
 
 

 

 

KONRAD GLIŚCIŃSKI

Drugie zdanie Izaaca Le Chapelier
W którym więc momencie naroǳiło się prawo autora, tj. takie prawo, które twórcy przy-
znawało specjalną pozycję i chroniło jego interesy? Historia idei praw autorskich wyrosła
w oparciu o dwa podstawowe systemy: romański system dr i d au eur i anglosaski system
c p righ ¹. Tradycyjnie oba te systemy stawia się wobec siebie w opozycji, przyjmując iż
pierwszy za punkt odniesienia stawia twórcę, nadając mu wyjątkowy status autora (prawo
zorientowane na autora), z kolei drugi na równi (jeśli nie wyżej) z interesem autora sta-
wia interes publiczny (prawo zorientowane na interes publiczny/społeczny)². Skoro tak,
to zgodnie z poglądami tradycyjnymi początków prawǳiwego prawa autora poszukuje
się w dekretach przyjętych podczas trwania Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W uprosz-
czeniu uznaje się, iż prawo ancuskie odrzuciło koncepcje utylitarystyczne i z samego
faktu kreacji nadało autorowi specjalny status.

Jednak czy w rzeczywistości oba systemy różniły się tak barǳo? Historycy prawa
autorskiego coraz częściej pokazują, jak wiele podobieństw natury ideologicznej, filozo-
ficznej oraz, co najistotniejsze, ekonomicznej łączyło oba te systemy na samym początku
ich powstawania. Próbując opowieǳieć historię „zapomnianych podobieństw”, należy
również pamiętać o tym, iż  lat temu nie stawiano twardej granicy pomięǳy wy-
powieǳiami natury prawnej, filozoficznej i politycznej, co nieco utrudnia poszukiwanie
jednoznacznych odpowieǳi³.

Poszukując podobieństw pomięǳy systemami przypomnieć należy, że zarówno w An-
glii i we Francji, jak i w innych krajach Europy od końca renesansu wprowaǳano regula-
cje kontrolujące przemysł wydawniczy. I tak samo jak gǳie inǳiej regulacja przywilejów
drukarskich służyć miała m.in. królewskiej cenzurze⁴. Również we Francji wykształcił się
system oparty o gildie wydawców, w których to należało rejestrować książki⁵. Podobnie
jak w Anglii, prawo przewidywało obowiązek przekazywania egzemplarzy książek na rzecz
Biblioteki Narodowej⁶. Francuskim odpowiednikiem a i ner C pan była paryska
gildia wydawców, która to w krótkim czasie skupiła w swoich rękach znaczą część przywi-
lejów⁷. Taki stan rzeczy zaczął niepokoić koronę, która pragnęła systematycznie osłabiać
pozycję gildii. Zdano sobie sprawę z potrzeby wprowaǳenia jakiejś formy konkurencji
na rynku wydawniczym, a to w celu zwiększenie ilość dostępnych książek⁸. W ramach
ancien r gi e przywileje autorskie miały charakter wieczysty, i podobnie jak w Anglii,
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to właśnie wydawcy ze stolicy, zaniepokojeni rozsypującym się systemem przywilejów,
coraz dobitniej zaczęli podkreślać znaczenie tych praw. I tak samo jak w Anglii właśnie
możliwość skutecznego przenoszenia praw autorskich interesowała wydawców najbar-
ǳiej⁹. W celu propagowania argumentów na rzecz praw naturalnych, paryscy księgarze
zatrudniali zarówno prawników, jak i znanych filozofów, aby ci pisali teksty wskazujące na
prawa autorów do ich ǳieł¹⁰. Właśnie z tej przyczyny D. Diderot w swoim politycznym
liście do departamentu handlu pisał:

„Powtarzam, albo autor jest panem swojego ǳieła, albo nikt w społeczeństwie nie
jest panem swojej własności. Księgarze są właścicielami książek, tak samo jak byli nimi
autorzy”¹¹.

Z drugiej zaś strony część polityków traktowała, podobnie jak w Anglii, prawa autor-
skie jako przeciwwagę dla roszczeń paryskich wydawców¹². Zwolennikami teorii umowy
społecznej, polegającej na przyznawaniu czasowych monopoli na rzecz autorów (lub wy-
dawców) w zamian za rozprzestrzenianie wieǳy dla dobra publicznego, byli wydawcy
z prowincji. Oni również, występując przeciw Gildii Paryskiej, traktowali autorów ja-
ko specjalną klasę pracowników, którzy są wynagraǳani w zamian za służbę społeczeń-
stwu¹³.

