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Santrauka
Autoriaus interesai pažeidus autorių teises į literatūros, mokslo, meno kūrinius neapsiriboja
vien tuo, jog pažeidėjui bus skirta atitinkama teisinio poveikio priemonė arba tam tikrais atvejais – net
kriminalinė bausmė už padarytą neteisėtą veiką. Autoriui yra svarbu, o neretai ir svarbiau, kad būtų
tinkamai apskaičiuota ir greitai atlyginta turtinė ir neturtinė žala arba skirta kompensacija.
Autorių teisių reguliavimas, apsauga, gynimas, taip pat patirtos žalos (nuostolių) atlyginimas
Lietuvoje nuo nepriklausomybės paskelbimo labai kito. Būtent tai šiame straipsnyje autorius ir mėgina
nagrinėti pateikdamas teisės norminius aktus, reglamentuojančius autorių teisių ir gretutinių teisių
gynimo kaitą. Atsižvelgiant į vieną iš svarbiausių tarptautinių dokumentų reglamentuojančių autorių
teisių apsaugą ir gynimą, bandoma sąlyginai išskirti net tam tikrus laikotarpius – iki Berno konvencijos
dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos įsigaliojimo ir įsigaliojus Berno konvencijai. Autorius, atsižvelgdamas į teisės aktų reguliuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių gynimą, minėtus laikotarpius
skirsto į tam tikrus etapus – iki 1994 m., nuo 1994 m. iki 1999 m. birželio 9 d., nuo 1999 m. birželio 9
d. iki 2003 m. kovo 21 d., nuo 2003 m. kovo 21 d. iki šių dienų – ir juos atskirai analizuoja.

Ávadas
2004 m. gruodþio 15 d. buvo paþymëta 10 metø sukaktis, kai mûsø ðalyje pradëjo galioti 1886
m. rugsëjo 9 d. Berno konvencija dël literatûros ir meno kûriniø apsaugos. Per ðá neilgà laikotarpá
reglamentavimo autoriø teisiø srityje ávyko esminiø pokyèiø.
Ðiame straipsnyje nagrinëjamos ne visos autoriø teisës. Tyrinëjamo objektas – teisës normos,
reguliuojanèios autoriø teisiø apsaugà ir gynimà. Tai svarbu, nes autoriø teisiø apsaugos srityje bûtina
numatyti ne tik neigiamus padarinius, atsirandanèius nesilaikant ástatymø ir kitø teisës aktø, reglamentuojanèiø autoriø turtines ir asmenines neturtines teises, bet ir greità bei visapusiðkà paþeistø teisiø atkûrimà, þalos atlyginimà ar nuostoliø kompensavimà.
Straipsnyje nagrinëjamos ir svarbiausios praktinës problemos, atsiradusios ágyvendinant autoriø teises bei pateikiamas pasiûlymas, kaip patobulinti autoriø teisiø apsaugà ir numatyti papildomas
garantijas asmenims, nukentëjusiems nuo autoriniø teisiø paþeidimo. Ðiame straipsnyje buvo taikomi
tokie teisës mokslo tyrimo metodai kaip istorinis, lyginamasis, loginis-analitinis ir kt.
Autoriø teisiø reguliavimas, apsauga, gynimas, taip pat patirtos þalos (nuostoliø) atlyginimas
Lietuvoje labai kito. Atsiþvelgiant á vienà ið svarbiausiø tarptautiniø dokumentø reglamentuojanèiø autoriø teisiø apsaugà ir gynimà [1], sàlyginai galima iðskirti tam tikrus laikotarpius:
– iki Berno konvencijos dël literatûros ir meno kûriniø apsaugos ásigaliojimo;
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– ásigaliojus Berno konvencijai dël literatûros ir meno kûriniø apsaugos.
Atsiþvelgiant á teisës aktus, reguliuojanèius autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø gynimà, minëtus laikotarpius galima suskirstyti á tam tikrus etapus:
1. nuo 1990 m. iki 1994 m.;
2. nuo 1994 m. iki 1999 m. birþelio 9 d.;
3. nuo 1999 m. birþelio 9 d. iki 2003 m. kovo 21 d.;
4. nuo 2003 m. kovo 21 d. iki ðiø dienø.

1. Autoriø teisiø apsauga ir gynimas nuo1990 iki 1994 m.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ dar kurá laikà galiojo tarybinis Civilinis
kodeksas. Ðio kodekso ketvirtasis skyrius „Autorinë teisë“ (515–556 str.) reglamentavo autorinius teisinius santykius [2].
Tuo metu galiojanèio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) ketvirtojo skyriaus
nuostatos numatë tris galimus variantus, kada apskritai be autoriaus sutikimo tiek mokant jam autoriná
atlyginimà, tiek nemokant autorinio atlyginimo buvo leidþiama atgaminti ir platinti jau paskelbtus
literatûros, meno, mokslo kûrinius. CK 532 straipsnis nustatë atvejus, kada buvo galima paskelbtais
kûrinius naudotis be autoriaus sutikimo ir nemokëti autorinio atlyginimo; CK 533 straipsnis leido be
autoriaus sutikimo asmenims pasinaudoti (atgaminti) kûriná savo poreikiams tenkinti, o CK 535
straipsnyje iðvardytais atvejais numatyta galimybë naudotis paskelbtu kûriniu be autoriaus sutikimo
tik jau sumokëjus autoriui autoriná atlyginimà.
