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KAS YRA AUTORIŲ TEISĖS?
Sąvoka „autorių teisės“ yra susijusi su intelektinės nuosavybės teises reglamentuojančių tai-
syklių rinkiniu. Šios teisės gina kūrėjus, kuriančius meno, kultūros ar verslo srityje. Taigi, tai
yra teisės sritis, kurioje autorių sukurti kūriniai turi teisinį statusą.

Kiekvienoje šalyje ir tarptautiniu lygiu galioja taisyklės, reglamentuojančios literatūros, tea-
tro, architektūros, kinematografijos ir muzikos kūrinių naudojimą, platinimą bei pardavimus.
Šios taisyklės taip pat reglamentuoja kompiuterinių programų ir duomenų bazių naudojimą
ir pardavimus.

Intelektinės nuosavybės teisių rūšys:

1.  Moralinės teisės

Autorius turi teisę reikalauti kūrinio autorystės ir turi teisę imtis veiksmų prieš kiekvieną,
kuris neteisėtai priskiria jo kūrinio autorystę sau.

2. Turtinės teisės

Šios teisės yra susijusios su ekonominiu kūrinio panaudojimu. Pavyzdžiui, autorius turi teisę
naudoti, platinti ir nuomoti savo kūrinį. Taigi kūrinio eksploatavimas gali atnešti autoriui
ekonominę grąžą. 

Yra įvairių intelektinės nuosavybės teises reglamentuojančių taisyklių pažeidimų:

•   Klastojimas (turtinių teisių pažeidimas)
•   Plagiatas (neturtinių teisių pažeidimas)
•   Plagiatas ir klastojimas (turtinių, neturtinių ir moralinių teisių pažeidimas)

1. AUTORIŲ TEISĖS ES: DIREKTYVOS IR REGLAMENTAI.
Daugumoje žemyninės Europos šalių autorių teisės suteikia daugybę galimybių originalių
kūrinių autoriams. Autorių teisių dėka autoriai gali kontroliuoti kaip kiti naudoja jų kūrinius
ir gauti atlygį už tokį naudojimą. Europos jurisdikcijos taip pat gina atlikėjų, prodiuserių ir
transliuotojų interesus. Tokią apsaugą suteikia „gretutinės teisės“, kurios skiriasi nuo auto-
riams suteikiamų teisių. Jos egzistuoja greta autorių teisių. ES yra priėmusi keletą reglamentų
autorių teisių srityje. Tačiau, skirtingai nei kitose intelektinės nuosavybės teisės srityse, au-
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torių teisėms nėra nustatyta viena bendra ES nuosavybės teisė. Kiekviena ES narė turi savo
autorių teisių įstatymą ir politiką.

Autorių teisių įstatymai yra paremti teritoriniu principu, o tai reiškia, kad kiekviena šalis turi
atskirą taisyklių sistemą. Visgi 90-tųjų pradžios Europos teisės aktai šias taisykles gerokai su-
vienodino.

ES autorių teisių įstatymas susideda iš 11 direktyvų ir 2 reglamentų, suderinančių esmines au-
torių, atlikėjų, gamintojų ir transliuotojų teises.
Nustatydami suderintus standartus, ES autorių teisių įstatymai sumažina nacionalinius nea-
titikimus ir garantuoja apsaugos lygį, reikalingą kūrybiškumui ir investicijoms į kūrybiškumą
skatinti. Suderinti standartai skatina kultūrų įvairovę ir suteikia vartotojams bei įmonėms
geresnę prieigą prie skaitmeninio turinio ir paslaugų visoje Europoje.

ES acquis

ES autorių ir gretutinių teisių reguliavimo sistemą (acquis) sudaro:

• Direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų
aspektų suderinimo (InfoSoc direktyva), 2001 m. gegužės 22 d.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0029 

• 2006 m. gruodžio 12 d. direktyva dėl nuomos ir panaudos teisės bei tam tikrų 
gretutinių teisių intelektinės nuosavybės srityje (Nuomos ir panaudos direktyva).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0115 

• Direktyva dėl perpardavimo teisės originalaus meno kūrinio autoriaus naudai 
(„Perpardavimo teisės direktyva“), 2001 m. rugsėjo 27 d.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0084 

• 1993 m. rugsėjo 27 d. direktyva dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių autorių teisių
taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam retransliavimui, 
koordinavimo ("Palydovinio ir kabelinio ryšio direktyva"), 1993 m. rugsėjo 27 d. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31993L0083 

• Direktyva dėl kompiuterinių programų teisinės apsaugos (Programinės įrangos
direktyva), 2009 m. balandžio 23 d. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0024 

• Direktyva dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo (IPRED), 2004 m. 
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balandžio 29 d. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 

• Direktyva dėl teisinės duomenų bazių apsaugos (Duomenų bazių direktyva), 1996 m.
kovo 11 d.           
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31996L0009 

• Direktyva dėl autorių teisių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos termino, iš dalies
keičianti ankstesnę 2006 m. direktyvą (Terminų direktyva), 2011 m. rugsėjo 27 d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0077 

• Direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo 
(Nenustatytų autorių teisių kūrinių direktyva), 2012 m. spalio 25 d. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0028 

• Direktyva dėl kolektyvinės autorių teisės, gretutinių teisių valdymo ir  daugiateri-
torinio licencijavimo teisių į muzikos kūrinius, skirtus naudoti internetu (CRM
direktyva), 2014 m. vasario 26 d. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2014.084.01.0072.01.ENG 

• Direktyva dėl tam tikrų kūrinių ir kitų, saugomų autorių teisių ir gretutinių teisių,
objektų, naudojimo akliesiems, silpnaregiams ar kitokią regėjimo negalią turintiems 
asmenims (Direktyva, įgyvendinanti ES Marakešo sutartį), 2017 m. rugsėjo 13 d. 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj 

• Reglamentas dėl tarpvalstybinio tam tikrų kūrinių ir kitų autorių teisių ir gretutinių
teisių saugomų objektų keitimosi prieinamo formato kopijomis tarp Sąjungos ir 
trečiųjų šalių, skirtų akliesiems, silpnaregiams ar kitokią regėjimo negalią turintiems 
asmenims (įgyvendinimo reglamentas). Marakešo sutartis ES), 2017 m. rugsėjo 13 d. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.ENG 

• Reglamentas dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo vidaus
rinkoje (Perkeliamumo reglamentas), 2017 m. birželio 14 d. 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj 

• Direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
(DSM direktyva), 2019 m. balandžio 17 d. 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
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• 2019 m. balandžio 17 d. direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, taikomų tam
tikroms transliuojančioms organizacijoms, transliacijos internetu ir televizijos bei 
radijo programų retransliavimo (II palydovas ir kabelis).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558512980434&uri
=CELEX:32019L0789 

Trys papildomos priemonės (Direktyva 87/54/EB  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31987L0054 , 
Tarybos sprendimas 94/824/EB 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31994D0824 
ir Tarybos sprendimas 96/644/EB 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996D0644) 
suderina puslaidininkinių gaminių topografijų teisinę apsaugą. Be to, Elektroninės 
prekybos direktyvoje 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1440754250153&uri=CELEX:32000L0031) 
ir Sąlyginės prieigos direktyvoje (https://eur-lex).
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998L0084) 
taip pat yra nuostatų, susijusių su autorių teisių įgyvendinimu ir vykdymu.

Bendras ES autorių teisių derinimo pastangų tikslas – sudaryti sąlygas vidaus rinkoje laisvai
judėti autorių teisių saugomoms prekėms (pvz., knygoms, muzikai, filmams, programinei
įrangai ir kt.) ir paslaugoms (pvz., paslaugoms, suteikiančioms prieigą prie šių prekių).

Tarptautinė sistema 
Daugelis ES direktyvų atspindi valstybių narių įsipareigojimus pagal Berno konvenciją ir
Romos konvenciją, taip pat ES ir jos valstybių narių įsipareigojimus pagal Pasaulio prekybos
organizacijos TRIPS susitarimą 
(https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm) 
ir dvi 1996 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) interneto susitarimai
(WIPO autorių teisių sutartis https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/ 
ir PINO atlikimų ir fonogramų susitarimas https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/).

Per pastaruosius metus ES pasirašė dar dvi WIPO sutartis: Pekino sutartį dėl garso ir vaizdo
kūrinių apsaugos (https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/ ) 
ir Marakešo sutartį, skirtą palengvinti prieigą prie Publikuotų kūrinių, skirtų akliesiems, sil-
pnaregiams ar kitokią regėjimo negalią turintiems asmenims 
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(https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/).
Be to, laisvosios prekybos susitarimai, kuriuos ES sudarė su daugybe trečiųjų šalių, atspindi
daugelį ES teisės nuostatų 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation.

ES sistemos įgyvendinimas
Komisija prižiūri, kad ES autorių teisių įstatymas būtų įgyvendinamas laiku ir tinkamai, o
pastaraisiais metais Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) parengė esminį teismų
praktikos, aiškinančios direktyvų nuostatas, rinkinį. Tai labai prisidėjo prie nuoseklaus au-
torių teisių taisyklių taikymo visoje ES.

2. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ SVARBA ĮMONĖMS
IR ŠALIMS.
Nematerialiojo turto ekonominė svarba išaugo, o sudėtingi globalizacijos procesai pramonės
ir politikos formuotojų dėmesį nukreipė į intelektinę nuosavybę. Tikslų intelektinės nuosa-
vybės rinkos dydį sunku įvertinti, tačiau esami rodikliai rodo, kad intelektinės nuosavybės
teisės (INT) yra vieną pagrindinių tarptautinės ekonomikos elementų.

Šiuolaikinėse pramonės šakose intelektinė nuosavybė yra viena iš pagrindinių vertės kūrėjų
ir sėkmės konkurencingose rinkose veiksnių, o politikams intelektinė nuosavybė atlieka itin
svarbų vaidmenį skatinant naujoves ir konkurencingą ekonomikos augimą.

