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Droit moral w polskiej ustawie o prawie autorskim  
z 1926 roku na tle uregulowań Francji i Niemiec

Droit moral in the Polish Copyright Act of 1926  
Against of French and German Regulations

The article contains a comparative analysis of in French and Ger-
man origin and development of the concept of copyrights protection. 
Polish copyright during the interwar period was also a subject of this 
article. The Polish Copyright Act of 1926 was discussed at length in 
view of its progressive, innovative character and introduction of droit 
moral protection for the first time in legislation. It had a considerable 
influence in the development of the copyright law and was widely ac-
claimed by world experts. 
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Artykuł zawiera analizę porównawczą dotyczącą powstania i 
rozwoju koncepcji ochrony autorskich praw osobistych, na podsta-
wie ewolucji ochrony tych praw w ustawodawstwie francuskim i 
niemieckim, a także polskim z okresu międzywojennego. Szczegó-
łowo została omówiona polska ustawa o prawie autorskim z 1926 
roku ze względu na jej postępowy, nowatorski charakter i wprowa-
dzenie po raz pierwszy ochrony droit moral do ustawodawstwa. 
Miała ona niebagatelny udział w rozwoju ówczesnego prawa au-
torskiego i spotkała się z dużym uznaniem światowych znawców.
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U źródeł współczesnego podejścia do ochrony osobistego prawa 
autorskiego leżały wykształcone na przełomie XVIII i XIX wieku kon-
cepcje doktrynalne Niemiec, jak i orzecznictwa sądów francuskich, 
zwłaszcza po rewolucji francuskiej. Na tym tle nowatorsko wyróżniała 
się koncepcja pierwszej polskiej ustawy o prawie autorskim. Gdy na 
początku XX wieku toczyły się prace legislacyjne nad kształtowaniem 
wielu pierwszych europejskich ustaw z zakresu prawa autorskiego,  
w tym także polskiej, prawo to stanowiło słabo ugruntowany obszar, 
na którym wznoszono różne propozycje konstrukcji prawnych (Jan-
kowska 2011: 351). Trudności potęgował fakt, że zaczęto zwracać 
uwagę na potrzebę ochrony interesów niematerialnych twórców, 
które to wówczas były określane zbiorczo mianem droit moral (Jan-
kowska 2011: 352). Szczególnie dużo uwagi poświęcano w tamtym 
okresie próbie należytego jej umiejscowienia w systemie prawa cy-
wilnego i przyjęcia właściwej konstrukcji tego prawa. Światowe usta-
wodawstwa aż do dziś w różny sposób określają przedmiot ochrony 
droit moral. Osobiste prawo autorskie może chronić zarówno twórcę, 
jak i dzieło jako emanację jego osobowości lub stosunek twórcy do 
dzieła (Serda 1974: 72). 

Koncepcja autorskich praw osobistych w krajach systemu pra-
wa cywilnego, czyli głównie w Europie kontynentalnej, do dziś nie 
jest jednolita. Konkurują ze sobą koncepcja monistyczna występu-
jąca głównie w takich krajach jak Niemcy czy Austria i dominująca 
koncepcja dualistyczna przyjęta w ustawodawstwie francuskim, 
włoskim, belgijskim, greckim, holenderskim, w krajach skandynaw-
skich, a także w prawie polskim (Wojnicka 1997: 67). Koncepcja mo-
nistyczna zakłada, że prawo autorskie jest jednym prawem, które 

obejmuje zarówno elementy majątkowe, jak i osobiste, które nie 
dają się zazwyczaj rozdzielić i tworzą tzw. untrennbare Einheit („nie-
rozdzielną jedność”) (Dietz 1999: 246; Kellerhals 2000: 620, cyt. [za:] 
Niżankowska 2007: 45). Koncepcja dualistyczna zakłada, że prawo 
autorskie składa się z dwóch rodzajów praw: zbywalnego prawa ma-
jątkowego i niezbywalnych praw o charakterze osobistym. Osobiste 
prawa twórcy mają charakter pierwszorzędny zarówno w aspekcie 
chronologicznym, jak i systematycznym (Dietz 1995). Systemy niektó-
rych krajów są tak niejednoznaczne, np. Hiszpanii, że wywołują spory 
doktrynalne do jakiej koncepcji je zaliczyć (Niżankowska 2007: 45). 
Praktyczna doniosłość tego rozróżnienia jest niewielka, teoretycznie 
mogłaby ona mieć znaczenie jedynie w przypadku rozporządzania 
prawem lub prawami autorskimi. W większości krajów dopuszczal-
ność zbywania, zrzekania się itd. autorskich praw osobistych, chociaż 
niejednokrotnie ograniczana istnieje (Niżankowska 2007: 47). 

