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Prohlá²ení

Prohla²uji, ºe jsem esej na téma: P°ípad Shabina Begum v. Denbigh High School aneb

�jde o ²est palc·� zpracoval sám a uvedl jsem v²echny pouºité prameny. Dávám souhlas
s prvním zve°ejn¥ním své eseje vyhla²ovateli sout¥ºe nebo spolupracujícími institucemi
v papírové £i elektronické podob¥.

V Praze dne 26. kv¥tna 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 Úvod

Soudní rozhodnutí, které povaºuji za natolik zajímavé a inspirativní, aby se ocitlo v
u£ebnici základ· spole£enských v¥d pro st°ední ²koly, je rozhodnutí jeº ze ²kolského
prost°edí samo vychází. Jde o kontroverzní p°ípad Shabiny Begum.1

Tento p°ípad je velmi dobrou ukázkou °e²ení kon�iktních situací, které vznikají v d·-
sledku (snahy o) souºití p°íslu²ník· r·zných kultur, náboºenství a jejich více £i mén¥
radikálních frakcí.

A£koliv je moºné p°ístupu soud· v tomto p°ípad¥ nemálo v¥cí vytýkat, myslím si, ºe
p°edstavuje °adu trend·, které jsou hodny následování. Jde p°edev²ím o zhodnocení
argumentace obou stran, snahu vyváºit zájmy na ochran¥ práv zaru£ených Evropskou
úmluvou o lidských právech (EÚLP) a d·v¥ru v dob°e od·vodn¥né rozhodování aktér·
na místní úrovni, kte°í mají k °e²ení kon�iktu nejblíºe. Vím, ºe se tato pozitiva mohou
jevit pon¥kud banální a samoz°ejmá. Rozhodovací praxe týkající se EÚLP, a p°edev²ím
ta Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), mne v²ak p°esv¥d£ují o opaku.

Problematika ²kolních uniforem, muslimského odívání a p°ist¥hovalc· z indického sub-
kontinentu se m·ºe na první pohled jevit jako £eskému kontextu velmi vzdálená. Pokud
se ale podíváme na stále rostoucí po£et d¥tí migrant· v £eských ²kolách, problémy se
vzd¥láváním jiných d¥tí neº etnických �ech· a projevy ²ikany v·£i t¥m, kte°í se oblékají
a projevují �jinak� neº v¥t²ina, stane se pro nás soudní p°íb¥h z britského prost°edí více
neº aktuálním.

Na druhou stranu bych cht¥l hned v úvodu varovat p°ed snahou o p°íli²né zobec¬ování
a �odtrhávání� p°ípadu od jeho kontextu. Lord Bingham v úvodu rozsudku Odvolacího
výboru Sn¥movny lord· zd·raznil, ºe p°ípad se týká konkrétní ºákyn¥, konkrétní ²koly
na konkrétním míst¥ a v konkrétním £ase. Rozhodnutí je tedy t°eba brát v kontextu
daného p°ípadu a nepovaºovat je za politické rozhodnutí o tom, jaké islámské od¥vy jsou
ve ²kolství povoleny.2 Toto p°edznamenání by bylo dobré mít na pam¥ti p°i rozhodo-
vání v²ech p°ípad· týkající se náboºenské svobody (a nejen jí). A£koliv je zde zájem
na konstantní judikatu°e v rámci napl¬ování principu právní jistoty, je t°eba u p°ípad·
týkajících se náboºenské svobody velmi poctiv¥ hodnotit kontext. Protoºe u náboºenství
se dotýkajících p°ípad· platí speci�cita a jedine£nost jednotlivých situací snad je²t¥ více
neº jinde.

1R (on the application of Begum) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School, [2004]

EWHC 1389 (Admin) (High Court), [2005] EWCA Civ 199 (Odvolací soud) a [2006] UKHL 15 (Odvolací

výbor Sn¥movny lord·).
2R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

(Appelants) [2006] UKHL 15, odst. 2.
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2 Skutkový stav a vývoj procesu

Muslimská dívka Shabina Begum se ve Spojeném království narodila rodi£·m bangla-
dé²ského p·vodu. Ve svých dvanácti letech za£ala po vzoru své star²í sestry chodit na
Denbigh High School. Po dva roky se ned¥lo nic zvlá²tního. 3. zá°í 2002 dorazila do ²koly
v doprovodu svého bratra a dal²ího mladíka. Nem¥la na sob¥ ²kolní uniformu, ale volný
splývavý svrchní ²at zahalující v²e krom¥ obli£eje, který se nazývá dºilbáb (jilbab).

Ptali se po °editelce, která v²ak momentáln¥ nebyla dostupná. Proto se pustili do del²í
diskuse s jejím zástupcem. Tvrdili, ºe pro Shabinu je to jediné oble£ení slu£itelné s jejím
náboºenským p°esv¥d£ením. �e je jejím lidským právem chodit v dºilbábu v²ude na
ve°ejnosti. A ºe pokud ji ²kola nenechá ú£astnit se takto výuky, podají ºalobu. Zástupce
°editelky povaºoval jejich chování za nep°im¥°ené a poslal Shabinu dom·, aby se p°evlékla
do ²kolní uniformy.

Je t°eba podotknout, ºe Denbigh High School nebyla jen tak oby£ejnou ²kolou. Na-
v²t¥vovaly ji jedenácti- aº ²estnáctileté d¥ti deseti r·zných náboºenství pocházející z 21
etnických skupin. V dob¥ rozhodování tvo°ilo osazenstvo ²koly 79 % muslim·. Ze ²esti
rodi£· ve správní rad¥ ²koly byli £ty°i muslimové (mezi nimi p°edseda místní rady me-
²it). Také °editelka ²koly byla muslimka, pocházející z bengálské rodiny, vyr·stala v Indii,
Pákistánu a Bangladé²i, a byla tedy dob°e obeznámena se zp·soby odívání muslimských
ºen.

