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Prawo cytatu na tle prawno-porównawczym

Streszczenie:

Artykuł ma na celu syntetyczne przedstawienie prawa cytatu na gruncie różnych po-
rządków prawnych. Autor przedstawia tę regulację w prawie francuskim, niemieckim, 
Wielkiej Brytanii, a także Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przepisy regulu-
jące prawo cytatu we Francji i Niemczech zostają poddane próbie porównania z tymi, 
występującymi w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Porządek 
prawny dotyczący cytatu Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
został przedstawiony autonomicznie ze względów na zupełnie odmienny system com-
mon law. 
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1. Wstęp

Przedmiotem artykułu jest prawo cytatu na tle prawno-porównawczym. Niewielka 
liczba prac naukowych, a także orzeczeń nawiązujących do tego zagadnienia w prawie 
polskim wręcz zachęca do przeprowadzenia badań w tym przedmiocie. Studiowanie 
zagranicznego ustawodawstwa oraz judykatury może okazać się bardzo pomocne 
przy wykładni norm prawnych funkcjonujących na gruncie prawa polskiego2. Po-
nadto nie można pominąć znaczenia komparatystyki dla implementowania innych 
instytucji prawnych lub też derogowania rozwiązań, które w innych systemach praw-
nych się nie sprawdzają. 

Dla jasności wywodu warto zauważyć, że zbliżone konstrukcje prawa cytatu w po-
szczególnych porządkach prawnych pozwalają na rekonstruowanie jego istoty w Polsce 

1  Autor jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
2  L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011, s. 157.
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na podstawie zagranicznych rozwiązań. Zestawianie ze sobą różnie brzmiących prze-
pisów pozwala ocenić, które z nich są bardziej efektywne, a także które uwzględniają 
w sposób prawidłowy zarówno interesy beneficjentów postanowień o dozwolonym 
użytku osobistym, jak i uprawnionych. 

W artykule zostają podniesione kwestie związane z wykładnią przesłanek wystę-
pujących w polskim prawie cytatu oraz ich ujmowanie w zagranicznych porządkach 
prawnych. Są to przede wszystkim kwestie samoistności dzieła cytującego, ujawnienie 
utworu cytowanego oraz określenie kategorii dzieł, jakie mogą być cytowane. Wszystkie 
powyższe problemy są kluczowe dla zgodnego z prawem korzystania z dozwolonego 
użytku w postaci prawa cytatu. 

2. Prawno-porównawcza analiza prawa cytatu we francuskim i polskim 
porządku prawnym

Prawo francuskie reguluje ustawa o prawie własności intelektualnej w kodeksie z 1 lipca 
1992 r.3 Jak wskazuje oficjalna strona WIPO4, przedmiotem uregulowania powyższej 
ustawy są m.in.: metody alternatywnego rozwiązywania sporów, prawo konkurencji, 
prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo znaków towarowych, prawo patentowe, pra-
wo wzorów użytkowych, prawo wzorów przemysłowych itd. Już pobieżne przyjrzenie 
się tej ustawie nasuwa refleksję, że jest to odmienny sposób regulacji od wybranego 
przez polskiego prawodawcę. Całościowe uregulowanie kwestii związanych z prawem 
własności intelektualnej wydaje się zabiegiem prawidłowym i jak najbardziej wskaza-
nym. Moim zdaniem, kompleksowe podejście do kwestii uregulowania danej gałęzi 
prawa w jednym akcie prawnym spełnia funkcję informacyjną kodeksu. Dzięki takiemu 
zabiegowi można zorientować się w stanie prawnym, jaki istnieje w danej gałęzi prawa. 

Prawo cytatu zostało uregulowane we wspomnianym kodeksie5 w art. L. 122‒5 (3) (a)6. 
Powyższy przepis7 literalnie wskazuje, że autor, którego dzieło zostało raz ujawnione, 

3  Podaję za: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14082, 06.07.2017.
4  WIPO – World Intellectual Property Organization.
5  Kodeks własności intelektualnej Francji – ustawa nr 92‒597 z dnia 1 lipca 1992 r., opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Francji w dniu 3 lipca 1992 r.