Įrodyta, kad efektyviai saugodamos savo intelektinę nuosavybę, novatoriškos įmonės gali
užsitikrinti finansavimą, augti, bendradarbiauti ir kurti pridėtinę vertę. Pastaraisiais dešim-
tmečiais INT įmonėms tapo vis svarbesnės. Jos nebėra suvokiamos tik kaip priemonės, atly-
ginančios už kūrybiškumą ir išradingumą, atgrasančios nuo kopijavimo ir užtikrinančios
įmonės produktų ir paslaugų reputaciją.

Be savo įprastų funkcijų, INT tapo lanksčiomis priemonėmis, suteikiančiomis įmonėms dau-
gybę strateginių galimybių. Patentų portfeliai, technologijų licencijavimo programos, prekės
ženklo kapitalas ir prestižas nulemia nemažą dalį daugelio šiuolaikinių įmonių vertės ir tapo
labai svarbiais faktoriais jų finansiniams rezultatams. Naujausi tyrimai patvirtina, kad INT
savininkai dirba efektyviau nei asmenys, kurie nėra INT savininkai.
Augantis klastojimas ir piratavimas yra pagrindinė intelektinės nuosavybės problema. Tai
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laikoma didele ekonomine grėsme, kuri kenkia naujovėms, inovacijoms ir stabdo ekonomi-
kos augimą.

Per pastaruosius 25 metus nematerialusis turtas tapo pagrindiniu EBPO šalių ekonominiu
turtu. Šalys, kurios daugiau investuoja į nematerialųjį turtą, taip pat dažniausiai efektyviai
veikia inovacijų srityje. Taip yra todėl, kad investicijos į daugelio rūšių nematerialųjį turtą su-
kuria žinių sklaidą, leidžiančią sukurti originalią investiciją, kurią galima pritaikyti keliuose
ekonomikos sektoriuose. INT yra pagrindinė priemonė, suteikianti teisinę teisių į nemate-
rialųjį turtą apsaugą. Žiniomis pagrįsto kapitalo atveju INT apsauga yra pagrindinė
struktūros sąlyga. INT suteikia apsaugą intelektinės nuosavybės savininkams ir nustatyto
sąlygas, kuriomis gali būti naudojamas jų kūrinys ar išradimas. Šiuolaikinėje ekonomikoje
INT yra infrastruktūros dalis, skatinanti privačias investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą
bei kitą išradingą ir kūrybinę veiklą.

PAPILDOMA INFORMACIJA.
The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights (EUIPO) parengė
publikacijas apie intelektinę nuosavybę ir tos nuosavybės pažeidimus: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

DUK apie autorių teises
Viena iš pagrindinių EUIPO veiklų – padėti Europos vartotojams atskirti teisėtą saugomo tu-
rinio naudojimą nuo neteisėto. 15 klausimų, skirtų vartotojams,  pateikia apžvalgą apie tai,
ką autorių teisės apsaugo ir suteikia Europos Sąjungoje. Dažiausiai užduodami klausimai
(DUK) informuoja vartotojus apie tai, kas yra teisėta, o kas ne, kalbant apie autorių teisių ir
gretutinių teisių saugomo turinio naudojimą internete. Atsakymai į DUK yra pateikti visoms
ES valstybėms narėms. Jie pateikiami anglų kalba ir bent viena oficialia kiekvienos atitinka-
mos valstybės narės kalba: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 

IP Europoje: faktai ir skaičiai
EUIPO rengia tyrimus ir duomenis apie intelektinę nuosavybę Europoje, kuriuos galima rasti
EUIPO svetainėje. Šiame tinklapyje galite peržiūrėti kiekvienos šalies ir visos Europos duomenis: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 
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Nenustatytų autorių kūriniai
Nenustatytų autorių kūriniai taip pat turi autorių teises. EUIPO svetainėje yra Nenustatytų
autorių teisių kūrinių duomenų bazė:    
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db
Šioje duomenų bazėje pateikiama informacija, susijusi su nežinomų autorių kūriniais,
esančiais viešai prieinamų bibliotekų, švietimo įstaigų ir muziejų, taip pat archyvų, kino ar
garso paveldo institucijų ir visuomeninių transliuotojų kolekcijose. 

Nekomerciniai kūriniai
Siekdama paskatinti keistis informacija apie nekomercinius kūrinius, EUIPO sukūrė vieną
viešai prieinamą internetinį portalą: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks
Europos kultūros paveldo institucijos, tokios kaip bibliotekos, archyvai ir muziejai, savo ko-
lekcijose saugo milijonus nekomercinių kūrinių. Net jei tie kūriniai yra seni ir nebeaktualūs
rinkoje, jie vis dar turi didelę kultūrinę, mokslinę, edukacinę ir istorinę vertę. Nekomercinių
kūrinių portalas buvo sukurtas siekiant užtikrinti, kad visa informacija apie nekomercinių
kūrinių naudojimą ir apie autorinių teisių atsisakymus būtų tinkamai viešinama ir prieinama
viename internetiniame tinklalapyje. 

EUIPO leidiniai
EUIPO svetainėje pateikiama daug publikacijų iniciatyvos, veiklos, tyrimų, faktų ir skaičių
bei kitomis temomis:    
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 
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The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.
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