Przestępstwa popełniane w świecie
wirtualnym i rzeczywistym
W piątek wieczorem, Marta była na imprezie u znajomych. Na drugi dzień, zaraz po przebudzeniu
chwyciła do ręki telefon komórkowy i leżąc na łóżku, zaczęła przeglądać portal społecznościowy.
Jej zdziwienie było ogromne, kiedy zobaczyła całą galerię zdjęć, ze swoim wizerunkiem. Na niektórych fotkach widać było jak tańczyła, na innych, robiła śmieszne i dziwne miny. Pomyślała sobie,
że nie chce, aby ktokolwiek oglądał ją w takich okolicznościach, gdyż nigdy nie wyraziła na to zgody.
Fotograﬁe dodane zostały z proﬁlu Karoliny – jej koleżanki. Marta od razu zadzwoniła do Karoliny,
prosząc, by usunęła jak najszybciej zdjęcia. Argumentowała, że pan Piotr – szef ﬁrmy, w której
pracuje Marta dba o renomę ﬁrmy i Marta może mieć z tego powodu problemy w pracy. Karolina
całkowicie zignorowała prośbę Marty, zbywając koleżankę stwierdzeniem, że jest przewrażliwiona
a przecież nie uciekała przed aparatem w trakcie imprezy. Zdjęcia Marty zauważył pan Piotr. Zmienił
Marcie stanowisko pracy na takie, które nie wiąże się z pracą z klientami i za które nie miała możliwości uzyskiwania premii. Dziewczyna narażona była również na ironiczne docinki ze strony
swoich współpracowników.
Po kilku dniach Marta udała się do radcy prawnego, żeby zapytać, czy jest jakaś szansa,
aby Karolina poniosła odpowiedzialność, za to, co zrobiła.
Radca prawny wyjaśnił Marcie, że nie można rozpowszechniać wizerunku innej osoby bez jej
zgody. Takie działanie stanowi naruszenie dóbr osobistych. Upewnił się czy Marta nie otrzymała
wynagrodzenia za pozowanie, bo wtedy Karolina mogłaby opublikować zdjęcia. Marta zaprzeczyła.
Karolina wezwana była do natychmiastowego usunięcia zdjęć i zapłaty odszkodowania,
gdyż przez zachowanie Karoliny, Marta mniej zarabiała. Zażądano zadośćuczynienia za krzywdę,
bo przez niewłaściwe zachowanie Karoliny, Marta była narażona na przykrości od innych osób.
Kiedy Karolina odebrała korespondencję również udała się do prawnika.
Karolina: Nie rozumiem, o co tu chodzi… Kiedyś opublikowałam na Facebooku zdjęcie ze spotkania
autorskiego ze sławnym pisarzem i nikt nie robił takiej afery!
Adwokat: To jest inna sytuacja. Prawo pozwala na rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie
znanych. Tu też jednak musimy pamiętać, że warunkiem jest to, żeby takie zdjęcie powstało w związku
z pełnieniem przez taką osobę funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych czy zawodowych.
Karolina: Rozumiem. A jeśli usunę to zdjęcie to nie będę musiała płacić żadnych pieniędzy?
Adwokat: Niestety, tak to nie działa. Jeśli Marta poniosła już negatywne konsekwencje, trzeba będzie
zapłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę.
Karolina: Przypomniałam sobie, że kiedyś byłam na koncercie. Potem zespół opublikował zdjęcia fanów.
Na jednym z nich udało mi się z trudem znaleźć swoją twarz. Czy ja też mogę domagać się odszkodowania?
Adwokat: Kolejnym wyjątkiem od zakazu rozpowszechniania jest to, że nasz wizerunek na zdjęciu jest
tylko nieistotnym szczegółem całości — takiej jak zgromadzenie, krajobraz, czy publiczna impreza. Innymi
słowy, jeśli zdjęcie to miałoby podobny kształt i znaczenie bez Pani, wizerunek nie podlega ochronie.

Prawidłowe rozwiązanie:
Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zdjęcie 1: Polityk, mimo, że jest osobą powszechnie znaną na swojej
posesji nie pełni funkcji publicznej. Może domagać się ochrony wizerunku.
Zdjęcie 2: Piosenkarka to osoba powszechnie znana. Została sfotografowana
podczas pełnienia czynności związanych z jej zawodem. Nie może domagać się ochrony wizerunku.
Zdjęcie 3: Dziewczyna na zdjęciu jest wyraźnie widoczna i znajduje
się na pierwszym planie. Trudno nie zauważyć, że jest istotnym -jeśli
nie najważniejszym elementem zdjęcia. Może domagać się ochrony wizerunku.
Zdjęcie 4: Kobieta otrzymała wynagrodzenie za pozowanie. Nie może
domagać się ochrony wizerunku.
Zdjęcie 5: Happening wiąże się z wykonywaniem funkcji społecznej przez osobę
powszechnie znaną. Nie może domagać się ochrony wizerunku.
Zdjęcie 6: Wizerunek Magdy stanowi jedynie szczegół na tle tłumu ludzi.
Nie może domagać się ochrony wizerunku.

1. Znany polityk został sfotografowany przez paparazzi podczas
prac w swoim ogrodzie.

4. Kobieta, która nie jest znana
szerszej grupie osób otrzymała
5 000 zł w zamian za pozowanie
do zdjęć, reklamujących kompleks pałacowy.

2. Popularna piosenkarka została
sfotografowana podczas koncertu.

5.Prezeska znanej fundacji zorganizowała happening.

3. Dziewczyna została sfotografowana przez turystę. Ten
twierdził, że chodziło mu jedynie
o zdjęcie lasu, a ona stanowi
nieistotny szczegół.

6. Magda odnalazła swoją twarz
na zdjęciu z pielgrzymki.

Przyglądnij się fotograﬁom i ich opisom. Zastanów
się czy osoba, której wizerunek rozpowszechniono
w poniższych sytuacjach może domagać się jego ochrony.