�kolní uniformy na Denbigh High School m¥ly také n¥kolik zvlá²tností. Obdivuhodný a
p°íkladný je p°edev²ím proces jejich vzniku. Do n¥j byli zapojeni rodi£e, ºáci, zam¥st-
nanci ²koly a imámové t°í místních me²it. Schváleny byly t°i druhy uniforem, mezi nimi
i ²alvar kamíz (shalwar kameez ): pod kolena dlouhá halena bez rukáv· se £tvercovým
výst°ihem no²ená na ko²ili s kravatou a dopln¥ná volnými kalhoty zuºujícími se u kot-
ník·; jako volitelná £ást byl povolen také tmavomodrý ²átek, v zimních m¥sících pak
byl na vrchu no²en svetr. Uniformy, které vznikaly v rámci snahy vyhov¥t co nejvíce
náboºenským a kulturním poºadavk·m rodi£· a ºák· byly výrazem spole£né identity
a pomáhaly udrºovat (tolik cen¥ný) spole£ný standard bránící p°íli²nému projevování
rozdíl· v ekonomickém postavení rodin. Díky spolupráci s p°edstaviteli místních nábo-
ºenských komunity byl zaji²t¥n také soulad s náboºenskými poºadavky a tradicemi, £ehoº
dokladem byla i absence stíºností na ²kolní uniformy aº do £asu Shabiny Begum.

Podle bratra Shabiny byly s no²ením ²alvar kamíz spojeny t°i problémy: za prvé, jde o
projev pákistánské kultury, nikoliv o oble£ení muslim·. Za druhé, (v letních m¥sících)
nezakrývá paºe a p°es ko²ili toho jde p°íli² vid¥t. Za t°etí, sahá jen kousek pod kolena,
nikoli aº ke kotník·m. Jak Shabina sama uvedla v rozhovoru pro GMTV:3 ²kolní uni-
forma je o ²est palc· krat²í neº dºilbáb. Ohledn¥ délky je nutno poznamenat, ºe ²kola

3Dostupný na http://www.youtube.com/watch?v=9hN-vAb4dQg nebo po zadání klí£ových slov

�shabina begum interview� do vyhledáva£e na YouTube.com.
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argumentovala bezpe£ností ºák·, nebo´ musí zdolávat velké mnoºství schod· a riziko
p°i²lápnutí del²í sukn¥ je p°íli² vysoké. Protiargumentem je samoz°ejm¥ no²ení dºilbábu
a jiných dlouhých oblek· na °ad¥ britských ²kol, aniº by byla hlá²ena vy²²í úrazovost.

�kola dbala na to, aby rodi£e byli jiº dlouho p°ed nástupem informováni o povinnosti
d¥tí nosit ²kolní uniformy a o jejich p°esných speci�kacích. Nejinak tomu bylo i v p°ípad¥
Shabiny Begum a její sestry. Nutno dodat, ºe rodina Shabiny neºila ve spádové oblasti
Denbigh High School, takºe volba této ²koly v sob¥ obsahovala také rozhodnutí se pro
²kolní uniformu.

Zp¥t k událostem 3. zá°í 2002. Shabina opravdu dom· ode²la, ale do ²koly se jiº nevrátila.
Nebo´ jak °ekl mladý muº, který ji doprovázel: nebyli ochotni v otázce od¥vu ustupovat.
Je²t¥ tentýº den napsala °editelka ²koly matce a bratrovi Shabiny (její otec zem°el kdyº
jí byly t°i roky); ve svém dopise popsala události daného dne a vysv¥tlila situaci týkající
se uniforem. Následujícího dne pak ²kola telefonovala do domácnosti Shabiny. Telefon
vzal muº, který oznámil, ºe Shabina se setkala se svým právníkem a rozhodli se ²kolu
ºalovat. 5. zá°í zástupce °editelky op¥t mluvil telefonicky s bratrem Shabiny, který mu
sd¥lil, ºe doty£nou není ochoten pustit do ²koly, pokud jí nebude dovoleno nosit dlouhou
sukni.

�kola se obrátila na °adu islámských institucí s ºádostí o posouzení, zda jejich ²kolní
uniforma odporovala poºadavk·m islámu na odívání ºen. Ve²kerá stanoviska podpo°ila
soulad uniformy s islámem. Od £ásti t¥ch, kte°í se vyjád°ili v²ak pozd¥ji právníci Sha-
biny obdrºeli stanoviska podporující stanovisko dívky (pravd¥podobn¥ odli²n¥ poloºené
otázky).

Jiº od zá°í 2002 se ²kola ve spolupráci s místním ²kolským ú°adem (Education Welfare

Service) snaºila, aby Shabina nez·stala sed¥t doma bez moºnosti vzd¥lávání. Nabídli jí
moºnost chození do jedné ze t°í ²kol v daném míst¥, kde by dºilbáb nebyl problém (a´
jiº z d·vodu voln¥j²ích pravidel odívání nebo absence muº·). Nakonec ji rodina zkusila
p°ihlásit do jedné z nich, ale ta byla momentáln¥ plná; a a£koliv jim byla nabízena
pomoc s odvoláním, pop°. se ºádostí o p°ijetí do jiné ²koly, odmítli. �kola se alespo¬
snaºila zasílat Shabin¥ relevantní práci na doma s tím, ºe odevzdané úlohy (by) byly
b¥ºn¥ hodnoceny; mnoºství odevzdaných prací v²ak bylo podle ²koly (nulové £i) velmi
nízké.

