
Do evropského migraãního prostoru proudil
v posledních desetiletích znaãn˘ poãet pfiistûho-
valcÛ z jin˘ch kulturních okruhÛ. V dÛsledku
tohoto v˘voje byly hostitelské spoleãnosti po-
stupnû konfrontovány s fiadou nov˘ch jevÛ
a konfliktÛ, které bylo tfieba fie‰it ve svûtle
ústavní a evropské ochrany základních lidsk˘ch
práv. Zatímco politici a sociologové diskutovali
o rÛzn˘ch modelech integrace cizincÛ, vyvstal
z právního pohledu problém jak v nov˘ch pod-
mínkách migrace zajistit lidskoprávní nároky
pfiíslu‰níkÛ kulturnû odli‰n˘ch komunit a jak
vymezit kritéria pro omezování nárokÛ zaloÏe-
n˘ch na kulturních odli‰nostech.

Aãkoliv je souãasné právo kulturních konflik-
tÛ1 postaveno na pfiehledn˘ch a nesporn˘ch zá-
sadách evropsk˘ch demokratick˘ch státÛ, jako
jsou náboÏenská svoboda a zákaz diskriminace
z dÛvodu rasy, náboÏenství a národnostního pÛ-
vodu, demonstruje stále rostoucí poãet rozhodnu-
tí mezinárodních a národních soudních orgánÛ, jak
jsou tyto zásady vykládány v rÛzn˘ch odstínech
a s rÛzn˘mi dopady na konkrétní pfiistûhovalce.
Nejvût‰í mediální pozornost byla vûnována pfií-
padÛm, ve kter˘ch se kulturní odli‰nost pfiistû-
hovaleck˘ch komunit promítala viditeln˘m
zpÛsobem do vefiejného prostoru. Symboly kul-
turního konfliktu se staly napfi. sakrální budovy,
jako jsou me‰ity a minarety, a tzv. muslimsk˘ ‰á-
tek, kter˘ mÛÏe mít podobu pokr˘vky hlavy (hi-
dÏáb) nebo zahalování tváfie (burka nebo nikáb).
V pfiípadech t˘kajících se Francie, Turecka a ·v˘-
carska se Evropsk˘ soud pro lidská práva dÛ-
kladnû zab˘val zákazem muslimské pokr˘vky
hlavy v prostorách ‰kol a univerzit.2

Pomûrnû nedávno v‰ak nastolily zákonné
úpravy v nûkter˘ch evropsk˘ch státech proble-
matiku zahalování tváfie Ïen na vefiejnosti. Ve
Francii a v Belgii jiÏ byl pfiíslu‰n˘ zákaz pfiijat,
ve ·v˘carsku a v Nizozemí probíhala pfiíprava
omezujících ustanovení. V mediální debatû byl
tento v˘voj zpravidla pfiedstavován jako zákaz
burky. Vzhledem k tomu, Ïe zákaz náboÏen-
sk˘ch symbolÛ silnû zasahuje do jednoho
z moÏn˘ch projevÛ náboÏenské svobody, bylo
jen otázkou ãasu, neÏ se první kauza zákazu
burky dostane pfied ESLP. Stalo se tak v pfiípadû
francouzské muslimky,3 která se cítila novou
právní úpravou ve Francii dotãena na sv˘ch lid-
sk˘ch právech.

ESLP mûl v tomto pfiípadû pfiíleÏitost synteti-
zovat poznatky své dosavadní judikatury
k otázkám náboÏenské svobody a pouÏívání
náboÏensk˘ch symbolÛ a vymezit prostor ev-
ropsk˘ch státÛ pro národní legislativní fie‰ení
podobn˘ch otázek. Aãkoliv je no‰ení burky a ni-
kábu v Evropû dosud velmi omezen˘m fenomé-
nem, t˘kal se pfiípad také hlub‰ích souvislostí
lidskoprávního pojetí náboÏenské svobody. Cí-
lem tohoto pfiíspûvku je analyzovat rozsudek
Velkého senátu ESLP a nastínit jeho dopad na
náboÏenskou svobodu a evropské právo kultur-
ních konfliktÛ.
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Vznik legislativního zákazu
zahalování tváfie na vefiejnosti
ve Francii

Není zde místo pro komplexní anal˘zy geneze
francouzské legislativy t˘kající se zákazu zaha-
lování tváfie na vefiejnosti. Pro úãely tohoto pfiís-
pûvku lze v‰ak shrnout, Ïe prvním krokem byla
zpráva parlamentní komise z roku 2009, která
dospûla k závûru, Ïe zahalování tváfie na vefiej-
nosti není sluãitelné s hodnotami republiky.
V lednu 2010 se k problematice zahalování vy-
jádfiila národní poradní komise pro lidská prá-
va, podle níÏ by pfiípadn˘ zákaz v˘raznû zasáhl
do práv dotãen˘ch Ïen a byl by tûÏko obhajitel-
n˘. Celkem negativní postoj k chystanému zá-
kazu zahalování tváfie na vefiejnosti zaujal
koncem bfiezna 2010 také Nejvy‰‰í správní soud
(Conseil d’État), kter˘ ve své druhé funkci jako
poradní orgán vlády upozornil na moÏné roz-
pory chystané právní úpravy z hlediska lid-
sk˘ch práv.

Poté, co v dubnu 2010 schválila zákon o zá-
kazu zahalování na vefiejnosti druhá komora
belgického parlamentu,4 získal legislativní pro-
ces novou dynamiku také ve Francii. Francouz-
ská vláda pfiedstavila v kvûtnu 2010 legislativní
návrh, kter˘ byl v ãervenci 2010 schválen Ná-
rodním shromáÏdûním a v záfií 2010 Senátem.5
V fiíjnu stejného roku prohlásil Ústavní soud
(Conseil constitutionnel) zákon za sluãiteln˘
s francouzskou ústavou.