Początków nowoczesnej doktryny osobistych praw autorskich 
upatrywać należy w Europie. Francja i Niemcy były krajami, w któ-
rych po raz pierwszy pojawiły się koncepcje ochrony interesów nie-
majątkowych twórców. Rozwój tych koncepcji odbywał się na dwóch 
częściowo łączących się płaszczyznach: ideologicznej i legislacyjnej 
(Huczkowski 2013: 42), jednakże rozwijały się one w tych państwach 
w sposób zróżnicowany i nierównoległy w czasie. We Francji na sku-
tek braku odpowiedniego, adekwatnego do zmieniających się re-
aliów ustawodawstwa1 podwaliny nowoczesnego systemu prawa,  
w tym prawa autorskiego, tworzono opierając się głównie na orzecz-
nictwie. W Niemczech koncepcja osobistych praw autorskich rozwija-
ła się głównie w doktrynie. Na ziemiach polskich w chwili odzyskania 
niepodległości w 1918 roku żaden z obowiązujących kodeksów nie 

1 Zaznaczyć należy, że ustawy z doby rewolucji obowiązywały aż do 1957 
roku, kiedy to powstała pierwsza francuska ustawa autorska.
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roku Trybunału Cywilnego Sekwany z 7 sierpnia 1814 roku w spra-
wie Billecocq v. Glendaz sądy francuskie zaczęły przyznawać ochronę 
niemajątkowym interesom autora (Niżankowska 2007: 39-40). Wy-
pracowano formułę droit moral jako prawa wiecznego i niezbywal-
nego, które przeżywa twórcę, a także konkretyzujących ją atrybutów  
w długim procesie rozwojowym, na podstawie uogólnienia wnio-
sków wypływających z kazuistycznych decyzji sądowych.

Koncepcja ta rozwijała się głównie pod wpływem twórczej wy-
kładni przepisów dokonywanej przez sądy w znacznie mniejszym 
stopniu przez doktrynę (Niżankowska 2007: 31). Niepodważalne od-
działywanie orzecznictwa sądów francuskich w dziedzinie poszukiwa-
nia podstaw, konstrukcji normatywnych oraz treści autorskich praw 
osobistych to jedna z charakterystycznych cech systemu droit moral 
i trwa we Francji do dziś (Czub 2011: 71). W literaturze prawniczej 
prawdopodobnie po raz pierwszy użył go w swoim artykule francuski 
teoretyk Andre Morillot w 1872 roku dla określenia różnych praw 
niemajątkowych służących twórcy (Górnicki 2000: 220). Francuski 
system praw autorskich oparty został na koncepcji dualistycznej, 
która w zasadzie już od początku XX wieku dominowała w doktry-
nie francuskiej, głownie za poglądów zwolennika dualizmu Morillo-
ta, który częściowo przeniósł do porządku prawnego Francji prace 
niemieckich teoretyków – głównie dualisty Klostermana (Morillot 
1872; Morillot 1878, cyt. [za:] Niżankowska 2007: 43). Wpłynęło to 
na ukształtowanie ówczesnego systemu praw autorskich we Francji 
(Niżankowska 2007: 43). 

Autorskie prawa osobiste w Niemczech
W Niemczech sytuacja była nieco inna niż we Francji. Przy braku 