6  https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1959/13723/version/3/…/Code_35.pdf, 06.07.2017.
7  Article L122‒5
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source:
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique 
ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées;

b) Les revues de presse;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, 
des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires 
ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles;

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer 
dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du 
public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente;

e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins 
pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, 
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nie może zakazać prowadzenia analizy i krótkich cytowań, które to są uzasadnione 
ze względu na krytykę, polemikę, edukację, naukowe oraz informacyjne właściwości 
utworu, w którym cytat został zamieszczony. Warunkiem legalnego korzystania z tego 
przepisu jest oznaczenie autora oraz źródła, z którego zaczerpnięto cytat. 

Na pierwszy rzut oka widzimy, że przepis we francuskiej ustawie nie jest tak do-
określony, jak przewiduje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych8. Polski 
prawodawca w art. 29 pr. aut. posługuje się przesłankami, które nie sposób znaleźć 
w jej francuskim odpowiedniku. Różnice, które się nasuwają przede wszystkim, to brak 
odniesienia się we Francji do wymogu samoistności dzieła, w którym cytat ma się poja-
wić. Samoistność na gruncie polskiego porządku prawnego oznacza, że dzieło cytujące 
jest twórcze i oryginalne, niezależnie od umieszczonych w nim cytatów9. Oznacza to, 
że cytować można tylko we własnym utworze w rozumieniu prawa autorskiego. „Jeśli 
brak własnej twórczości, to brak również uzasadnienia dla ograniczenia cudzych praw 
autorskich”10. Brak tej przesłanki we francuskim porządku prawnym mógłby prowadzić 
do podzielenia stanowiska akceptującego cytowanie w dziele, które nie spełnia prze-
słanek utworu. Takie rozumowanie w mojej ocenie nie wydaje się trafne ze względów 
funkcjonalnych. Dozwolony użytek jest ograniczeniem autorskich praw majątkowych 
twórców, podyktowanych ważnymi społecznie, edukacyjnie, kulturalnie itd. względa-
mi. Możliwość wykorzystania cytatu w dziele niebędącym utworem nie sposób obronić, 
ponieważ brak powodów, dla których miałoby się ograniczać prawa twórców. 

Następną odmiennością jest różnica pomiędzy „ujawnieniem”11 we Francji a „roz-
powszechnieniem” w Polsce. Ujawnienie może być rozumiane jak przesłanka ustalenia 
z art. 1 pr. aut. Ustalenie to uzewnętrznienie utworu wobec osób trzecich12. Rozpo-
wszechnienie to zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 pr. aut. „utwór, który za zezwoleniem 

à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute 
activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est 
destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement 
concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune ex-
ploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire 
sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122‒10;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre;
5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans 
les limites de l’utilisation prévue par contrat;

8  Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 666), 
dalej, jako pr. aut.

9  P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017, komentarz 
do art. 29 pr. aut., Legalis.

10  E. Traple [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, 2011, s. 268.
11  Zgodnie z literalnym tłumaczeniem za: https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1959/13723/
version/3/…/Code_35.pdf, 06.07.2017.

12  Por. E. Ferenc-Szydełko [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Fe-
renc-Szydełko, Warszawa 2016, komentarz do art. 1 pr. aut., Legalis; S. Stanisławska-Kloc, Zasady wy-
korzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu), http://www.diametros.
iphils.uj.edu.pl/serwis/pdf/diam19_stanislawskakloc.PDF, 06.07.2017, s. 166‒167; L. Małek, Cytat…, 
s. 245‒250.
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twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie”. Różnice ustalenia i roz-
powszechnienia, jak się wydaje, należy wyłapywać na płaszczyźnie ilościowej. Mam 
tutaj na myśli krąg osób, w stosunku do których następuje uzewnętrznienie utworu. 
Niewątpliwie dla ustalenia utworu wystarczy uzewnętrznienie go wobec jednej osoby, 
natomiast rozpowszechnienie wymaga udostępnienia publicznego, rozumianego już 
jako wobec pewnej grupy osób. Na pewno bardziej szczęśliwym ujęciem tej przesłanki 
jest ujawnienie, ponieważ nie widzę powodów, dla których utwór musiałby być rozpo-
wszechniony, czyli uzewnętrzniony większej grupie, aby mógł być cytowany. 