22. °íjna poslali právníci Shabiny do ²koly dopis, ve kterém se ohrazovali proti jejímu
vylou£ení ze ²koly (ke kterému formáln¥ nedo²lo), nebo´ si odmítla sundat muslimský
od¥v skládající se ze ²átku a dlouhého svrchního od¥vu. V dopise stálo, ºe pro dot£enou
ºákyni ²lo o absolutní náboºenskou povinnost a v jednání ²koly bylo spat°ováno poru²ení
£l. 8, 9 a 14 EÚLP a £l. 2 jejího dodatkového protokolu £. 1 (právo na respektování
rodinného a soukromého ºivota; svoboda smý²lení, sv¥domí a náboºenského vyznání;
zákaz diskriminace; a právo na vzd¥lání).



4 KAPITOLA 3. HODNOTIT OPRAVDOVOST VÍRY A P�ESV�D�ENÍ?

Podanou ºalobu anglický vrchní soud (High Court) zamítl. Neshledal poºadavek jednotné
²kolní uniformy v daném p°ípad¥ v rozporu se svobodou náboºenství podle £l. 9 odst. 1
EÚLP. A i kdyby byl postup ²koly povaºován za zásah do náboºenské svobody, bylo jej
moºno ospravedlnit na základ¥ £l. 9 odst. 2 EÚLP, nebo´ poºadavek jednotné uniformy
napl¬uje legitimní cíl, je p°im¥°ený a slouºí k ochran¥ práv a svobod druhých. Nebyl
shledán ani zásah do práva na vzd¥lání.4

P°ípad pokra£oval p°ed Odvolacím soudem (Court of Appeal), jenº rozhodnutí vrchního
soudu zvrátil. Do²el k záv¥ru, ºe poslání Shabiny dom· bylo lze povaºovat za vylou£ení ze
²koly. �kola svým nevhodným postupem zasáhla do náboºenské svobody ºákyn¥ a a£koliv
²lo o zásah p°edepsaný zákonem (právním p°edpisem), nebyl tento zásah nezbytný v
demokratické spole£nosti. Podle Odvolacího soudu se m¥la ²kola snaºit o vyváºení práv
a zájm· v²ech zú£astn¥ných, tedy ²koly, ostatních ºák· a p°edev²ím Shabiny. �kola si
m¥la hned na po£átku poloºit 6 otázek týkajících se náboºenské svobody ºákyn¥ a jejích
moºných omezení podle £l. 9 EÚLP. Denbigh High School se nicmén¥ podle Odvolacího
soudu zabývala pouze zájmy ²koly a ostatních ºák·, nikoliv Shabiny.5

Spor s kone£nou platností rozhodl 22. b°ezna 2006 Odvolací výbor Sn¥movny lord·, který
zru²il rozhodnutí Odvolacího soudu a potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupn¥. T°i z
p¥ti lord· se usnesli, ºe nedo²lo k zásahu do náboºenské svobody Shabiny Begum (lord
Bingham of Cornhill, lord Scott of Foscote a lord Ho�mann); lord Nicholls of Birkenhead a
baronka Hale of Richmond shledali v jednání ²koly zásah do náboºenské svobody ºákyn¥.
V²ech p¥t se nicmén¥ shodlo, ºe v daném p°ípad¥ (by) byl zásah ospravedlnitelný na
základ¥ ochrany práv jiných studentek dané ²koly.6

3 Hodnotit opravdovost víry a p°esv¥d£ení?

P°ípad Shabiny Begum re�ektuje pom¥rn¥ zajímav¥ otázku vztahu subjektivní víry je-
dince a jejího objektivního (objektivizovatelného) vyjád°ení. Na jednu stranu je totiº
primárn¥ a absolutn¥ chrán¥n vnit°ní prostor náboºenské svobody jednotlivce (forum
internum), na stranu druhou je velmi t¥ºké tuto víru vztahovat k vn¥j²ím projev·m.
Problém tkví p°edev²ím v tom, ºe není moºné stav¥t na subjektivním proºívání jedince,

4R (on the application of Begum) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School [2004]

EWHC 1389 (Admin).
5R (on the application of Begum) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School [2005]

EWCA Civ 199. Gareth Davies. �Banning the Jilbab: Re�ections on Restricting Religious Clothing in

the Light of the Court of Appeal in SB v. Denbigh High School �. Anglicky. In: European Constitutional

Law Review 1 (2005). S. 511�530. Gareth Davies. �The House of Lords and Religious Clothing in Begum

v. Head teacher and Governors of Denbigh High School �. Anglicky. In: European Public Law 13.3 (2007).

S. 423�432.
6R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

(Appelants) [2006] UKHL 15.
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ani není moºno jeho víru objektivn¥ pro pot°eby rozhodnutí posoudit (nebo´ by ²lo op¥t
o subjektivní soud, tentokráte t°etí osoby � soudce).

V rozsudcích je moºné £íst mezi °ádky p°esv¥d£ení, ºe rozhodnutí se pro no²ení dºilbábu
nebylo osobním rozhodnutím Shabiny, ale bylo jí vnuceno bratrem, rodinou £i komunitou.
Soudcové tak vyvodili ze zp·sobu jejího doprovodu v první ²kolní den,7 z velké náhlosti
zm¥ny8 a z toho, ºe d·vody pro tuto zm¥nu podával z po£átku jen její bratr.9 U£in¥ní
takového soudu nebylo p°íli² obtíºné, nebo´ i v médiích se objevovala °ada spekulací o
napojení Shabinina bratra Shuweb Rahmana na skupinu radikálních islamist· Hizb ut-
Tahrir a o tom, ºe tato skupina se pokusila Shabinu vyuºít pro podporu svých politických
cíl·.10