CK 539 straipsnis numatë asmeniniø neturtiniø autoriaus teisiø gynimà. Autoriaus neturtiniø teisiø paþeidimo atveju buvo galima naudotis ðiais paþeistø teisiø gynimo bûdais:
1. paþeistos teisës atkûrimu (reikalavimu padaryti atitinkamus iðtaisymus arba vieðai paskelbti,
kad padarytas paþeidimas spaudoje ar kitu bûdu);
2. uþdraudimu kûriná skelbti;
3. kûrinio platinimo nutraukimu.
Kitas CK 540 straipsnis reguliavo turtiniø teisiø gynimà. Ðiuo atveju, neatsiþvelgiant á tai, ar buvo
pareikðti reikalavimai dël asmeniniø neturtiniø teisiø gynimo, nukentëjæs autorius arba jo teisiø perëmëjas turëjo teisæ reikalauti ið asmens, paþeidusio autoriaus teises, tik atlyginti nuostolius. Kas sudaro
nuostolius, nustatë CK 227 straipsnis. Tai patirtos iðlaidos, turto netekimas arba suþalojimas ir dël
autoriø teisiø paþeidimo negautos pajamos.
Autoriø teisiø reguliavimo srityje valstybë tarybiniu laikotarpiu ir iki 1994 m. buvo ypatingas autoriniø teisiø subjektas, nes galëjo priverstinai pagal specialø ir atskirà Lietuvos TSR Ministrø Tarybos
nutarimà iðpirkti ið autoriaus arba jo teisiø perëmëjo teises á kûrinio iðleidimà, vieðà jo atlikimà ar kitoká
naudojimàsi (CK 541 str.). Remiantis kitu CK 542 straipsniu, valstybës nuosavybe priimant Lietuvos
TSR Ministrø Tarybos nutarimà galëjo tapti kûrinys, kurio atþvilgiu baigësi autorinës teisës galiojimo
terminas – 25 metai po autoriaus mirties.
Tarybinës teisës mokslo doktrinos átaka ir liberalus poþiûris á autoriø turtines ir asmenines neturtines teises neigiamai paveikë autoriø teisiø apsaugà ir sudarë sàlygas susidaryti nuostatai, jog „Lietuvoje apskritai neginamos autoriø teisës“ [3, p. 9], ir tokia padëtimi kuo greièiau pasinaudoti, nes „masiðkai pradëta steigti privaèias leidyklas, laikraðèiø ir þurnalø redakcijas, ávairias koncertines organizacijas, garso ir vaizdo áraðø nuomos punktus. Didesnë dalis ðiø naujai ásikûrusiø privaèiø ámoniø ir organizacijø – naujøjø kûriniø vartotojø turëjo vienà tikslà – nieko neinvestuojant gauti kuo didesná pelnà“ [3, p. 10].

2. Autoriø teisiø apsauga ir gynimas nuo 1994 m. iki 1999 m. birþelio 9 d.
Atsiþvelgiant á tai, kad tarybinis Civilinis kodeksas jau ið esmës neatitiko naujø visuomeniniø teisiniø santykiø ir rinkos ekonomikos reikalavimø, Lietuvos Respublikos Seimas 1994 m. geguþës 17 d.
ástatymu Nr. I-459 „Dël LR civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo“ [4], kuris ásigaliojo 1994 m. birþelio 11 d., ið esmës pakeitë ir papildë beveik visà kodeksà. Daug pakeitimø, papildymø ir naujø nuostatø sulaukë CK 4 skyrius „Autorinë teisë“, kuris buvo parengtas atkreipiant dëmesá á tarptautiniø
konvencijø (Berno, Romos) nuostatas, taèiau neatsiþvelgiant á Pasaulinës intelektinës organizacijos
(WIPO) rekomendacijas dël autoriø teisiø [3, p. 10–11].
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Nauja autoriø teisiø gynimo reglamentavimo srityje buvo tai, kad buvo numatytos grieþtesnës
teisinës pasekmës ir atsirado visiðkai naujos teisinio poveikio priemonës asmeniui, paþeidusiam autoriaus asmenines neturtines ir turtines teises. Pavyzdþiui, CK 539 straipsnis papildytas 2 ir 3 dalimis.
