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SOUD 
I. STUPNĚ  
V PAŘÍŽI 

ROZHODNUTÍ O PŘEDBĚŽNÉM OPATŘENÍ 
V URYCHLENÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ 

vydané dne 21. dubna 2009 
Čj. 
09/53100 
BF/č. 1 
Obsílka ze dne:  
20. března 2009  
 
Louisem-Marie RAINGEARDem de la BLETIERE, soudcem I. stupně v Paříži, s ohledem na 
veřejné přelíčení při předběžném rozsudku, z pověření předsedy soudu, 
za asistence Sylvaine LE STRAT, soudního zapisovatele, 
 
STRANY ŽALUJÍCÍ 
Sdružení Solidarité Chine 
12 bis avenue de Choisy 
75013 PAŘÍŽ 
 
Sdružení „Ensemble contre la peine de mort“ (Společně proti trestu smrti) 
5 rue Primatice 
75013 PAŘÍŽ 
 
zastoupená advokátem Richardem SEDILLOTem, advokátem advokátní kanceláře 
v ROUENU, 1, ul Guillaume le Conquérant 76000 ROUEN 
 
STRANA ŽALOVANÁ 
S.A.R.L., ENCORE EVENTS 
6 rue du Mont Thabor 
75010 PAŘÍŽ 
 
zastoupená advokátní kanceláří SCP LEBAS-TOMASI, advokáty advokátní kanceláře 
v PAŘÍŽI, P 205 
 
PŘELÍ ČENÍ 
 
Při veřejném slyšení dne 1. dubna 2009, jemuž předsedal Louis-Marie RAINGEARD de la 
BLETIERE,  
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Já, předseda, 
Po vyslechnutí dostavivších se stran a jejich rad; 
s ohledem na obsílku ze dne 20. března 2009 a závěry obhajoby přednesené na slyšení; 
vynesení rozsudku, stanovené na 9. dubna 2009, bylo odloženo na 21. dubna 2009; 
Sdružení Solidarité Chine a Společně proti trestu smrti uvádějí, že společnost ENCORE 
EVENTS nabízí na adrese 12, boulevard de la Madeleine v Paříži, „anatomickou výstavu 
opravdových lidských těl“ pod názvem „Our body, A corps ouvert“; na níž těla a orgány 
pocházejí z Číny; 
 
vzhledem k názoru ředitelství Střediska vědy a průmyslu, jemuž byla nabízena, vydal Státní 
výbor pro etiku dne 23. listopadu zamítavé stanovisko; 
 
Vzhledem k tomu, že porušuje ustanovení o veřejném pořádku, článků 16 a následujících 
Občanského zákoníku, článku L.1232-1 Zákoníku o veřejném zdraví, článku 225-17 
Trestního zákoníku a představuje zjevně nezákonnou překážku; 
 
Žádají, aby byl vysloven přísný rozkaz společnosti ENCORE EVENTS k ukončení této 
výstavy, zákaz ji ukazovat v Parc floral v Paříži, kde by měla být instalována od 22. května do 
23. srpna 2009; následně, při vedení žaloby proti společnosti ENCORE PRODUCTIONS, 
provést vyšetřování podle článku 145 Občanského soudního řádu, aby byl určen původ těl, 
s ohledem na podezření nelegální přepravy mrtvol čínských vězňů nebo odsouzenců na smrt; 
požadují po posledně jmenované částku 3.000,-€ na základě článku 700 Občanského 
soudního řádu; 
 
Společnost ENCORE EVENTS, jediná obeslaná ve věci, namítá nedostatek oprávnění 
k jednání u předsedů těchto obou sdružení, nedostatek zájmu jednat u společností, jejichž 
žaloba je vzdálená předmětu jejich činnosti; 
 
