a
wiêkszoæ pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej (w tym Polska; ale bez
Niemiec, Holandii, S³owacji, Estonii i Cypru). ACTA jest umow¹ handlow¹
dotycz¹c¹ zwalczania obrotu towarami podrabianymi (np. lekami, materia³ami
multimedialnymi, ubraniami, zmodyfikowan¹ ¿ywnoci¹ czy u¿ywkami), a jej
celem jest ustanowienie miêdzynarodowych standardów w walce z wszelkimi
formami naruszeñ w³asnoci intelektualnej, czyli ram prawnych w bezwzglêdnym
dochodzeniu i egzekwowaniu prawa autorskiego.
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Zdzis³aw Kieliszek, Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, zdzislawkieliszek@onet.pl.
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Znamienne jest, ¿e kontrowersje wokó³ ACTA zosta³y doæ powszechnie
odebrane jako w pierwszym rzêdzie konflikt wokó³ wartoci, a dopiero w dalszej kolejnoci jako spór o konkretne rozwi¹zania prawne zawarte w tym dokumencie czy sposób ich wypracowania (zarzucano m.in., ¿e prace nad porozumieniem toczy³y siê w tajemnicy przed opini¹ publiczn¹). Za kluczow¹ za
wartoæ, wokó³ której spór siê zogniskowa³, zosta³o zgodnie uznane prawo do
w³asnoci treci intelektualnych1.
Parlament Europejski 4 lipca 2012 r. odrzuci³ przyjêcie umowy ACTA.
Jednak¿e w za³o¿eniu tego dokumentu chodzi³o o utrzymanie minimalnego poziomu ochrony w³asnoci intelektualnej. Ta szczytna idea w praktyce nie znalaz³a
zastosowania ze wzglêdu na ró¿ne stanowiska pañstw-sygnatariuszy. Wci¹¿ zatem mo¿na formu³owaæ pytania takie np., jak: Czy i dlaczego s³usznoæ maj¹
zwolennicy bezwzglêdnej ochrony prawa autorskiego? A mo¿e raczej trafne s¹
argumenty przeciwników ochrony prawa autorskiego, gdy¿ postêp techniczny,
w tym przede wszystkim istnienie Internetu, sprawi³, ¿e idea prawa autorskiego
zwyczajnie siê zdezawuowa³a?
Chc¹c siê zmierzyæ z powy¿szymi pytaniami, warto siêgn¹æ do myli Immanuela Kanta. Wprawdzie filozof ten ¿y³ przed ponad dwoma stuleciami, ale
jego przemylenia na temat prawa autorskiego siê nie zdezaktualizowa³y. I mog¹
 jak siê wydaje  pos³u¿yæ jako cenne wskazówki w okreleniu kierunków,
w jakich w obliczu wspó³czesnych kontrowersji powinny zmierzaæ wspó³czesne
próby uzasadniania koniecznoci ochrony prawa autorskiego.
Niniejsze refleksje zostan¹ przeprowadzone wed³ug nastêpuj¹cego planu.
W pierwszej kolejnoci krótko przeledzone zostan¹ poszczególne etapy, jakie
doprowadzi³y do wypracowania obecnej postaci ochrony prawa autorskiego.
Dalej, przywo³ana bêdzie najwa¿niejsza argumentacja, jaka na rzecz jego ochrony jest podnoszona. Nastêpnie zarysowane zostan¹ argumenty przeciwników
prawa autorskiego. W kolejnych krokach przypomniana zostanie koncepcja prawa autorskiego przedstawiona przez I. Kanta oraz zostanie ona odniesiona do
argumentacji zwolenników i przeciwników ochrony prawa autorskiego. I wreszcie ukazane zostan¹ wnioski, do jakich mo¿na dojæ na podstawie przeprowadzonych rozwa¿añ.

1 Zob. np. Spór wokó³ ACTA - komentarze analityków Instytutu Spraw Publicznych, http://
www.isp.org.pl/tematy,demokracja,aktywizacja-obywatelska,actakomentarze-analitykow-isp,799.html
(10.03.2016); K. Gliciñski, Opinia na temat Umowy Handlowej dotycz¹cej zwalczania obrotu towarami
podrobionymi (porozumienie ACTA)  zarys problemu, https://mc.gov.pl/files/opinia-konrada-gliscinskiego-uj.pdf (24.03.2016).
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1. Zarys rozwoju ochrony prawa autorskiego
Nie bêdzie ¿adn¹ przesad¹ stwierdzenie, ¿e koncepcja prawa autorskiego
jest w ca³oci wytworem europejskiej tradycji intelektualnej i nastêpnie z Europy
zosta³a rozpowszechniona na wiecie. Nawet wiêcej, obowi¹zuj¹cy obecnie model prawa autorskiego w pe³ni wyrasta z zachodnioeuropejskiej nowo¿ytnej ideologii indywidualizmu2. I tylko dla pewnego porz¹dku nale¿y wspomnieæ, ¿e ju¿
w staro¿ytnym Rzymie karano oszustów, którzy podszywali siê pod cudze
dzie³a. W czasach antycznych w ogóle nie by³a znana koncepcja, w ramach
której autor by³ uprawniony do czerpania korzyci z rozpowszechniania jego
dzie³a oraz na mocy prawa móg³ swobodnie rozporz¹dzaæ w³asnym utworem.
Podobnie by³o w redniowieczu. Autorzy niemal¿e w ogóle nie dbali, by ich
utwory by³y kopiowane w postaci niezmienionej. Troszczyli siê raczej tylko
o to, by orygina³ nie by³ zbytnio zniekszta³cany. Dopiero wraz z pojawieniem siê
cechów (gildii) rzemielniczych zaczêto dzie³a okrelonych warsztatów oznaczaæ odpowiednimi znamionami, które mog¹ uchodziæ za pierwowzory wspó³czesnych znaków towarowych. I chocia¿ naruszanie tych znaków by³o karalne,
to jednak bardziej pe³ni³y one rolê gwarancyjno-presti¿ow¹ ni¿ ochronn¹ przed
nieuprawnionym kopiowaniem czy naladownictwem3.
Za w³aciwy pocz¹tek rozwoju koncepcji prawa autorskiego uwa¿a siê
wydrukowanie w 1455 r. przez Jana Gutenberga pierwszych egzemplarzy Biblii.
Od tego momentu sta³o siê mo¿liwe nie tylko szybkie i wzglêdnie tanie kopiowanie ksi¹¿ek, ale technologia druku przede wszystkim pozwoli³a na niespotykan¹
wczeniej skalê rozpowszechnianie wieloci pogl¹dów, równie¿ tych, które by³y
nie do zaakceptowania przez ówczesnych tamtego okresu. Zrodzi³o to m.in.
potrzebê odpowiedniego uporz¹dkowania takich kwestii, jak: kto, w jakim czasie i na jakiej podstawie ma prawo do drukowania oraz rozpowszechniania dzie³,
w których zawarte s¹ okrelone treci4.
Zapocz¹tkowany wówczas i trwaj¹cy do dzi rozwój idei prawa autorskiego mo¿na podzieliæ na cztery okresy. Pierwszy etap, czyli okres przywilejów,
trwa³ od XV do pocz¹tku XVIII stulecia. Drugi, czyli czas ustawodawstwa
pañstwowo-narodowego, trwa³ od 1710 do 1886 r. Trzeci, czyli okres internacjonalizacji prawa autorskiego, rozpocz¹³ siê w roku 1886 i zakoñczy³ siê
2
3

