
I.
ROZSUDKY VELKÉHO SENÁTU 

V ROCE 1999

1. Vûc Fressoz a Roire proti Francii

âíslo stíÏnosti: 29183/95 
Datum rozsudku: 21. ledna 1999
Dotãen˘ ãlánek Úmluvy: ãl. 10 (svoboda projevu)

Anotace: odsouzení novináfiÛ za zvefiejnûní v˘ÀatkÛ z daÀového pfiiznání prezidenta sou-
kromé spoleãnosti a jejího v˘konného fieditele

Klíãová slova: pfiíãinná souvislost, povinnosti a odpovûdnost, vyãerpání vnitrostátních
právních prostfiedkÛ nápravy, svoboda roz‰ifiovat informace, zásah, míra posuzovací vol-
nosti, nezbytn˘ v demokratické spoleãnosti, stanoven˘ zákonem, zabránûní úniku dÛvûr-
n˘ch informací, proporcionalita, ochrana povûsti jin˘ch, ochrana práv a svobod jin˘ch

I. Skutkov˘ stav

StûÏovateli jsou dva francouz‰tí obãané, ktefií v inkriminované dobû bydleli v PafiíÏi.

V záfií 1989 v rámci sociálního konfliktu v továrnû Peugeot poté, co byly odmítnuty
vedením továrny mzdové poÏadavky zamûstnancÛ, otiskl satirick˘ t˘deník Le Canard
enchainé ãlánek podepsan˘ druh˘m stûÏovatelem, kter˘ mj. uvádûl, Ïe podle posledních
tfií daÀov˘ch pfiiznání, jejichÏ kopie byly anonymnû zaslány redakci, vydûlává J. Calvet,
pfiedseda pfiedstavenstva a fieditel továrny, 185 312 francouzsk˘ch frankÛ mûsíãnû, kdyÏ
jeho plat v letech 1986–1988 vzrostl o 45,9 %. âlánek doprovázela reprodukce kopií da-
Àov˘ch pfiiznání v ãásti obsahující celkov˘ zdaniteln˘ pfiíjem.

J. Calvet v fiíjnu 1989 podal trestní oznámení proti neznámému pachateli a v lednu
1992 byli stûÏovatelé obÏalováni z pfiechovávání informací o pfiíjmech pana Calveta, pod-
léhajících daÀovému tajemství a získan˘ch spácháním trestného ãinu poru‰ení sluÏební-
ho tajemství úfiedníkem finanãního úfiadu, a z pfiechovávání fotokopií kraden˘ch daÀo-
v˘ch pfiiznání. PafiíÏsk˘ trestní soud v ãervnu 1992 zprostil oba obÏalované viny, av‰ak
odvolací soud v bfieznu 1993 rozsudek zru‰il a uznal je vinn˘mi z pfiechovávání fotoko-
pií daÀov˘ch pfiiznání získan˘ch poru‰ením sluÏebního tajemství úfiedníkem finanãního
úfiadu. StûÏovatelé byli odsouzeni k pokutám 10 000 francouzsk˘ch frankÛ. Oba se proti
rozsudku obrátili ke Kasaãnímu soudu, kter˘ v‰ak jejich kasaãní stíÏnost odmítl.

II. Námitky

StûÏovatelé pfied Soudem tvrdili, Ïe jejich odsouzení bylo zásahem do jejich práva na
svobodu projevu ve smyslu ãlánku 10 Úmluvy.
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III. Právní posouzení

Soud nejprve odmítl pfiedbûÏnou námitku vlády o nevyãerpání právních prostfiedkÛ
nápravy ve smyslu ãlánku 35 odst. 1 Úmluvy.

V meritu vûci pak judikoval, Ïe odsouzení stûÏovatelÛ bylo zásahem do jejich práva
na svobodu projevu ve smyslu ãlánku 10 Úmluvy, kter˘ je v rozporu s tímto ustanovením
s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy takové omezení stanoví zákon, sleduje jeden nebo více legitim-
ních cílÛ vyjmenovan˘ch v druhém odstavci ãlánku 10 a pro dosaÏení takov˘ch cílÛ je ne-
zbytn˘ v demokratické spoleãnosti.