praktycznych wskazówek, zwłaszcza z zakresu orzecznictwa, niezwy-
kle prężnie rozwijała się doktryna prawa autorskiego. Istnieje nawet 
pogląd, że to niemieccy przedstawiciele myśli prawniczej stworzyli 
koncepcję autorskich uprawnień osobistych, mimo że z początku nie 
była ona spójna ze względu na różnorakie poglądy i teorie (Ström-
holm 1983: 11, cyt. [za:] Niżankowska 2007: 32). W drugiej połowie 
XIX wieku zaczęto odchodzić od koncepcji wyłącznie prawa majątko-
wego, co doprowadziło głównie dzięki dziełom O. F. von Gierkiego 
do wykształcenia teorii prawa jako prawa osobowości (Niżankowska 
2007: 32). Podwaliny dla tej koncepcji stworzył już prawie wiek wcze-
śniej Immanuel Kant. Dokonał on bardzo wyraźnego rozróżnienia 
pomiędzy własnością dzieła, z którą są związane prawa rzeczowe, 
a ekspresją, która wyraża to dzieło. Za przykład posłużyła książka, 
którą wydawca może posiadać i dysponować, a książką, która jest 
dziełem autora, uzewnętrznieniem jego myśli, poglądów, czyli do-
brem osobistym. Kant uważał, że prawo artysty pisarza do swego 
dzieła ma zasadniczo osobisty, a nie jak do tej pory przyjmowano, 
własnościowy charakter (Kant 1987: 144, cyt. [za:] Niżankowska 
2007: 32). Równolegle do teorii von Gierkiego rozwijała się teoria 
prawa autorskiego jako prawa opartego na dobru niematerialnym. 
W 1894 roku J. Kohler zaprezentował konkurencyjną do koncepcji 
prawa autorskiego jako prawa osobowości teorię prawa autorskiego 
jako prawa opartego na dobru niematerialnym (Kohler 1993: 99, cyt. 
[za:] Niżankowska 2007: 37), która w późniejszym okresie stała się 
podstawą dualistycznej koncepcji prawa autorskiego. Autor dzieła 
ma interesy o charakterze majątkowym i osobistym, jednakże każde  
z nich powinny być chronione. Późniejsze poglądy teoretyków dok-
tryny dowodziły, że nie jest możliwe dokonywanie takiego podziału, 

zawierał ogólnie sformułowanych przepisów o ochronie dóbr osobi-
stych (Grzybowski 1957: 43). Sądy w swym orzecznictwie stosowały 
przepisy obowiązujące na określonym obszarze, dotychczas okupo-
wanym przez zaborców, aż czasu uchwalenia Ustawy z dnia 29 marca 
1926 roku o prawie autorskim (Dz.U. z 1926 r. nr 48, poz. 286 ze zm.). 
W polskiej ustawie dokonano rozdziału pomiędzy prawami autorski-
mi majątkowymi i osobistymi, w których to była zawarta kategoria 
praw osobistości twórcy (Dz.U. z 1926 r. nr 48, poz. 286 ze zm.).

Opracowanie przedstawia porównawczą analizę historyczną 
dotyczącą powstania rozwoju koncepcji droit moral, czyli ochrony 
autorskich praw osobistych, na podstawie ewolucji ochrony tych 
praw w ustawodawstwie francuskim i niemieckim, a także polskim  
z okresu międzywojennego. W pracy zastosowano komparatystyczną 
(prawno-porównawczą) i historyczną metodę badawczą. Wykorzy-
stano jako materiał źródłowy dostępną literaturę m.in. opracowa-
nia, monografie i publikacje naukowe w czasopismach prawnych oraz 
ustawy i orzecznictwo w omawianym okresie.

Zakres ochrony poszczególnych uprawnień osobi-
stych autora w prawie niemieckim i francuskim przed 

1928 rokiem

Autorskie prawa osobiste we Francji
Za kolebkę autorskich praw osobistych uznawana jest Francja. 

We Francji dopiero w ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach XIX i na 
początku XX wieku krystalizowała się pod wpływem idei prawa na-
turalnego i filozofii indywidualizmu, która towarzyszyła rewolucji 
francuskiej, koncepcja zwracająca uwagę w prawie autorskim na 
uprawnienia nie tylko majątkowe, lecz także osobiste (Niżankowska 
2007: 30). Genezy ideologicznych początków praw osobistych twór-
ców dóbr niematerialnych można doszukiwać się już w dobie rewo-
lucji francuskiej (Czub 2009: 92-120). Wtedy to pojawiły się pierwsze 
wzmianki o przenikaniu koncepcji prawno-naturalnych do praktyki 
ustawodawczej. Niebagatelny wpływ wywarł również filozoficzny  
i artystyczny ruch romantyzmu, który próbował zdefiniować pojęcie 
artysty i jego stosunek do stworzonego dzieła, wytworu własnego 
intelektu i talentu. To zaś stanowiło jeden z czynników rozwoju kon-
cepcji autorskich praw osobistych. Autor w ujęciu romantyków był 
wizjonerem, geniuszem, a jego dzieła przedstawiały niedającą się 
zmierzyć korzyść dla społeczeństwa (Niżankowska 2007: 30). 