Żadne prawo nie pojawia się w próżni, zaś okres Rewolucji Francuskiej to jednocze-
śnie czas Oświecenia. Była to epoka, w której argumenty o dostępie do wieǳy i o po-
trzebie ograniczania królewskiej cenzury traktowane były poważnie. To właśnie z tych
powodów filozofowie oświeceniowi bronili praw autorów, traktując je jako gwarancję
wolności wypowieǳi. Autor, wyposażony w swoje prawa, mógł realizować misję sze-
rzenia wieǳy¹⁴. Uzasadnieniem dla pozbawienia cenzury możliwości wpływu na treść
wypowieǳi stała się własność literacka — naturalne prawo przynależne autorowi. Tak
samo jak i w Anglii, prawo własności łączone było z pojęciem wolności i określało gra-
nice ingerencji królewskiej¹⁵. Podobnie jak na wyspach, również we Francji dyskusja
o prawie autora przeplatała się z dyskusją na temat prasy, która to w  r. zakończyła
się dekretem o wolności prasy.

Zasadnicza odmienność pomięǳy systemem romańskim a anglosaskim tradycyjnie
jest upatrywana w odrzuceniu przez prawo ancuskie koncepcji utylitarystycznych¹⁶.
O ile bowiem Statut Królowej Anny ustanowiony został w celu „Zachęcania Uczonych
do Tworzenia i Spisywania Ksiąg Pożytecznych¹⁷to, posługując się słynną myślą, jaką
Izaac Le Chapelier zmieścił w swoim raporcie na temat własności artystycznej, prawo
ancuskie miało opierać się na stwierǳeniu, że
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„Najbarǳiej święta, najbarǳiej prawowita, najbarǳiej nienaruszalna,
i jeżeli tak mogę mówić, najbarǳiej osobista ze wszystkich własności jest
praca, owoc myśli pisarza ¹⁸.

Innymi słowy autorowi, jako twórcy i za sprawą samego faktu bycia twórcą, przysłu-
giwać miały sprawiedliwe uprawnienia — określane mianem dr i d au eur¹⁹. Jak jednak
zauważyła Jane C. Ginsburg, w artykule pt. ale c p righ Li erar pr per
in re lu i nar rance and erica, analiza materiałów źródłowych prowaǳi do zupeł-
nie innych wniosków²⁰. Jeszcze barǳiej zamazuje ten prosty poǳiał zejście z poziomu
abstrakcyjnych idei wyklarowanych w XIX jako doktryna dr i d au eur na poziom prak-
tycznych konsekwencji rozwiązań przyjętych w dobie Wielkiej Rewolucji Francuskiej ²¹.

W okresie rewolucji doszło do uchwalenia przez Konwent dwóch ważnych z naszego
punktu wiǳenia aktów prawnych: pierwszy, z roku , dotyczył praw publicznego wy-
stawiania przedstawień teatralnych; drugi, z roku , poświęcony prawom do przedru-
ków książek, zwany jest również „deklaracją praw geniusza”²². Obie te ustawy zabezpieczać
miały prawa własności literackiej. Co jednak zauważa Jane C. Ginsburg, oba dokumenty
rozpoznawały idee domeny publicznej, a nawet zmierzały do jej poszerzenia²³. Głównym
celem aktu z  roku było „proklamowanie prawa wszystkich obywateli do otwiera-
nia ich własnych teatrów i produkowania ich własnych sztuk”, nie zaś stawianie autora
w centrum zainteresowania²⁴. Choǳiło o pozbawienie C die ran ai e, ancuskiego
teatru narodowego, statusu jedynego teatru uprawnionego do produkcji przedstawień
oraz posiadającego monopol na wystawianie sztuk autorów takich jak Molier czy Raci-
ne²⁵. „Wiǳąc cały kontekst, rozpoznanie przez dekret praw autorów było środkiem po-
zwalającym na skończenie monopolu posiadanego przez C die ran ai e”²⁶. Podobnie
więc jak Statut Anny miał rozwiązywać część problemów wynikających z pozycji a i
ner C pan , tak samo dekret z  roku pełnił funkcję szczątkowej regulacji prawa
konkurencji.