Zauważenia wymaga także fakt bardziej kazuistycznej klasyfikacji utworów, które 
mogą być cytowane w polskiej ustawie o prawie autorskim. Art. 29 pr. aut. statuuje, 
że można przytaczać „urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione 
utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości”. Uważam, że pol-
ska regulacja jest trafniejsza. Pominięcie we francuskim porządku wyrażenia expressis 
verbis możliwości cytowania drobnych utworów w całości jest błędne. Jak najbardziej 
można zacytować cały utwór i wcale nie musi to implikować naruszenia autorskich 
praw majątkowych. Analiza orzecznictwa wskazuje, że nawet cały utwór może być 
wtopiony w dzieło, jeżeli pozostaje w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, 
aby nie było wątpliwości, co do tego, że powstało własne dzieło13.

Ponadto należy wskazać, że w odniesieniu do parodii, pastiszu i karykatury prze-
pisy prawne są zbieżne. Chodzi tutaj o art. 291 pr. aut. oraz art. L. 122‒5 (4) francu-
skiej ustawy.

Zgodnie z ustawą z 2015 r.14 dodany został przepis z art. 292 pr. aut. „umożliwiającego 
korzystanie z utworu przez incydentalne i niezamierzone włączenie go do innego utwo-
ru”15. Tożsamy przepis nie został zawarty we francuskiej ustawie, co należy poczytywać 
za uchybienie implantacji dyrektywy 2001/29/WE16.

3. Prawno-porównawcza analiza prawa cytatu w niemieckim i polskim 
porządku prawnym

Prawo autorskie w Niemczech reguluje ustawa z dnia 9 września 1965 r.17, która we-
szła w życie 1 stycznia 1966 r. Kwestię cytatu reguluje art. 51 UrhG18. Przepis sta-
tuuje możliwość reprodukowania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania 

13  Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195.
14  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 
ustawy o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 1639), dalej, jako: ZmPrAut.

15  P. Ślęzak, Ustawa…, Warszawa 2017, komentarz do art. 292 pr. aut., Legalis.
16  Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmo-
nizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym z dnia 
22 maja 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 167, s. 10).

17  Podaję za: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1034, 07.07.2017.
18  Korzystam z angielskiego tłumaczenia niemieckiej ustawy, https://www.gesetze-im-internet.de/engli 
sch_urhg/englisch_urhg.html#p0284, 07.07.2017; ustawa z dnia 9 września 1965 r. o prawie autorskim 
i prawa pokrewnych; weszła w życie w dniu 1 stycznia 1966 r.; dalej: UrhG; 
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opublikowanego utworu w celu cytowania, o ile takie cytowanie jest uzasadnione 
w danych okolicznościach konkretnym celem. Ponadto ustawodawca niemiecki poda-
je przykładowy katalog legalnego korzystania z cytatu, w którym to wyraża expressis 
verbis trzy postacie legalnego korzystania z cytatu. Po pierwsze, wolno cytować utwór 
już opublikowany w innym niezależnym dziele naukowym, jeżeli jest to uzasadnio-
ne celem wyjaśnienia treści dzieła cytującego. Po drugie, wolno cytować fragmenty 
opublikowanego utworu w innym niezależnym dziele literackim. Po trzecie, wolno 
cytować fragmenty z wydanego dzieła muzycznego w innym niezależnym utworze. 
Tłumaczenie i wykładnia przepisu dotyczącego prawa cytatu w niemieckim porządku 
prawnym nasuwa wiele wątpliwości. Nie zgadzam się z L. Małkiem, który twierdzi, 
że na gruncie prawa niemieckiego „zagadnienie cytatu uregulowano przy zastosowa-
niu, jak się wydaje, archaicznego kryterium dziedziny twórczości, uzależniając sposób 
oraz zakres przytaczania urywków utworu lub nawet danego dzieła w całości, od ro-
dzaju utworu, w którym ma znaleźć się fragment innego”19. Podane trzy przykłady 
legalnego stosowania cytatu stanowią jedynie uzupełnienie ogólnej zasady wyrażonej 
w tym przepisie. O otwartości katalogu decyduje zwrot „w szczególności”. Nie sposób 
podzielić poglądu wyodrębniającego tylko trzy grupy cytatów dozwolonych przez pra-
wo. Przykładowy katalog ma jedynie ukierunkowywać i podawać najbardziej doniosłe 
przypadki korzystania z prawa cytatu. 