Prieð nagrinëjant konkreèias naujoves ginant autoriø teises bûtina pabrëþti, kad reglamentuojant Lietuvos autoriø teises, tiksliau ginant paþeistas autoriaus teises, pirmà kartà atsiranda galimybë
reikalauti atlyginti patirtà moralinæ (nematerialinæ) [5, p. 69–79] þalà. Pirmiausia paþymëtina, kad tarybinis teisës mokslas ið principo neigë galimybæ patirti moralinæ þalà ir galimybæ jà atlyginti, nes tai
prieðtaravo socialistinës visuomenës nuostatoms. Moralinës þalos kompensacija buvo visiðkai atmetama, nes patirti dvasinei iðgyvenimai negalëjo bûti tinkamai ir tiksliai ávertinti pinigais. Teisinëje literatûroje ðis institutas, galima sakyti, buvo beveik netyrinëjamas, nes dauguma mokslininkø sutikdavo,
kad atlyginti moralinæ þalà ið esmës esà neámanoma [6]. Taip pat reikia pabrëþti, kad 1992 m. Lietuvos Respublikos pilieèiams referendume priëmus Konstitucijà moralinës þalos atlyginimas tapo konstitucine nuostata, nes pagrindinio ástatymo 30 straipsnis skelbia, kad asmeniui padarytos materialinës
ir moralinës þalos atlyginimà nustato ástatymas [7].
Taigi CK 539 straipsnio 2 dalis numatë, jog asmuo, paþeidæs asmenines neturtines autoriaus
teises, privalo atlyginti nematerialinæ þalà.
Nustatomos galimos atlygintinos moralinës þalos ribos – ne maþiau kaip 500 litø ir ne daugiau
kaip 10 000 litø. Taèiau kiekvienu konkreèiu atveju, kokià padarytà þalà turi atlyginti autoriniø teisiø
paþeidëjas uþ asmeniniø neturtiniø autoriaus teisiø paþeidimà, sprendþia teismas.
Papildomas CK 540 straipsnis ir taip iðpleèiami turtiniø autoriaus teisiø gynimo bûdai. Autoriø
teisiø paþeidëjas privalëjo atlyginti ne tik dël neteisëtos veikos atsiradusius nuostolius, bet ir gràþinti
autoriui arba jo teisiø perëmëjui neteisëtai gautà naudà, t. y. visas pajamas, kurios buvo gautos be
teisinio pagrindo naudojantis autoriaus kûriniu. Tame paèiame straipsnyje dar numatomas ir naujas
þalos atlyginimo bûdas – neteisëtai atgaminto kûrinio egzemplioriø perdavimas autoriui arba jo teisiø
perëmëjui. Tuo tarpu CK 539 straipsnio 3 dalis papildomai dar nustatë ir konfiskacinio pobûdþio teisines priemones. Ið autoriø teisiø paþeidëjø teismo sprendimu buvo galima konfiskuoti technines priemones kûriniams neteisëtai atgaminti ir neteisëtai atgaminto kûrinio egzempliorius, kuriuos vëliau dar
reikëjo ir sunaikinti.
Nuo 1994 m. CK 541, 542 straipsniai netenka galios. Taigi panaikinama tarybiniu laiku gyvavusi
valstybës privilegija priverstinai iðpirkti ið autoriaus arba jo teisiø perëmëjo autorinæ teisæ á kûrinio iðleidimà, atlikimà bei kitoká naudojimàsi ir galimybë vykdomosios valdþios teisës aktu paskelbti kûriná,
kurio autorinës teisës galiojimas baigësi, valstybës nuosavybe. Paþymëtina, jog autorinës teisës galiojimo terminas po autoriaus mirties pratæsiamas dar 25 metams ir jau sudaro ið viso 50 metø (CK
536 str.).
Autoriø teisiø reglamentavimo ir apsaugos srityje labai svarbûs tapo I994 m., nes Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu buvo nuspræsta prisijungti prie Berno konvencijos ir pavesta Uþsienio
reikalø ministerijai deponuoti prisijungimo dokumentus [8]. Pasaulinëje intelektinës nuosavybës organizacijoje 1994 m. rugsëjo 14 d. buvo deponuoti prisijungimo prie Konvencijos dokumentai ir 1886
m. rugsëjo 9 d. Berno konvencija dël literatûros ir meno kûriniø apsaugos 1994 m. gruodþio 14 d. ásigaliojo Lietuvoje. 1996 m. Berno konvencija buvo ratifikuota ástatymu [9] ir pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalá tapo sudedamàja Lietuvos Respublikos teisinës sistemos dalimi.

3. Autoriø teisiø apsauga ir gynimas nuo 1999 m. birþelio 9 d.
iki 2003 m. kovo 21 d.
Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. geguþës 18 d. priima naujà Lietuvos Respublikos autoriø
teisiø ir gretutiniø teisiø ástatymà (toliau – ATGTÁ). Priëmus ir 1999 m. birþelio 9 d. ásigaliojus ðiam
ástatymui [10], CK ketvirtasis skyrius „Autorinë teisë“ ir penktasis skyrius „Spektakliø reþisieriø, artistø,
garso ir vaizdo áraðø gamintojø teisës (gretutinës autorinëms teisëms) netenka galios.