Aplikací zákona zakazujícího zahalování tvá-
fie na vefiejnosti se v roce 2013 zab˘val kasaãní
soud (Cour de cassation) v pfiípadû Ïeny, které 
byla za no‰ení zahalení tváfie bûhem protestní
demonstrace pfied prezidentsk˘m palácem ulo-
Ïena sankce povinné úãasti na dvout˘denním
kurzu obãanské v˘chovy. Kasaãní soud sice
uznal náboÏenskou motivaci Ïalované, ale
oznaãil úpravu zákona za legitimní omezení ná-
boÏenské svobody, pfiiãemÏ svoji argumentaci
opíral pfiedev‰ím o ochranu vefiejného pofiádku
a vefiejné bezpeãnosti. 

Okolnosti stíÏnosti a prÛbûh
fiízení

S.A.S., 23letá francouzská státní pfiíslu‰nice
muslimského vyznání, podala stíÏnost proti
Francii, ve které napadla zákonn˘ zákaz zahalo-
vání tváfie na vefiejnosti a uvedla, Ïe nosí burku
a nikáb na vefiejnosti z náboÏenského pfiesvûd-
ãení a nikoli z donucení. Ve své stíÏnosti namít-
la, Ïe jí v dÛsledku francouzské úpravy hrozí
nejen trestní sankce, ale také obtûÏování (harass-
ment) a diskriminace, které je tfieba kvalifikovat
jako poniÏující zacházení ve smyslu ãl. 3 EÚLP.

Dále argumentovala, Ïe zákaz muslimského
zpÛsobu zahalování tváfie zasahuje nepfiimûfie-
nû do její shromaÏìovací svobody podle ãl. 11
EÚLP, do respektování soukromého a rodinné-
ho Ïivota podle ãl. 8 EÚLP a do její svobody pro-
jevu podle ãl. 10 EÚLP. TûÏi‰tû stíÏnosti v‰ak jiÏ
na první pohled pfiedstavovalo moÏné poru‰o-
vání náboÏenské svobody zakotvené v ãl. 9
EÚLP. Ve vztahu k uveden˘m ustanovením stû-
Ïovatelka tvrdila, Ïe do‰lo také k poru‰ení zá-
kazu diskriminace na základû náboÏenského
vyznání podle ãl. 14 EÚLP. 

V fiízení pfied ESLP pfiedloÏily své argumenty
kromû stûÏovatelky a Francie také belgická vlá-
da, fiada nevládních organizací (napfi. Amnesty
International a Liberty) a Stfiedisko pro lidská
práva univerzity v Gentu. ESLP dále zohlednil
politické dokumenty orgánÛ Rady Evropy (Par-
lamentní shromáÏdûní a Komisafi pro lidská
práva), stanoviska V˘boru OSN pro lidská prá-
va a také vzal v potaz vnitrostátní praxi ve ·pa-
nûlsku a Nizozemí. 

Pfii této pestré úãasti a s ohledem na ‰ir‰í me-
zinárodní rámec problému zahalování na vefiej-
nosti bylo zfiejmé, Ïe pfiípad S.A.S. proti Francii
mÛÏe vyústit do smûrodatného a programové-
ho rozsudku ve vûci v˘kladu náboÏenské svo-
body. Nejednalo se pouze o sloÏit˘ v˘klad
náboÏenské svobody v podmínkách nárÛstu
poãtu ãlenÛ muslimsk˘ch komunit v Evropû,
ale také o pfiijatelnost zásadnû odli‰n˘ch úprav
no‰ení náboÏensk˘ch symbolÛ v evropsk˘ch
státech. Mimofiádn˘ v˘znam kauzy si uvûdomil
pfiíslu‰n˘ sedmiãlenn˘ senát ESLP, kter˘ se
vzdal rozhodování ve prospûch Velkého sená-
tu.6 Pfies nespornou politickou citlivost pfiípadu
a pfiedpokládanou mediální pozornost nemûla
samotná stûÏovatelka zájem o „slávu“ a roz-
hodla se zÛstat v anonymitû.7

Pfiijatelnost stíÏnosti

Ve fázi posuzování pfiijatelnosti stíÏnosti namít-
la francouzská vláda nûkteré argumenty, které
jsou z hlediska fungování právní ochrany podle
EÚLP velmi zajímavé. Na prvním místû namít-
la francouzská vláda, Ïe stûÏovatelka není obûÈ
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4 Belgická úprava vstoupila v platnost aÏ v roce 2011. Pln˘ název
belgického zákona pfiijatého 1. 6. 2011 je Loi visant à interdire
le port de tout vñtement cachant totalement ou de maniãre
principale le visage.

5 Loi no. 2010-1192 interdisant la dissimulation du visage dans
l’espace public.

6 Podle ãl. 30 EÚLP mÛÏe senát Velkému senátu postoupit
pfiípady, které vyvolávají závaÏnou otázku t˘kající se v˘kladu
EÚLP nebo ve kter˘ch mÛÏe dojít k diskontinuitû ve vztahu
k dfiívûj‰í judikatufie ESLP.

7 Podle § 47 odst. 4 pravidel ESLP (Rules of the Court),
v aktuálním znûní, mÛÏe stûÏovatel poÏádat o anonymitu, kterou
Soud poskytuje v pfiípadû, Ïe je odchylka od volného pfiístupu
vefiejnosti k informacím odÛvodnûna.



poru‰ení lidsk˘ch práv a nemá proto aktivní le-
gitimaci k podání stíÏnosti. Podle francouzské
vlády stûÏovatelka nepfiedloÏila dÛkazy dosvûd-
ãující, Ïe je muslimka, Ïe si pfieje nosit zahalení
tváfie a Ïe pfied vstupem zákona v platnost vÛbec
nûkdy nosila burku nebo nikáb. Dále Francie pfii-
pomenula, Ïe stûÏovatelka nebyla v souvislosti
s nov˘m zákonem nikdy napomenuta vefiejn˘m
orgánem ãi potrestána za no‰ení zahalené tváfie.

