
,,Gazeta", seks i gwalt
Chcę z żalem stwierdzió, że poniedziałkowa ,,Ga-

zeta'' [30 waeśnia] zblizyła się poziomem do pra-

sy hmm... nie najlepszej. Na pierwszej stronie dwa
największe nagłówki to: ,,Seks naszych dzieci''
i ''Rap i gwałt''' W tym drugim artykule w dodatku
nie wykropkowano brzydkich wyrazów, a nawet za-
mieszczono je dużą czcionką (!). Nie neguję war
tości tych aĘkułów, ale gdy zucilem okiem na tę
pierwszą stronę, ręce mi opadły _ żenada.

Chcąc zyskać czytelnikóW łasych na takie sen-
sacje, zniechęcacie czytelników uczulonych na te-
go typu efekciarstwo. Ot, co.
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Kto tkwi w malinach?
W związku z ańykułem ,,Polsat w malinach?''

[20 wneśnia, o kłopotach Polsatu z egekwowa-
niem wykupionego prawa do wylączności relacjo
nowania pobytu Jacksona w Polscel poa'valam so-
bie przekazaÓ kilka uwag z zakresu prawa autor-
skiego (i nie tylko)' Kóre - wbrew twierdzeniom
niektórych specjalistóW - jednoznacznie wskazu_
ją' że jednak Polsat nie dał się wpuściÓ w maliny.

Przepisy prawa autorskiego przymuję jako zasa_
dę, że rozpowszechnianie wizerunku lq/maga ze_

zwolenia osoby w nim przedstawionej. Od tej za-
sady są dwa wyjątki. Jeden dotyczy osoby stano-
wiącej jedynie szczegótw tłumie, drugi _ co nas in-

teresuje - osoby powszechnie znanej. otóż zezwo_
lenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku
osoby powszechnie znanej, ale tylko wówczas, je-

żeli wizerunek wykonano w związku z pelnieniem

pzez niąfunkdi publicznych (po
l itycznych' społecznych, zawodo
wych). Naleł przyfi pamiętaĆ'
że podstawową zasadą interpre
tacji wyjątków jest zakaz stoso-
wan ia wykładn i rozszerzĄącĄ.
oznacza to, Źe Wizerunku osoby
powszechnie znanej' jaką jest ni+
wątpliwie MichaelJackson, nie można było roz-
powszechniaÓ bez jego 4ody Wówczas, gdy prze
bywał na lotnisku' w hotelu cry na zakupach. Ta_

ką 4odę artysta przekazał za pośrednictlvem or-
ganizatoróW wyłącznie Polsatowi. Wyłącznośó ta
oznacza, że TVP nie miała prawa rozpowszechnia
nia materialu filmowego z pobytu Jacksona w Pol-
sce. Podobną - jak w prawie autorskim - regula
cję zawiera również prawo prasowe, l<lóre ulaleŻ-
nia rozprowadzanie informacji utrwalonych z pomc
cą zapisów fonicznych i wizualnych od zgody osc
by zainteresowanej. Prawo autorskie zez,łłala na
rozpowszechnianie w celach informacyjnych w pra-

sie, radiu itelewizji sprawozdania o aKualnych wy-
dazeniach, ale tylko tych' Kóre juŹ zostały rozpo
wszechnione' oznacza to' Źe TVP mogła w celach
informacyjnych rozpowszechniaó te sprawozdania,
Kóre rozpowszechn il za pośredn ictwem swojej an_

teny Polsat i pod warunkiem wskazania pierwot-

nego Źródła relacji. Viva Art i RMF były uprawnio-
ne W imieniu Jacksona do udzielenia zełvolenia na
pierwotne rozpowszechnienie w telewizyjnej relacji
z pobytu artysty W Polsce i takiego zełvolenia udzie
liływyłącznie Polsatowi' Polsat nie dałsĘ więc wpu-
ścić w maliny' a tkwią tam ci' Kórzy uwainJą, że
umów można nie przestrzegaÓ, a prawo można do-

wolnie interpretołać' Ę/eĘ n'e
zapłacbza prawa osob uprałnio
nych.
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Malinowa licytacja
Stoi młody człowiek pzed pla
katem Jacksona i pyta: ,,Czyj
jesteś Michaelu' mój czy Pol-
satu?". Pan Mecenas Birka

odpowiada: - Polsatu. l Ęaś-
nia: stacja Wykupila wyłącznośÓ
na filmowanie i rozpowszech-
nianie wizerunku artysty pod-

czas pobytu w Polsce; padają argumenty: mamy
za sobą prawo (autorskie) oraz zawarte umowy.
Konkluzja - Polsat nie dał się wpuściĆ w maliny'

Zataymajmy się więc na chwilę przed plakatem:

,,Kró| rocka pąbywa!''' 
''Król 

pzybędzie do Pol-
ski dnia..."

Czy coś z tego wynika? - Wiele.
W sprawie praw do relacjonowania pobytu gwia-

zdora w naszym kraju skr4fowały się interesy tych
wszystkich, Kóą chcieli na tym Wydarzeniu zaro-
biÓ pieniądze lub je... zaoszczędziĆ cudzym kosz_
tem. Unikając pozycji czyjegokolwiek adwokata'
a zv,laszcza TVP' ,,Gazety'' oraz diabła, Warto za_

uważryć, że w poruszanej sprawie doszło także do
kolizji dwóch poządków prawnych. Mianowicie za-
sad u4'nikająrych z prawa autorskiego zjednej stro
ny i prawa prasowego - z drĘiej. FŁn mec. Birka
netelnie, choć niewyczerpująco, prz}tacza regula-
cje prawńoautorskie i na nich opiera całą argumen_

Canoil fayy
profesjonalny sprzęt dla duzych firm.