Analizując i przystawiając niemiecką regulację do polskiej można zauważyć parę 
odmienności. Przede wszystkim można cytować jedynie utwory wcześniej opubli-
kowane. Na pierwszy rzut ta regulacja wydaje się odmienna od polskiej, jednakże już 
art. 6 (1) UrhG zawiera legalną definicję opublikowania. Zgodnie z tym artykułem 
utwór opublikowany to taki, który został udostępniony publicznie za zgodą twórcy. 
Widzimy, że ta regulacja jest tożsama z pr. aut. 

Ogólna norma wynikająca z art. 51 UrhG mówi o możliwości cytowania opubliko-
wanych20 utworów, jeżeli jest to uzasadnione konkretnym celem. Regulacja jest bardzo 
podobna do występującej w pr. aut. Co ciekawe, przepis wprost w katalogu odwołuje 
się do tzw. cytatu muzycznego. Jest to przejaw „silnej ochrony melodii” (starker Melo-
dien-schutz) o normatywnej podstawie w art. 24 (2) UrhG. Ten przepis deklaruje brak 
możliwości stosowania niemieckiej klauzuli generalnej dozwolonego użytku do utwo-
rów muzycznych21. 

§ 51 Zitate 
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes 

zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt 
ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn 
1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung 
des Inhalts aufgenommen werden, 

2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden, 
3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik ange-
führt werden..

19  L. Małek, Cytat…, s. 159.
20  Opublikowanie jest tożsame z rozpowszechnieniem na gruncie pr. aut.
21  Por. L. Małek, Cytat…, s. 160‒161.



Prawo cytatu na tle prawno-porównawczym

123 

4. Prawo cytatu w brytyjskim porządku prawnym

W Wielkiej Brytanii prawo autorskie zostało uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 
1988 r.22 Na wstępie należy zauważyć, że system common law zawiera znaczące odręb-
ności w stosunku do systemu kontynentalnego. Powoduje to stan, w którym wszelkie 
odnoszenie się do polskiego porządku prawnego powinno być czynione ze wszech miar 
z wielką dbałością o szczegóły. 

Przepisem, który reguluje prawo cytatu, jest art. 30 CDaP23. Odnosi się on to tzw. fair 
dealing, które należy tłumaczyć, jako uczciwe postępowanie. Powyższy przepis upraw-
nia do wykorzystania utworu w celu krytyki bądź omówienia (recenzji). Co istotne, 
brytyjska ustawa wymaga, aby wykorzystanie utworu było połączone z odpowiednim 
(wystarczającym) potwierdzeniem, chyba że byłoby to niemożliwe ze względów prak-
tycznych lub z innych względów. Jak się wydaje, chodzi o odpowiednią wiedzę twórcy, 
chociaż w większości przypadków ze względów oczywistych będzie możliwe powołanie 
się na niemożliwość lub nieracjonalność uzyskania takiej zgody. W 2003 roku prawo-
dawca brytyjski uzupełnił art. 30 CDaP o konieczność wcześniejszego udostępnienia 
publicznego utworu cytowanego. 

W węższym rozumieniu prawo cytatu explicite reguluje art. 30 (1ZA) CDaP. Cytat 
nie narusza autorskich praw twórcy, jeżeli utwór cytowany był udostępniony publicz-
nie, cytujący uczciwie postępuje (fair dealing), wielkość cytatu jest adekwatna do po-
trzeby, jaki rysuje cel jego użycia, cytatowi towarzyszy odpowiednie potwierdzenie 
(sufficient acknowledgement).

