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Vaticano – Proteção dos direitos autorais e
de imagem
Prezada Senhora, Prezado Senhor,
O operador designado do VATICANO, Poste Vaticane, deseja informar os
operadores designados dos Países-membros da União o seguinte:
«Conforme à legislação do Vaticano e às convenções internacionais na área do
direito autoral, de imagem e das marcas (particularmente a lei do Vaticano n° 132
de 19 de Março de 2011, sobre a proteção do direito autoral e dos direitos
conexos), a Santa Sé, na pessoa de seu Secretário de Estado, detém e controla o
direito de utilizar, de proteger e de dispor da representação fotográfica dos
pontífices, bem como dos emblemas oficiais dos pontífices, da Santa Sé e do
Estado da Cidade do Vaticano. Assim, sua exploração, de qualquer maneira, em
particular para fins publicitários ou comerciais, depende da obtenção de uma
autorização do Secretário de Estado ou de qualquer outro representante oficial
autorizado da Santa Sé.
Assim, os operadores designados dos Países-membros da UPU, bem como todas
as entidades e pessoas privadas ou públicas que desejaram reproduzir a imagem
dos pontífices ou os emblemas oficiais dos Santos Padres, da Santa Sé ou do
Estado da Cidade do Vaticano para fins filatélicos ou numismáticos (por ex. em
séries de selos, folhinhas comemorativas, envelopes especiais, brochuras, artigos
filatélicos, medalhas, peças, artigos numismáticos) ou para quaisquer outros fins
direta ou indiretamente comerciais, devem dirigir-se ao Secretário de Estado da
Santa Sé ou ao Escritório filatélico e numismático do Estado da Cidade do Vaticano
um pedido de autorização, o qual, se concedido, terá a forma de um contrato de
licença.
Qualquer utilização não autorizada, para fins comerciais ou publicitários, da
imagem dos pontífices ou dos emblemas oficiais dos Santos Padres, da Santa Sé
ou do Estado da Cidade do Vaticano é considerada uma infração grave e dará
lugar a processos pelas autoridades competentes do Vaticano e internacionais.»
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada
estima e consideração.
Murray Buchanan
Diretor dos Assuntos Econômicos
e Regulamentares

