
Zdrojový text 

Article 14 is sometimes regarded as a Cinderella provision; the European Court of Human 

Rights (ECtHR) not developing it to have significant “bite”.5 As a leading equality law 

scholar said in 2001, the ECHR approach to equality is “less than satisfactory”.6 This second 

class status is manifest in a number of ways. The ECtHR often chooses to decide cases on the 

basis of Articles other than Article 14 even where non-discrimination is central to the case.7 

The requirement that Article 14 only applies within the spheres in which convention rights are 

enjoyed, has the potential to limit the application of Article 14. Article 14 has a narrower 

scope of application than free standing equality provisions like Article 26 ICCPR8 or Section 

15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. This has been described as a “weakness” 

in Article 14,9 and the term “parasitic” is sometimes even used to describe this feature.10 

More serious has been the failure to develop an understanding of discrimination that goes 

beyond clear cut cases of direct discrimination; until recently there have been few cases on 

indirect discrimination or positive action. The possibility to justify discrimination, and the 

spectre of the margin of appreciation, have further potential to dilute the strength of the non-

discrimination principle.  

These limitations point to the failure of the Strasbourg Court to promote a substantive 

conception of equality which would address questions of systematic disadvantage and 

oppression. Until recently, Article 14 jurisprudence was heavily oriented to a formal equality 

model, though with the scope to apply stricter standards of scrutiny to certain types of 

discrimination. The Court took as its starting point a formal conception of equality which 

asked the classic Aristotelian question, whether there was a difference in treatment between 

analogously placed persons or situations. Formal equality models typically look for a rational 

or reasonable justification for any such difference  

Such a formal model of equality can be contrasted with substantive conceptions of equality. 

Substantive conceptions of equality come in different forms,11 but tend to take as their 

starting point the idea that some persons, often because of their membership in a particular 

group, are systematically subject to disadvantage, discrimination, exclusion or even 

oppression. A substantive conception of equality therefore is more concerned with the effects 

of the law in reality, rather than questions of whether the law on paper makes distinctions. 

The central question is not whether the law makes distinctions, but whether the effect of the 

law is to perpetuate disadvantage, discrimination, exclusion or oppression. A substantive 

equality model will appreciate that inequality is often covert (even unconscious12) or the 

product of an accumulation of discrete factors.13 Therefore, a substantive equality model may 



be willing to draw inferences about the existence of prejudiced motives even where these are 

not explicit. It will be alive to the effects of structural inequality, where it is not possible to 

identify any one specific “wrong doer” and his (or her) actions which caused the 

discrimination. Many of these aspects are powerfully summarised by Freeman’s notion of a 

“victim’s perspective” in contrast to a “perpetrator’s perspective”.14 As a substantive model 

of equality is concerned with groups that are systematically subject to discrimination, it 

departs from the assumption of symmetry inherent in formal equality. This means that a 

substantive model of equality will not adopt a “colour blind” or “gender neutral” approach to 

distinctions; rather it will look more favourably on measures which promote substantive 

equality for previously disadvantaged groups.  

The clearest expression of the Court’s failure to develop a substantive conception of equality 

was set out in strong terms in Judge Bonello’s dissenting opinion in Anguelova v Bulgaria:  

“Kurds, coloureds, Muslims, Roma and others are again and again killed, tortured or maimed, 

but the Court is not persuaded that their race, colour, nationality or place of origin has 

anything to do with it. Misfortunes punctually visit disadvantaged minority groups, but only 

as the result of well-disposed coincidence.”15  

An academic survey in 2001 of the ECtHR jurisprudence concluded that the Court had moved 

to protect the marginalised in Europe, but had done so cautiously; significantly the authors 

examined the case law under Article 3 and Article 8 for the protection offered to the 

marginalised, not Article 14.16  

Given the failure of the ECtHR to develop a substantive conception of equality, it is only 

natural that equality law scholars have looked to Canada and South Africa for guidance on 

what a substantive equality model might look like.17 Yet in the past ten years, there are signs 

that Article 14 is starting to play a more significant role,18 and this is a development that has 

accelerated in the last three or four years. During the previous ten years, it became apparent 

that the Strasbourg court would expect “very weighty reasons” to be produced to justify 

discrimination on grounds of sex, race, nationality, religion and probably on grounds of birth 

outside of marriage or sexual orientation.19 In 1996, the Court held that the refusal to pay an 

unemployment benefit, where that benefit was based on contributions, fell within the ambit of 

the right to property (Gaygasuz v. Austria).20 Furthermore, in 2000, the Court of Human 