Úãastníci fiízení nerozporovali, Ïe zásah vycházel z ustanovení tehdej‰ího trestního zá-
kona a zákona o daÀov˘ch fiízeních a Ïe jeho cílem byla ochrana povûsti nebo práv jin˘ch
a zabránûní úniku dÛvûrn˘ch informací. Soud tedy posuzoval, zda byl zásah pro dosaÏení
tûchto cílÛ nezbytn˘ v demokratické spoleãnosti. Poté, co pfiipomnûl základní principy vy-
pl˘vající z jeho judikatury ve vztahu k ãlánku 10 Úmluvy, nepfiijal tezi vlády, Ïe inkrimino-
vaná informace nevyvolávala otázku vefiejného zájmu, neboÈ k jejímu zvefiejnûní do‰lo
v rámci sociálního konfliktu v jedné z nejv˘znamnûj‰ích francouzsk˘ch automobilek, o kte-
rém se v tisku ‰iroce psalo. âlánek dokazoval, Ïe fiediteli podniku v dané dobû v˘raznû rostla
mzda, zatímco zamûstnancÛm byl rÛst mzdy odmítán. Cílem ãlánku tak nebylo po‰kodit
povûst J. Calveta, ale pfiispût k ‰ir‰í diskusi o aktuální otázce, která zajímala vefiejnost.

Soud musel rozhodnout, zda cíl zachování daÀového tajemství, sám o sobû legitimní,
byl relevantním a dostateãn˘m ospravedlnûním daného zásahu. I kdyÏ odsouzení stûÏova-
telÛ bylo zaloÏeno v˘luãnû na oti‰tûní dokumentÛ drÏen˘ch daÀov˘m úfiadem a povaÏova-
n˘ch za získané poru‰ením sluÏebního tajemství, dot˘kalo se nevyhnutelnû zvefiejnûní in-
formací. Otázkou v‰ak bylo, zda zájem uchovávat jako tajné informace, jejichÏ obsah byl
jiÏ dfiíve zvefiejnûn, mohl pfietrvávat. Jak uvedla vláda, francouzská právní úprava daÀové-
ho fiízení umoÏÀuje daÀov˘m poplatníkÛm nahlédnout do seznamu daÀov˘ch poplatníkÛ
v jejich obci a seznámit se s v˘‰í jejich pfiíjmÛ i daní. I kdyÏ publikování daÀov˘ch pfii-
znání v tisku bylo v projednávaném pfiípadû zakázáno, informace, které daÀová pfiiznání
obsahovala, jiÏ tajné nebyly, neboÈ byly zpfiístupnûny velkému poãtu osob, které je mohly
sdûlit dal‰ím osobám. Mimoto jsou pfiíjmy fieditelÛ velk˘ch podnikÛ pravidelnû zvefiejÀo-
vány ve finanãních ãasopisech. Ochrana informací jako dÛvûrn˘ch proto podle Soudu ne-
pfiedstavovala pfievaÏující imperativ vefiejného zájmu. JestliÏe tedy informace o v˘‰i pfií-
jmÛ J. Calveta nepodléhaly utajení a jejich ‰ífiení bylo dovoleno, odsouzení stûÏovatelÛ
pouze za to, Ïe otiskli jejich nosiã, nebylo podle názoru Soudu z pohledu ãlánku 10 Úmlu-
vy ospravedlnûno. Nebylo pochyb o dobré vífie stûÏovatelÛ. Soud dospûl k závûru, Ïe jejich
odsouzení nebylo pfiimûfien˘m prostfiedkem k dosaÏení legitimních cílÛ, a to vzhledem
k zájmu demokratické spoleãnosti zajistit a udrÏovat svobodu tisku.

V˘rok rozsudku: âlánek 10 Úmluvy byl poru‰en (jednomyslnû).

