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Ochrona sygnalisty (wyrok ETPCz z 11.05.2021 r. w sprawie Halet v. 

Luxembourg, nr sprawy 21884/18) - dr Ewa Prejs (UMK) 
 
Wyrok ETPCz z 11.05.2021 r. w sprawie Halet v. Luxembourg, nr sprawy 
21884/18 
(…) Sądy krajowe zachowały sprawiedliwą równowagę w niniejszej sprawie 
między, z jednej strony, potrzebą ochrony praw pracodawcy skarżącego i, z 
drugiej strony, koniecznością ochrony wolności wypowiedzi wnioskodawcy. (…) 
W związku z powyższym nie doszło do naruszenia Artykułu 10 Konwencji. 
 
Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 
1. Sprawa dotyczy skazania Raphaël Haleta, obywatela Francji, skarżącego w 
postępowaniu karnym w kontekście tzw. sprawy Luxleaks, w której sądy krajowe 
odrzuciły jego argument, że działał on jako sygnalista. Skarżący powoływał się na art. 
10 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. (…) 

4. Skarżący był zatrudniony przez firmę PricewaterhouseCoopers („PwC”), która 
świadczy usługi audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie zarządzania. 
Działalność PwC polega w szczególności na sporządzaniu deklaracji podatkowych w 
imieniu i na rzecz swoich klientów oraz występowaniu o interpretacje podatkowe do 
organów podatkowych. (…) Interpretacje te dalej nazywane są reskryptami 
podatkowymi.  
5. Skarżący twierdzi, że będąc zatrudnionym w formie PwC, koordynował pracę 
pięcioosobowego zespołu i i zajmował stanowisko, które nie było drugorzędne, lecz 
przeciwnie, stanowiło sedno działalności PwC (…). 
6. W latach 2012-2014 w różnych mediach ukazało się kilkaset reskryptów i 
deklaracji podatkowych przygotowanych przez PwC. Publikacje te zwracają uwagę na 
praktykę zawierania w latach 2002-2012 bardzo korzystnych reskryptów 
podatkowych pomiędzy PwC w imieniu spółek międzynarodowych a luksemburskimi 
organami podatkowymi. 
7. Wewnętrzne dochodzenie przeprowadzone przez PwC wykazało, że 13 października 
2010 r., dzień przed odejściem Skarżącego z PwC po jego rezygnacji, audytor AD 
skopiował 45 000 stron dokumentów poufnych, w tym 20 000 stron dokumentów 
podatkowych, odpowiadających 538 teczkom podatkowym. Przekazał je 
dziennikarzowi E.P. latem 2011 roku na jego prośbę. 
8. Drugie dochodzenie wewnętrzne prowadzone przez PwC doprowadziło do 
identyfikacji skarżącego. Po ujawnieniu przez media niektórych reskryptów 
podatkowych skopiowanych przez A.D., skarżący skontaktował się z E.P. w maju 
2012 r. oferując przekazanie innych dokumentów. Dziennikarz ostatecznie zgodził się 
na tę ofertę, a szesnaście dokumentów, a konkretnie czternaście deklaracji 
podatkowych i dwa listy przewodnie, zostało przekazanych między październikiem a 
grudniem 2012 r. Niektóre z tych dokumentów zostały wykorzystane przez 
dziennikarza w drugim programie telewizyjnym Cash Investigation, emitowanym 10 
czerwca 2013 roku, rok po pierwszej emisji. W dniach 5 i 6 listopada 2014 r. 
szesnaście dokumentów zostało również umieszczonych w Internecie przez 
stowarzyszenie dziennikarzy znane jako „Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy 
Śledczych” („ICIJ”). Jej autorzy określili tę publikację jako „Luxleaks”. Z artykułów 
prasowych wynika, że afera Luxleaks doprowadziła do „trudnego roku” dla PwC, ale 
po tym okresie firma odnotowała wzrost obrotów, któremu towarzyszył znaczny 
wzrost zatrudnienia. 
9. Na wniosek PwC, A.D., skarżący i E.P. zostali oskarżeni (…) i postawiono im zarzuty 
przed Sądem Okręgowym w Luksemburgu.  
10. W dniu 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Luksemburgu skazał  AD i skarżącego 
za kradzież (…), nieuprawniony dostęp do systemu przetwarzania lub automatycznej 
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transmisji danych, zdradę tajemnicy handlowej, naruszenie tajemnicy 
zawodowej (…).  
11. AD został skazany na dwanaście miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu 
oraz na grzywnę w wysokości 1500 euro (EUR). Skarżący został skazany na dziewięć 
miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywnę w wysokości 1000 euro. 
Ponadto nakazano im zapłatę symbolicznej kwoty jednego euro na rzecz PwC tytułem 
odszkodowania cywilnoprawnego z tytułu szkody niemajątkowej, ponieważ PwC jako 
pokrzywdzony ograniczyła swoje roszczenie do tej kwoty.  
12. E.P. został uniewinniony ze względu na to, że nie brał udziału, zgodnie z prawem, 
jako współsprawca lub wspólnik w ujawnieniu tajemnicy handlowej przez skarżącego 
lub w naruszeniu tajemnicy zawodowej. (…) 
35. (…) Sąd Apelacyjny stwierdził, że A.D. miał prawo powoływać się na zarzut 
informowania o przestępstwie przekazania dokumentów dziennikarzowi E.P. latem 
2011 roku  (…), a tym samym został uniewinniony od zarzutu naruszenia tajemnicy 
zawodowej. W odniesieniu do tych z jego czynów, które nie były objęte tym zarzutem, 