Společnost dále zdůrazňuje chybu v posuzování soudce rozhodujícího o předběžném 
rozsudku, který uplatnil tvrzení, že zpracování, „plastinace“, mrtvol a orgánů byla provedena 
v zahraničí a že diskuse se týká pouze jejich vystavení ve Francii; že použití předpisů 
uváděných stranami žalujícími předpokládá výklad, který unikl soudci rozhodujícímu o 
předběžném rozsudku; že zejména není zjevné, že veřejným předváděním těl a orgánů je 
dotčen respekt, důstojnost a slušnost, které se na území Francie vztahují na úpravu ostatků 
zesnulých osob; 
 
O oprávnění předsedů žalujících sdružení jednat 
 
Vzhledem k tomu, že článek 5 stanov sdružení „Solidarité Chine“ uvádí, že ji spravuje 
správní rada složená ze čtyř členů, která se schází jednou za rok, nebo na základě svolání 
prezidenta nebo na žádost některého z jejích členů; 
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Vzhledem k tomu, že předseda, článek 10, poukazuje k vyplacení výdaje, zastupuje sdružení 
ve všech úkonech občanskoprávního života; že v případě zastupování před soudem ho může 
nahradit pouze zmocněnec vybavený zvláštní plnou mocí, i když on může, kromě jiného, 
postoupit pravomoc za podmínek interního řádu; 
Vzhledem k tomu, že doslovný výklad stanov, jediný uznávaný soudcem při předběžném 
opatření, vede ke zjištění, že nahrazení zmocněncem naráží na vlastní pravomoc; že tento 
předseda má tedy oprávnění jednat; 
 
Vzhledem k tomu, že stanovy sdružení „Společně proti trestu smrti“ stanoví, v článku 8.3, že 
správní rada rozhoduje o veškerých úkonech u soudu, že jeho předseda zastupuje sdružení ve 
všech úkonech občanskoprávního života a může jednat na soudě jako strana sporu na základě 
oprávnění rady; že strana žalující předkládá do diskuse poštu ze dne 10. března 2009, členové 
správní rady ho k tomu opravňují; 
 
O zájmu jednat 
 
Vzhledem k tomu, že sdružení „Solidarité Chine“ má za cíl, článek 1, informovat 
mezinárodní společenství o politické a společenské situaci v Číně; že je jisté, že vystavené 
lidské ostatky pocházejí z této země; že strana žalovaná tvrdí, že jí byly dány k dispozici 
společností, čínskou lékařskou nadací z Hong-Kongu, těla a orgány přitom pocházejí 
z dobrovolných a anonymních darů lékařským školám (…) napojeným na nadaci; 
 
Vzhledem k tomu, že sdružení „Společně proti trestu smrti“ má také za cíl veškeré činnosti, 
které zejména propagují občanství a pokrok demokracie, svobod a práva ve světě; 
Vzhledem k tomu, že to, jak stát nakládá s mrtvolami, je již od doby thébského trojúhelníku, 
Antigony, Kreonta a Polynerika v centru demokratické diskuse; že zjevně odráží 
společenskou a politickou situaci Číny a Francie v tomto konkrétním případě;  že při 
požadování zákazu této výstavy daná sdružení vykonávají činnost v souladu s předmětem 
činnosti společností; 
 