W tym miejscu wypada jednak wrócić do samego Izaaca Le Chapelier i jego słynnego
zdania. ǲięki niemu został on na trwale połączony z tymi uzasadnieniami prawa autor-
skiego, które w centrum zainteresowania systemu stawiają autora. Jak jednak słusznie
zauważyła Jane C. Ginsburg, przytaczane zdanie cytowane jest zazwyczaj bez szerszego
kontekstu. I co najgorsze, z pominięciem równie ważnego zdania drugieg . Nasz bohater
miał bowiem na myśli, iż „najbarǳiej święta, najbarǳiej prawowita, najbarǳiej niena-
ruszalna, i jeżeli tak mogę mówić, najbarǳiej osobista ze wszystkich własności jest prac,
owoc myśli pisarza; jest to własność innego roǳaju niż wszelkie inne roǳaje własności”²⁷.
Dalej jednak Izaaca Le Chapelier pisze:

„Kiedy autor dostarczy swoją pracę publiczności, gdy praca ta jest w rę-
kach każdego, tak że wszyscy wykształceni luǳie ją znają, że przejęli całe
piękno w niej zawarte, że ich pamięć posiadła najszczęśliwsze jej stro; to

¹⁸Le Chapelier rep r ari (), [w:] ri ar urce n C p righ , wyd. L. Bently & M.
Kretschmer, www.copyrighthistory.org (dostęp .. r), tłumaczenie za: L. Górnicki, z idei pra
au r ich d p cz d II n ia e , „ ar alni ra a r a neg ” , zeszyt , s. . [przypis
autorski]

¹⁹J. C. Ginsburg, ale c p righ Li erar pr per in re lu i nar rance and erica, [w:] B.
Sherman, A. Strowel, au h r and rgin a n c p righ la , Oxford , s. . [przypis autorski]

²⁰J. C. Ginsburg, ale c p righ Li erar pr per in re lu i nar rance and erica, [w:] B.
Sherman, A. Strowel, au h r and rgin a n c p righ la , Oxford , s. . [przypis autorski]

²¹D. Saunders, u h r hip and c p righ , London , s. . [przypis autorski]
²²M. Jankowska, u r i pra d au r a, Warszawa , s. . [przypis autorski]
²³J. C. Ginsburg, ale c p righ Li erar pr per in re lu i nar rance and erica, [w:] B.

Sherman, A. Strowel, au h r and rgin a n c p righ la , Oxford , s. . [przypis autorski]
²⁴J. C. Ginsburg, ale c p righ Li erar pr per in re lu i nar rance and erica, [w:] B.

Sherman, A. Strowel, au h r and rgin a n c p righ la , Oxford , s. . [przypis autorski]
²⁵J. C. Ginsburg, ale c p righ Li erar pr per in re lu i nar rance and erica, [w:] B.

Sherman, A. Strowel, au h r and rgin a n c p righ la , Oxford , s. . [przypis autorski]
²⁶J. C. Ginsburg, ale c p righ Li erar pr per in re lu i nar rance and erica, [w:] B.

Sherman, A. Strowel, au h r and rgin a n c p righ la , Oxford , s. . [przypis autorski]
²⁷Le Chapelier rep r , Paris (), [w:] ri ar urce n C p righ , wyd. L. Bently & M.

Kretschmer, www.copyrighthistory.org (dostęp .. r), tłumaczenie za: L. Górnicki, z idei pra
au r ich d p cz d II n ia e , „ ar alni ra a r a neg ” , zeszyt , s. . [przypis
autorski]

Drugie zdanie Izaaca Le Chapelier 

file:www.copyrighthistory.org
file:www.copyrighthistory.org


wydaje się, że od tego momentu autor związał swoją własność ze społeczeń-
stwem, lub raczej przeniósł ją na nie w całości”²⁸.