Zob. M. Jankowska, Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011, s. 36.
Szczegó³ow¹ prezentacjê, na podstawie której mo¿na wysnuæ takie spostrze¿enia zob. L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich: od staro¿ytnoci do II wojny wiatowej, Wroc³aw 2013, s. 6292.
4 Zob. K. Gliciñski, Gildie i cenzura czyli jak to siê zaczê³o, https://prawokultury.pl/media/entry/
attach/Gildie_i_cenzura_czyli_jak_to_si%C4%99_zacz%C4%99%C5%82o.pdf, s. 2 (24.03.2016).
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w 1994 r. I wreszcie czwarty etap, czyli okres globalizacji prawa autorskiego,
zacz¹³ siê w 1994 r. i trwa do dzi5.
Okres przywilejów charakteryzuje siê tym, ¿e od czasów Gutenberga a¿ do
pocz¹tku XVIII w. przyznawano, zazwyczaj na kilka lat, poszczególnym drukarniom wy³¹cznoæ na druk okrelonych dzie³ na danym terenie. Pojawi³y siê
wówczas równie¿ pierwsze przepisy zakazuj¹ce nieuczciwej konkurencji, czyli
zakazy przedrukowywania dzie³ wydanych przez innych ksiêgarzy (np. uchwa³a
Rady Miejskiej w Norymberdze z 1525 r.) oraz klauzule o mo¿liwoci ponownego wydrukowania danej pozycji po up³ywie jakiego czasu, np. po trzech latach
(np. uchwa³a Rady Miejskiej w Bazylei z 1531 r.). I chocia¿ w okresie przywilejów nie pojawi³a siê jeszcze idea w³asnoci dzie³a jako materialnie rozumianego
dobra, to jednak nadawane w tym czasie przywileje drukarskie uznaje siê za
zal¹¿ek prawa autorskiego6.
Wraz z pocz¹tkiem XVIII stulecia rozpocz¹³ siê nowy okres w rozwoju
idei prawa autorskiego. Pojawi³a siê wówczas niespotykana wczeniej retoryka.
A konkretnie 10 kwietnia 1710 r. brytyjski parlament wprowadzi³ w ¿ycie ustawê
(Statut Królowej Anny), w której po raz pierwszy w historii przyznano autorowi
i jego prawnym nastêpcom uprawnienie do wy³¹cznego publikowania dzie³a
i czerpania na tej podstawie okrelonych korzyci materialnych. Moment ten
uwa¿a siê za pocz¹tek pogl¹du, ¿e utwór jest wy³¹czn¹ w³asnoci¹ autora, której
nie wolno naruszaæ. Wspomniana ustawa ustala³a, ¿e prawo autora do dysponowania dzie³em wygasa po 40 latach, a w przypadku, gdy on jeszcze ¿y³, istnia³a
mo¿liwoæ jednokrotnego przed³u¿enia tego okresu7. Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ regulacje og³oszone podczas rewolucji francuskiej. Og³oszona wówczas
m.in. ustawa o wystawianiu dzie³ w teatrach przyznawa³a twórcom na czas ich
¿ycia wy³¹cznoæ do ich utworów na terenie Francji, prawo do samodzielnego
odsprzedawania utworów, sprzedawania za czyim porednictwem i odstêpowania w³asnych praw do dzie³a innym osobom. Francuskie rozwi¹zania by³y
nastêpnie powielane w innych krajach Europy. Na prze³omie XVIII i XIX w.
zaczê³o siê ponadto kszta³towaæ prawo patentowe oraz coraz czêciej praktykowano podpisywanie umów pomiêdzy poszczególnymi krajami, które regulowa³y
kwestie zwi¹zane z prawem autora do w³asnego dzie³a8.
5 Zdaniem Leonarda Górnickiego czy Micha³a du Vall pocz¹tków okresu globalizacji nale¿y siê
doszukiwaæ ju¿ na prze³omie lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. Zob. L. Górnicki, Rozwój
idei praw autorskich od pocz¹tków do II wojny wiatowej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3 (2006),
s. 735; M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 24.
6 Zob. L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich: od staro¿ytnoci do II wojny wiatowej, s. 92119.
7 Zob. K. Gliciñski, Statut Anny i zmiana retoryki, https://prawokultury.pl/media/entry/attach/
Statut_Anny_i_zmiana_retoryki_.pdf, s. 1-8 (24.03.2016).
8 Szczegó³owe omówienie okresu ustawodawstw pañstwowo-narodowych zob. L. Górnicki,
Rozwój idei praw autorskich: od staro¿ytnoci do II wojny wiatowej, s. 121147.
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W 1882 r. sekretarz niemieckiego stowarzyszenia ksiêgarzy Paul Schmidt
w trakcie obrad europejskich wydawców w Rzymie zaproponowa³ powo³anie
do istnienia miêdzynarodowej instytucji, której zadaniem by³aby ochrona prawa
autorskiego9. Postulat ten zosta³ szybko zrealizowany i 9 wrzenia 1886 r. przyjêto w szwajcarskim Bernie konwencjê o ochronie dzie³ literackich i artystycznych. Przyjêcie tej konwencji uwa¿a siê za pocz¹tek trzeciego okresu w rozwoju
prawa autorskiego. Zgodnie z przyjêtymi rozwi¹zaniami ochrona prawa autora
do jego dzie³a by³a automatyczna, tzn. nie by³a konieczna ¿adna rejestracja czy
zg³oszenie do urzêdu faktu bycia autorem danej pozycji. Ponadto, uzgodniono,
¿e minimalny okres ochrony obejmuje czas ¿ycia autora i jeszcze dodatkowo
50 lat po jego mierci. Zobowi¹zano równie¿ poszczególne kraje, ¿e we w³asnym prawodawstwie wprowadz¹ rozwi¹zania zgodne z ramowymi zapisami
zawartymi w konwencji oraz ustalono, ¿e obywatele innego kraju bêd¹ traktowani identycznie jak obywatele kraju, który do konwencji przyst¹pi³. W nastêpnych
dekadach kolejne kraje stopniowo przyjmowa³y konwencjê berneñsk¹, któr¹
tak¿e uzupe³niano i modyfikowano. W II po³owie XX w. utrwala³o siê pojêcie
w³asnoci intelektualnej, czego wyrazem by³o przede wszystkim powo³anie
w 1967 r. w Sztokholmie do istnienia wiatowej Organizacji W³asnoci Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization; skrót: WIPO)10. Od
1974 r. organizacja ta jest jedn¹ z agend ONZ, a jej celem jest rozpowszechnianie i pog³êbianie refleksji na temat prawa autorskiego oraz koordynowanie miêdzynarodowych dzia³añ zwi¹zanych z jego egzekwowaniem11.
I wreszcie wraz z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych XX w. rozpocz¹³ siê
okres globalizacji prawa autorskiego. 15 kwietnia 1994 r. w Marrakeszu podpisano porozumienie w sprawie utworzenia wiatowej Organizacji Handlu (ang.
World Trade Organization; skrót: WTO). Przyjmuje siê, ¿e jest to pocz¹tek
rozszerzania sfery prawa autorskiego na rynku ogólnowiatowym. Jednym
z za³¹czników do wspomnianego dokumentu by³o Porozumienie w Sprawie
Handlowych Aspektów Praw W³asnoci Intelektualnej (ang. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; skrót: TRIPS). Dzieñ podpisania tego porozumienia jest zazwyczaj uwa¿any za moment pocz¹tkowy
9 Zob. K. Gliciñski, Dyskursy prawa autorskiego  krótka historia, https://wolnelektury.pl/
media/book/pdf/gliscinski-dyskursy-prawa-autorskiego.pdf, s. 143 (24.03.2016).
10 I w³anie to wydarzenie przywo³ani wczeniej L. Górnicki oraz M. du Vall, którzy proponuj¹
periodyzacjê rozwoju prawa autorskiego nieco odmienn¹ ni¿ przyjêta w niniejszych rozwa¿aniach, uwa¿aj¹ za pocz¹tek okresu globalizacji, poniewa¿ ich zadaniem ochrona prawa autorskiego sta³a siê odt¹d
kwesti¹ ogólnowiatow¹.
11 Wiêcej na temat internacjonalizacji prawa autorskiego zob. L. Górnicki, Rozwój idei praw
autorskich: od staro¿ytnoci do II wojny wiatowej, s. 179-192; K. Gliciñski, Dyskursy prawa autorskiego , s. 145150.
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okresu globalizacji, poniewa¿ po wejciu w ¿ycie tego aktu nast¹pi³ ogromny
prze³om w skali globalnej w ochronie prawa autorskiego. Przede wszystkim
TRIPS reguluje wszystkie obszary w³asnoci intelektualnej, pocz¹wszy od programów komputerowych, baz danych, nagrañ utworów muzycznych, filmów,
wzorów przemys³owych, znaków towarowych, a skoñczywszy na dzie³ach literackich. Ponadto celem podpisania TRIPS by³o umo¿liwienie ogólnowiatowej
ochrony, dochodzenia i egzekwowania praw autorskich zgodnie z zasad¹ równego traktowania wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wspomniany za
we wprowadzeniu dokument ACTA ma byæ kolejnym krokiem ku jeszcze skuteczniejszej globalnej ochronie praw do w³asnoci intelektualnej12.