Vzhledem k tomu, že výstava „Our Body, A corps ouvert“ zabírá plochu 1200 m2 a je 
rozdělena do šesti oddílů: svalová a kosterní soustava, nervová soustava (…), lidské mrtvoly a 
orgány; mrtvoly v počtu 15 nebo 20 ? jsou vystaveny v takových polohách, aby bylo možné je 
anatomicky prostudovat; hrající basket, fotbal, v hodu diskem, běžící, na kole…; že pokud 
můžeme soudit, lze z řezů nebo výřezů vyčíst podívanou i bravurnost: anatomický subjekt 
s kůží a částečně rozpitvanými svaly, katalog str. 8, svaly katalog str. 16, vylučovací soustava 
katalog str. 42…; 
Vzhledem k tomu že katalog se vydává za vědecký výklad „anatomické výstavy se skutečnými 
lidskými těly“ ; 
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Vzhledem k tomu, že prezentace projektu na internetové stránce výstavy shrnuje všechny 
prvky ve svůj prospěch: „fascinující výstava, zároveň umělecká i vzdělávací“; 
„ tato výstava je určená pro každého, dostane se doslova pod kůži“; 
„spíše než použití anatomických modelů Our body (…) vystavuje skutečná lidská těla, aby co 
nejširší veřejnost měla možnost vidět to, co v zásadě mohou studovat pouze lékaři a 
anatomové: je to zkušenost z celého života“; 
„Cílem je, aby návštěvníci odcházeli s lepší znalostí anatomie, funkcí těla, a s lepším 
posouzením vlastního zdraví“; 
Vzhledem k tomu, že se zdá, že společnost Don de Soi Don de Vie, (Dar ze sebe-dar života) 
pracující na daru orgánu, velká státní kauza roku 2009, zdůrazňuje, že tato operace, která 
mění vztah subjektu k vlastnímu tělu, tím že ho „odsvěťuje“ , by dar usnadnila; 
 
Vzhledem k tomu, že odůvodněním je přístup k vědění, že pozoruhodným způsobem přebírá 
biblický obraz prvotního pokušení; umožňuje odhalit tajemství toho, co je vyhrazeno pouze 
„v ědcům“ ; že neméně pozoruhodným způsobem je slepá k politickému rozměru projektu a 
neméně zásadní otázce práv státu a občanů na život, smrt, úpravu ostatků; 
 
Vzhledem k tomu, že strany vnášení do právní diskuse etickou otázku dané věci, strany 
žalující využívají záporného stanoviska Státního výboru pro etiku o právu držby dědictví ze 
dne 29. června 2007, o projektu podobné výstavy, strana žalovaná zdůrazňuje neurčitost 
v normách, jimiž se řídí statut bytosti a těla na počátku a na konci života, vývoj etických a 
politických předsudků týkajících se mrtvoly, převedených zejména do oblasti muzeografie; 
 
Vzhledem k tomu, že jelikož usnesení Státního výboru pro etiku zjevně spadá do právního 
řádu a pružného práva, může ho soudce pro předběžné opatření vzít v úvahu pouze tehdy, 
pokud to vyžaduje uznání „tvrdého“ práva; 
 
Vzhledem k tomu, že mrtvoly a jejich části mají být především pohřbeny nebo zpopelněny či 
umístěny do vědeckých sbírek veřejnoprávních právnických osob; že soukromé držení mrtvol 
je nezákonné; 
 
S ohledem na zákon ze dne 19. prosince 2008 o pohřebnictví, který výslovně v článcích 16-1, 
16-2, 16-5 občanského zákoníku rozšířil na mrtvolu ochranu, jež se vztahuje na tělo živé 
osoby; 
 
Vzhledem k tomu, že společnost ENCORE EVENTS těží z legitimnosti sledovaného cíle: 
vědecké vzdělávání veřejnosti, svolení subjektů; 
Že zákon o veřejném pořádku dává prostor pro souhlas pouze v případě prokázané lékařské 
nutnosti; že zakazuje úmluvy, jejichž účelem je obchod s mrtvými těly; 
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Vzhledem k tomu, že zákon tak nepočítá s využíváním mrtvol za účelem vzdělávání nebo 
informování veřejnosti; že není vážně zpochybnitelné, že společnost ENCORE EVENTS 
sleduje obchodní záměr; že všechny úkony, které udělala nebo jimiž prochází z důvodu 
konání výstavy, jsou neplatné; 
 
Vzhledem k tomu, že z důvodu vyloučení zásahu soudce pro předběžné opatření strana 
žalovaná směřuje diskusi na kvalifikaci projevu zjištěné nezákonnosti, zatímco se nezdá, že 
by tyto lidské ostatky byly upraveny bez respektu, úcty či slušnosti; 
 