a mianowicie dotyczących przywłaszczenia dokumentów w październiku 2010 roku, 
Sąd Apelacyjny skrócił karę pozbawienia wolności do sześciu miesięcy w zawieszeniu 
oraz utrzymał karę grzywny w wysokości 1500 euro. W odniesieniu do skarżącego 
Sąd Apelacyjny orzekł, że doszło do wielu przestępstw, w związku z czym zgodnie z 
krajowym prawem karnym najsurowsza kara mogła zostać podwojona, a mianowicie 
kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat, oraz grzywna w wysokości 
od 251 do 5000 euro. Zauważając również, że skarżący nie mógł skorzystać z obrony, 
że działał jako sygnalista, postanowił jednak uwzględnić, jako okoliczność łagodzącą, 
„motywy, jego zdaniem, honorowe, które skłoniły go do działania ”, oraz do 
„bezinteresownego charakteru jego czynów”. W konsekwencji postanowił nie 
wymierzać kary pozbawienia wolności i utrzymać grzywnę w wysokości 1000 euro (…) 
37. AD i skarżący wnieśli kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego. 
38. Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Kasacyjny oddalił apelację skarżącego 
(…). 
41. Skarga kasacyjna wniesiona przez A.D. została uwzględniona przez Sąd 
Kasacyjny. 
42. Wyrokiem (…) z dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Kasacyjny uchylił wyrok Sądu 
Apelacyjnego na tej podstawie, że status sygnalisty powinien co do zasady być 
przyznany w odniesieniu do wszystkich przestępstw, za które osoba, która miała 
skorzystał z prawa gwarantowanego przez Artykuł 10 Konwencji został postawiony w 
stan oskarżenia (…). 
43. W wyroku z dnia 15 maja 2018 r. Sąd Apelacyjny uznał, że w następstwie wyroku 
Sądu Kasacyjnego AD powinien zostać uniewinniony na podstawie art. 10 Konwencji, 
ze wszystkich przestępstw popełnionych w odniesieniu do dokumentów przekazanych 
EP latem 2011 r., w tym przestępstw związanych z przywłaszczeniem tych 
dokumentów w październiku 2010 r. Sąd Apelacyjny utrzymał jednak wyrok w 
odniesieniu do AD, dotyczący przestępstw w zakresie, w jakim dotyczyły przestępstwa 
przywłaszczenia dokumentów w październiku 2010 r., które zostały następnie 
przekazane do E.P. (…) 
44. Wyrok ten został zaakceptowany przez strony i w konsekwencji stał się 
prawomocny.(…) 
59. Skarżący zarzucił, że jego skazanie po ujawnieniu dziennikarzowi szesnastu 
dokumentów pochodzących od jego pracodawcy, PwC, stanowiło nieproporcjonalną 
ingerencję w jego prawo do wolności wypowiedzi. Powołał się na artykuł 10 Konwencji 
(…)  
85. (…) (W) kontekście sygnalizowania przez pracowników nielegalnego zachowania 
lub wykroczenia zaobserwowanego przez nich w miejscu pracy, Trybunał 
zidentyfikował pewne podstawowe zasady leżące u podstaw oceny, czy ingerencja w 
prawo wolności wypowiedzi była proporcjonalna. Trybunał musi zatem wziąć pod 
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uwagę kilka czynników, a mianowicie interes publiczny w ujawnionych informacjach, 
ich autentyczność, dostępność alternatywnych kanałów dokonania ujawnienia, 
dobrą wiarę pracownika, szkodę dla pracodawcy oraz surowość kary (zob. Guja 
przeciwko Mołdawii [WI], nr 14277/04, §§ 69-79, ECHR 2008; Heinisch, cyt. powyżej, 
§§ 62-70; oraz Bucur i Toma, cyt. powyżej, §§ 92 i 93). (…) 
86. Strony nie kwestionują, że skazanie skarżącego za przekazanie poufnego 
dokumentu dziennikarzowi, który następnie je opublikował, stanowiło ingerencję w 
korzystanie z jego wolności wypowiedzi. Przypominając, że art. 10 Konwencji ma 
zastosowanie ogólnie do miejsca pracy, w tym gdy stosunki między pracodawcą a 
pracownikiem podlegają prawu prywatnemu  (…), Trybunał uznaje, że skazanie 
skarżącego stanowiło ingerencję w rozumieniu art. 10 ust. 1 Konwencji. 
87. Trybunał zauważa, że bezsporne jest, że ingerencja była „przewidziana przez 
prawo” i miała „uzasadniony cel”.(…) 
88. Pozostaje zatem ustalić, czy ingerencja była „konieczna w społeczeństwie 
demokratycznym”, w szczególności, czy istniał proporcjonalny związek między 