2. Argumentacja na rzecz ochrony prawa autorskiego
Mo¿na wyró¿niæ dwie tradycje argumentacyjne na rzecz ochrony prawa
autorskiego: anglo-amerykañsk¹ i kontynentaln¹. Tezy stawiane przez przedstawicieli obydwu tradycji s¹ ze sob¹ zasadniczo zbie¿ne, a ró¿nice polegaj¹ jedynie na tym, ¿e nieco inaczej rozk³adane s¹ przez nich akcenty.
I tak, w tradycji anglo-amerykañskiej podkrela siê przede wszystkim te
elementy w prawie autorskim, które s¹ zwi¹zane z ekonomicznym zyskiem autora i inwestuj¹cych w jego dzie³o podmiotów (np. wydawców) oraz ogóln¹
spo³eczn¹ korzyci¹. Podwaliny pod tê tradycjê po³o¿y³ John Locke, który
w 1690 r. wyst¹pi³ z ¿¹daniem przyznania twórcom praw do ich dzie³. Tê
koniecznoæ uzasadnia³ m.in. nak³adem pracy i rodków, które autor w³o¿y³
w powstanie utworu, a inwestorzy w jego rozpowszechnienie, i które to powinny byæ wynagradzane. Brytyjski myliciel wskazywa³ równie¿, ¿e dzie³o jest
w³asnoci¹ autora. Przemylenia J. Lockea po³o¿y³y fundament pod przywo³any wy¿ej Statut Królowej Anny. I niemal¿e do koñca XIX stulecia w³asnociowo-utylitarystyczne podejcie do prawa autorskiego, zapocz¹tkowane przez
J. Lockea i pog³êbione m.in. przez Jeremyego Benthama, by³o dominuj¹ce
w refleksji nad w³asnoci¹ intelektualn¹. Powszechnie rozpoznawalnym elementem tradycji anglo-amerykañskiej jest symbol © (copyright, tzn. prawo kopiowania) u¿ywany na oznaczenie prawa autorskiego13.
Natomiast w kontynentalnej tradycji uwypukla siê, ¿e pomiêdzy autorem
i jego dzie³em zachodzi szczególna naturalna wiê. Wiê tê jako pierwszy dostrzeg³ i szkicowo opisa³ Kant. Zauwa¿y³ on, ¿e prawo autora do efektów
12
13