Kluczową rolę dla rozwoju koncepcji autorskich uprawnień 
osobistych odegrało we Francji orzecznictwo. Od połowy XIX wieku 
głównie w Paryżu zaczęły pojawiać się pierwsze orzeczenia uwzględ-
niające osobiste interesy autora (Niżankowska 2007: 30). Jednak do-
piero od drugiej połowy XIX wieku zaczęły one znajdować potwier-
dzenie w orzecznictwie sądów francuskich. Orzecznictwo to oparte 
było na kodeksie cywilnym z 1804 roku zwanym w Polsce Kodeksem 
Napoleona (dalej: KN), w którym najistotniejsze było wynagrodze-
nie szkody. Rozróżniano szkodę majątkową (fr. dommage pecuniaire)  
i szkodę moralną (fr. dommage moral) przyznając w obu przypad-
kach ochronę jurydyczną w formie odszkodowania (zadośćuczynie-
nia) (Niżankowska 2007: 30). Prawnicy francuscy, pomimo wąskiej 
deliktowej jedynie formuły wynikającej z artykułów 1382 i 1383 KN, 
pierwsi zwrócili uwagę, że prawo autorskie powinno chronić nie tylko 
interesy majątkowe twórców, ale również ich interesy niemajątkowe 
(Zoll 1929: 279-280). Począwszy od roku 1814, a w szczególności wy-
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cji Berneńskiej. Wyróżnikiem tej ustawy było przyznanie twórcy 
utworu oprócz praw majątkowych, ochrony w zakresie autor-
skich praw osobistych, które były niezbywalne, bezterminowe  
i uniwersalne. Po śmierci autora ochrona osobista mogła być dalej 
realizowana przez najbliższych lub osobę wskazaną przez twórcę, 
a od nowelizacji z 1935 roku także przez Prokuratorię Generalną 
na polecenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego (art. 63 ust. 2 w brzmieniu z 1935 r.) (Błeszyński 2015: 
7-8). Ustawa w kilku przepisach uregulowała wyczerpująco kwe-
stię autorskich praw osobistych. Zgodnie z artykułem 12 prawa 
autorskiego z 1926 roku: „Twórca rozporządza swym dziełem wy-
łącznie i pod każdym względem, a w szczególności rozstrzyga czy 
dzieło ma się ukazać, czy ma być odtworzone, rozpowszechnione  
i w jaki sposób”, natomiast ustęp 2 stanowił, że „ochrona praw osobi-
stych służy każdemu twórcy bez względu na istnienie lub nieistnienie 
prawa autorskiego (art. 58)”. Twórca zachowywał swe prawa oso-
biste pomimo przeniesienia prawa autorskiego na inna osobę (art. 
28 pr. aut. z 1926 r.). Znalazła tutaj odzwierciedlenie zasada, że pra-
wo osobiste twórcy jest silniejsze od prawa majątkowego nabywcy  
i może go nawet w niektórych sytuacjach uczynić bezskutecznym np. 
gdy nabywca przez dłuższy czas dzieła nie wydał, a poglądy literac-
kie, naukowe lub polityczne straciły na aktualności. Ponadto prawo 
to miało charakter uniwersalny, nie zaś terytorialny. Wprowadzono 
również przepis umożliwiający twórcy, któremu wyrządzono szkodę 
w zakresie jego osobistego stosunku do dzieła, wystąpienie z od-
powiednimi roszczeniami, nawet w przypadku, gdy prawo autorskie 
nie istniało, zgasło lub przeszło na inne osoby (Górnicki 2000: 157). 
Ochrona osobista nie była zależna od naruszeń praw majątkowych, 
mogło ono nawet nie istnieć. Skargi z powodu praw osobistych nor-
mowały artykuły 58, 59 i 60 prawa autorskiego z 1926 roku wskazu-
jąc równocześnie co należy uznać za „krzywdę osobistą”. W artykule 
58 ustęp 2, wyliczenia zawierały przykłady naruszeń praw autorskich. 

