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Czy To ma sz Rac zek zapla ci
zabilety na ooKac Wawa"

DoBRA osoBISrE I Prawmry nie daj4 wiqkzych szans pozwowi producenta filrnu
przeciwko recenzentowi. Jedno jest pe\Mrle: to bylby precedenso\ ry proces

MAREKDOMAGATSKf

Prawnicy Jacka Samojlowicza,
producenta filmu,,Kac Wawa",
przygotowui4 pozew. Produ-
cent nie chce m6wii o lo,votach,
a ,,Rz" powiedzial wczoraj. 2e
bardziej chodzi mu o krzywdq
ni2 o stratyfinansowe.

Oto jedrra z inlc5.rninowa-
nych wlpowiedzi z blogu Racz -

ka (powtarzana w mediach):
,;Ten film jest jak choroba, jak
nowotw6r zlo6lirvy: zabija wiarg
w kino i szacunek do akto-
r6w"(...), szczerze i nieodwolal-
nie odradzam p6jScie na ,,Kac
Wawa",, do kina. "Powinien po-
nie3i kleske frelo,rrencyj n4, mo'
2e to nauczyloby czego3 produ-
ce-nt6w".

Mate szanse pozvrfu

ZapytaliSmy prawnik6w zaj -

muj4rych sig t4 dziedzin4 prawa
o szanse pozwu producenta.

- K4rtyka, choiby dyskwalifi
kuj4ca, jest dopuszczal-
na - wskazuje prof. Bogudar
Kordasiewicz. - Nie iest nato-
miast dozwol one nawolywanie
do bojkotu. Je3li jednak jego
przyczp4 bylaby bezwarto-
Sciowo3i dziela, to takie ,,odra-
dzanie" iawi mi siq jako w1r'az
dozwolonej lcrJityki.

+Tomasz Raczek: Ten film
jest jak choroba, nowotw6r
zloSliwy: zabija wiarq
w kino i szacunek
do aKor6w.. szczetze
i nieodwotalnie odradzam
p6i6cie na,,Kac Wawa"

Podobnego zdania jei;t adwo-
katJerzyNaumann:

- Nawet nasLolatek wie, 2e
krltyk to ktoS, kto pisze do rze-
czy albo od rzeczy, zawszejed-
nak s4 to subiektylvne oceny.
Recenzent albo zachqca, albo
zniechgca widza, a forma jest tu

. obojgtna. Moim zdaniem proce-
sowa akcja producenta filmu
nadawalaby siq do oceny wkon-
tekScie uczciwo ci reklamy lub
nicuczciwej konkurencji. W tym

+Jacek Samoitowicz: Krytyk
moze krytykowae, nawet
osfro, film, ale nie powinien
nawolywac do iego bolkotu,
bo ka2dy widz ma prawo
do wlasnel oceny. To iest
dziatanie na szkodq biznesu

sporze nie ma iednak konku-
rencji, gdyZ przedsigbiorc4 jest
tylkoproducent.

Adwokat Krzysztof Czyiew -
skiprzywohrje fragment z uza-
sadnienia wyroku S4du Naj-
wy2szego w sprawie, w kt6rej
pozwanym byt Jerzy Waldorff,
lc5rtyk muzyczny (II C R z9 r,z6 8) :

"K4rfyka 
jest dzialaniem spo-

tecznie po2ytecznyrp i po2Eda-
nyrn, j e2eli podjeta zostala w in-
teresie spolecznyn, je2elijej ce-

lem nie jest dokuczanie innej
osobie oraz je2elima cechyrze-
telnoSci i rzeczowoSci".

Najwa2nieisze zasady

- Ituytyka mo Le byt przery -
sowana, byle nie falszowala
fakt6w i nie obra2ala os6b
- wskazuje adwokatBoguslaw
Kosmus. - O falszowaniufak-
t6w nie ma mowy, gdy2 mamy
do cz)'rrienia z czYstYrniocena-
mi. Krytyka dziela artysiycznego
iesl z. nalury subiEktywna i nie
mo2na iei weryfikowa6 wedtug
kryterium prawdziwoSci. Szansa
na udowodnienie, 2e niewielka
frekr,vencja to skutek ko'nkret-
nej fortycznej wlpowiedzi, jest
niemal r6wna zeru, gdyi Raczek
nie j est j edynym krytykiem wy-
powiadaj4cym sig o filmie.

Gdybyjednak s4d uznal, 2e
krytyk krytykowal, by doku-
czyi, i mialo to wplyw na sprze -

da2 bilet6vc to samo $T.mierze-
nie kary bgdzie latwiejsze. Po-
szkodowany mo2e bowiem
skorzystai z att. Jz2 kodeksu
postqpowania cywilnego, kt6ry
m6wi, 2e je2eli w sprawie o na-
prawienie szkody Scisle udo-
wodnienie jej wysoko6ci jest
niemo2liwe' lub nader utrud:
nione,.s4d moie zas4dzit. ,,od-
powiedni4 sumq" wedhig swej
oceny. Bs
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