Ibidem, s. 150156.
Ibidem, s. 1617.
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w³asnej twórczoci ma charakter osobisty, a nie w³asnociowo-utylitarystyczny.
Argumentacjê Kanta rozwin¹³ póniej Johann C. Bluntschli, dziewiêtnastowieczny szwajcarski prawnik i polityk. Najwiêkszy za wk³ad w rozwój tej tradycji
w³o¿y³ Otto F. von Gierke, niemiecki historyk prawa, ¿yj¹cy na prze³omie XIX
i XX w. Wyrazicie uzasadnia³ on, ¿e utwór autora przynale¿y do sfery jego
osobowoci, co oznacza, i¿ prawo autorskie chroni w³anie tê sferê, a nie jaki
wytwór brany w oderwaniu od jego autora14.
Mimo powy¿szych ró¿nic pomiêdzy obiema szko³ami w argumentacji na
rzecz ochrony prawa autorskiego mo¿na wskazaæ przynajmniej cztery podstawowe zasady, które s¹ im wspólne. Po pierwsze, autorowi przys³uguje przyrodzone prawo do ca³kowicie swobodnego dysponowania (w³asnoci) w³asnym
dzie³em, co oznacza przede wszystkim, ¿e powinien on mieæ prawo zarówno do
kontrolowania tego, w jaki sposób, kiedy i gdzie jego dzie³o bêdzie wykorzystywane (publikowane), jak równie¿ sprzeciwiania siê wszelkim nieuprawnionym
zmianom czynionym przez kogokolwiek w tym dziele. Po drugie, autor ma
prawo do czerpania profitów (zw³aszcza finansowych) od wszystkich tych,
którzy z owoców jego twórczoci korzystaj¹. Po trzecie, podstawowym celem
ochrony prawa autorskiego jest zachêta do tworzenia w przysz³oci nastêpnych
dzie³ przez kolejne pokolenia twórców. Po czwarte, ochrona prawa autorskiego
zapewnia dalszy rozwój nauki i kultury15.

3. Argumenty za zdezawuowaniem się prawa autorskiego
W XIX w. najznaczniejszym krytykiem prawa autorskiego by³ Benjamin
Trucker. W ostatnich za dekadach na czo³o wysuwaj¹ siê m.in. Murray Rothbard, Wendy McElroy, Tom G. Palmer, Boudewijn Bouckaert, Norman S. Kinsella16, a w Polsce Konrad Gliciñski. Komentatorzy ci, i im podobni, podnieli
wiele kwestii, sporód których na szczególn¹ uwagê zas³uguje co najmniej kilka.
Po pierwsze, wskazuje siê, ¿e obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania prawne nie tyle
chroni¹ uprawnienia autora, co bardziej s³u¿¹ zabezpieczeniu interesów (najczêciej ekonomicznych) podmiotów inwestuj¹cych w efekty pracy twórców. Chodzi o to, ¿e twórca teoretycznie jest stawiany w centrum ca³ego systemu, ale
14 Ibidem, s. 1316; £. Draszczyk, Rozwój nauki prawa autorskiego w wietle koncepcji rewolucjonizmu Thomasa S. Kuhna, http://www.copywrong.pl/artykuly/rozw%C3%B3j-nauki-prawa-autorskiego-w-%C5%9Bwietle-koncepcji-rewolucjonizmu-thomasa-s-kuhna (25.03.2016).
15 Ibidem.
16 Zob. Norman S. Kinsella, Przeciw w³asnoci intelektualnej, t³um. A. Gruhn, M. Zieliñski, http://
mises.pl/pliki/upload/kinsella-przeciwIP.pdf, s. 13 (25.03.2016).

16

Ks. Zdzisław Kieliszek
Filozofia

praktycznie korzyci czerpi¹ wydawcy, ksiêgarze, producenci p³yt itd. Z tego
te¿ powodu uwa¿a siê, ¿e prawo autorskie wymaga obecnie przebudowania17.
Po drugie, wskazuje siê, ¿e b³êdny jest argument, i¿ ochrona prawa autorskiego s³u¿y dynamizacji ludzkiej twórczoci. Oznacza to, ¿e zwolennicy ochrony prawa autorskiego, przywo³uj¹c ten argument, zak³adaj¹ tym samym, i¿ jedyn¹, a przynajmniej najwa¿niejsz¹, motywacj¹ ludzkich dzia³añ jest chêæ
osi¹gniêcia zysków, co nie wydaje siê byæ prawd¹. Krytycy zauwa¿aj¹, ¿e niew¹tpliwie istniej¹ autorzy, którzy tworz¹ z chêci osi¹gniêcia finansowych korzyci oraz porednicy, którzy z tego samego powodu rozpowszechniaj¹ ich dzie³a.
Ale jednoczenie krytycy podkrelaj¹, ¿e fakt ten nie usprawiedliwia jeszcze
systemu ochrony w³asnoci intelektualnej, który przede wszystkim zabezpiecza
zyski oraz chroni przed stratami autorów i poredników. Kontestatorzy wskazuj¹ ponadto, ¿e istniej¹ tak¿e autorzy i porednicy, którzy podejmuj¹ okrelone
dzia³ania w ogóle niemotywowani perspektyw¹ ekonomicznych zysków. Krytycy zauwa¿aj¹ wreszcie, ¿e chocia¿ we wspó³czesnym systemie ochrony prawa
autorskiego jest równie¿ miejsce na aktywnoæ autorów i poredników, którzy
w swej dzia³alnoci s¹ zupe³nie wolni od pragnienia uzyskania zysku (np. licencja creative commons), to jednak postuluj¹ przebudowanie tego systemu. Przebudowa ta mia³aby doprowadziæ do stworzenia systemu, który zosta³by oparty
na odwrotnym za³o¿eniu ni¿ dzisiejsze. Dzi zak³ada siê, ¿e autor tworzy,
a porednik siê anga¿uje, w celu osi¹gniêcia zysku. W przysz³ym natomiast systemie mia³oby zostaæ za³o¿one, ¿e autorzy i porednicy dzia³aj¹ bez chêci uzyskania
zysków, a tylko w przypadku, gdyby dany autor i porednik sobie to wyranie
zastrzegli, ich ekonomiczne interesy mog³yby byæ chronione tak jak obecnie18.
Po trzecie, krytycy prawa autorskiego uwa¿aj¹, ¿e mrzonk¹ jest wpisane
w nie za³o¿enie, i¿ autor tworzy co ca³kowicie oryginalnego i na tej podstawie
jego dzie³o winno podlegaæ bezwzglêdnej ochronie. Jeli bowiem proces twórczy jest przetwarzaniem zastanej rzeczywistoci z wykorzystaniem dorobku
przesz³oci, a tak¿e po³¹czony jest z kontaktami z innymi ludmi, to trudno jest
wskazaæ jakikolwiek przyk³ad dzie³a, które by³oby kompletnie nowatorskie19.
Po czwarte, wskazuje siê, ¿e powi¹zanie prawa autorskiego z ekonomicznymi korzyciami, jakie maj¹ prawo czerpaæ tylko autor i porednicy, oznacza,
i¿ zazwyczaj o wartoci danego dzie³a nie wiadczy jego faktyczna treæ, ale
komercyjny sukces, jakie ono odnios³o na rynku. Ponadto, takie rozumienie
prawa autorskiego daje uprawnionym (autorowi i porednikom) mo¿liwoæ
czerpania w zasadzie nieskoñczonych korzyci z wykorzystania danego utworu,
17
18
19