Innymi słowy mówiąc, owa „własność innego roǳaju niż wszelkie inne roǳaje wła-
sności”²⁹dotyczyć miała prac nieopublikowanych. Koncepcja, iż własność autora ograni-
czona jest do momentu pierwszej publikacji, nie była niczym nowym. Jej początki można
dostrzec już w argumentacji Mariona w sprawie przywileju z  r. Zdaniem tego ad-
wokata, autor mógł podjąć decyzję o zasadach pierwszej publikacji i albo przekazać ją
luǳkości jako swój dar, albo zdecydować się wystąpić o nadanie mu przywileju. W tym
drugim przypadku w zamian za udostępnienie swojej twórczości otrzymywał swoiste wy-
nagroǳenie w postaci monopolu³⁰. Takie rozumienie własności literackiej dominowało
w wieku XVI i XVII. „W  roku d'Aubignac pisał, że gdy drukowane egzemplarze
zostały sprzedane, autor lub jego księgarz «nie ma już więcej prawa do zapobiegania wy-
korzystywania» jego pracy «tym wszystkim, którzy je kupili [drukowane kopie]; bowiem
zgodnie z naszymi zwyczajami to, co zostało zrobione, nie może zbyć cofnięte, a co zo-
stało wydrukowane, nie pozostaje więcej z nami». Każdy nabywca kopii jest właścicielem
pracy i może «używać jej według własnej woli» I tak, podczas gdy niektórzy prawnicy
i adwokaci XVI i XVII wieku uznawali pracę jako rzecz, która przynależy jej autorowi, to
pojęcia tego nie rozciągali na prace opublikowane; oznacza to, iż w tym okresie własności
i publikacja były uznawane za pojęcia sprzeczne”³¹.

Czy tak naprawdę legislacja czasów Wielkiej Rewolucji przyznała autorowi prawo
własności literackiej inne od tego, jakie znane było we Francji wcześniej? Już w roku
 E. Laboulaye narzekał, że „nic się nie zmieniło, zarówno w ideach, jak i w legisla-
cji: słowo własność zastąpiło przywilej, ale ta własność jest nadal dobroczynnym gestem
społeczeństwa”³².

Jeżeli przyjmiemy, iż założeniem dr i d au eur jest zasada przyznawania praw autor-
skich za sam fakt bycia autorem, to również dekret z roku  nie jest dobrym przy-
kładem tego systemu³³. Podobnie jak Statut Anny, dekret ten przewidywał obowiązek
deponowania książek objętych ochroną. W przeciwieństwie jednak do prawa angielskie-
go, w praktyce orzeczniczej sądów ancuskich przyjęto, iż złożenie książki do depozytu
nie jest wyłącznie aktem czysto proceduralnym, ale to właśnie od niego zależy powstanie
ochrony. Zdaniem Jane C. Ginsburg niedochowanie tego wymogu mogło prowaǳić do
przejścia danego utworu wprost do domeny publicznej. Taka linia orzecznicza potwierǳa
tezę, iż dla sądów ancuskich sam fakt bycia autorem nie oznaczał nabycia ochrony³⁴.

Tak samo jak w Anglii, również ze Francji największymi orędownikami praw au-
torskich nie byli sami autorzy, ale właśnie wydawcy, a mówiąc dokładniej ― wydawcy
zrzeszeni w Paryskiej Gildii Sprzedawców Książek i Drukarzy³⁵. To właśnie oni przywo-
ływali analogię, jaką dostrzegli pomięǳy własnością rzeczy a własnością literacką: „autor
jest właścicielem swojej książki, tak samo jak ten, kto uprawia swoje pole, jest właści-
cielem jego płodów”³⁶. Takie porównania już wtedy wywoływały sprzeciw. Niejaki M.
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J. Condorcet, zwolennik idei Oświecenia, opublikował broszurę na temat wolności pra-
sy, w której nie tylko krytykował samą cenzurę, ale również dostrzegał zagrożenia, jakie
dla wolności i możliwości zdobywania wieǳy niesie za sobą idea prawa autorskiego. Po-
dobnie jak w Anglii, zdawano sobie sprawę z tego, iż własność literacka i wynikające
z jej ochrony roszczenia mogą wstrzymywać postęp wieǳy. W swojej broszurze Co-
norcet zauważył, iż analogia pomięǳy własnością rzeczy, rozumianych jako przedmioty
materialne, a własnością literacką, dotyczącą dóbr niematerialnych, jest błędna. „Pole
należy tylko do jednej osoby; natomiast ǳieło literackie może należeć, i być wykorzy-
stywane przez wiele osób jednocześnie”³⁷. Jak słusznie zauważyła Jane C. Ginsburg, to,
o czym mówił Conorcet, w ǳisiejszych kategoriach ekonomicznych nazywane jest do-
brami publicznymi, do której to kategorii jeszcze powrócimy. Nadawanie przywilejów
wydawcom powodowało jego zdaniem koncentrację właǳy wydawców nad książkami
i ideami w nich zawartymi, co zamiast doprowaǳić do rozwoju debaty publicznej, pro-
waǳiło do jej ograniczania. Jeśli społeczeństwo uważa, iż należy zabezpieczać interesy
twórców do ich prac, musi to czynić zwracając uwagę na niezbędność takiego ǳiałania,
jego użyteczność i sprawiedliwość³⁸.