Światowe ustawodawstwa autorskie z okresu przed 1926 ro-
kiem przeważnie opierały się na metodzie określenia czynów bez-
prawnych w sposób kazuistyczny nie uwzględniając ogólnych praw 
podmiotowych twórcy i pozostawiały organom sadowym rozstrzy-
gniecie czy to czyn naruszający prawo. W polskiej ustawie pojęcie 
„prawo autorskie” opierało się na koncepcji prawa podmiotowego  
o charakterze bezwzględnym tj. skutecznego erga omnes i obej-
mowało zarówno uprawnienia majątkowe, jak i osobiste. Wyraźnie 
można było dostrzec zapożyczenia od niemieckiego jurysty Josepha 
Kohlera, jednakże profesor Zoll stworzył własną oryginalną koncep-
cję, która stanowiła w tamtym okresie wybitne osiągnięcie legislacyj-
ne. Przyjął on syntetycznie pojęte droit moral jako ogólne autorskie 
dobro osobistości (Górnicki 2000: 245). Odwołanie się do koncepcji 
praw osobistych było wymuszone tym, że idea „praw na dobrach 
niematerialnych” nie uwzględniała „doniosłych interesów ducho-
wych, idealnych, psychicznych i nieprzenośnych, jakie skupiają się 
dla twórcy około dzieła literackiego, artystycznego” – „interesów tak 
wybitnych, że wobec nich interesy majątkowe nieraz ustępują na 
plan dalszy, a nawet całkiem znikają” (Zoll 1926: 707, cyt. [za:] Gór-
nicki 2000: 245). Mówił o prawie osobistym, interesach osobistych 
twórcy, a czyny naruszające te prawa określał szkodą duchową lub 
krzywdą duchową, a w ostatecznej wersji projektu ustawy krzywdą 
osobistą (art. 58) (Górnicki 2000: 152).

ale że jest to jedno prawo o dwojakiej funkcji, czyli skłaniały się do 
monistycznej teorii prawa. Bardzo znanym zobrazowaniem tej kon-
cepcji było porównanie przez E. Ulmera do drzewa, w którym pień 
stanowiło prawo autorskie, a gałęzie to autorsko-prawne uprawnie-
nia twórcy, czerpiące moc czasami z obu korzeni, a czasami tylko 
z jednego. Naruszenie uprawnień o charakterze osobistym może 
spowodować powstanie roszczeń o charakterze majątkowym i od-
wrotnie, prawo autorskie ma więc charakter mieszany (Niżankowska 
2007: 38). W Niemczech pierwszym orzeczeniem, w którym uznano 
przysługujące twórcy uprawnienia o charakterze osobistym, był wy-
rok z 1912 roku w sprawie Felseneiland mit Sirenen2. W późniejszych 
latach sądy również wypowiadały się na temat uprawnień o charak-
terze osobistym, pomimo tego, że nie było jakichkolwiek ustawo-
wych unormowań dotyczących tych kwestii.

Droit moral 
w ustawie o prawie autorskim z 1926 roku

Na tym tle pierwsza polska Ustawa o prawie autorskim z dnia 
29 marca 1926 roku (Dz.U. z 1926 r. nr 48, poz. 286 ze zm.), zno-
welizowana w 1935 roku (Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 25 kwietnia 1935 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
Ustawy z dnia 29 marca 1926 roku o prawie autorskiem, Dz.U. z 1935 
r. nr 36, poz. 260), w której wyraźnie przyznano ochronę prawom 
osobistym autora jawi się jako wybitnie nowatorska. 

Oparta w znacznej mierze na projekcie Fryderyka Zolla, który 
przy jej opracowaniu wykorzystał ówczesne zdobycze nauki i judyka-
tury w zakresie prawa autorskiego była, obok zatwierdzonej wcze-
śniej ustawy rumuńskiej z dnia 25 czerwca 1923 roku i włoskiej z dnia 
7 listopada 1925 roku jedną z pierwszych na świecie, w której zosta-
ła uregulowana kwestia autorskich praw osobistych (Niżankowska 
2007: 47). Była ona rezultatem niezwykle gruntownych prac prowa-
dzonych z udziałem najwybitniejszych prawników okresu międzywo-
jennego (Błeszyński 2015: 6). Prace nad nią toczyły się w niezwykle 
skomplikowanej politycznej, jak i gospodarczej sytuacji kraju. Przy 
jej tworzeniu swobodnie korzystano z materii współczesnych euro-
pejskich systemów prawa autorskiego, z których zarówno niemiecki, 
austriacki, jak i francusko-rosyjski obowiązywały na byłych teryto-
riach rozbiorowych. Wszystkie materiały z tych obrad zostały zebrane 
i opublikowane przez Stanisława Gołąba (Ustawa o prawie autorskim 
z dnia 29 marca 1926 roku z materiałami, cyt. [za:] Błeszyński 2015: 
7). W sposób wyrazisty przedstawiały one kompetencje obradują-
cych i chęć stworzenia przez nich aktu w pełni oryginalnego i no-
woczesnego, wykorzystującego raczej w sposób krytyczny ówczesne 
doświadczenia zarówno legislacji, doktryny, jak i judykatury. Głów-
nym twórcą był profesor Fryderyk Zoll, a współtwórcami profesor  
i adwokat Jan Jakub Litauer, znany literat Zenon Przesmycki i pro-
fesor Stanisław Wróblewski. Doktryna droit moral znalazła w niej 
miejsce zanim jeszcze pojawiła się w najważniejszym międzynaro-
dowym akcie prawnym z zakresu prawa autorskiego tj. Konwen-