Tendence nebrat naprosto váºn¥ svobodnou volbu Shabiny, její t¥lesný a duchovní vý-
voj je moºné kritizovat jako aroganci a paternalismus soudc· vnucujících dot£ené dívce
svou interpretaci jejího jednání.11 Sama Shabina totiº tvrdila, ºe ²lo o volbu vyplýva-
jící z jejího náboºenského uv¥dom¥ní. Baronka Hale of Richmond jako jediná ze soudc·
upozornila na t¥lesné, poznávací a psychologické zm¥ny provázející pubertu.12 Soudci se
v²ak nijak nezabývali moºností, ºe by ke zm¥n¥ v jejím chování do²lo v souvislosti s první
menstruací, která je v islámu mezníkem v zahalování se p°ed dosp¥lými a dospívajícími
muºi.13

I kdyº tedy m¥li soudcové pochybnosti o opravdovosti vnit°ní prom¥ny Shabiny, snaºili se
brát její tvrzení váºn¥. Tedy alespo¬ do té míry, ºe v·£i nim nehledali protid·kazy. Není
to p°ístup, který by pln¥ p°ijímal a respektoval náboºenské p°esv¥d£ení dot£ené osoby,
ale jde o výrazn¥ citliv¥j²í p°ístup ve srovnání s ESLP. Ten se totiº vícekrát uchýlil k
vyloºení toho, co cht¥ly st¥ºovatelky svým symbolickým zp·sobem odívání vyjád°it, aniº
bral v potaz to, co samy tvrdily.14

S opravdovostí víry a vnit°ní motivací souvisí také vztah náboºenského p°esv¥d£ení jed-
notlivce a o�ciálních autorit spojovaných s daným náboºenstvím (kultem, hnutím atp.).

7Lord Ho�mann a Lord Scott, R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and

Governors of Denbigh High School (Appelants) [2006] UKHL 15, odst. 46 a 80.
8Lord Bingham, R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and Governors of

Denbigh High School (Appelants) [2006] UKHL 15, odst. 9.
9Bennett J, R (on the application of Begum) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

[2004] EWHC 1389 (Admin), odst. 67�68.
10Robert Mendick a Kiran Randhawa. �Muslim girl's brother linked to Islam radicals�. Anglicky. In:

London Evening Standard (04. b°ezna 2005) (Nav²tíveno 24. 05. 2009).
11Takovýto p°ístup byl v rámci rozhodování ESLP kritizován nap°. v odst. 11 nesouhlasného stanoviska

soudkyn¥ Tulkens, Leyla �ahin v. Turecko, stíºnost £. 44774/98 (2005).
12R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

(Appelants) [2006] UKHL 15, odst. 93.
13Lieve Gies. �What not to Wear: Islamic Dress and School Uniforms�. Anglicky. In: Feminist Legal

Studies 14.3 (2006). S. 377�389, s. 379�381.
14Viz nap°. Dahlab v. Switzerland, stíºnost £. 42393/98 (2001) nebo Leyla �ahin v. Turecko, stíºnost

£. 44774/98 (2005).
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V na²em p°ípad¥ Denbigh High School kontaktovala n¥kolik muslimských autorit, aby
získala podklady pro svá dal²í rozhodnutí ve v¥ci ²kolní uniformy. Jde nepochybn¥ o
chvályhodný postup vycházející z faktu, ºe i v rámci jednoho náboºenství existuje více
názorových skupin. Otázkou nicmén¥ je, nakolik je instituce £inící rozhodnutí schopna
oslovit autority blízké osob¥ o jejíº náboºenskou svobodu se jedná. A je²t¥ ²í°eji, nakolik
je moºné objektivizovat náboºenské p°esv¥d£ení jednotlivce do podoby o�ciálního u£ení
ur£ité náboºenské skupiny. Zcela nepochybn¥ je nutno z praktických d·vod· balancovat
n¥kde mezi subjektivními vyjád°eními dot£ené osoby a p°edstaviteli ²ir²í náboºenské ko-
munity, ve které se tato osoba pohybuje. A a£koli by bylo záhodno mít soudce vzd¥lané i v
kulturních a náboºenských otázkách, zrazoval bych p°ed p°íli²ným stav¥ním rozhodnutí
na (p°ed)porozum¥ní soudc·, aby se p°edcházelo situacím jako zpochybn¥ní existence
novopohanského náboºenství Wicca Evropskou komisí pro lidská práva.15

Jedna ze zásadních otázek rozhodování p°ípad· týkajících se náboºenské svobody z·stává
stále otev°ena k diskusi: Nakolik brát v potaz vnit°ní duchovní ºivot a p°esv¥d£ení jed-
notlivce, nakolik nechat promlouvat autority jeho £i její náboºenské skupiny � a nakolik
nechat na soudcích, aby aplikovali své �náboºenské p°edporozum¥ní�?

4 Svobodná volba a informovaný souhlas

Otázka vnit°ní víry a p°esv¥d£ení úzce souvisí také se svobodou volby tato p°esv¥d£ení
projevovat ve vztahu k vn¥j²ímu sv¥tu. Na jednu stranu lze ve vn¥j²ích projevech nábo-
ºenské svobody spat°ovat projev komplikovaného vnit°ního my²lenkového (£i emocionál-
ního) procesu; na stranu druhou by bylo t¥ºko správné opomíjet vliv okolní spole£nosti na
formování ur£itého rozhodnutí £i (náboºenského) projevu. Je také otázkou, jakou roli v
konkrétním rozhodnutí hrálo náboºenské p°esv¥d£ení � a jaký byl význam jiných faktor·.

V p°ípad¥ Shabiny Begum ²lo o to, nakolik v sob¥ nesla volba ²koly souhlas s no²ením
ur£itého druhu ²kolní uniformy (²alvar kamíz). A obecn¥ji, nakolik je moºné argumentovat
dodrºováním (nep°ímých) diskrimina£ních podmínek na základ¥ volby ú£asti v ur£ité
korporaci.