W historii zazwyczaj nic nie jest czarno-białe. Po tym, jak we Francji zlikwidowa-
no system gildii wydawców, pomimo wysypu broszur i innych krótkotrwałych publi-
kacji, system handlu książkami również poważnie ucierpiał. To spowodowało, że legi-
slatorzy rewolucyjni postanowili wprowaǳić jakiś mechanizm zachęt i bezpieczeństwa
ekonomicznego. Mówiąc inaczej, dostrzeżono potrzebę stworzenia systemu pozwalają-
cego przyspieszyć rozwój społeczeństwa… w duchu rewolucyjnym.

Charakterystyczne dla okresu rewolucyjnej Francji jest pojmowanie prawa własności
w kategoriach prawa naturalnego. Taki prawa nie są nadawane jednym luǳiom przez
drugich, a jedynie formalnie rozpoznawane, zaś ich źródło leży w samej naturze rzeczy,
których dotyczą³⁹. W takim znaczeniu prawo to znalazło się w art. II Deklaracji Praw
Człowieka z ⁴⁰: „Celem wszelkiego zrzeszenia politycznego jest utrzymanie przyro-
ǳonych i niezbywalnych praw człowieka. Prawa te to: wolność, własność, bezpieczeń-
stwo i opór przeciw uciskowi” oraz komplementarnym art. XVII: „Ponieważ własność
jest prawem nietykalnym i świętym, przeto nikt jej pozbawionym być nie może, wy-
jąwszy wypadki, gdy potrzeba ogółu zgodnie z ustawą stwierǳona, niewątpliwie tego
wymaga, a i to tylko pod warunkiem sprawiedliwego i uprzedniego odszkodowania”.

Instrumentalna potrzeba stworzenia systemu służącego zarówno ideom Oświecenia,
jak i samej rewolucji w połączeniu z ogólno-rewolucyjnym kontekstem praw natural-
nych, ze świętym prawem własności na czele, spowodowały, iż poprzedni system gildii
zastąpiony został systemem praw własności literackiej. „Prawa własności autora zostały
pomyślane jako rekompensata za jego usługi jako przedstawiciela Oświecenia ǳiałają-
cego poprzez publikację swoich idei. Dekret z  osiągnął to zadanie barǳiej poprzez
polityczne negocjacje, niż w oparciu o rozumowanie filozoficzne, to jest przekształcając
polityczny status autora w pierwszych latach Rewolucji z uprzywilejowanej figury abso-
lutystycznego państwa policyjnego, w publicznego sługę Oświecenia”⁴¹.

Teza o odrzuceniu przez system ancuski od samego początku utylitarnego uza-
sadnienia nie znajduje również potwierǳenia w późniejszym orzecznictwie sądowym.
Pomimo że dekret z  roku obejmował swoją ochroną wszelkie teksty, kompozycje
muzyczne, obrazy i rysunki⁴², to w praktyce spory sądowe⁴³dotyczyły głównie publikacji

³⁷J. C. Ginsburg, ale c p righ Li erar pr per in re lu i nar rance and erica, [w:] B.
Sherman, A. Strowel, au h r and rgin a n c p righ la , Oxford , s. . [przypis autorski]

³⁸J. C. Ginsburg, ale c p righ Li erar pr per in re lu i nar rance and erica, [w:] B.
Sherman, A. Strowel, au h r and rgin a n c p righ la , Oxford , s. . [przypis autorski]
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zawierających informacje lub instrukcje⁴⁴, zaś prawnicy występujący w sądach w spra-
wach o naruszenie praw autorskich, podobnie jak w USA czy w Anglii, powoływali się
na utylitarne argumenty. I tak dla przykładu pewien adwokat, odwołując się do pocho-
ǳenia prawa autorskiego, stwierǳił że: „Aby zapewnić postęp w nauce nieczne
zach ca ucz n ch [podkr. moje], a odpowiednim środkiem ku temu było zapewnienie
im prawa prywatnego nad drukowaniem i sprzedażą ich ǳieł”⁴⁵. Część orzeczeń sądo-
wych traktowała prawa autora do swojego ǳieła jako prawa naturalne, realizujące natu-
ralną sprawiedliwość i nie wymagające dalszego uzasadnienia. Obok nich występowały
jednak i takie orzeczenia, które obok aktu kreacji i pracy twórczej autora wskazywały,
że prawo autorskie stanowi formę rekompensaty ze strony społeczeństwa za wkład auto-
ra w debatę publiczną — co stanowi charakterystyczny argument dla utylitarystycznego
prawa anglo-amerykańskiego⁴⁶. W innych wyrokach wskazywano również nie na interes
autora, a na interes osoby finansującej całe przedsięwzięcie wydawnicze jako podstawę
obowiązującego prawa⁴⁷. Jest to na tyle ciekawy trop w historii idei prawa autorskiego,
iż powrócimy do niego w dalszej części. Owo utylitarne uzasadnienie dostrzec można
również w systemie zdefiniowanych utworów⁴⁸, który to zasadniczo chronić miał mapy,
tabele i inne treści zwykle umieszczane dopiero na końcu książki. Taka kolejność cza-
sami uznawana jest za wyraz pragmatycznego podejścia do zagadnienia praw autorskich
w dobie Rewolucji Francuskiej, które to prawa, podobnie jak w Anglii, miały stanowić
element mechanizmu promocji postępu”⁴⁹