Teisiniai santykiai, atsirandantys ið autoriø teisiø gretutiniø teisiø reguliavimo, yra turtinio ir asmeninio neturtinio pobûdþio. Todël, nors ir priëmus specialø ástatymà tokiems santykiams reguliuoti,
CK vis tiek taikomas tiems teisiniams santykiams, kuriø nereguliuoja specialus ástatymas. Pagal
ATGTÁ 67 straipsnio 1 dalá, paþeidus autoriø ir gretutines teises, nuostoliai ir þalos atlyginimas reglamentuojamas ir ATGTÁ, ir CK, o anksèiau tai buvo reglamentuojama tik CK. Be specialaus ástatymo
CK atitinkami straipsniai dar taikomi ir „sprendþiant sutarèiø sudarymo, pakeitimo, vykdymo, nutraukimo, atsakomybës uþ sutartiniø ir nesutartiniø teisiø bei pareigø paþeidimo klausimus“ [11, p. 191].
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ATGTÁ susisteminamos teisës normos, reglamentuojanèios atsakomybæ uþ autoriø teisiø paþeidimus. Ðiam tikslui skiriamas ástatymo VI skyrius (64–71 str.) „Autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø gynimas“, kuriame iðsamiai nusakoma, kas yra autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø paþeidimas, nurodomi
paþeistø teisiø gynimo bûdai, reglamentuojamas þalos atlyginimas ir pan.
Vienoje vietoje ATGTÁ 65 straipsnyje pateikiami galimi paþeistø autoriaus teisiø gynimo bûdai,
kuriø yra palyginti daugiau negu buvo prieð tai galiojusiame CK 6 straipsnyje. Atsiranda nauji teisiø
gynybos bûdai, kuriuos galës taikyti autoriø teisiø subjektai – ápareigojimas nutraukti neteisëtus
veiksmus, neiðmokëto autorinio atlyginimo iðieðkojimas, kompensacijos iðmokëjimas, neteisëtø kûriniø kopijø, kompiuteriniø programø arba garso ir vaizdo áraðø, fonogramø kopijø, techniniø priemoniø
ir árangos, naudotos paþeidimams daryti, konfiskavimas arba sunaikinimas.
Autoriø teisiø gynimo prasme, palyginti su prieð tai galiojusiu CK, átvirtinta nauja ir operatyvi galimybë kolektyvinio administravimo asociacijai pareikðti ieðkinius ginant autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø subjektø interesus be atskiro jø ágaliojimo. Kai nustatoma, kad kûriniai arba gretutiniø teisiø objektai buvo naudojami be licencijos, ið naudotojo galima priteisti penkis kartus didesná autoriná atlyginimà, kurá priklausytø mokëti pagal suteiktà licencijà. Esant pakartotiniam paþeidimui per metus kolektyvinio administravimo organizacijai paþeidëjas turi jau mokëti 10 kartø didesná autoriná atlyginimà
(ATGTÁ 66 str.).
Nauja tai, kad ATGTÁ 67 straipsnio 3 dalyje átvirtinta galimybë gauti kompensacijà uþ patirtus
autoriø teisiø paþeidimus vietoje nuostoliø atlyginimo. Kompensacijos dydis nustatomas procentais –
nuo kûrinio arba gretutiniø teisiø objekto teisëta pardavimo kaina padidinama iki 200 proc. arba iki
300 proc., jei nustatoma tyèinë paþeidëjo veika.
ATGTÁ 68 straipsnyje nustatomos daug didesnës moralinës (neturtinës) þalos uþ paþeistas autoriaus arba atlikëjo asmenines teises atlyginimo ribos negu buvo anksèiau – ne maþiau negu 5000
litø ir ne daugiau kaip 25000 litø. Tame paèiame straipsnyje pateikiami moralinës þalos nustatymo
kriterijai, kurie turëtø padëti teismui nustatyti teisingà atlygintinos þalos dydá. Tai – þalà padariusio asmens kaltë, jo turtinë padëtis, moralinës þalos pasekmës bei kitos, bylai reikðmës turinèios aplinkybës.
ATGTÁ 69 straipsnyje átvirtintos ir prevencinio pobûdþio priemonës, kurios gali bûti naudojamos
apsaugant paþeistas autoriaus teises. Tiesa, CK 6 straipsnis jau ir anksèiau numatë galimybæ taikyti
toká civiliniø teisiø gynybos bûdà kaip kelio paþeidþiantiems teisæ veiksmams uþkirtimas, taèiau nesukonkretino, kaip ir kokiu bûdu reikia já pritaikyti. Taigi prevencines priemones teismas gali taikyti autoriaus teisiø paþeidëjui tik susiklosèius tam tikrai padëèiai. Pirma, turi bûti skubus, neatidëliotinas atvejis, kai delsti negalima, nes prieðingu atveju atsiras daugiau þalos; antra – pateiktas teismui ieðkinio
pareiðkimas ir ganëtinai daug faktiniø duomenø apie paþeidimà. Taigi galima ápareigoti paþeidëjus
nutraukti neteisëtà kûriniø arba gretutiniø teisiø objekto panaudojimà; uþdrausti iðleisti á apyvartà arba
areðtuoti neteisëtas kûriniø kopijas arba garso ir vaizdo áraðø, fonogramø kopijas, areðtuoti technines
priemones ir árangà, naudojamà paþeidimams daryti, atitinkamus dokumentus arba taikyti kitas panaðias priemones.