Spolu s Francií si lze poloÏit otázku, zda v ta-
kovém pfiípadû nepfiedstavuje stíÏnost „actio
popularis“, kterou systém EÚLP nepfiipou‰tí.8
Pfiipu‰tûní abstraktní kontroly vnitrostátních
zákonÛ ve svûtle EÚLP by podkopávalo nejen
zásadu subsidiarity,9 ale také procedurální pra-
vidlo vyãerpání vnitrostátních opravn˘ch pro-
stfiedkÛ ve smyslu ãl. 35 odst. 1 EÚLP. Francie
k tûmto úvahám dodala, Ïe by extenzivní v˘-
klad koncepce „potenciální obûti“ mohl desta-
bilizovat úãinky samotného systému EÚLP. 

StûÏovatelka ve své odpovûdi souhlasila s tvr-
zením, Ïe je pouze „potenciální obûÈ“, upozorni-
la v‰ak na to, Ïe sám ESLP ve své dfiívûj‰í
judikatufie pfiipustil, Ïe napfi. poru‰ení lidsk˘ch
práv homosexuálÛ mÛÏe b˘t zaloÏeno pfiímo
v zákonné úpravû urãit˘ch trestních sankcí. Pod-
le stûÏovatelky by bylo nevhodné, aby vláda
pfiezkoumávala, zda je opravdu vûfiící muslimka
a z jakého dÛvodu chce nosit zahalenou tváfi. 

ESLP v této souvislosti pfiipomnûl svoji ustá-
lenou judikaturu, podle níÏ stát v souladu
s principem neutrality nemá posuzovat legiti-
mitu a praktikování náboÏenské víry. Vzhledem
k tomu, Ïe Francie nesmí pfiezkoumat individu-
ální náboÏenské pfiesvûdãení, postaãí stûÏova-
telce odvolání se na jakási objektivní pravidla
víry. Skuteãnost, Ïe nutnost zahalování tváfie
Ïen na vefiejnosti je v rámci islámu men‰inov˘m
názorem, není pro aplikaci náboÏenské svobo-
dy relevantní.

Ke sloÏitûj‰í otázce, zda se jedná v daném pfií-
padû o actio popularis, dovodil ESLP z dfiívûj‰í ju-
dikatury, Ïe osoba, která má pouze volbu mezi
podstoupením trestu uloÏeného v zákonû ãi
vzdáním se v˘konu lidského práva, se nachází
v postavení obûti poru‰ení lidsk˘ch práv, jejíÏ
stíÏnost splÀuje kritérium pfiijatelnosti ratione
personae. S tím pfiímo souvisí problém vyãerpá-
ní vnitrostátních opravn˘ch prostfiedkÛ. Vzhle-
dem k tomu, Ïe stûÏovatelka byla kvalifikována
jako obûÈ, resp. potenciální obûÈ poru‰ení EÚLP,
nepovaÏoval Soud toto kritérium v daném pfií-
padû za relevantní. Zfiejmû si v‰ak nebyl tímto
závûrem sám zcela jist a radûji ho pojistil odka-
zem na to, Ïe se k zákazu zahalování na vefiej-
nosti se jiÏ dfiíve vyjádfiily Ústavní soud (Conseil
constitutionnel) v roce 2010 a kasaãní soud (Cour
de cassation) v roce 2013. Podle ESLP vypl˘vá

z judikatury francouzsk˘ch soudÛ, Ïe by stûÏo-
vatelka byla v pfiípadû zahalování tváfie na ve-
fiejnosti potrestána v souladu s francouzsk˘m
zákonem. 

Ratione materiae prohlásil ESLP stíÏnost za ne-
pfiijatelnou ve vztahu k ãl. 3 a 11 EÚLP, kdyÏ
konstatoval, Ïe pfiípadné obtûÏování nositelky
burky na vefiejnosti (harassment) nesplÀuje krité-
rium minimální úrovnû závaÏnosti nelidského
zacházení ve smyslu ãl. 3 EÚLP a stûÏovatelka
ani nevysvûtlila dostateãnû, jak by zákaz zaha-
lování tváfie mohl naru‰it její shromaÏìovací
svobodu ve smyslu ãl. 11 EÚLP. V tûchto bodech
povaÏoval ESLP stíÏnost za zfiejmû neodÛvod-
nûnou. âást stíÏnosti t˘kající se ãl. 8, 9 a 10
EÚLP v‰ak prohlásil za pfiijatelnou. 

K interpretaci náboÏenské
svobody

Aãkoli se ESLP mûl v meritorním pfiezkumu
pfiípadu vûnovat respektování soukromého
a rodinného Ïivota, náboÏenské svobodû a svo-
bodû projevu, zamûfiil se fakticky v˘luãnû na
v˘klad ãl. 9 EÚLP. SnaÏil se sice spojovat ãlánky
8 a 9 EÚLP do jednoho argumentu, ale pfiesto
i zde jednoznaãnû pfievaÏuje reflexe judikatury
k problematice náboÏenské svobody. Co se t˘ãe
relevance svobody projevu ve smyslu ãl. 10
EÚLP, shodl se Velk˘ senát nakonec jednomysl-
nû na tom, Ïe pfiípad nad rámec ãl. 8 a 9 nevy-
volává Ïádné specifické otázky související se
svobodou projevu, a nezab˘val se pfiípadn˘m
poru‰ením tohoto práva podrobnûji.