Pomimo więc tradycyjnie ujmowanych różnic w obu systemach, u ich źródeł tkwi
wiele zapomnianych podobieństw⁵⁰. Po pierwsze na uwagę zasługuje wspólny kontekst
filozofii oświeceniowej i związanej z nią idei szerzenia postępu i powszechnego dostępu
do wieǳy. W tym kontekście nie można zapominać, iż artykułowane od samego począt-
ku potrzeba cyrkulacji wieǳy⁵¹oraz idea wolności prasy, powodowały naturalny sprzeciw
wobec cenzury. Fakt emancypacji umysłowej i naroǳiny sfery publicznej powodowały
nie tylko to, że dotychczasowe mechanizmy kontroli traciły rację bytu; podobne zarzuty
wysuwano również wobec prawa autorskiego⁵². Nie bez znaczenia jest rozprzestrzenia-
nie się idei liberalizmu ekonomicznego. Nie dało się bowiem pogoǳić idei wolności
gospodarczej i pochwały wolnej konkurencji z zastaną strukturą monopoli korporacyj-
nych, jaką tworzyły gildiie wydawców i księgarzy. Zarówno bowiem w Anglii, jak i we
Francji rynek książki zdominowany był przez potężnych graczy ze stolic obu krajów, do
czego powrócimy w dalszej części opracowania. Tak więc podobieństwa ideologiczne, fi-
lozoficzne i ekonomiczne spowodowały powstanie wielu wspólnych punktów pomięǳy
romańskim system dr i d au eur a anglosaskim system c p righ , i to już na wczesnym
etapie ich rozwoju.

Sama koncepcja dr i d au eur w znanym nam ǳiś kształcie została wykreowana po
części w ramach rozwoju orzecznictwa sądów ancuskich, a po części w wyniku prac
akademików⁵³. Tradycyjnie podkreśla się, iż w przeciwieństwie do systemu c p righ u zo-
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rientowanego głównie na ochronę praw majątkowych, dr i d au eur oparte jest o ochro-
nę niemajątkowych interesów autora i wyrzeka się utylitarnych uzasadnień. Ten prosty
poǳiał być może nawet jest prawǳiwy, ale zdecydowanie nie ma on swojego początku
w legislacji z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Owe interesy niemajątkowe, chro-
nione za pomocą praw osobistych (ang. ral righ ), w praktyce zostały dostrzeżone pod
koniec XIX wieku, i to pod wpływem teorii niemieckich⁵⁴. Zgoǳić się należ również z D.
Saundersem, „że dr i d au eur jest artefaktem specyficznej kultury prawnej, a nie długo
oczekiwanej kodyfikacji uniwersalnej prawdy o podmiotowości pisarzy, podmiotowości,
którą prawo w jakiś sposób wcześniej pomĳało”⁵⁵.

⁵⁴D. Saunders, u h r hip and c p righ , London , s. . [przypis autorski]
⁵⁵D. Saunders, u h r hip and c p righ , London , s. . [przypis autorski]

Ten utwór jest udostępniony na licencji
Creative Commons – Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach ..
Publikacja zrealizowana przez fundację Nowoczesna Polska w ramach projektu Prawo Kultury finansowanego
przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Redakcja literacka: Paweł Kozioł
Redakcja techniczna: Aneta Rawska

Drugie zdanie Izaaca Le Chapelier 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

