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Flaga juLnie taka SwiQta
pRAwo peNsrwown t Euro Z}I2v'rygenerowalo festiwal symboli narodowych.
Czy ich wykorrystywanie do cel6w komercyjnych jest zgodne z prawem?
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- Nie mam nic przeciwko u?ywa-
niu flagi na stadionach a nawet
na autach ale bez wykorzysty-
wani;ajej do sprzecla2y Coca-Co-
Ii atymbardziej alkoholu - m6-
wi Wieslaw Johann, sgdzia Try-
bunalu KonslrlucSnego w sta-
nie spoczynku - Zawiadomilem
prokuraturg, gdp doszlo
do zniewa2enia flagi przez
umieszczanie na nich reklam pi-
wa i napoj6w przez wielkie kon-
cerny.

Co m6wi4 przepisy? Ustawa
o godle, barwach i hymnie RP
stanowi, Ze otaczanie szacun-
kiem i czci4 symboli RP jest
obowi4zkiem ka2dego obywa-
tela. Nie wol-no ich umieszczai
na przedmiotach obrotu han-

Sci zwi4zane z ftwalo6ci4 pari-
stwa (sygn II AKz 777 / oB).

Stylizowanym orlem zawie-
szonym w sali Senafu zajmowa-
ly siq s4dy cywilne, bo pewien
Iublinianin domagal siq usunig-
ciagojako niezgodnego z pra-
wem i naruszaj4cego jego uczu-
cia patriotyczne. Senacki orzel
jest ze srebra, a wigc nie bialy,
a tarcza jest z miedzi, czyli nie
czerwona. Warszawski S4d Ape-
lacyjny orzekl, 2e chociaZ godlo
to odbiega od ustawowego wzo-
ru, jego artystyczne uszlachet-
nienie jest dopuszczalne, gdyi
Zadnej ujmy mu nie przynosi.

Calkiem niedawno ten sam
s4d utrrymal karg 47 tlys. zl,146 -
r4 na TVN nalo2yla Ift aj owa Ra-
da Radiofonii i Telewi4i zato, 2e
w programie,,Kuba Wojew6dz -
ki" go$cie wtykali miniaturki.

rKa2dy mo2e uczciC flagq Swiqio czy uroczysto66. Wqtpliwo6ci
pnwne zaczynaiq siq, gdy iest ona wykorzystywana w biznesie

skie, kt6rymi, jak chcieli marke- swoje podej6cie do flagi i wcho-

szacunek dla symboli narodo-
wychsigtabloidyzuje.

tukasz Chojni& karnista
z LIW, uwa2a natemiasl 2e pod_
czas Euro zotz nie doszlo do
miewazeniaflagi, bo to dzialanie
musibyd nastawione rn osi4gniq-
cie takiego rezr-rltatu i uchodzid
za zniewa2enie . Zwlaszcza ten
drugi elementjest istobry, gdyz
nie wydaje sig, byumieszczenie
na fladze reklamy (skad-u4d
nagarure i niedopuszczalne) by-
lo przez spoleczeristwo odbie-
ranejako ariewa2enie. w
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dlowego,alemog4trafiainato- polskichflagwatapypsichod- tingowcy, kibice powinni ma- dzionajakorekwizltwdziala-
wary w formie stylizowanej. chod6w.Jakuzasadnialasgdzia chaiprzedtelewizorami,ogl4- niachmerkantylnych.Przezto
Jest teZ sankcja: za publiczne
zniewa2enie symbolu narodo-
wego grozi wigzienie do roku
(arl rtz kodeksu karnego).

Symbole w sQdzle

Malgorzata Kuracka, bylo to
propagowanie zniewa2ania fla-
gi (sygn. VI ACa 862 / to).

Nie jest to tylko kwestia pol-
ska. W r98g r. S4d NajwyZszy
USA orzeld, 2e ustawa penalizu-
jaca publiczne niszczenie ame-
rykanskiej flagi narusza wol-

daj4c mecz. Warto, by s4dy do-
okreSlily zalres legahego ko-
rzystaniazflag - wskazuje ad-
wokatMichalKocur.

Tabloidyzacla symboli

- Browar Warka podpisal
kontrakt z PZPN i ma t;rtul ofi-
cj alnego sponsora reprezenta-
cji, a reprezentacja nie u2ywa
irurych kolor6w jak narodowe.
W kategoriach naruszenia pra-
wa jego 2r6dlem jest kontralrt
z Wark4 ale to nie browar jest
winny - uwa2a adwokat Jerzy
Naumann. Dodaje, 2e Polacy
bardzo szybko amerykanizuj4

Cojakliczassprawytakieta- no3i wypowiedzi. Ale wigk-
fiaj4 do s4d6w. z9 paZdzierni-
ka zoo8 r. S4dApelacyjnyw Ka-
towicach orzekl, 2e za zriewa2e -
nie uwa2a sig zachowanie, kt6re
w powszechnie przyjqtej ocenie
stanowi wyraz pogardy, oSmie-
szenia czy uwlaczania symbo-
Iom paristwowym (np. szydze-
nie, podeptanie), w zamierzeniu
sprawcy dyslcedytuj 4ce wa-rto-

szoSi Amerykan6w jest
za ochron4 flagi, dlatego Izba
Reprezentant6w podejmuje,
na razie nieskuteczne, pr6by
zmianykonst;rtucjl

Co s4dz4 polscy prawnicy?
- Wykorzystywanie flagi do

promocji produkt6w jest nie-
stosowne: mnie uderzyly bialo-
-czerwone flagi browaru Ty-