Argumentace stran

StûÏovatelka v fiízení argumentovala, Ïe zásah
do její náboÏenské svobody sice mûl zákonnou
oporu ve smyslu ãl. 8 odst. 2 a 9 odst. 2 EÚLP,
ale zpochybnila legitimitu cílÛ, které francouz-
ská legislativa sleduje. Konkrétnû stûÏovatelka
namítala, Ïe francouzské opatfiení ve své obec-
nosti neslouÏilo k ochranû vefiejné bezpeãnosti,
neboÈ systematické kontroly totoÏnosti mají v˘-
znam jen na rizikov˘ch místech. S ohledem na
argument, Ïe ve francouzské spoleãnosti má
velk˘ v˘znam reciproãní vystavování tváfií (re-
ciprocal exposure of faces), stûÏovatelka oponovala,
Ïe tento postoj nebere v potaz kulturní zvyklosti
men‰in majících odli‰nou filozofii a zdÛrazÀujících
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8 ESLP potvrdil tuto zásadu napfi. v kauze zákazu minaretÛ ve
·v˘carsku (Hafid Ouardiri proti ·v˘carsku, pfiípad ã. 65840/09),
kdyÏ nepfiipustil kontrolu ‰v˘carské legislativy in abstracto.

9 Na tomto místû je nutné pfiipomenout, Ïe protokol ã. 15 k EÚLP
z roku 2013 má zavést nov˘ odstavec do preambule EÚLP,
podle nûhoÏ mají smluvní strany v souladu s principem
subsidiarity primární odpovûdnost za ochranu lidsk˘ch práv
a základních svobod.



jiné formy komunikace neÏ komunikace vizuál-
ní. StûÏovatelka nesouhlasila ani s tvrzením, Ïe
praxe zahalování tváfie Ïeny odporuje principu
genderové rovnosti. Podle stûÏovatelky, která se
v tomto bodû dovolávala feministické doktríny,
bylo v nûkter˘ch pfiípadech no‰ení závoje zna-
mením emancipace a prÛbojnosti Ïen a jejich ak-
tivní úãasti ve spoleãnosti. Trestnûprávní zákaz
zahalování brání podle stûÏovatelky socializaci
urãité skupiny Ïen. Zákaz stûÏovatelka oznaãila
za paternalistick˘ a pfiitom nesmysln˘, protoÏe
sporné opatfiení podle ní trestá nejvíce právû ty
Ïeny, které údajnû proti paternalismu chrání.

Co se t˘ãe moÏného poru‰ení práva na sou-
krom˘ Ïivot podle ãl. 8 EÚLP, stûÏovatelka uved-
la, Ïe no‰ení burky ãi nikábu je dÛleÏitou souãásti
její sociální a kulturní identity. Odkazem na judi-
katuru ESLP upozornila na to, Ïe interakce s ji-
n˘mi lidmi ve vefiejném prostoru spadá pod
koncepci soukromého Ïivota ve smyslu ãl. 8
EÚLP. Opatfiení, které jí sice umoÏÀuje no‰ení
burky doma, ale zakazuje no‰ení burky na vefiej-
nosti, ji nutí chovat se jako rozdvojená osobnost
po zpÛsobu „Dr. Jekyll a Mr. Hyde“.10

Ve vztahu k zákazu diskriminace podle ãl. 14
EÚLP stûÏovatelka argumentovala, Ïe zákaz za-
halování tváfie, kter˘ mífií jasnû proti no‰ení
burky, vyvolává diskriminaci muslimsk˘ch Ïen.
Podle stûÏovatelky se jedná zejména o nepodlo-
Ïené rozli‰ování mezi muslimkami, které burku
nosí a ostatními pfiíslu‰nicemi muslimské víry,
které to nepovaÏují za nutné. Vzhledem k tomu,
Ïe francouzsk˘ zákon obsahoval v˘jimku ze zá-
kazu pro úãely vefiejn˘ch oslav nebo tradiãních
událostí, nastala situace, Ïe zatímco pfievleãení
za Santa Clause je v pfiedvánoãním období le-
gální, no‰ení burky bûhem období ramadánu
nikoli. Podle stûÏovatelky tedy diskriminuje
úprava pfiíslu‰níky muslimské men‰iny oproti
kfiesÈanské vût‰inû.

Francouzská vláda opírala svoji argumentaci
o legitimitu sledovan˘ch cílÛ a o zásadu pro-
porcionality. Co se t˘ãe legitimních cílÛ, Francie
uvedla na prvním místû koncepci vefiejné bez-
peãnosti, která zahrnuje nutnost identifikovat
jednotlivce a bojovat proti podvodÛm spácha-
n˘m pomocí fale‰né totoÏnosti. Zadruhé se
Francie dovolala „ochrany práv a svobod ji-
n˘ch“ ve smyslu ãl. 9 odst. 2 EÚLP a spojovala
tento cíl se základními hodnotami otevfiené
a demokratické spoleãnosti, k nimÏ podle Fran-
cie patfií dodrÏování minimálních poÏadavkÛ
sociálního Ïivota. Podle francouzské vlády hra-
je lidská tváfi v˘znamnou roli v rámci mezilidské
komunikace a vyjadfiuje jedineãnost konkrétní
osoby. Zahalování tváfie by v tomto kontextu
znamenalo pfieru‰ení sociálních vazeb a odmít-
nutí principu souÏití. 

V reakci na námitky stûÏovatelky zaujímá v˘-
znamnou ãást argumentace Francie pasáÏ
o zrovnoprávnûní Ïen a muÏÛ. Vzhledem k to-
mu, Ïe povinnost zahalovat tváfi na vefiejnosti
platí v rámci islámu jen pro Ïeny, povaÏuje
Francie tuto praxi za popírání identity Ïeny. No-
sitelka burky mÛÏe svoji individualitu vyjadfio-
vat pouze v rodinném kruhu nebo pouze mezi
Ïenami, coÏ Francie povaÏuje dokonce za naru-
‰ení samotné koncepce lidské dÛstojnosti. 