2 Orzeczenie Reichsgericht z dnia 8 czerwca 1912 roku w sprawie 
Felseneiland mit Sirenen (Rep. I 382/11) 79 RGZ 397, cyt. [za:] Niżankowska 
2007: 38. Sprawa dotyczyła fresku Skalista wyspa syren namalowanego na 
klatce schodowej budynku mieszkalnego, na którym powódka domalowała 
fragmenty. W wyroku Sąd stwierdził, że interes osobisty nierozerwalnie 
związany z czcią i dobrym imieniem powoda jako artysty jest prawnie 
chroniony. W przypadku jego naruszenia artysta może żądać odszkodowania. 
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jące autorskie prawa osobiste w pierwszej polskiej ustawie o prawie 
autorskim gównie ze względu na to, że po raz pierwszy regulowały 
istotę i treść prawa osobistego twórcy stanowiły – jak pisał Zoll – 
„w porównaniu do ustawodawstwa dotychczasowego istotny postęp 
i dlatego też w najwyższym stopniu zainteresowały prawników za-
granicznych i z wielkim uznaniem spotkały się na terenie międzyna-
rodowej” (Zoll 1929: 284, cyt. [za:] Niżankowska 2007: 48). 

Stanowiąca dzieło Komisji Kodyfikacyjnej Ustawa o prawie au-
torskim z 1926 roku wzbudziła duże zainteresowanie w światowej 
doktrynie prawniczej, czego wyrazem był fakt, że szybko została 
przetłumaczona na język niemiecki i francuski (Górnicki 2000: 162). 
Miała ona bardziej postępowy charakter niż najnowsze wówczas 
europejskie ustawy o prawie autorskim: rumuńska Ustawa z dnia 
25 czerwca 1923 roku o własności literackiej i artystycznej, włoski 
dekret Nr 1950 z dnia 7 listopada 1925 roku o postanowieniach 
w prawie autorskim, a także czechosłowacka Ustawa z 1924 roku 
o prawie autorskim na dziełach literackich, artystycznych i foto-
graficznych. Założenia ustawy z 1926 roku spotkały się z bardzo 
przychylnymi opiniami na XXV Kongresie Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Literackiego i Artystycznego, (Association Littéraire et 
Artistique Internationale), który odbywał się tego roku w Warszawie. 
W przyjętej rezolucji podkreślono zalety ustawy, a w szczególności 
rozwiniętą, jak w żadnym dotychczasowym ustawodawstwie, ochro-
nę interesów osobistych twórcy. O tym, jak wysoko światowi znawcy 
doktryny prawniczej oceniali polskie osiągniecia w zakresie rozwoju 
instytucji droit moral świadczą wydarzenia, które miały miejsce na 
Międzynarodowym Kongresie w Rzymie, kiedy dokonywano zmian 
Konwencji Berneńskiej (Górnicki 2000: 257). Przedstawiciel Polski 
F. Zoll został powołany do grona Komisji Redakcyjnej, najwyższej 
władzy Kongresu. Był to dowód uznania dla wnikliwej i trafnej roz-
budowy postanowień dotyczących ochrony droit moral w ustawie 
polskiej z 1926 roku. Zagraniczni znawcy prawa autorskiego wyrazili 
pełne uznanie dla występujących uregulowań w polskiej ustawie, 
w szczególności dla rozwiązań w zakresie droit moral. Stały się one 
trwałym dorobkiem rodzimej myśli prawniczej. 