Zob. K. Gliciñski, Gildie i cenzura , s. 910.
Idem, Dyskursy prawa autorskiego , s. 254255.
Ibidem, s. 553254.
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czyli mog¹ oni nie tylko odzyskaæ zainwestowany nak³ad pracy czy rodki, ale
mog¹ osi¹gn¹æ wprost niewyobra¿alne zyski20.
Po pi¹te, prawo autorskie  zdaniem jego krytyków  nie wydaje siê byæ
bezstronnym mechanizmem, gdy¿ granica pomiêdzy legalnym i nielegalnym korzystaniem z danego dzie³a zawsze jest okrelana na drodze decyzji politycznych. Krytycy podkrelaj¹ jeszcze, ¿e za wprowadzeniem okrelonych rozwi¹zañ w ramach prawa autorskiego sta³y i wci¹¿ stoj¹ przede wszystkim podmioty,
które inwestowa³y lub inwestuj¹ w³asne rodki w powstawanie i rozpowszechnianie utworów. W okresie przywilejów byli to np. ksiêgarze i wydawcy,
a obecnie s¹ to zazwyczaj potê¿ne koncerny, np. muzyczne czy informatyczne21.
I wreszcie, po szóste, wskazuje siê, ¿e argumentacja na rzecz ochrony
prawa autorskiego, odwo³uj¹ca siê do istnienia szczególnej wiêzi miêdzy autorem a jego dzie³em, ma charakter wy³¹cznie informacyjny. Zdaniem kontestatorów prawa autorskiego na podstawie istnienia owej wiêzi nie da siê uzasadniæ
wy³¹cznoci autora i uprawnionych przez niego poredników do czerpania materialnych korzyci, jakie daje eksploracja danego utworu. Innymi s³owy, fakt
bycia przez kogo autorem jakiego dzie³a i uprawnionym porednikiem w jego
rozpowszechnianiu wcale nie przes¹dza o tym, ¿e autorom i porednikom przys³uguje prawo do tego, aby zakazywaæ nieuprawnionego komercyjnego wykorzystywania owoców ich pracy innym podmiotom. Wed³ug krytyków praca autorów
i nak³ady poredników powinny byæ wprawdzie odpowiednio rekompensowane, ale ostatecznie motywacj¹ wszelkich ich dzia³añ musi byæ to, aby umo¿liwiony zosta³ dostêp do efektów ich starañ maksymalnie licznej publicznoci22.

4. Kantowskie rozumienie prawa autorskiego
W niewielkim pimie O nielegalnoci nieautoryzowanego przedruku ksi¹¿ek Kant stwierdzi³, ¿e w celu uchwycenia tego, co jest w³aciwym przedmiotem
chronionym przez prawo autorskie, niezbêdne jest przede wszystkim dokonanie
rozró¿nienia pomiêdzy materialnym wytworem czyjego dzia³ania (opus; np.
ksi¹¿k¹ jako egzemplarzem) a wytwarzaniem czego (opera; np. dyskutowaniem
z publicznoci¹ przez autora za porednictwem ksi¹¿ki)23. W jednym z fragmentów Kant zauwa¿y³:
20
21
22
23

Ibidem, s. 256257.
Ibidem, s. 259.
Ibidem, s. 259260.
Zob. I. Kant, O nielegalnoci nieautoryzowanego przedruku ksi¹¿ek, t³um. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie pod kierunkiem M. ¯elaznego, w: I. Kant, Dzie³a
zebrane, t. 6, Toruñ 2012, s. 96.
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Tak autor, jak i w³aciciel egzemplarza [ksi¹¿ki] mog¹ z równym prawem do tej samej ksi¹¿ki
powiedzieæ: to jest moja ksi¹¿ka!, ale w ró¿nym sensie. Ten pierwszy postrzega ksi¹¿kê jako
pismo b¹d mowê; drugi za po prostu jako nieme narzêdzie przekazywania mowy [skierowanej] do niego b¹d do publicznoci, tj. jako egzemplarz. Owo prawo autora nie jest jednak
prawem do rzeczy, tj. do egzemplarza (albowiem w³aciciel mo¿e go spaliæ na oczach autora),
lecz przyrodzonym jego w³asnej osobie prawem do zapobiegania temu, aby kto bez jego zgody
przekazywa³ jego mowê publicznoci. [Otrzymania] tej zgody nie mo¿na zak³adaæ, autor ju¿
bowiem udzieli³ jej komu innemu na wy³¹cznoæ24.