Autoriø ir gretutiniø teisiø paþeidimø gausa, pasiraðytø tarptautiniø konvencijø (Berno, Romos,
ir kt.) reikalavimai uþtikrinti intelektinës nuosavybës apsaugà paskatino ástatymo leidëjà taikyti ir
grieþtesnes teisinës atsakomybës rûðis uþ paþeidimus autoriø teisës srityje. Pirmiausia numatoma
administracinë atsakomybë. 1996 m. Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodeksas papildomas 214(10) straipsniu, nustatanèiu administracinio poveikio priemones (baudà ir neteisëtø kûrinio egzemplioriø konfiskavimà bei neteisëtos árangos konfiskavimà) uþ autoriniø ir gretutiniø
autorinëms teisëms paþeidimà [12].
Vëlesniais metais Lietuvos Respublikos Seimas numatë dar grieþtesnæ – baudþiamàjà atsakomybæ uþ paþeidimus intelektinës teisës srityje. 2000 m. Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso
ketvirtasis skirsnis „Nusikaltimai politinëms ir darbinëms pilieèiø teisëms“ papildomas ir atsiranda
straipsniai – 142 (1) Literatûros, mokslo ar meno kûrinio, audiovizualinio kûrinio ar fonogramos neteisëtas atgaminimas, neteisëtas kopijø importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas arba laikymas“; 142 (2) „Informacijos apie autoriø teisiø ar gretutiniø teisiø valdymà sunaikinimas ar pakeitimas“; 142 (3) „Neteisëtas autoriø teisiø ar gretutiniø teisiø technikos apsaugos priemoniø paðalinimas“ [13].
Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. liepos 18 d. priëmë naujà CK. Naujasis CK ásigaliojo
2001 m. liepos 1d. [14]. Galima teigti, kad ið esmës dar labiau pagerëjo autoriø teisiø apsauga ir paþeistø teisiø gynyba. Be ATGTÁ numatytø teisiø gynybos bûdø, autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø subjektai ágyja galimybæ gindami savo paþeistas teises ginèyti skolininko sudarytus sandorius (Actio Paulina), pareikðti netiesioginá ieðkiná, pasinaudoti sulaikymo teise ir pan.
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Esminës permainos ávyko neturtinës þalos atlyginimo srityje – buvo iðplëstos galimybës reikalauti atlyginti patirtà þalà ið neteisëtà veikà padariusio asmens. Ðios naujovës taip pat pagerino paþeistø autoriø teisiø gynybos galimybes. CK 6. 250 straipsnyje pateikiama neturtinës þalos samprata ir
sukonkretinami atlyginimo atvejai:
– kai tai nustatyta ástatymu;
– kai padarytas nusikaltimas;
– asmens sveikatos ar gyvybës atëmimo atvejais.
Tame paèiame straipsnyje pateikiami iðsamûs neturtinës þalos nustatymo kriterijai, kurie turëtø
padëti teismui tinkamai nustatyti patirtos þalos dydá. Tai neturtinës þalos dydis ir jos pasekmës, þalà
padariusio asmens kaltë, turtinë padëtis, turtinës þalos dydis ir kitos, bylai reikðmës turinèios aplinkybës bei sàþiningumo, teisingumo, protingumo kriterijai.
Autoriø teisiø gynimo atþvilgiu labai reikðminga tai, kad kai yra padaromas nusikaltimas intelektinei ar pramoninei nuosavybei, remiantis naujuoju CK, paþeidëjas privalo visada atlyginti ir neturtinæ
þalà, kurios dydá kiekvienu konkreèiu atveju, kaip jau minëta, nustato teismas. CK nenumatë nei minimalios, nei maksimalios atlygintinos neturtinës þalos dydþio. Todël ið karto atsirado keliø ástatymø
kolizija ir tapo neaiðku, kuo vadovautis atlyginant neturtinæ þalà – ar CK, ar ATGTÁ? Ástatymø leidëjas
tiek paèiame kodekse (CK 1. 3 str. 2 d.), tiek ir CK patvirtinimo, ásigaliojimo ir ágyvendinimo ástatyme
átvirtino CK pirmenybæ esant ástatymø kolizijai, iðskyrus atvejus, kai pats kodeksas pirmenybæ teikia
kitiems ástatymams. Vadinasi, reikëtø taikyti ATGTÁ. Taèiau CK 6. 251 straipsnyje numatyta visiðko
nuostoliø atlyginimo iðimtis. Tai gali numatyti ástatymas arba sutartiniai teisiniai santykiai, ribojantys
civilinæ atsakomybæ. Manyèiau, ATGTÁ 68 straipsnyje nustatytos moralinës (neturtinës) þalos uþ paþeistas autoriaus ar atlikëjo asmenines teises atlyginimo ribos – ne maþiau negu 5000 litø ir ne daugiau kaip 25 000 litø yra ribotos civilinës atsakomybës iðraiðka. Ji nustatyta specialiu ástatymu ir konkreèiu atveju turi bûti taikoma. Teisinëje literatûroje palaikoma ir viena [15, p. 129], ir kita pozicija [16,
p. 39–40].