Jak wskazuje L. Małek, brytyjska ustawa nie wprowadza ograniczeń w zakresie roz-
miaru wykorzystanego utworu24. Nie jest to do końca prawda, ponieważ jak wykazałem 
wcześniej, pośrednio poprzez art. 30 (1ZA) (c) cytat jest ograniczony do wielkości, jaka 
jest niezbędna, aby było to uzasadnione celem jego wykorzystania. 

Należy zwrócić uwagę na rolę klauzuli generalnej fair dealing, która prima facie 
może wydawać się podobna do doktryny fair use w USA. W przeciwieństwie do po-
rządku prawnego w USA, tak naprawdę prawo cytatu w Wielkiej Brytanii jest bardziej 

22  Ustawa z dnia 15 listopada 1988 r. o prawie autorskim, wzorach przemysłowych i patentach; dalej: 
CDaP; korzystam z http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents, 07.07.2017.

23  30 Criticism, review, quotation and news reporting 
(1) Fair dealing with a work for the purpose of criticism or review, of that or another work or of a perfor-
mance of a work, does not infringe any copyright in the work provided that it is accompanied by a suf-
ficient acknowledgement (unless this would be impossible for reasons of practicality or otherwise) and 
provided that the work has been made available to the public.

(1ZA)
Copyright in a work is not infringed by the use of a quotation from the work (whether for criticism or 
review or otherwise) provided that

(a)the work has been made available to the public,
(b)the use of the quotation is fair dealing with the work,
(c)the extent of the quotation is no more than is required by the specific purpose for which it is used, and 
(d)the quotation is accompanied by a sufficient acknowledgement (unless this would be impossible for 
reasons of practicality or otherwise).

24  L. Małek, Cytat …, s. 163.
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oddalone od niego niż zbliżone25. W tym miejscu powinno się chociaż zaznaczyć 
aspekt procesowy różniący fair dealing od fair use. W przypadku regulacji brytyjskiej, 
naruszający autorskie prawa musi wykazać, że działał w zakresie dopuszczalnym 
przez przepisy statuujące dozwolony użytek. Chodzi tutaj o wskazanie konkretnej 
postaci wykorzystania chronionego dzieła, na które pozwalają przepisy ogranicza-
jące autorskie prawa twórcy. W porządku prawnym USA występuje otwarty katalog 
dozwolonego użytku, który nie jest ostry i pozwala na większą elastyczność obrony 
procesowej pozwanego26. 

5. Prawo cytatu w amerykańskim porządku prawnym

Prawo autorskie w Stanach Zjednoczonych zostało uregulowane w ustawie z 19 paź-
dziernika 1976 r.27 Przepisem, który reguluje dozwolony użytek, jest art. 107 USC28. 
W amerykańskim porządku prawnym nie ma przepisu, który odnosiłby się expressis 
verbis do prawa cytatu. W tym zakresie mają zastosowanie reguły ogólne zawar-
te w wyżej wymienionym przepisie29. Fair use30 stanowi o możliwości korzystania 
z utworu chronionego przez prawo autorskie pod warunkiem, że cel wykorzystania 
jest zgodny z krytyką, komentowaniem, przedstawianiem wiadomości, nauczaniem, 
badaniem. Czynniki, które wpływają na ocenę zachowania jako zgodnego lub nie 
z uczciwym korzystaniem, to: cel i charakter wykorzystania (zawiera się w tym ocena, 
czy korzystanie ma ekonomiczne podłoże), charakter utworu cytowanego, relacja 
wielkości i jakości, jaka zostaje przejęta do utworu cytującego, potencjalna szkoda, 

25  Tak też: ibidem, s. 161.
26  https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_dealing_in_United_Kingdom_law, 07.07.2017.
27  Ustawa z dnia 19 października 1976 r. o prawie autorskim, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1978; 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107; dalej: USC.

28  17 U.S. Code § 107 – Limitations on exclusive rights: Fair use Notwithstanding the provisions of sec-
tions 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or 
phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, 
news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not 
an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is 
a fair use the factors to be considered shall include – 

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for 
nonprofit educational purposes;

(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon 
consideration of all the above factors.