IV. Spravedlivé zadostiuãinûní

Soud nafiídil Ïalovanému státu, aby stûÏovatelÛm vyplatil 10 000 francouzsk˘ch fran-
kÛ za majetkovou újmu a 60 000 francouzsk˘ch frankÛ za jejich soudní v˘lohy.

ROZSUDKY VELKÉHO SENÁTU
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2. Vûc García Ruiz proti ·panûlsku

âíslo stíÏnosti: 30544/96 
Datum rozsudku: 21. ledna 1999 
Dotãen˘ ãlánek Úmluvy: ãl. 6 odst. 1 (právo na spravedliv˘ proces)

Anotace: spravedlivé fiízení pfied odvolacím soudem, opomenutí soudu vypofiádat se
s námitkami stûÏovatele

Klíãová slova: obãanskoprávní fiízení, spravedlivé projednání

I. Skutkov˘ stav

StûÏovatelem je ‰panûlsk˘ obãan, pan Faustino Francisco García Ruiz, Ïijící v Mad-
ridu. Je formálnû zapsán jako advokát u Advokátní komory v Madridu.

Podle sv˘ch slov byl v roce 1985 zmocnûn panem M., aby pro nûj provedl nûkteré
úkony mimo soudní fiízení t˘kající se zejména finanãních závazkÛ váznoucích na po-
zemku, kter˘ byl zabaven v rámci exekuãního fiízení. Od roku 1986 na svém klientovi ne-
úspû‰nû poÏadoval zaplacení své konzultantské a technické pomoci. Advokátní komora
odhadla na Ïádost stûÏovatele v˘‰i jeho honoráfie na tfii miliony peset. V záfií 1989 podal
stûÏovatel na pana M. Ïalobu u soudu prvního stupnû v Madridu, kter˘ ji v‰ak v kvûtnu
1993 zamítl. Své rozhodnutí opíral soud o v˘povûì pana M., kter˘ popfiel, Ïe by kdy stû-
Ïovatele zmocnil k provedení dan˘ch úkonÛ; soud do‰el k závûru, Ïe stûÏovatel poskyt-
nutí sluÏeb neprokázal. StûÏovatel se odvolal k zemskému soudu (Audiencia Provincial)
v Madridu, kter˘ jeho odvolání zamítl. V ãásti rozsudku, t˘kající se skutkové podstaty,
soud uvedl, Ïe „pfiijímá a povaÏuje za reprodukovan˘ ve svém vlastním rozhodnutí v˘-
klad skutkové podstaty figurující v napadeném rozsudku“. V ãásti t˘kající se právního
posouzení vûci zemsk˘ soud potvrdil názor soudu prvního stupnû, Ïe stûÏovatel neproká-
zal, Ïe by jednal jako právní zástupce, „aãkoli mohl provést nûkterá opatfiení mimo fiíze-
ní“. StûÏovatel se obrátil na Ústavní soud s tvrzením, Ïe zemsk˘ soud poru‰il jeho právo
na spravedlivé fiízení, kdyÏ se v rozsudku nevypofiádal s jeho námitkami. Ústavní soud
stíÏnost zamítl s tím, Ïe tento pfiípad nespadá do jeho jurisdikce.

II. Námitky

Pfied Soudem stûÏovatel namítal, Ïe bylo poru‰eno jeho právo na spravedliv˘ proces,
zaruãené ãlánkem 6 odst. 1 Úmluvy, a to tím, Ïe rozsudek zemského soudu neodpovûdûl
na jeho argumenty.

III. Právní posouzení

Soud nejprve pfiipomnûl, Ïe podle jeho ustálené judikatury soudní rozhodnutí muse-
jí v dostateãné mífie uvádût dÛvody, na nichÏ jsou zaloÏena, aby bylo zfiejmé, Ïe vûc byla
fiádnû projednána. Rozsah této povinnosti se mÛÏe mûnit podle povahy rozhodnutí a mu-
sí b˘t posuzován ve svûtle okolností kaÏdého pfiípadu. Aãkoli ãlánek 6 odst. 1 Úmluvy

GARCÍA RUIZ
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