Mûsø nagrinëjamos temos aspektu, minëtu laikotarpiu atsirado teisiniø kliûèiø atlyginant neturtinæ (moralinæ) þalà, atsiradusià paþeidus autoriø teises ir kai paþeidëjui kildavo baudþiamoji atsakomybë. Galiojantys teisës aktai preziumuodavo, kad nusikalstama veika gali bûti padaryta neturtinë
þala, taèiau jos atlyginimo procedûros Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodeksas (toliau –
BPK) nebuvo numatæs, nes asmená pripaþinti civiliniu ieðkovu ir pareikðti ieðkiná baudþiamojoje byloje
galima buvo tik patyrus materialinæ (turtinæ) þalà (BPK 61 str.) [17]. Taigi tuo laikotarpiu nukentëjusiam asmeniui norint prisiteisti ið kaltinamojo moralinës þalos atlyginimà uþ intelektinës nuosavybës
paþeidimà reikëdavo dar kreiptis á teismà civilinio proceso tvarka. Ði problema buvo iðspræsta tik tada,
kai 2002 m. ástatymu IX–785 buvo patvirtintas [18] ir nuo 2003 m. geguþës 1 d. ásigaliojo naujasis
BPK. Pagal ðio kodekso 110 straipsná civilinis ieðkovas ið átariamojo asmens galës reikalauti atlyginti
jam padarytà ne tik turtinæ, bet ir neturtinæ þalà. Taigi asmeniui, nukentëjusiam dël autoriniø ir gretutiniø autorinëms teisëms paþeidimo, nereikës kelis kartus dalyvauti ikiteisminiuose ir teisminiuose nagrinëjimuose, bus sutaupoma ir atitinkamø valstybës institucijø darbuotojø, ir proceso ðaliø lëðø bei
laiko, o patirtos þalos atlyginimo procesas taps operatyvus ir ekonomiðkas.

4. Autoriø teisiø apsauga ir gynimas nuo 2003 m. kovo 21 d. iki ðiø dienø
Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. kovo 5 d. priima naujos redakcijos ATGTÁ [19]. Naujasis
ATGTÁ ásigaliojo 2003 m. kovo 21 d. Ðio ástatymo priëmimu buvo siekiama „suderinti autoriø teisiø ir
gretutiniø teisiø apsaugos nuostatas su 2001 m. geguþës 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dël autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø informacinëje visuomenëje tam tikrø aspektø derinimo
(2001/29/EB) ir tobulinti autoriø teisiø apsaugà atsiþvelgiant á Lietuvos tarptautinius ásipareigojimus“[20].
Kaip ir prieð tai galiojusiame ATGTÁ, nuostatos, reglamentuojanèios autoriø teisiø ir gretutiniø
teisiø gynimà, iðdëstytos VI skyriuje (73–83 str.) „Autoriø teisiø, gretutiniø teisiø ir sui generis gynimas“.
Atsakomybë uþ autoriø teisiø paþeidimus reglamentuojama ir CK, ir ATGTÁ nuostatomis. Ðio
ástatymo sàvokos yra jau suderintos su CK vartojamomis sàvokomis siekiant iðvengti dviprasmybiø.
Taigi vietoje terminø „materialinë þala“, „moralinë þala“ ástatyme vartojami terminai „turtinë þala“, „neturtinë þala“.
ATGTÁ 77 straipsnyje pateikiami teisiø gynimo bûdai. Palyginti su anksèiau numatytais teisiø
gynybos bûdais, dabartinëje ástatymo redakcijoje numatyta naujovë – draudimas atlikti veiksmus, dël
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kuriø gali bûti realiai paþeistos teisës arba atsirasti þala. Toks teisiø gynybos bûdas (prevencinis ieðkinys) átvirtintas ir CK1. 138 straipsnio 1dalies 3 punkte, ir 6. 255 straipsnyje.
Dël autoriø teisiø gynimo teigiama, kad ATGTÁ 79 straipsnyje iðsamiau negu CK 6. 249 straipsnyje pateikiama, kaip nustatomas autoriø teisiø, gretutiniø teisiø, sui generis subjekto negautos pajamos ir paþeidëjo neteisëtai gauta nauda. To paties 77 straipsnio penktoje dalyje numatyta naujovë,
jog paþeidëjas turëtø pateikti dokumentus, reikalingus jo neteisëtoms pajamoms ir atsakomybei uþ
minëtø reikalavimø nevykdymà nustatyti, kad paþeidëjui tai nebûtø tik deklaratyvi nuostata. Panaði
nuostata átvirtinta ir 77 straipsnio 2 dalyje. Teismo reikalavimu paþeidëjai, kurie gamina, platina piratinæ produkcijà, privalo pateikti visà turimà informacijà apie kitus paþeidëjus, kurie uþsiima neteisëta
veika gamindami, platindami, uþsakydami neteisëtas kopijas ir jø turimà produkcijà.
Ásigaliojus naujajam ástatymui keièiasi ir kompensacijos apskaièiavimo tvarka. Dabar kompensacijos dydá (nuo 10 iki 1000 MGL) nustato teismas, atsiþvelgdamas á bylos aplinkybes (ATGTÁ 79 str.