Lord Bingham shrnul argumentaci ESLP, který nebyl ochoten shledat zásah do svobody
náboºenského projevu u osob, jeº dobrovoln¥ p°ijaly zam¥stnání £i jinou roli neumoº-
¬ující pln¥ praktikovat jejich víru � pokud zde byly jiné moºnosti jak a kde tuto víru
pln¥ praktikovat. Nap°. pokud m¥li rodi£e �loso�cké a náboºenské výhrady v·£i sexuální
výchov¥ ve ²kole a byla zde moºnost, aby dít¥ vzd¥lávali sami £i poslali do jiné ²koly.16

Nebo v p°ípad¥ Karaduman v. Turecko volba sekulární univerzity znamenala p°istoupení
na povinnost být na fotogra�i bez ²átku.17 �trasburský soud zachází dokonce tak daleko,

15X. v. Spojené království, stíºnost £. 7291/75 (1977).
16Kjeldsen, Busk Madsen a Pedersen v. Dánsko, stíºnosti £. 5095/71, 5920/72 a 5926/72 (1976).
17Karaduman v. Turecko, stíºnost £. 16278/90 (1993).
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ºe zásah do náboºenské svobody shledává aº v p°ípad¥, ºe alternativní uspokojení ná-
boºenského projevu nebylo realisticky moºné. S tak radikálním pojetím lord Bingham
nesouhlasí, ale v p°ípad¥ Shabiny vid¥l reálnou moºnost nav²t¥vování jiné ²koly, a proto
nenalezl v povinnosti ²kolní uniformy zásah do svobody náboºenství. Na moºnosti na-
v²t¥vování jiné ²koly se vícemén¥ shodli v²ichni £lenové Odvolacího výboru Sn¥movny
lord·.18

Analýza reálných alternativ ke ²kole, jeº byla výsledkem volby Shabiny a její rodiny
je jednou ze silných stránek tohoto p°ípadu. To je dáno jiº p°ístupem Denbigh High
School a místních ú°ad·, které se snaºily nalézt pro Shabinu jinou vzd¥lávací instituci,
aby nebylo její vzd¥lání zanedbáno. Fakt, ºe rodina Shabiny se dlouhou dobu váºn¥
nezabývala alternativní ²kolou sv¥d£í proti jejich snaze zajistit Shabin¥ nejlep²í moºné
vzd¥lání. A£koliv i pro tu by se dal najít podp·rný argument v aktu volby Denbigh High
School, v jejíº spádové oblasti neºili.

P°ístup britských soudc· prozkoumávajících reálné alternativy ºákyn¥ je moºné postavit
do kontrastu s p°ístupem ESLP, který se v p°ípad¥ vylou£ení ze ²koly pro no²ení hidºábu
na hodinách t¥lesné výchovy jinými moºnostmi vzd¥lávání dívek p°íli² nezabýval.19

Odvolacímu výboru Sn¥movny lord· je nicmén¥ vytýkáno, ºe se nev¥noval problém·m a
sociálním náklad·m spojeným s posíláním dít¥te do jiné ²koly. Mezi n¥ pat°í zásah do
emo£ního a akademického vývoje dít¥te, ale také riziko ghetoizace související s posíláním
d¥tí ur£itého vyznání do konkrétních ²kol.20

Komplikovanou sférou je také rozli²ování mezi osobní volbou Shabiny a volbou, kterou
u£inila její rodina. Pro soudce t¥chto více hlav rozhodujících o osudu Shabiny pon¥kud
splývá. To by mohlo být problematické, pokud bychom p°istoupili na argumentaci, ºe
p·vodní volbu ²koly u£inili rodi£e � a dcera poté, co se osobn¥ rozhodla následovat cestu
islámu, u£inila také rozhodnutí nosit dºilbáb. V takovém p°ípad¥ by bylo otázkou, nakolik
by bylo moºno hovo°it o d·sledku jednou u£in¥né volby.

Baronka Hale of Richmond se staví pon¥kud negativn¥ k moºnosti, ºe by no²ení ná-
boºenského od¥vu dospívající muslimkou bylo projevem její svobodné volby. Naopak u
dosp¥lé muslimky nosící hidºáb, sikha turban £i ºida jarmulku jde podle ní o svobodné
rozhodnutí.21 Opomineme-li zvlá²tnost tohoto rozli²ování, je otázkou, nakolik je moºno
v·bec v p°ípad¥ no²ení náboºenských oblek· (symbol·) hovo°it o svobodné volb¥; protoºe
jakmile je £lov¥k p°íslu²níkem ur£itého náboºenství, je pro n¥j od¥v spí²e povinností neº

18R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

(Appelants) [2006] UKHL 15, odst. 23�25, 51�53, 87.
19Dogru v. Francie, stíºnost £. 27058/05 (2008) a Kervanci v. Francie, stíºnost £. 31645/04 (2008).
20Anastasia Vakulenko. �Islamic Dress in Human Rights Jurisprudence: A Critique of Current Trends�.

Anglicky. In: Human Rights Law Review 7.4 (2007). S. 717�739, s. 725�726. Gies, �What not to Wear:

Islamic Dress and School Uniforms�, s. 385�386.
21R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

(Appelants) [2006] UKHL 15, odst. 94.
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volbou.22 To, nakolik jde opravdu o volbu záleºí p°edev²ím na p°íslu²nosti ke konkrétní
náboºenské skupin¥ a na interpreta£ní volnosti ve vztahu k náboºenským p°edpis·m (je
moºné najít nap°. °adu muslimek nenosících hidºáb v evropském kontextu, protoºe jeho
no²ením na sebe upoutávají p°íli² pozornosti � coº je pravým opakem jeho zamý²leného
ú£inku).

