Rozdział 9
Ochrona autorskich praw majątkowych
Art. 79.
1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe,
zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w
przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z
chwili jego dochodzenia; twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli
działanie naruszającego było zawinione.
2. Niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. 1, uprawniony może się domagać, ażeby
sprawca naruszenia dokonanego w ramach działalności gospodarczej podejmowanej w
cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek, uiścił odpowiednią sumę
pieniężną z przeznaczeniem na Fundusz, o którym mowa w art. 111. Suma ta nie może być
niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę
z dokonanego naruszenia.
3. Przepis ust. 1 stosuje się w odniesieniu do usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń
technicznych przed udostępnianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu,
jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.
4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez
upoważnienia jakichkolwiek informacji identyfikujących dzieło, autora, podmiot praw
autorskich do dzieła lub informacji o warunkach eksploatacji dzieła, o ile zostały one
dołączone do egzemplarza dzieła lub są przekazywane w związku z rozpowszechnianiem
dzieła, a także zawinionego rozpowszechniania dzieł z bezprawnie usuniętymi lub
zmodyfikowanymi takimi informacjami.
Art. 80.
1. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca,
w którym sprawca prowadzi działalność lub znajduje się jego majątek, także przed
wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia w
sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny:
1. o zabezpieczenie dowodów, bez potrzeby wykazania obawy, że ich
przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione,
2. o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji
i udostępnienia, określonej przez sąd, dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o
których mowa w art. 79 ust. 1,
3. o zabezpieczenie roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych,
wydając stosowne zarządzenie tymczasowe, po uprawdopodobnieniu, że
niezabezpieczenie roszczenia może pozbawić uprawnionego zaspokojenia, choćby
zarządzenie tymczasowe zmierzało do zaspokojenia roszczenia.
2. Sąd może uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów lub roszczeń, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od złożenia stosownej kaucji.
3. Sąd orzeka przepadek, na rzecz Skarbu Państwa, bezprawnie wytworzonych egzemplarzy
utworów.

4. Sąd może orzec przepadek, na rzecz Skarbu Państwa, przedmiotów służących do
bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów, przy których użyciu
dokonano naruszenia.
5. Na wniosek poszkodowanego, na poczet należnego odszkodowania, sąd może orzec
przyznanie poszkodowanemu przedmiotów, o których mowa w ust. 4.
6. Domniemywa się, że przedmioty, o których mowa w ust. 4, należą do naruszającego prawa
autorskie.
7. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, sąd
rozpoznaje w ciągu 7 dni.