Francouzská vláda byla zfiejmû pfiekvapena
v˘rokem stûÏovatelky o tom, Ïe závoj lze vní-
mat jako znamení emancipace Ïen. PfiedloÏené
studie ukazující, Ïe muslimky nosily burku
dobrovolnû, oznaãila Francie za nedÛvûryhod-
né, neboÈ ponûkud pochybn˘ byl v˘bûr nízkého
poãtu respondentek (27, resp. 32) podle tzv. me-
tody snûhové koule. Velmi zdrÏenlivû pozna-
menala francouzská vláda, Ïe vûdeckou
hodnotu uvedené studie je tfieba vnímat opatr-
nû. AlespoÀ na dálku vzniká dojem, Ïe reálná
vûdecká hodnota bude spí‰e nulová a Ïe se jed-
ná zrovna o ten druh pseudovûdeckého aktivis-
mu nûkter˘ch lidskoprávních organizací, kter˘
v koneãném dÛsledku zdiskredituje a oslabuje
ochranu lidsk˘ch práv jako takovou. 

Pfied ESLP Francie dále uvedla, Ïe zahalová-
ní tváfie na vefiejnosti bylo ve Francii donedáv-
na zcela neobvykl˘m jevem a Ïe tato praxe byla
vefiejnû kritizována vysoce postaven˘mi zá-
stupci islámu ve Francii. 

V otázce proporcionality zásahu upozornila
francouzská vláda na ‰irok˘ prostor uváÏení
(margin of appreciation), kter˘ pfiíslu‰í smluvním
stranám pfii vyvaÏování vefiejn˘ch a soukro-
m˘ch zájmÛ. Ve prospûch souladu s principem
proporcionality hovofií podle francouzské vlády
téÏ charakter sankcí stanoven˘ch zákonem. Jed-
ná se konkrétnû o pokutu v maximální v˘‰i 159
eur nebo povinn˘ kurs obãanské v˘chovy. 

Belgická vláda podpofiila pozici Francie odka-
zem na vlastní zákon o zákazu zahalování tváfie
na vefiejnosti. Belgick˘ ústavní soud jiÏ v prosin-
ci 2012 potvrdil, Ïe no‰ení burky a nikábu 
souvisí s bezpeãnostními otázkami, omezuje
zrovnoprávnûní Ïen a podkopává samotnou
podstatu mezilidského souÏití. Belgie dodala,
Ïe „právo na izolaci“ má své meze, kdyÏ pravi-
dla oblékání odpovídají v evropsk˘ch spoleã-
nostech spoleãnému konsenzu. Ti, kdo zahalují
své tváfie, tím naznaãují vût‰inû, Ïe nechtûjí 
aktivnû participovat ve spoleãnosti. 
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Nevládní organizace, které v fiízení vystupo-
valy jednoznaãnû na podporu stûÏovatelky, se
zamûfiily zejména na problém diskriminace. Ve
stanoviscích lidskoprávních organizací se obje-
vil napfi. odkaz na moderní pojetí tzv. prÛseãíko-
vé diskriminace (intersectional discrimination).11

Podle názoru lidskoprávních aktivistÛ je zákaz
zahalování tváfie na vefiejnosti kontraproduktiv-
ní v tom, Ïe povede k vyluãování muslimsk˘ch
Ïen z vefiejného Ïivota a jejich marginalizaci,
a to na základû kombinace dvou zakázan˘ch
dÛvodÛ rozli‰ování, kter˘mi jsou pfiíslu‰nost
k náboÏenství a pohlaví. Nevládní organizace
namítly, Ïe zákaz zahalování vychází ze stereo-
typÛ a nebere v potaz, Ïe zahalované muslim-
ské Ïeny pfiedstavují zvlá‰È zranitelnou sociální
skupinu. Zástupci organizace Amnesty Interna-
tional oznaãili domnûnku, Ïe muslimské Ïeny
nosí burku a nikáb pouze pod vnûj‰ím nátlakem,
za stereotyp zaloÏen˘ na náboÏenství a gende-
ru. Podle Amnesty International vyÏaduje boj
proti diskriminaci „více nuancovan˘ pfiístup“.
Za lidskoprávní klasiku lze povaÏovat naráÏku
jedné organizace (Liberty) na pronásledování
ÎidÛ bûhem druhé svûtové války, relativnû no-
v˘ aspekt pfiedstavuje naopak odkaz zástupcÛ
Stfiediska pro lidská práva gentské univerzity
na „islamofobii“. Dal‰í nevládní organizace
(Open Society Justice Initiative) tvrdila, Ïe 
v Evropû panuje konsenzus proti zákazu zaha-
lování Ïen na vefiejnosti.

Toto pojetí „evropského konsenzu“ nakonec
pfiesnû nastiÀuje konflikt, kter˘ se pfied ESLP
v dané vûci odehrál. Na jedné stranû stál stát,
resp. stály dva státy, které v kontextu sv˘ch spe-
cifick˘ch kulturních tradic a hodnot poukazují
na spoleãensk˘ konsenzus krystalizující v ná-
rodní legislativû a judikatufie pfiíslu‰n˘ch soud-
ních institucí vãetnû ústavních soudÛ. Na stranû
druhé argumentuje lidskoprávní komunita, za-
stoupená renomovan˘mi nevládními organiza-
cemi a akademiky, evropsk˘m konsenzem
odborníkÛ a aktivistÛ. V tomto smyslu nastolil
pfiípad otázku, zda urãitá pokroková a v odbor-
n˘ch kruzích uznávaná doktrína a koncepce lid-
sk˘ch práv mÛÏe nahradit národní právní akty,
které vycházejí z pÛsobení tradiãních a konzer-
vativních aktérÛ na úrovni státních orgánÛ. 

Argumenty Soudu

Jak správnû anticipovaly v‰echny strany fiízení,
Velk˘ senát se zamûfiil pfiedev‰ím na aspekty t˘-
kající se náboÏenské svobody podle ãl. 9 EÚLP
a pfiistoupil k pfiípadu na základû osvûdãené
dogmatiky zaloÏené na zkoumání existence zá-
sahu do práva podle EÚLP, právní opory zásahu,
legitimity sledovan˘ch cílÛ a proporcionality

zásahu ve vztahu k cílÛm. Vzhledem k tomu, Ïe
existence zásahu do náboÏenské svobody (a do
soukromého Ïivota) nebyla sporná a nebyla
zpochybnûna ani existence právní opory v zá-
konû, soustfiedil se ESLP na otázku legitimity cí-
lÛ a na problém pfiimûfienosti zásahu.