Pro dopln¥ní mozaiky stojí za zmínku také feministická kritika západního p°ístupu k
oblékání muslimek, který vychází z p°edporozum¥ní, ºe zahalování je opresivní praktikou
související s vymýváním mozk·. Od muslimky se na jedné stran¥ o£ekává projevení svo-
bodného a rozumného rozhodování � na stran¥ druhé je v²ak její volba díky její iracionální
a anti-rovnostá°ské ví°e podez°elá.23

N¥kte°í auto°i zpochyb¬ují vhodnost pouºívání jazyka volby jako univerzálního hermene-
utického klí£e k porozum¥ní smyslu lidských ºivot·.24 Nejenºe je obtíºné povaºovat fakt,
ºe se £lov¥k nachází v ur£ité situaci za d·sledek jedné £i n¥kolika jednoduchých voleb.
Situace se navíc komplikuje vlivem sociálního prost°edí, ve kterém ºije � a které je pro
soudce £asto jen obtíºn¥ rozkódovatelné.

P°ípad Shabiny nám ukazuje problematiku projev· svobody náboºenství jakoºto otázky
svobodné volby ve v²í komplikovanosti. Na jednu stranu nemáme lep²í nástroj pro pro-
pojení ur£itého aktu a jeho následk· s náboºenským p°esv¥d£ením, na stranu druhou je
t°eba pracovat s tím, ºe ne vºdy je moºné vést opravdu jednoduchou a jednozna£nou
kauzální a intencionální (argumenta£ní) linii.

5 Ochrana práv a svobod druhých

Jedním z klí£ových omezení svobody náboºenského projevu je podle £l. 9 odst. 2 EÚLP
ochrana práv druhých. Tento argument zazn¥l jak v p°ípad¥ Dahlab v. �výcarsko, tak
Leyla �ahin v. Turecko. V ani jednom z t¥chto p°ípad· v²ak nebyly p°edloºeny d·kazy
o tom, ºe by jednáním st¥ºovatelek do²lo k zásahu do t¥chto práv. Jinak tomu bylo v
p°ípad¥ Shabiny Begum, nebo´ extrémní muslimská skupina v únoru 2004 protestovala
proti vzd¥lávání muslim· v sekulárních ²kolách � a to p°ímo p°ed branami ²koly, kterou
Shabina nav²t¥vovala. N¥kte°í studenti si tedy st¥ºovali na obt¥ºování a vyjad°ovali strach
z nucení k no²ení dºilbábu.

Je samoz°ejm¥ otázkou, nakolik reálné bylo nebezpe£í z radikalizace místních muslim-

22Vakulenko, �Islamic Dress in Human Rights Jurisprudence: A Critique of Current Trends�, s. 726�

727. Gies, �What not to Wear: Islamic Dress and School Uniforms�, s. 384.
23Vakulenko, �Islamic Dress in Human Rights Jurisprudence: A Critique of Current Trends�, s. 727�

728. Gies, �What not to Wear: Islamic Dress and School Uniforms�, s. 384. Nancy J. Hirschmann.

�Western Feminism, Eastern Veiling, and the Question of Free Agency�. Anglicky. In: Constellations 5.3

(1998). S. 345�368.
24Vakulenko, �Islamic Dress in Human Rights Jurisprudence: A Critique of Current Trends�, s. 729.
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ských rodin a komunit, které by po vzoru Shabiny tla£ily na konzervativn¥j²í zp·sob
oblékání ve smí²ených ²kolách, pop°. na p°esun d¥tí do konfesních ²kol. Soudy se touto
�hrozbou� p°íli² nezabývaly.

Zna£ná pozornost byla nicmén¥ v¥nována charakteristice multikulturního a mnohoná-
boºenského charakteru Denbigh High School. Byla p°ijata argumentace vedení ²koly, ºe
²kolní uniformy jsou nezbytnou sou£ástí ²kolní identity. Jejich no²ení brání p°íli²né ma-
nifestaci spole£enských, kulturních a náboºenských rozdíl·. Omezuje tedy, mimo jiné,
moºnosti p°edhán¥ní se v tom, kdo je �pravov¥rn¥ji� oble£en. Ne, ºe by rozdíly nebyly
znatelné díky více moºnostem jak uspo°ádat ²kolní uniformu. Ale stanovením standardu
zaloºeného na sdíleném konsenzu v¥t²iny dot£ených byla ºák·m poskytnuta moºnost
soust°edit se ve ²kole na vzd¥lávání bez uchylování se k negativním projev·m rozli²ování
na základ¥ zp·sobu oblékání (jako je ²ikana a jiné druhy obt¥ºování).

Pokud by byl pro Shabinu dºilbáb povolen, znamenalo by to moºný tlak na dal²í dívky,
aby jej také za£aly nosit. Mohlo by dojít k vytvo°ení r·zných skupin ºák· podle od¥vu.
V neposlední °ad¥ by také n¥kte°í ºáci a u£itelé mohli být pohor²eni, nebo´ povaºují
dºilbáb za symbol fundamentalismu (jde v²ak o slabý a nepodloºený argument).25 Do²lo
tedy k p°eváºení zájmu na ochran¥ (náboºenské svobody) v¥t²iny ºák· a u£itel· nad
ochranou náboºenského projevu Shabiny.