5 d.), o anksèiau kompensacija galëjo bûti didinama iki 300 procentø – tai priklauso tik nuo kûrinio
teisëto pardavimo kainos.
Neturtinës þalos atlyginimo srityje taip atsiranda tam tikrø pokyèiø. Derinat ATGTÁ su CK 6. 250
straipsniu nebelieka nei minimaliø, nei maksimaliø atlygintinos neturtinës þalos dydþiø.
Siekiant labiau apsaugoti autoriø teisiø, gretutiniø teisiø, sui generis teisiø turëtojø teises, ATGTÁ
74 straipsnyje numatyta galimybë taikyti technines apsaugos priemones, kurios uþdraustø arba ribotø
intelektinës nuosavybës objekto naudojimà, jei tai neleidþia teisiø turëtojai. Taip pat nustatomi asmenø veiksmai, kuriuos atliekant paþeidþiamos techninës apsaugos priemonës. Kitame straipsnyje
nustatomi techniniø apsaugos priemoniø taikymo apribojimai, skirti teisëtai naudotis asmeniniais
tikslais intelektinës veiklos objektais.
Ir anksèiau galiojusiame, ir dabartiniame ATGTÁ kolektyvinio administravimo asociacijos gali pareikðti ieðkinius dël jø atstovaujamø autoriø teisiø arba gretutiniø teisiø subjektø interesø. Taèiau ástatymo 68 straipsnyje nuo 5 iki 3 kartø maþinamas atlyginimas, kuris priklausytø naudotojui mokëti pagal suteiktà licencijà ir kuris pagal kolektyvinio administravimo asociacijos ieðkiná jai priteisiamas,
jeigu nustatoma, kad kûrinys ar gretutiniø teisiø objektas naudojamas be licencijos. Esant pakartotiniam paþeidimui per vienerius metus, kolektyvinio administravimo organizacijai paþeidëjas turi jau
mokëti tik 6 kartus didesná atlyginimà, negu priklausytø mokëti pagal licencijà.
Atsiþvelgiant á teisinio reglamentavimo pokyèius baudþiamojoje ir baudþiamojo proceso teisëje
galima pamàstyti ir apie paþeistø autoriø teisiø gynybos tobulinimà naudojantis ðiais vieðosios teisës
norminiais aktais. Naujasis Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas [21] kaip vienà ið baudþiamojo poveikio priemoniø 71 straipsnyje numato ámokà (nuo 5 iki 25 MGL) á nukentëjusiø dël nusikaltimø asmenø fondà. Konkretø ámokos dydá ir laiko tarpà, per kurá reikia sumokëti tam tikrà pinigø
sumà, nustato teismas. Kitas svarbus norminis aktas – BPK 118 straipsnis [22] – numato suteikti
avansà ið valstybës lëðø ástatymo numatytais atvejais, jeigu kaltinamasis arba uþ jo veiksmus materialiai atsakingas asmuo neturi lëðø þalai atlyginti.
Taigi galiojanèiø minëtø teisës aktø analizë leidþia daryti prielaidà, kad turëtø pagerëti asmenø,
nukentëjusiø dël nusikalstamos veikos, taip pat ir nukentëjusiø dël nusikaltimø intelektinei ir pramoninei nuosavybei, þalos atlyginimo procesas. Ágyvendinant minëtas ástatymo nuostatas turës bûti sukurtas specialus nukentëjusiø dël nusikaltimo asmenø fondas ir priimtas ástatymas, kuris numatys,
kaip ir kokiu atveju valstybë prisiims pareigà kompensuoti nusikaltimo aukoms turtinæ ir neturtinæ þalà.
Manyèiau, tikslinga teikti ástatymo leidëjui siûlymus, kaip bus svarstomas toks ástatymo projektas, kad
nukentëjusiems dël intelektiniø nusikaltimø pirmiausia þala bûtø atlyginama ið valstybës lëðø arba ið
specialaus tam sukurto fondo, jeigu padaræs þalà asmuo neturi lëðø. Vëliau valstybë arba tam ágaliota
institucija pati iðsiieðkotø ið autoriø teisiø ar gretutiniø teisiø paþeidëjo jau iðmokëtà þalos atlyginimà.

Iðvados ir pasiûlymai
Autoriø teisiø reguliavimas, apsauga, gynimas, taip pat ir patirtos þalos (nuostoliø) atlyginimas
Lietuvoje nuo nepriklausomybës atkûrimo sparèiai kito. Atsiþvelgiant á Berno konvencijà dël literatûros
ir meno kûriniø apsaugos ir á CK bei á ATGTÁ, autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø reglamentavimo raidà
galima suskirstyti á tam tikrus etapus – nuo 1990 m. iki 1994 m., nuo 1994 m. iki 1999 m. birþelio 9 d.,
nuo 1999 m. birþelio 9 d. iki 2003 m. kovo 21 d. ir nuo 2003 m. kovo 21 d. iki ðiø dienø.