ingerencją a realizowanym celem. (…) 
91. Trybunał uważa, że (…) w celu zbadania przedłożonej mu skargi na podstawie 
art. 10 Konwencji musi ocenić, czy była to sprawa informowania o 
nieprawidłowościach, w której miały zastosowanie zasady ustalone w tym zakresie. 
(…) Trybunał stwierdza, że skarżący powinien być co do zasady traktowany jako 
sygnalista w rozumieniu orzecznictwa Trybunału. W konsekwencji musi zbadać, czy 
kryteria ustanowione w orzecznictwie Guja zostały spełnione. (…) 
92. Trybunał zauważa, że nie ma sporu między stronami w odniesieniu do pierwszych 
czterech kryteriów ustanowionych w orzecznictwie Guja. 
93. Jedyna różnica zdań dotyczy kryterium piątego i szóstego Guja. 
94. W odniesieniu do piątego kryterium Trybunał zauważa, że prawo skarżącego do 
ochrony jego wolności wypowiedzi jest sprzeczne z prawem jego pracodawcy, PwC, do 
ochrony jego dobrego imienia. (…) 
98. W niniejszej sprawie sądy krajowe orzekły, że piąte kryterium z orzecznictwa Guja 
nie zostało spełnione, ponieważ ujawnienie przez skarżącą dokumentów objętych 
tajemnicą zawodową wyrządziło PwC szkodę – powodując w szczególności szkody dla 
reputacji firmy i utratę zaufania klienta do jej wewnętrznych procedur dotyczących 
bezpieczeństwa – które przeważyły nad interesem ogólnym (…). Wyważając wchodzące 
w grę interesy, sądy tym samym przypisały większą wagę szkodzie poniesionej przez 
PwC niż interesowi ujawnień dokonanych przez skarżącego. (…) 
102. (…) PwC niewątpliwie poniosła szkodę w perspektywie krótkoterminowej, nie 
stwierdzono długoterminowego uszczerbku na jej reputacji.(…) 
110. Trybunał uważa, że dokumenty ujawnione przez skarżącego nie były 
wystarczająco interesujące dla uzasadnienia uniewinnienia go.(…) 
111. Oceniając proporcjonalność ingerencji w wolność wypowiedzi, Trybunał orzekł, 
że charakter i surowość nałożonych kar są czynnikami, które należy wziąć pod uwagę 
(zob. Otegi Mondragon przeciwko Hiszpanii, nr 2034/07, § 58 , ETPCz 2011). W 
niniejszej sprawie Trybunał zauważa, że sądy krajowe wzięły pod uwagę jako 
okoliczność łagodzącą „bezinteresowny charakter działań skarżącego” i dlatego 

nałożyły jedynie stosunkowo niewielką grzywnę (…). 
112. Trybunał stwierdza, że sądy krajowe zachowały sprawiedliwą równowagę w 
niniejszej sprawie między, z jednej strony, potrzebą ochrony praw pracodawcy 
skarżącego i, z drugiej strony, koniecznością ochrony wolności wypowiedzi 
wnioskodawcy. 
113. W związku z powyższym nie doszło do naruszenia Artykułu 10 Konwencji. 
 
Wyroki powiązane 

1. Wyrok ETPCz z dnia 12 lutego 2008 r. Guja przeciwko Mołdawii [WI], nr 
14277/04. 



4 
 

2. Wyrok ETPCz z dnia 21 czerwca 2011 r. Heinisch przeciwko Niemcy, nr 
28274/08. 

3. Wyrok ETPCz z dnia 8 tycznia 2013 r. Bucur i Toma przeciwko Rumunii, nr 
40238/02. 

4. Wyrok ETPCz z dnia 19 stycznia 2016 r. Görmüş i inni przeciwko Turcji, nr 
49085/07. 

5. Wyrok ETPCz z dnia 16 lutego 2021 r. Gawlik przeciwko Liechtenstein, nr 
23922/19.  

 
Przepisy 
ARTYKUŁ 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r 
Wolność wyrażania opinii 
1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność 
posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez 
ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis 
nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw 
radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych. 
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność 
może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, 
jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w 
interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa 
publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub 
przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia  i moralności, ochronę dobrego imienia i 
praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych 
lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. 
 
Główne problemy 

1. Prawo do wolności wypowiedzi w sferze zawodowej. 
2. Czy szkoda przeważa nad interesem publicznym w uzyskaniu informacji? 
3. Charakter i rozmiar szkody, jaką poniósł pracodawca. 
4. Istotność ujawnionych informacji. 
5. Proporcjonalność ingerencji, którą należy określić, biorąc pod uwagę surowość 

nałożonej na pracownika sankcji. 
 

 