29  L. Małek, Cytat…, s. 168‒169.
30  Por. P. Leval, Toward a Fair Use Standard, 103 Harv. L. Rev. 1105 (1990); Fair use as Market Failure: 
A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982); Copy this Essay: 
How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It, 114 Yale L.J. 535 (Dec. 2004).



Prawo cytatu na tle prawno-porównawczym

125 

jaka może zaistnieć u twórcy z powodu wykorzystania utworu w dziele cytującym. 
Dwie ostatnie okoliczności łatwo powiązać z wymogiem występującym w polskim 
porządku prawnym, który uznaje cytat za niedopuszczalny, jeżeli może on prowadzić 
do zastąpienia konieczności zapoznania się z dziełem wyjściowym. Taka sytuacja 
ma miejsce, gdy cytat jest tak obszerny i sam w sobie wnosi taką wartość meryto-
ryczną, która porusza wszystkie istotne kwestie utworu cytowanego. Ze względu 
na system prawny, który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
nie do przecenienia są orzeczenia tamtejszych sądów, które mogą wpływać na rozu-
mienie istoty dozwolonego użytku. Niewątpliwie niektóre z nich mogą być pomocne 
w wykładni polskich instytucji występujących w ramach dozwolonego użytku, w tym 
w prawie cytatu31. 

6. Podsumowanie

Syntetyczna forma pracy i jej objętość nie pozwala na szczegółowe rozważanie wszyst-
kich kwestii, jednakże spojrzenie na charakter normatywny przepisów regulujących 
prawo cytatu we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA pozwala na parę refleksji 
istotnych z punktu widzenia polskiego porządku prawnego. Należy zwrócić uwagę 
na dosyć jednolitą regulację przepisów o prawie cytatu na gruncie systemów prawa 
kontynentalnego. Niewielkie różnice występujące pomiędzy poszczególnymi porząd-
kami mają marginalne znaczenie dla całości regulacji. Ponadto przedstawione systemy 
common law w Wielkiej Brytanii oraz USA odznaczają się dosyć zbliżoną regulacją nor-
matywną. Jedynie w porządku prawnym USA nie dostrzeżemy przepisów odnoszących 
się wprost do prawa cytatu. Jest to spowodowane klauzulą generalną fair use. Co istotne 
i dosyć osobliwe na tle omawianych regulacji, to bezpośrednie wskazanie na tzw. cytat 
muzyczny w prawie niemieckim. Mocna ochrona utworu muzycznego w ramach UrhG 
została osłabiona przez postanowienia prawa cytatu dotyczących dzieła muzyczne-
go. Przedstawione problemy związane z przesłankami prawa cytatu są rozstrzygane 
w poszczególnych porządkach prawnych w sposób zbliżony. Można wskazać na tak 
samo rozumianą samoistność utworu cytującego, czy legalność cytowania drobnych 
utworów. Brak wyrażenia expressis verbis w tekście ustawy rzeczonych przesłanek nie 
wpływa na odmienną ocenę prawa cytatu. 

Finalizując powyższe rozważania trzeba podnieść, że prawo cytatu zostało w spo-
sób kompleksowy i prawidłowy ujęte w pr. aut. Zarówno precyzyjne zakreślenie gra-
nic, jak i objęcie tą regulacją wszystkich istotnych przesłanek należy ocenić pozy-
tywnie. Dodanie przez ostatnią nowelizację dodatkowych przesłanek również rzuca 
nowe światło na ten przepis, który staje się bardziej dookreślony i spełniający kryteria 
dobrej legislacji. 

31  Ze względu na objętość opracowania nie sposób przeprowadzić rzetelnego i kompletnego przeglądu 
orzeczeń sądów USA, w tym Sądu Najwyższego. 
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*  *  *

Citation Law on a Comparative Background

The article aims to synthesize the representation of the right of quotation on the basis of dif-
ferent legal orders. The author presents this regulation in French, German, British and United 
States law. The provisions governing the right of quotation in France and Germany are subject 
to comparison with those of the Polish Copyright and Related Rights Act. The legal order 
relating to the United Kingdom and United States citation was presented autonomously for 
the sake of a completely different common law system

Key words: quote, copyright law, citation law, comparative