Pirmajame etape (1990–1994) dël tarybinës teisës mokslo doktrinos átakos visuomenëje susiklostë liberalus poþiûris á autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø apsaugà. Norminiai aktai nenustatë moralinës (neturtinës) þalos atlyginimo uþ paþeistas autoriaus teises, buvo atlyginama tik turtinë þala.
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Antrame etape (1994–1996 06 09) buvo pataisytas ir papildytas CK 4 skyrius „Autorinë teisë“
atsiþvelgiant á tarptautiniø konvencijø (Berno, Romos) nuostatas. Iðpleèiami turtiniø autoriaus teisiø
gynimo bûdai. Autoriø teisiø paþeidëjas privalëjo atlyginti ne tik dël neteisëtos veikos patirtus nuostolius, bet ir gràþinti autoriui ar jo teisiø perëmëjui neteisëtai gautà naudà, t. y. visas pajamas, kurios
buvo gautos be teisinio pagrindo naudojantis autoriaus kûriniu. Atsiranda galimybë ið autoriø teisiø
paþeidëjo reikalauti atlyginti moralinæ þalà ir nustatomos atlygintinos þalos ribos – ne maþiau kaip 500
litø ir ne daugiau kaip 10 000 litø.
Treèiajame etape (1999 06 09–2003 03 21) esminë naujovë buvo ta, kad Lietuvos Respublikos
Seimas 1999 m. geguþës 18 d. priima naujà Lietuvos Respublikos autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø
ástatymà. Paþeidus autoriø ir gretutines teises, nuostoliai ir þalos atlyginimas reglamentuojamas ir
ATGTÁ, ir CK, o anksèiau tai buvo reglamentuojama tik CK. Nustatomos daug didesnës moralinës (neturtinës) þalos uþ paþeistas autoriaus ar atlikëjo asmenines teises atlyginimo ribos negu buvo
anksèiau – ne maþiau negu 5000 litø ir ne daugiau kaip 25000 litø. Átvirtinama galimybë gauti kompensacijà uþ patirtus autoriø teisiø paþeidimus vietoje nuostoliø atlyginimo. Kompensacijos dydis
nustatomas procentais – kûrinio ar gretutiniø teisiø objekto teisëta pardavimo kaina padidinama iki
200 proc. arba 300 proc., jei nustatoma tyèinë paþeidëjo veika.
Nuo 2003 m. kovo 21 d. ásigaliojo naujos redakcijos ATGTÁ, atitinkantis Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvà dël autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø informacinëje visuomenëje tam tikrø aspektø
derinimo (2001/29/EB), o autoriø teisiø apsaugos nuostatos patobulintos atsiþvelgiant á Lietuvos
tarptautinius ásipareigojimus. Palyginti su anksèiau numatytais teisiø gynybos bûdais, dabartinëje
ástatymo redakcijoje numatyta naujovë – draudimas atlikti veiksmus, dël kuriø gali bûti realiai paþeistos teisës arba atsirasti þala (prevencinis ieðkinys). ATGTÁ, kaip ir CK, nenustatë nei minimaliø, nei
maksimaliø atlygintinos neturtinës þalos dydþiø. Keièiasi kompensacijos apskaièiavimo tvarka. Kompensacijos dydá (nuo I0 iki I000 MGL) nustato teismas, atsiþvelgdamas á bylos aplinkybes (ATGTÁ 79
str. 5 d.), o anksèiau kompensacija galëjo bûti didinama iki 300 proc. – tai priklausë tik nuo kûrinio
teisëto pardavimo kainos.
Baudþiamojo kodekso ir Baudþiamojo proceso kodekso nuostatos numato, kad turës bûti sukurtas specialus nukentëjusiø nuo nusikaltimo asmenø fondas ir priimtas ástatymas, kuris numatys,
kaip ir kokiu atveju valstybë prisiims pareigà kompensuoti nusikaltimo aukoms turtinæ ir neturtinæ þalà.
Ástatymo leidëjui siûlome átraukti á ástatymo projektà nuostatà, kad nukentëjusiesiems dël intelektiniø
nusikaltimø pirmiausia þala bûtø atlyginama ið specialaus tam sukurto fondo, jeigu padaræs þalà
asmuo neturi lëðø jai atlyginti.
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SUMMARY
In case of violence of Copyright of literary, scientific and artistic works, authors` interests do not end in
an appropriate legal sanction or even criminal penalty sometimes set for violator for illegal activity done. It is
very important for the author that profit and non-profit damage would be determined or compensation set in a
short time period.
Copyright regulation, its protection and defense including damage compensation have changed a lot
since Lithuania’s independence announcement. These changes are being analysed by the author of this paper
while implementing the standard rules of law for regulation of copyright and related rights as well as changes in
defense process and its development.
In consideration of one of the most important international documents regulating protection and
defense of copyright and related rights, some certain periods have been distinguished, namely a period before
the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and the one after. Whereas the author of
this paper taking into account law rules regulating copyright and related rights defense divides the mentioned
periods to the following stages: up to year 1994; from 1994 to 1999 06 09; from 1999 06 09 to 2003 03 21 and
from 2003 03 21 up to now and analyses them separately.
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