Zdaniem filozofa autorowi przys³uguje prawo do niczym nieskrêpowanego
wydawania w³asnych utworów, w których komunikuje innym swoje myli. Autor
ponadto mo¿e to prawo przekazywaæ komukolwiek zechce, tzn. upowa¿niæ np.
danego wydawcê do powielania w³asnego dzie³a, by w ten sposób jego myli
mog³y dotrzeæ do szerszej publicznoci. Twórca, a tak¿e upowa¿nieni przez
niego porednicy, mog¹ równie¿ czerpaæ okrelone korzyci materialne ze
sprzeda¿y egzemplarzy danej pozycji. Z kolei nabywca poszczególnego egzemplarza utworu ma prawo do zrobienia z nim czegokolwiek, oprócz powielania
w celach zarobkowych25.
W opinii Kanta wytworom czyjego dzia³ania, które s¹ tylko materialnymi
egzemplarzami (opus), np. dzie³om sztuki (rzebom, obrazom itp.), nie przys³uguje identyczna ochrona, któr¹ ciesz¹ siê ksi¹¿ki. Teksty s¹ bowiem jednoczenie materialnymi przedmiotami (opus) oraz rodkami komunikowania przez
autora w³asnej myli innym ludziom (opera). Oznacza to, ¿e dzie³a, które maj¹
wy³¹cznie charakter opus, mog¹ byæ powielane bez ograniczeñ z kopii legalnie
nabytej. Równie¿ nowo sporz¹dzonymi kopiami mo¿na handlowaæ swobodnie
i nie jest wymagana wczeniejsza zgoda twórcy pierwowzoru, poniewa¿
w ¿aden sposób nie jest naruszane jego prawo autorskie. Jako jeden z przyk³adów dzie³a, którego rozpowszechnianie nie podlega regu³om prawa autorskiego, niemiecki filozof wymieni³ Daktyliotekê Philippa D. Lipperta. Dzie³o to
zosta³o wydane w Lipsku w latach 1755, 1756 i 1762. Sk³ada siê na nie seria
odcisków ponad tysi¹ca staro¿ytnych gemm (kamieni szlachetnych lub pó³szlachetnych w kszta³cie okr¹g³ej lub owalnej p³ytki z p³askorzeb¹) razem
z tomem, w którym zawarto ich opisy. Kant zauwa¿y³, ¿e kopista, jeli tylko
jest w stanie na podstawie posiadanego egzemplarza uczyniæ wierne odbicie
pierwowzoru, mo¿e sporz¹dziæ dowoln¹ liczbê kopii i swobodnie nimi handlowaæ bez nara¿ania siê na zarzut, ¿e narusza prawo autorskie P.H. Lipperta.
Daktylioteka, choæ jest w czêci równie¿ dzie³em spisanym, to jednak nie powinna byæ traktowana podobnie jak utwory, w których autor wchodzi w dysku24
25

Ibidem, s. 9697.
Ibidem, s. 8995.
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sjê z publicznoci¹, poniewa¿ jest dzie³em, które jest tylko materialnym egzemplarzem (opus)26.
W Metafizyce moralnoci Kant zauwa¿y³, ¿e miêdzy ludzk¹ osob¹ a jej
dzie³em (opera), maj¹c na myli utwór o charakterze dzie³a spisanego lub nadaj¹cego siê do przekazu ustnego, istnieje specyficzna wiê. Myliciel odnotowa³,
¿e ksi¹¿kê mo¿na porównaæ do konwersacji, któr¹ za porednictwem wydawcy
autor prowadzi z innymi ludmi. W trakcie trwania tej rozmowy autor uzewnêtrznia samego siebie, a utwór jest wy³¹cznie medium, za pomoc¹ którego
owo uzewnêtrznienie siê dokonuje27. Maj¹c na uwadze to spostrze¿enie, Kant
argumentowa³, dlaczego ksi¹¿ka i jej u¿ywanie powinny byæ obwarowane okrelonymi ograniczeniami.
Zdaniem Kanta wydawca dzia³a legalnie jedynie wówczas, gdy otrzyma³ od
twórcy pe³nomocnictwo (mandatum), czyli ustne lub pisemne upowa¿nienie do
przekazywania publicznoci jego myli zawartych w danym dziele. W ka¿dym
innym przypadku wydawca pope³nia bezprawie, chocia¿ paradoksalnie równie¿
umo¿liwia autorowi konwersowanie z innymi ludmi, przekazuj¹c im jego myli.
Wydawcê, który bez odpowiedniego pe³nomocnictwa rozpowszechnia dzie³a
autora, Kant nazwa³ fabrykantem przedruków. Filozof podkreli³ równie¿, ¿e
fabrykant przedruków dopuszcza siê kradzie¿y, poniewa¿ pozbawia korzyci
materialnych, jakie ze sprzeda¿y poszczególnych egzemplarzy uzyska³by legalny
wydawca, a porednio tak¿e autor28.
Niemiecki myliciel zauwa¿y³, ¿e nie istnieje prawo do nieograniczonego
przedrukowywania utworów. Zdaniem Kanta ksi¹¿ki s¹ nie tylko materialnymi
wytworami (opus), które mo¿na by w nieskrêpowany niczym sposób powielaæ,
reprodukuj¹c kolejne kopie na podstawie pierwotniejszego egzemplarza. Ksi¹¿ki
s¹ równie¿ swego rodzaju dialogiem (opera) autora z publik¹ i nikt, kto nie
zosta³ przez niego uprawniony, nie mo¿e tego dialogu powtarzaæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e niemiecki filozof prawo autorskie uzna³ za jedno z osobistych praw
cz³owieka. Doszed³ tak¿e do przekonania, ¿e ka¿de dzie³o, które ma charakter
opera, jest przed³u¿eniem i czêci¹ osobowoci autora. Wed³ug Kanta wy³¹cznie
dzie³a, które oprócz bycia materialnym przedmiotem (opus) s¹ jednoczenie
dzie³em w sensie opera, s¹ chronione przez prawo autorskie. Za dzie³a, które
s¹ tylko materialnymi egzemplarzami (opus), czyli nie maj¹ charakteru opera,
takiej ochronie nie podlegaj¹.
26
27