ESLP zahájil podstatnou ãást sv˘ch úvah upo-
zornûním, Ïe zkoumá legitimitu cílÛ obvykle jen
struãnû. V daném pfiípadû si v‰ak uvûdomil nut-
nost vûnovat se argumentÛm francouzské vlády
k tomuto bodu mnohem podrobnûji. Zatímco
„vefiejná bezpeãnost“ je jako moÏn˘ dÛvod
omezování práv jednotlivcÛ v˘slovnû upravena
v ãl. 9 odst. 2 (a v ãl. 8 odst. 2) EÚLP, formulace
„respektování minimálního rámce hodnot otev-
fiené a demokratické spoleãnosti“ (respect for the
minimum set of values of an open and democratic so-
ciety) není v citovaném ustanovení zakotvena.
JelikoÏ si tuto skuteãnost uvûdomila také fran-
couzská vláda, snaÏila se spojovat tuto neupra-
venou formulaci s pojetím „ochrany práv
a svobod jin˘ch“, které v ãl. 9 odst. 2 (a v ãl. 8
odst. 2) EÚLP obsaÏeno je. 

ESLP se proto zab˘val otázkou, zda hodnoty
zmínûné vládou lze subsumovat pod koncepci
„ochrany práv a svobod jin˘ch“ a zamûfiil se na
následující konkrétní hodnoty tvrzené fran-
couzskou vládou: rovnost Ïen a muÏÛ, respekt
pro lidskou dÛstojnost a respekt pro minimální
poÏadavky sociálního Ïivota (nebo Ïivota ve
spoleãnosti). Co se t˘ká genderové rovnosti, 
poznamenal ESLP, Ïe se stát nemÛÏe dovolat to-
hoto obecného principu, aby omezil individuál-
ní právo Ïen, které je zaruãeno v EÚLP. Bylo by
ponûkud nestandardní, kdyby stát ve jménu
rovnosti chránil Ïenu pfied vykonáváním jejího
lidského práva. Zadruhé nepfiijal ESLP ani to, Ïe
respekt pro lidskou dÛstojnost mÛÏe slouÏit ja-
ko podklad zákazu zahalování na vefiejnosti.
Podle Soudu je konkrétní zpÛsob oblékání vyjá-
dfiením kulturní identity, která pfiispívá k de-
mokratickému pluralismu. Zahalování tváfie
v tomto smyslu není namífieno proti dÛstojnos-
ti jin˘ch. 

Pomûrnû pfiekvapivû v‰ak ESLP uznal rele-
vanci respektu pro minimální poÏadavky soci-
álního Ïivota a potvrdil, Ïe tato hodnota je
zahrnuta pod formulaci „ochrana práv a svo-
bod jin˘ch“. Soud se ztotoÏnil s úvahami fran-
couzské vlády o tom, jak tváfi pÛsobí v rámci
sociální interakce. Soud také uznal, Ïe Ïivot ve
spoleãnosti je zaloÏen na konsenzu, kter˘ se t˘-
ká chápání mezilidsk˘ch vztahÛ ve vefiejném
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prostoru. Tyto my‰lenky zformuloval Soud do
závûru, Ïe závoj jakoÏto bariéra budovaná vÛãi
ostatním mÛÏe b˘t státem chápán jako poru‰e-
ní práva ostatních na Ïivot v prostoru socializa-
ce, kter˘ ãiní spoleãné souÏití jednodu‰‰í. 

Vzhledem k tomu, Ïe koncepce „spoleãného
souÏití“ je v tomto smyslu vágní a obsahuje
v sobû moÏnost zneuÏití, vûnoval se ESLP o to
podrobnûji otázce proporcionality. Soud nejpr-
ve nastínil obecn˘ rámec testu proporcionality
vypl˘vající z dosavadní judikatury. Nad rámec
zdÛraznûní, Ïe stát má neutrálním zpÛsobem
organizovat pÛsobení rÛzn˘ch náboÏenství
a pfiesvûdãení ve spoleãnosti, Ïe nemá posuzo-
vat legitimitu konkrétní náboÏenské víry a Ïe
má zaji‰Èovat toleranci mezi antagonistick˘mi
skupinami, se ESLP nepfiímo hlásil k principu
subsidiarity, kdyÏ uznal, Ïe národní orgány ma-
jí pfiímou demokratickou legitimaci a mohou
v podstatû lépe neÏ Soud posuzovat místní po-
tfieby a podmínky. Zejména v otázkách obecné
politiky, kde mohou v demokratické spoleãnos-
ti existovat velmi odli‰né názory, má b˘t klade-
na váha pfiedev‰ím na národní politick˘ proces.
Podle ESLP platí toto pravidlo obzvlá‰È v otáz-
kách t˘kajících se vztahu státu a náboÏenství. 

Pfii aplikaci tûchto obecn˘ch kritérií na dan˘
pfiípad se vûnoval ESLP nejprve pfiimûfienosti
zásahu v zájmu vefiejné bezpeãnosti. Zásadnû
odmítl argumenty pfiedloÏené Francií k tomuto
bodu a konstatoval, Ïe zásah do dÛleÏitého prv-
ku identity jednotlivce, kter˘ souvisí s manifes-
tací víry, není v souladu s EÚLP, pokud není
specifikováno konkrétní bezpeãnostní riziko ne-
bo podezfiení z podvodu. Obecn˘ zákaz zahalo-
vání tváfie na vefiejnosti není z tohoto hlediska
pfiijateln˘.