Vzhledem k tomu, že neuznává argument, že prostor zákonem vyhrazený pro mrtvolu je 
prostor hřbitova, že obchodování s těly jejich vystavováním je zjevné nedodržení piety, která 
jim náleží; že nemůže být požadováno, aby se předvádění mrtvol stalo minulou nebo stávající 
uměleckou praxí: socha kostlivce se zbytky tkání, anatomický model, hodina anatomie… 
zatímco výstava vyčerpává umělecké hnutí a předstírá, že se v něm orientuje a nahrazuje 
obraz věci věcí samotnou; že od té doby je předvádění mrtvol a orgánů odsouzeno k estetismu 
tím, že ukazuje části těl, která nejsou vědecky legitimní, svévolná obarvení, předvádění 
zbavené reality, že je v tomto ohledu zjevné, že nebyla dodržena slušnost; 
 
Vzhledem k tomu, že pedagogický záměr, naprosto neodpovídající ustanovení zákona, 
nemůže být záminkou prominutí zjevné nezákonnosti; že sám způsob výstavy je neslučitelný 
s vědeckým cílem, ve skutečnosti napodobený technickou prací provedenou s těly; 
 
Vzhledem k tomu, že článek 16-2 Občanského soudního řádu opravňuje soudce ke stanovení 
veškerých opatření, vhodných k zabránění nezákonným zásahům nebo k jejich ukončení na 
lidském těle (…), včetně po smrti; že soudce předběžného opatření přijímá opatření, jež si 
vyžaduje situace, kterou posuzuje; 
 
Vzhledem k tomu, že výstavou organizovanou společností ENCORE EVENTS zjevně 
dochází k nezákonnému zásahu do práv tím, že vlastní mrtvoly a anatomické části osob 
čínského původu; 
 
Že nemůže ve Francii namítat existenci úmluvy, která jí svěřuje do vlastnictví těla a části těl 
za účelem jejich vystavování; že toto držení je vzhledem k ustanovením zákona o 
pohřebnictví zjevně nezákonné; že bude obstavena za účelem nalezení, společně s příslušnými 
francouzskými veřejnoprávními úřady takového řešení, které by bylo v souladu s právem na 
pohřbení; 
Vzhledem k tomu, že není nárok na úhradu výloh; 
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ODŮVODNĚNÍ 
Z těchto důvodu, 
Na základě rozhodnutí kontradiktorního usnesení a v první instanci jeho předáním do 
spisovny, 
 
SOUD KONSTATUJE, že vzhledem k tomu, že o společnosti ENCORE PRODUCTIONS 
se ve věci nejedná, nepřípustnost žalob vedených proti ní; 
 
ZAKAZUJE společnosti ENCORE EVENTS pokračovat ve vystavování mrtvol a 
anatomických částí těl čínského původu, vystavené na adrese 12 Place de la Madeleine 
v Paříži, ve lhůtě 24 hodin po oznámení usnesení pod pokutou 20.000,- eur za  zjištěné 
porušení; 
 
ZABAVUJE jí mrtvoly a anatomické části těl, které vystavuje; PŘÍKAZUJE jí, aby dala 
vyhotovit soudním zapisovatelem seznam ve stejné lhůtě a pod stejnou pokutou; 
 
ODSUZUJE ji pod pokutou 50.000,- eur za zjištěné porušení (lhůty nebo počtu kusů), aby je 
představila na požádání příslušným francouzských veřejnoprávním orgánům; vyhrazujeme si 
právo být obeznámeni s těžkostmi souvisejícími s prováděním tohoto bodu; 
 
PONECHÁVÁ na ní úhradu výloh. 
 
V Paříži dne 21. dubna 2009 
 
Zapisovatel,      Předseda 
nečitelný podpis     nečitelný podpis 
Sylvaine LE STRAT     L-M RAINGEARD de la BLETIERE 