6 Je libo ²kolní právníky?

Z p°ístupu Odvolacího soudu by vyplývala nutnost, aby ²koly °ídili zku²ení právníci. Bro-
oke LJ totiº vytvo°il seznam otázek, které by m¥li °editelé pe£liv¥ zodpov¥d¥t p°i kaºdém
rozhodování týkajícím se svobody náboºenství (£l. 9 EÚLP). �lo o otázky typu: Prokázal
doty£ný právo spadající pod £l. 9 odst. 1? Sledoval zásah do Úmluvou chrán¥ného práva
legitimní cíl? Byl zásah ospravedlnitelný podle £l. 9 odst. 2?26

Odvolací výbor Sn¥movny lord· se k takovému p°ístupu vyjád°il negativn¥.27 Jen t¥ºko
lze totiº od °editel· a u£itel· poºadovat so�stikovanou lidskoprávní argumentaci v rámci
£l. 9. Lordi zaujali stanovisko, ºe z EÚLP nevyplývají pro zaji²t¥ní náboºenské svobody
procesní poºadavky, ale poºadavky hmotn¥právní: nezáleºí na kvalit¥ rozhodovacího pro-
cesu (dodrºení forem), ale na praktickém výsledku.28

Je nicmén¥ otázkou, kdo bude za dosaºení výsledku respektujícího náboºenskou svobodu

25Davies, �The House of Lords and Religious Clothing in Begum v. Head teacher and Governors of

Denbigh High School �, 426 a 429.
26R (on the application of Begum) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School [2005]

EWCA Civ 199, odst. 75.
27Výslovn¥ se jej dotkli £ty°i £lenové, baronka Hale se k n¥mu nevyjád°ila.
28R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

(Appelants) [2006] UKHL 15, odst. 31.
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odpov¥dný. Protoºe jak poukázal G. Davies, ²koly si mohou p°ipadat zpro²t¥ny povinnosti
zabývat se detailn¥ náboºenskou svobodou a výsledný efekt bude jiný neº zamý²lený.29

7 Kdo je nejlépe vybaven k rozhodování?

Lord Bingham p°ijal za svou kritiku Odvolacího soudu, který se podle n¥kterých ko-
mentátor·30 utekl k nalezení procesních pochybení Denbigh High School, místo aby se
zabýval samotnou podstatou obtíºných otázek.31 Z·stává nicmén¥ otázkou, nakolik se mu
poda°ilo jádro klí£ových otázek týkajících se muslimského odívání na ²kolách opravdu ad-
resovat, a nakolik se od procesních otázek p°esunul k preferenci rozhodování na místní
úrovni, kterou odvodil od doktríny margin of appreciation aplikované ESLP.32

Lord Ho�mann aplikoval doktrínu margin of appreciation jakoºto princip pouºitý v p°í-
pad¥ Leyla �ahin v. Turecko na vnitrostátní úrovni Spojeného království. Podle n¥j je
t°eba ponechat ²kole podobný prostor pro uváºení, jaký je ponecháván Evropským sou-
dem pro lidská práva jednotlivým stát·m, nebo´ jsou v lep²í pozici pro posouzení citlivých
problém·, o jejichº °e²ení není ²iroká shoda. Také lord Bingham by povaºoval za nezod-
pov¥dné, pokud by soud zru²il rozhodnutí ²koly o tak citlivém problému, nebo´ mu chybí
zku²enosti a znalost místního kontextu (ve srovnání s místními aktéry).33

Je nepochybn¥ správné snaºit se posuzovat kon�iktní situace co nejblíºe jejich aktér·m,
nebo´ porozum¥ní místní situaci a kontextu je klí£ové. Z·stává nicmén¥ otázkou, v jakých
p°ípadech má �vzdálená� instituce zasáhnout. A£koliv vy²²í soudní instance je zpravidla
vzdálen¥j²í místnímu kontextu, m¥la by dokázat zhodnotit napln¥ní obecných princip·. A
nem¥la by alibisticky odkazovat na místní úrove¬ v p°ípadech, kdy se ur£itou kontroverzní
otázkou nechce zabývat a p°ála by si umýt ruce.

Zp·sob, jakým se soudci vypo°ádali s p°ípadem Shabiny Begum povaºuji ve srovnání s
p°ístupem ESLP v obdobných p°ípadech za výrazn¥ poctiv¥j²í v hodnocení a vyvaºování
základních práv na místní úrovni. V názorech soudc· v²ak vidím také náznaky alibismu,
p°íli² rychlého p°evzetí argumentace ²koly a �zanedbávání� nedostate£ného mnoºství
informací ve prosp¥ch ºákyn¥.

V souvislosti s rozd¥lením rolí mezi (vy²²í) soudy a místní orgány n¥kte°í komentáto°i
také upozor¬ují na nebezpe£í p°ecen¥ní schopností lidí na místní úrovni. Podle nich je

29Davies, �The House of Lords and Religious Clothing in Begum v. Head teacher and Governors of

Denbigh High School �, s. 432.
30Davies, �Banning the Jilbab: Re�ections on Restricting Religious Clothing in the Light of the Court

of Appeal in SB v. Denbigh High School �.
31R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

(Appelants) [2006] UKHL 15, odst. 30.
32Vakulenko, �Islamic Dress in Human Rights Jurisprudence: A Critique of Current Trends�, s. 721.
33R (on the application of Begum) (Respondent) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

(Appelants) [2006] UKHL 15, odst. 34, 59�64.
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výsledné rozhodnutí v p°ípad¥ Shabiny Begum aº p°íli² závislé na (snad aº p°echválených)
schopnostech jedné °editelky.34 S tím se nelze neº ztotoºnit; otázkou v²ak je, jakou záruku
lidských kvalit poskytuje p°enesení rozhodování na vy²²í úrove¬.