Klíãov˘m momentem fie‰ení pfiípadu se stalo
posouzení pfiimûfienosti zásahu v zájmu mini-
málních poÏadavkÛ do sociálního Ïivota. V této
souvislosti ESLP nejprve pfiipomenul statistiku,
podle níÏ v roce 2009, pfied zavedením zákazu,
pouze málo Ïen (celkem 1900) nosilo burku ne-
bo nikáb ve Francii. Jedna se o malou men‰inu
jak z hlediska celkového obyvatelstva, tak
i z pohledu samotné muslimské komunity ve
Francii, která ãítá cca. 5 milionÛ pfiíslu‰níkÛ. Ta-
to statistika podle Soudu vyvolává urãité po-
chybnosti ve vztahu k pfiimûfienosti zásahu.
ESLP dále uznal velmi v˘znamn˘ dopad záko-
na na osobní Ïivot nositelek burky. TéÏ vzal na
vûdomí, Ïe se bûhem politické debaty o novém
zákonû objevovaly islamofobní poznámky, pfii-
ãemÏ ani Soud, ani lidskoprávní aktivisté ne-
specifikovali, v ãem mûl spoãívat islamofobní
charakter konkrétních v˘rokÛ. ESLP dodal, Ïe
poznámky, které pfiedstavují obecn˘ a vehe-
mentní útok na náboÏenskou nebo etnickou

men‰inu, nejsou sluãitelné s hodnotami tolerance,
sociálního míru a nediskriminace podle EÚLP. 

Podle Soudu v‰ak hovofií ve prospûch fran-
couzského opatfiení skuteãnost, Ïe není vyloÏe-
nû namífieno proti náboÏenství. Aãkoli se
opatfiení t˘ká hlavnû urãité skupiny muslim-
sk˘ch Ïen, není cílem opatfiení zákaz náboÏen-
ského symbolu. Zákonná úprava ve Francii
totiÏ pfiipou‰tí ‰irokou ‰kálu náboÏensk˘ch
symbolÛ jako souãást oblékání. Hlavním cílem
zákona je zakazovat zahalování tváfie. Za velmi
mírné povaÏoval Soud také moÏné sankce, kte-
ré lze legitimnû za poru‰ení zákona ukládat.

Velmi správnû podtrhl Soud paradox pfiípadu.
Na jedné stranû zákaz no‰ení burky a nikábu
mÛÏe vést k omezování plurality ve spoleãnos-
ti, ale na stranû druhé je urãitá sociální komuni-
kace v souladu s poÏadavky spoleãného souÏití
pfiedpokladem vyjadfiování pluralismu a tole-
rance. Aãkoli to Soud takto jasnû nevyjadfiuje,
mÛÏe pÛsobit paradoxnû, kdyÏ se plurality a to-
lerance dovolávají ti, kdo sv˘mi bariérami brání
spoleãnému proÏívání a vyjadfiování pluralis-
mu a tolerance.

Podle Soudu je na samotné spoleãnosti, aby
rozhodla o zahalování tváfie na vefiejnosti,
a Soud má b˘t v takov˘ch otázkách zdrÏenliv˘.
ESLP se dostal k jádru vûci, kdyÏ poznamenal,
Ïe judiciální pfiezkum tohoto rozhodnutí by
znamenal pfiezkum rovnováhy, které bylo dosa-
Ïeno v demokratickém procesu v dotyãné spo-
leãnosti. S ohledem na takto ‰iroce vymezen˘
prostor uváÏení na stranû státu dospûl Soud
k závûru, Ïe ãlánky 8 a 9 EÚLP nebyly v pfiípa-
dû S.A.S. proti Francii poru‰eny. Tento v˘sledek
byl podpofien vût‰inou 15 soudcÛ Velkého sená-
tu, dvû soudkynû (Angelika Nußberger a Hele-
na Jäderblom) disentovaly.

Disentující soudkynû se ve svém stanovisku
domnívají, Ïe vût‰inov˘ názor obûtoval indivi-
duální práva ve prospûch abstraktních princi-
pÛ. Podle nich neexistuje právo jednotlivce na
kontakt s jin˘mi lidmi, neboÈ neexistuje k tako-
vému právu odpovídající povinnost. Naopak je
podle nich souãástí práva na soukrom˘ Ïivot
právo nekomunikovat a právo nevstupovat do
kontaktu s jin˘mi na vefiejnosti. Právo na re-
spektování soukromého Ïivota tedy zahrnuje
právo b˘t „outsider“.

Nakonec se také Nußberger a Jäderblom do-
staly k otázce evropského konsenzu. Podle nich
lze evropsk˘ konsenzus urãovat podle meziná-
rodních smluv, srovnáním právních úprav
a mezinárodního soft law. Skuteãnost, Ïe pouze
2 z celkem 47 smluvních stran zavedly celostát-
ní zákaz zahalování tváfie na vefiejnosti, vzaly
soudkynû jako dÛkaz, Ïe v ostatních smluvních
státech není takov˘ zákaz povaÏován za nutn˘.
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Soudkynû pfiitom nejen ponûkud opomenuly
probíhající debaty v jin˘ch státech, ale také ar-
gument, Ïe zahalování tváfie Ïen je v Evropû po-
mûrnû nov˘m fenoménem, kter˘ se t˘ká
v podstatû jen nûkter˘ch státÛ se silnou men‰i-
nou pfiistûhovalcÛ zejména z Arabského poloost-
rova. Druh˘m faktorem evropského konsenzu je
podle Nußberger a Jäderblom shoda lidskopráv-
ních aktivistÛ na úrovni Parlamentního shro-
máÏdûní Rady Evropy a nevládních organizací,
ãímÏ se vlastnû nepfiímo vracely ke zmínûnému
problému „evropského konsenzu“.