Ibidem, s. 9697.
Zob. I. Kant, Metafizyka moralnoci, t³um. W. Galewicz, w: I. Kant, Dzie³a zebrane, t. 5,
Toruñ 2011, s. 387.
28 Ibidem, s. 388.
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5. Odniesienie Kantowskich idei do argumentacji
zwolenników i przeciwników prawa autorskiego
Oceniaj¹c w wietle myli Kanta argumentacjê podnoszon¹ na rzecz
ochrony prawa autorskiego oraz zarzuty wobec tego prawa, mo¿na najpierw
dojæ do wniosku, ¿e obydwie strony sporu mog¹ wesprzeæ swoje przemylenia Kantowskimi ideami, wykorzystuj¹c w szczególnoci dokonane przez filozofa rozró¿nienie pomiêdzy dzie³em jako opera i dzie³em jako opus.
Z jednej strony, argumenty przytaczane przez zwolenników ochrony w³asnoci intelektualnej s¹ wzmacniane, gdy prawo autorskie zostanie potraktowane
w duchu Kantowskim, czyli jako chroni¹ce dzie³a o charakterze opera, jakimi s¹
np. artyku³y, ksi¹¿ki czy teksty piosenek. Takie dzie³a jawi¹ siê jako przed³u¿enie osobowoci autora, a to w konsekwencji prowadzi do spostrze¿enia, ¿e na
tej podstawie twórcy przys³uguje pe³ne prawo do decydowania o sposobie
wykorzystywania w³asnego dzie³a oraz ¿e autor ma prawo czerpaæ profity
(zw³aszcza finansowe) z wykorzystywania w³asnej twórczoci przez innych.
Równoczenie, z drugiej strony, przemylenia Kanta mog¹ wykorzystaæ
tak¿e kontestatorzy prawa autorskiego. Korzystaj¹c z Kantowskiej refleksji,
mo¿na jasno pokazaæ, ¿e uprawnienia autora i poredników nie s¹ to¿same oraz
¿e nale¿y je od siebie odró¿niaæ, zawsze uprzywilejowuj¹c przy tym prawa
autora. Królewiecki filozof uzasadni³ bowiem, w jaki sposób i dlaczego uprawnienia poredników s¹ uwarunkowane prawami autora, zauwa¿aj¹c, ¿e pierwsze
nigdy nie istniej¹ bez drugich, gdy¿ s¹ stale przez nie wyprzedzane. Oznacza to,
¿e w wietle myli Kanta zasadny wydaje siê byæ postulat przebudowy obecnego modelu prawa autorskiego w taki sposób, aby autor faktycznie odnosi³
wiêksze korzyci z wykorzystywania przez innych jego dzie³a (opera) ni¿ ró¿ni
porednicy. Dalej, przemylenia Kanta zdaj¹ siê wspieraæ równie¿ intuicjê kontestatorów prawa autorskiego, którzy wskazuj¹, ¿e nie do przyjêcia jest bezwzglêdne uto¿samienie wartoci danego dzie³a z sukcesem ekonomicznym, jakie
ono odnios³o. Podobnie rozumowa³ niemiecki filozof. Zauwa¿y³, ¿e chronione
prawem autorskim mog¹ byæ tylko dzie³a, które maj¹ charakter komunikowania
siê (opera) autora z publicznoci¹, co  jak siê wydaje  jest równoznaczne
stwierdzeniu, i¿ o wartoci danego dzie³a (opera) wiadcz¹ nie korzyci materialne, jakie ono przynios³o autorowi i porednikom, ale jego intelektualny wp³yw
na innych.
Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e zarówno argumenty zwolenników, jak i przeciwników prawa autorskiego trac¹ na mocy, jeli uwzglêdni siê Kantowskie
sugestie i odró¿nienie pomiêdzy dzie³em jako opera i dzie³em jako opus.
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I tak, znamienne jest, ¿e Kant zignorowa³ rolê prawa autorskiego jako
skutecznego gwaranta rozwoju nauki i kultury, na co z kolei w odró¿nieniu od
niemieckiego filozofa zwracaj¹ uwagê zwolennicy ochrony prawa autorskiego.
A nawet wiêcej, chocia¿ niemiecki filozof nieuprawnione powielanie i rozpowszechnianie dzie³ (opera) uzna³ za kradzie¿, to jednak jednoczenie zauwa¿y³,
¿e choæ niegodziwie, ale jednak wskutek tej kradzie¿y myli autora tak¿e s¹
udostêpniane publicznoci, czyli mog¹ j¹ w konsekwencji zainspirowaæ do
twórczego dzia³ania. Tym samym  niejako przy okazji  wsparty zostaje przez
Kanta argument kontestatorów prawa autorskiego, ¿e zupe³ne zrezygnowanie
z ochrony w³asnoci intelektualnej byæ mo¿e jeszcze lepiej by siê przyczyni³o do
rozwoju ludzkiej twórczoci, gdy¿ wówczas mo¿liwoci inspirowania siê przez
zainteresowanych okrelonymi utworami by³yby wprost nieograniczone.
Równie¿ odwo³uj¹c siê do Kantowskich refleksji, mo¿na znacz¹co os³abiæ argument kontestatorów prawa autorskiego, ¿e prawo do ochrony w³asnoci
intelektualnej nie jest równoznaczne z prawem do zakazywania wykorzystania
dzie³ danego autora. Kant klarownie pokaza³, ¿e wprawdzie nie zawsze korzystanie z efektów cudzej twórczoci jest naganne, ale z pewnoci¹ istnieje jeden
przypadek wykorzystywania utworu kogo innego, który zawsze winien byæ
zakazany. Chodzi o wykorzystywanie wbrew woli autora w celach zarobkowych
jego dzie³a (opera). I w tym w³anie przypadku mo¿na powiedzieæ, ¿e ochrona
w³asnoci intelektualnej jest to¿sama z zakazem wykorzystania cudzego dzie³a
(opera).
Konsekwentnie mo¿na powiedzieæ, ¿e os³abiony zostaje równie¿ zarzut
kontestatorów prawa autorskiego, i¿ nie jest ono bezstronnym mechanizmem.
Wed³ug niemieckiego myliciela prawo autorskie nie mo¿e byæ bezstronne, gdy¿
jego celem jest skuteczne uprzywilejowanie twórców w stosunku do poredników i publiki. Ponadto, skoro owa ochrona ma byæ skuteczna, to musi byæ
wsparta odpowiednimi mechanizmami prawno-politycznymi. Prawo autorskie
nie mo¿e byæ zatem neutralne, jeli ma spe³niæ swoj¹ rolê.
Nieco os³abiony mo¿e tak¿e zostaæ zarzut wobec prawa autorskiego, ¿e
jest ono oparte na utopijnym ¿¹daniu idealnej oryginalnoci dzie³. Zdaniem Kanta utwór typu opera jest swego rodzaju interakcj¹ miêdzy autorem, innymi
twórcami i publicznoci¹. Co wiêcej, jest owocem odnoszenia siê autora do
dokonañ innych twórców i ma na celu intelektualne pobudzenie odbiorców
mylami autora. Wobec tego inspirowanie siê cudzymi ideami czy tym bardziej
odwo³ywanie siê do nich nie mo¿e byæ traktowane jako naruszanie prawa autorskiego.
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Wnioski
Wspó³czenie, w wyniku technologicznego postêpu, gdy dystrybucja treci intelektualnych jest tak ³atwa i niemal¿e bezkosztowa, jak nigdy wczeniej,
przemylenia Kanta na temat prawa autorskiego s¹ nad wyraz aktualne. Filozof
ukaza³, ¿e prawo autorskie ma na celu ochronê interesów autora, a nie poredników. Myliciel wskaza³ podstawowe uprawnienia twórców: 1) prawo do udostêpnienia po raz pierwszy w³asnego dzie³a szerszej publicznoci; 2) prawo do
obrony przed niew³aciwym u¿yciem w³asnego dzie³a; 3) prawo do czerpania
korzyci (materialnych) z wykorzystywania w³asnego dzie³a przez innych. Dalsze zatem dyskusje nad prawem autorskim winny skupiaæ siê na poszukiwaniu
rozwi¹zañ, które w nowej sytuacji technologicznej mog³yby skutecznie zagwarantowaæ twórcom przede wszystkim powy¿sze trzy uprawnienia.
Warto mieæ równie¿ na uwadze ró¿nicê pomiêdzy dzie³em jako opera
i dzie³em jako opus, na któr¹ zwróci³ uwagê Kant. Oznacza to, ¿e zupe³nie
inaczej winny byæ traktowane takie efekty pracy twórców, jak np. ksi¹¿ki czy
materia³y multimedialne, od takich, jak np. ¿ywnoæ zmodyfikowana, u¿ywki
czy leki. Pierwsze jawi¹ siê jako dzie³a, które  oprócz bycia czym materialnym
(opus)  maj¹ tak¿e charakter opera, za drugie wydaj¹ siê byæ tylko dzie³ami
o charakterze opus. W wietle przemyleñ Kanta mo¿na równie¿ powiedzieæ, ¿e
tylko te dzie³a (opera), które stanowi¹ przed³u¿enie osobowoci autora, zas³uguj¹ na ochronê w zakresie obowi¹zuj¹cego prawa autorskiego.
AKTUALNOŚĆ KANTOWSKIEJ WIZJI PRAWA AUTORSKIEGO
(STRESZCZENIE)