8 Dosaºený výsledek

V¥t²ina Odvolacího výboru Sn¥movny lord· rozhodla, ºe nedo²lo k zásahu do svobody
náboºenství Shabiny Begum. Tento záv¥r mi p°ijde pon¥kud problematický, protoºe vý-
razn¥ zuºuje obsah toho, co lze povaºovat za projevy náboºenské svobody. Tento p°ístup
se také odchyluje od judikatury ESLP, jehoº strategie v obdobných p°ípadech spo£ívá v
prohlá²ení napadeného zásahu za zásah do náboºenské svobody a nalezení d·vodu pro£
byl takový zásah v po°ádku.35

A£koliv je zde °ada vn¥j²ích faktor·, které problematizují uchopení Shabinina jednání ze
3. zá°í 2002 jakoºto projevu náboºenské svobody, stále bych se p°iklán¥l k p°ijetí jejího
osobního tvrzení povaºujícího jednání ²koly za zásah do náboºenské svobody. By´ se nám
m·ºe jevit opa£ný záv¥r na základ¥ dostupných informací jako pravd¥podobn¥j²í, staví
nás do budoucna p°ed velmi komplikované vymezování náboºenské svobody jako takové
� nejen legitimity zásah· do ní.

�kola dostala za pravdu a dívka z náboºenské minority touºící nosit dºilbáb musela
pokra£ovat ve svém vzd¥lání jinde. Do²lo tedy k faktickému vylou£ení skupiny muslim·
z jednoho anglického vzd¥lávacího za°ízení mimo jiné z d·vodu, aby byl zachován jeho
multikulturní étos. Výsledek ve své obecnosti pon¥kud zaráºející. Obzvlá²t¥ pokud si
p°edstavíme dal²í ²koly, které by cht¥ly vylu£ovat nepohodlné (extrémní) skupiny ºák·.

Je nicmén¥ otázkou, jestli je moºné výsledek daného procesu opravdu takto zjednodu²it
a zobecnit. Protoºe, jak poznamenal lord Bingham citovaný v úvodu, jde o rozhodnutí
týkající se jedine£ných skutkových okolností a nem¥li bychom jej brát jako pro futuro

závaznou politiku týkající se muslimských od¥v· ve ²kolách.

A za daných skutkových okolností lze povaºovat rozhodnutí Odvolacího výboru Sn¥-
movny lord· za správné. I kdyº by pro p°esv¥d£ivost bylo vhodné argumenta£ní linii
doplnit.

34Davies, �The House of Lords and Religious Clothing in Begum v. Head teacher and Governors of

Denbigh High School �. Vakulenko, �Islamic Dress in Human Rights Jurisprudence: A Critique of Current

Trends�, s. 723�724.
35Viz nap°. Leyla �ahin v. Turecko, stíºnost £. 44774/98 (2005); Phull v. Francie, stíºnost £. 35753/03

(2005); Mann Singh v. Francie, stíºnost £. 24479/07 (2008); Dogru v. Francie, stíºnost £. 27058/05

(2008); Kervanci v. Francie, stíºnost £. 31645/04 (2008).
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9 Záv¥rem: Shabina do u£ebnic?

P°íb¥h Shabiny Begum není pohádkou s veselým koncem. Ani rozhodnutí Odvolacího
výboru Sn¥movny lord· není ideálem soudních rozhodnutí. Ale to neznamená, ºe by
nem¥ly své místo v u£ebnicích základ· spole£enských v¥d pro st°ední ²koly. V u£ebnicích,
ve kterých bychom pohádky £i ideální rozhodnutí jen t¥ºko pohledali.

Jde o p°íb¥h zasazený do na²í sou£asné spole£nosti, ve které se nachází stále více r·znosti.
R·znosti, která je pro mnoho lidí nestravitelná a pro v²echny obtíºná. Její náro£nost
spo£ívá p°edev²ím v porozum¥ní t¥m, kte°í jsou jiní neº my. V porozum¥ní, pro£ záleºí
na tom, jestli má n¥kdo ²aty o ²est palc· del²í nebo krat²í. Ale porozum¥ní by bylo málo.
Je t°eba na jeho základ¥ hledat vyváºení protich·dných zájm·, hodnot a tendencí.

Sou£asní studenti jsou stav¥ni p°ed (£asto neuv¥dom¥lé) dilema: hledání smírného °e²ení
s druhou stranou, nebo konfrontace. Jednodu²²í je samoz°ejm¥ konfrontace, která v sob¥
£asto zahrnuje r·zné formy násilí nebo t°eba soudní spor. A a£koliv je pro nás právníky
sudi£ství £asto (�nan£n¥) zajímavé, p°iklán¥l bych se k jeho prevenci, tedy k výchov¥
mladých lidí hledat smírná °e²ení a u£it se vyvaºovat kon�iktní principy £i zájmy.

P°ípad Shabiny Begum by nem¥l být v u£ebnicích pro st°ední ²koly v rámci faktogra�e,
kterou by se m¥li studenti nau£it nazpam¥´. To by se s velkou pravd¥podobností minul
ú£inkem. Shabinin p°ípad by m¥l mít podobu tzv. role-play, tedy n¥£eho mezi divadelní
hrou a simulovaným procesem. Aby bylo dosaºeno maximálního vzd¥lávacího ú£inku,
studenti by dostali role jednotlivých aktér· s popisem situace z jejich �nové� perspek-
tivy: Shabina, její bratr, sestra, matka, °editelka ²koly, její zástupce, imámové, právníci,
spoluºáci. . .

Nejjednodu²²ím zp·sobem, jak pochopit komplexnost dané situace, je totiº zkusit si
n¥kterou z rolí a být konfrontován s argumenty ostatních ºivých ú£astník·.

Se studenty, jenº budou schopni porozum¥t komplexním situacím, ve kterých je t°eba
vyvaºovat n¥kolik základních práv, pak máme nad¥ji na mimosoudní °e²ení alespo¬ n¥-
kterých budoucích spor·.
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