Hodnocení

Velk˘ senát ESLP vyuÏil pfiípadu S.A.S. proti
Francii k tomu, aby zformuloval nejen zásadní
úvahy k v˘kladu a aplikaci náboÏenské svobo-
dy ve smluvních státech, ale definoval také hra-
nice soudního zasahování do demokratického
rozhodovacího procesu na národní úrovni. Pfií-
stup ESLP k problematice demokratického roz-
hodování vût‰iny o právech men‰iny lze
povaÏovat za smûrodatn˘. Urãit˘m zpÛsobem
Soud ve svém rozsudku anticipoval vstup
v platnost 15. dodatkového protokolu k EÚLP,
kter˘ zavede do preambule EÚLP explicitní od-
kaz na princip subsidiarity a na prostor uváÏe-
ní ve prospûch smluvních stran.12

Na v˘sledku fiízení je zaráÏející, Ïe ESLP ne-
pfiijal témûfi Ïádn˘ argument ze strany Francie.
Soud odmítl argument, Ïe je tfieba dotãené nosi-
telky burky a nikábu chránit pfied diskriminací
na základû pohlaví. Neobstál ani odkaz na lid-
skou dÛstojnost v‰ech jednotlivcÛ, kdyÏ ESLP
v˘slovnû uchopil odli‰né zpÛsoby oblékání jako
znak pluralismu nutného v demokratické spo-
leãnosti. Podle ESLP samotné no‰ení zahalení
tváfie není uráÏkou ani vlastní dÛstojnosti Ïeny
ani dÛstojnosti ostatních. Soud také rozcupoval
argumenty Francie zaloÏené na ochranû vefiejné
bezpeãnosti a jednoznaãnû vylouãil, Ïe by mohl
odkaz na vefiejnou bezpeãnost slouÏit jako pfii-
jatelné odÛvodnûní blanketní trestní normy za-
kazující no‰ení burky a nikáb na vefiejnosti. 

Jako jedin˘ argument Francie, kter˘ pfied
Soudem obstál, zbyl nakonec odkaz na legitim-
ní cíl, kter˘ v‰ak jako takov˘ ani není v ãl. 9
odst. 2 EÚLP v˘slovnû zakotven. Soud subsu-
moval tzv. minimální poÏadavky Ïivota ve spo-
leãnosti a spoleãného souÏití pod koncepci
ochrany práv a svobod ostatních a pfiipustil le-
gitimitu a proporcionalitu francouzské úpravy.

Podle na‰eho názoru není hlavním pouãením
vypl˘vajícím z rozsudku ESLP ve vûci S.A.S.
proti Francii v˘klad republikánského principu
spoleãného souÏití (vivre ensemble), ale ochrana
principu formální demokracie na národní úrov-

ni. Za klíãové proto povaÏujeme odkazy na tzv.
evropsk˘ konsenzus v argumentech intervenu-
jící nevládní organizace a dvou disentujících
soudkyÀ ESLP. Zatímco vût‰ina soudcÛ Velkého
senátu explicitnû konstatovala, Ïe v otázce zá-
kazu zahalování tváfie na vefiejnosti neexistuje
konsenzus v evropsk˘ch státech, lidskoprávní
aktivisté takov˘ konsenzus pfiedpokládali. 

V tomto pfiíspûvku jsme upozornili na to, Ïe
Soud mûl na v˘bûr dvû koncepce „evropského
konsenzu“. Na jedné stranû mohl poukázat na
spoleãensk˘ konsenzus krystalizující v národní
legislativû a judikatufie pfiíslu‰n˘ch soudních
institucí vãetnû ústavních soudÛ. Na stranû dru-
hé se mohl pfiipojit k v˘kladu lidskoprávní ko-
munity a disentujících soudkyÀ, které vnímají
„evropsk˘ konsenzus“ jako shodu odborníkÛ
na lidská práva a aktivistÛ. Velk˘ senát se na-
konec rozhodl pro první pojetí a otevfiel tím pro-
stor uváÏení smluvním státÛm a vnitrostátnímu
demokratickému procesu.

Pfiitom není vÛbec na místû idealizovat de-
mokratick˘ proces jako rozhodování vût‰iny na
základû formálnû korektního procesu. Nejed-
nou jiÏ bylo upozornûno na to, Ïe demokracie
ve formálním smyslu mÛÏe v materiálním
smyslu vést k rozhodnutím popírajícím samot-
né základy lidsk˘ch práv a práv men‰in. Sa-
motn˘ ESLP ve svém rozsudku právem
kritizoval, Ïe se mohou v politické debatû obje-
vovat také uráÏlivé v˘roky znevaÏující práva
jednotlivcÛ a podnûcující intoleranci. Pravda je,
Ïe otázka no‰ení muslimského symbolu mÛÏe
obzvlá‰È silnû emocionálnû pÛsobit na politic-
kou debatu, kde aktéfii (nejen jedné strany) ne-
chodí pro silná a nevhodná slova daleko.

Je‰tû hor‰í variantou by byl ov‰em reÏim ja-
kési celoevropské lidskoprávní doktríny, která
v podání lidskoprávních organizací a aktivistÛ
z akademick˘ch institucí nahrazuje sloÏit˘ roz-
hodovací proces na národní úrovni. Lze uvítat,
Ïe ESLP vrátil koncepci lidsk˘ch práv podle
EÚLP „na zem“. Nijak pfiitom nepfiedurãoval
v˘sledek pozemské politické debaty a vÛbec ne-
naznaãil, Ïe zákaz zahalování tváfie na vefiejnos-
ti je politicky a morálnû Ïádoucí fie‰ení, spí‰e
naopak. Podstatné v‰ak je, Ïe pokud podobná
úprava odráÏí demokratick˘ konsenzus na ná-
rodní úrovni a pfiitom nepfiedstavuje excesivní
zásahy do práv men‰in, nelze ji nahradit lid-
skoprávními argumenty ve ·trasburku. 
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12 Viz ãl. 1 dodatkového protokolu ã. 15. Vstup protokolu ã. 15
v platnost vyÏaduje ratifikaci v‰emi smluvními stranami EÚLP.
V danou chvíli (stav v srpnu 2014) ratifikovalo protokol ã. 15
celkem 10 státÛ, 29 státÛ vãetnû âeské republiky dosud pfiipojily
pouze svÛj podpis. 