Artyku³ sk³ada siê z siedmiu czêci. W pierwszej s¹ zarysowane spory nad prawem autorskim,
jakie wywo³a³a wprowadzona na prze³omie 2011 i 2012 r. umowa ACTA. W drugiej czêci jest
przedstawiony rozwój ochrony prawa autorskiego. W nastêpnych dwóch fragmentach jest kolejno
omówiona podstawowa argumentacja na rzecz prawa autorskiego oraz zarzuty, jakie wobec niego s¹
podnoszone. Dalej, ukazana jest koncepcja prawa autorskiego w ujêciu Immanuela Kanta. W czêci
przedostatniej przemylenia Kanta zostaj¹ odniesione do argumentacji zarówno zwolenników, jak
i przeciwników prawa autorskiego. I wreszcie przedstawione s¹ wnioski, do jakich mo¿na dojæ na
podstawie prowadzonej analizy. Okazuje siê  co najwa¿niejsze w tym dociekaniu  ¿e Kantowska
wizja prawa autorskiego jest wci¹¿ aktualna. Oznacza to, ¿e w obliczu wspó³czesnych sporów wokó³
prawa autorskiego warto powróciæ do myli Kanta, poniewa¿ to w³anie on wskaza³ podstawowe
uprawnienia twórców, a tak¿e odró¿ni³ dzie³a, które s¹ i nie s¹ chronione przez prawo autorskie.
Zdaniem Kanta tylko te dzie³a, które stanowi¹ przed³u¿enie osobowoci autora, podlegaj¹ ochronie
praw autorskich.
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THE TIMELINESS OF KANT’S VISION OF COPYRIGHT
(SUMMARY)

This article consists of seven parts. The first part describes the quarrel over copyright, which
was introduced in 2011 and 2012 year by the agreement ACTA. The second part presents the
development of copyright protection. The next two parts are in sequence and refer to the main
arguments in favor of copyright and against copyright. Then the concept of copyright of Immanuel
Kant is shown. The penultimate part of the rethinking of Kant based on the arguments of the
supporters and the opponents of copyright. And finally, the conclusions are shown, which can be
achieved on the basis of the analysis. The most important observation is that Kants vision of
copyright is still timely. It means that in the face of todays conflicts, we should return to the idea of
Kant because he described the fundamental rights of authors. Kant also presented the works that are
and are not protected by copyright. Only those works are protected by copyright according to Kant,
which are the extension of the personality of the author.

DIE AKTUALITÄT DER KANTS VISION DES URHEBERRECHTS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel besteht aus sieben Teilen. Der erste Teil beschreibt den Streit und das Urheberrecht, das im Jahr 2011 und 2012 in der Vereinbarung ACTA eingeführt wurde. Der zweite Teil stellt
die Entwicklung des Urheberrechtsschutzes vor. In den nächsten zwei Teilen wurden anschließend
die Hauptargumente zugunsten des Urheberrechts und die Behauptungen gegen das Urheberrecht
charakterisiert. Dann wird das Konzept des Urheberrechts von Immanuel Kant gezeigt. In dem
vorletzten Teil wurden die Gedanken der Anhänger und der Gegner des Urheberrechts bezüglich der
Argumente von Kant vorgestellt. Die wichtigste Beobachtung ist, dass die Vision des Urheberrechts
von Kant noch aktuell ist. Das bedeutet, dass wir angesichts der heutigen Konflikte um das Urheberrechtsgesetz zu den Ideen von Kant zurückkehren sollten. Kant unterscheidet auch die Arbeiten, die
urheberrechtlich sind. Nur diese Werke durch das Urheberrecht geschützt werden sollen, die die
Persönlichkeit des Autors entwickeln.