Osobiste prawa autorskie nie mogły naruszać obowiązującego 
prawa przedmiotowego oraz praw przysługujących podmiotom pry-
watnym, a w szczególności praw do godności osobistej, do niedo-
znania przykrości ze strony autorów i artystów, praw do zachowania 
tajemnicy listów i innych. Zoll wprowadzając do uchwalonej ustawy 
przepisy normujące obok ochrony majątkowej również ochronę 
wyższych interesów osobistych twórcy przyjął metodę dotychczas 
w żadnym ustawodawstwie nie zastosowaną przedkładając ochronę 
droit moral na pierwszy plan przed interesami majątkowymi (Gór-
nicki 2000: 246). Autorskie prawa osobiste chroniły szczególny węzeł 
łączący autora z jego dziełem. W pierwszym projekcie ustawy jego 
główny twórca świadomie zrezygnował z użycia pojęcia droit moral, 
choćby dlatego, że wprowadzał on element etyczny do określenia 
prawa (Zoll 1926: 6-7, 17, 45, 48, 51, 58, cyt. [za:] Górnicki 2000: 
246). Mówiąc o prawie i interesach osobistych twórcy, wkrótce po 
wejściu ustawy w życie, uznał to jednak za błąd, gdyż prawa osobi-
ste bynajmniej nie wyczerpywały treści droit moral (Górnicki 2000: 
245). Ochronę interesów osobistych twórcy podniesiono do rangi 
praw osobistych niezależnie od czasu, miejsca czy też narodowości 
autora. Miały one służyć do ochrony interesów duchowych, ideal-
nych twórcy „jego osobistego stosunku do dzieła” oraz „interesu 
publicznego” (Zoll 1926: 54, cyt. [za:] Górnicki 2000: 246). Uregu-
lowania w polskiej ustawie szczegółowo określały prawa osobiste 
twórcy, jednakże ich treść nie została określona ściśle, co dawało 
możliwości szerokiego uznawania przez sędziów i odpowiednich 
ekspertów. Dzięki syntetycznemu ujęciu pojęcia droit moral z ochro-
ny mogły korzystać wszelkie przejawy stosunku twórcy do wytworu, 
przeciwstawiając się tylko jurydycznym konstrukcjom, które chroni-
ły tylko poszczególne, wyraźne określone, autorskie dobra osobiste 
(Górnicki 2000: 250). Istotę konstrukcji osobistych praw autorskich 
stanowiło to, że prawa te służyły do ochrony interesów duchowych, 
psychicznych twórcy i jako takie miały wieczysty charakter, były 
nieprzenoszalne terytorialne i nieograniczone (Zoll 1926: 55, cyt. 
[za:] Górnicki 2000: 251). Wprawdzie ustawa nie definiowała wprost 
tych praw jako niepodlegających zrzeczeniu się i nieprzenoszalnych, 
jednakże istnienie takich znamion potwierdzała jej interpretacja. 
Odosobniony pogląd wyraził jedynie Stanisław Wróblewski, który 
uważał je za przenoszalne. Zdaniem Stefana Grzybowskiego nie znaj-
dowały się przepisy dopuszczające przenoszalność lub możliwość 
zrzeczenia się tych praw. Dla Grzybowskiego przedmiotem ochrony 
był osobisty „stosunek twórcy do dzieła” (Grzybowski 1933: 323).

Podsumowanie

Ustawa o prawie autorskim z 1926 roku była wybitnym osią-
gnięciem kodyfikacyjnym. Dzięki nowatorskim uregulowaniom 
odpowiadała najwyższym ówczesnym standardom międzynarodo-
wym, a nawet je przewyższała (Górnicki 2000: 165). Próba nale-
żytego umiejscowienia ochrony niemajątkowych interesów twórcy 
w systemie prawa cywilnego oraz przyjęcia właściwej konstrukcji 
tego prawa była niezwykle trudna. Jak pisał Zoll – autor projektu 
pierwszej polskiej ustawy autorsko-prawnej – instytucja (jak ją sam 
nazywał) „nieokreślonego droit moral” (Zoll 1929: 283, cyt. [za:] 
Jankowska 2011: 354), w chwili tworzenia projektu w 1920 roku 
nie była ujęta jeszcze w żadnej ustawie. Wprowadzaniu towarzyszył 
szereg trudności i wątpliwości terminologicznych. Przepisy regulu-
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