Rights indicated that the Convention had the potential to tackle problems of indirect 

discrimination. 21  

The following sections examine the developments in the jurisprudence of the Strasbourg court 

over the last four years. The paper examines different aspects of the Article 14 jurisprudence, 



specifically the requirement that an Article 14 claim has to be within the scope of a 

Convention right; the understanding of “other status”, the topic of what constitutes 

discrimination under Article 14, the question of justification and finally the issue of positive 

action.22 The paper stresses the shifts from a formal to a more substantive model of 

discrimination law, while also noting there are some points where a formal model is still 

influential.  

 

Přeložený text 

. 

Na článek 14 se někdy pohlíží jako na Popelku mezi opatřeními; Evropský soud pro lidská 

práva (ESLP) ho nevypracoval tak, aby měl dostatečný „záběr“. 5 Jak v roce 2001 řekl jeden 

přední odborník na zákon o rovnosti, přístup ESLP k rovnosti je „méně než uspokojivý“. 6 

Tento druhořadý status se projevuje mnoha způsoby. ESLP v případech často zvolí 

rozhodování na základě jiných článků než je článek 14, dokonce i tam, kde nediskriminace 

hraje klíčovou roli. 7 Požadavek, aby se Článek 14 aplikoval pouze u oblastí, na něž se 

vztahují úmluvy o právech, má potenciál omezovat jeho aplikaci. Článek 14 má užší rozsah 

využití než samostatná opatření jako například Článek 26 ICCPR8 nebo 15. oddíl kanadské 

Listiny práv a svobod. Toto je u Článku 14, 9 považováno za jeho „slabinu“, někdy se při 

popisu této skutečnosti dokonce používá termín „parazitismus“. 10 Ještě vážnější je 

neschopnost vytvořit chápání diskriminace, které by přesahovalo výrazné případy přímé 

diskriminace; až donedávna by se našlo jen málo případů, zabývajících se nepřímou či 

pozitivní diskriminací. Možnost ospravedlňování diskriminace a přízrak doktríny prostoru pro 

uvážení („margin of appreciation“) mají další potenciál k oslabení síly nediskriminačního 

principu.  

Tato omezení poukazují na skutečnost, že Štrasburský soud nedokáže prosadit materiální 

pojetí rovnosti, které by řešilo otázky systematického znevýhodňování a útisku. Donedávna se 

jurisprudence Článku 14 zaměřovala především na model formální rovnosti, i když 

s rozsahem umožňujícím aplikovat u jistých typů diskriminace přísnější normy přezkoumání. 

Soud využil jako výchozí bod formální pojetí rovnosti, kladoucí klasickou Aristotelovskou 

otázku, zda existují rozdíly v jednání s osobami v analogickém postavení či situacích. Pro 

model formální rovnosti je typické hledání racionálního či rozumného ospravedlnění 

jakýchkoli rozdílů.  



Takový model formální rovnosti může být v rozporu s materiálními pojetími rovnosti. 

Materiální pojetí rovnosti mají různé formy, 11 ale jako výchozí bod se přiklánějí k představě, 

že někteří lidé, často v důsledku jejich příslušnosti k určité skupině, jsou systematicky 

vystaveni znevýhodňování, diskriminaci, vyloučení nebo dokonce útisku. Materiální pojetí 

rovnosti se tedy více zabývá dopadem práva v realitě než otázkami, zda právo na papíře 

působí nějaké rozdíly. Ústřední otázkou není, zda zákon působí rozdíly, ale jestli takový 

zákon svými účinky umožňuje znevýhodňování, diskriminaci, vyloučení nebo útisk. 

Materiální model rovnosti bere v potaz, že nerovnost je často skrytá (i neuvědoměle 12) nebo 

je důsledkem kumulace samostatných faktorů. 13 Materiální model rovnosti tedy může jevit 

ochotu k vyvozování závěrů o existenci předpojatých motivů i tam, kde nejsou explicitní. 

Bude si vědom účinků strukturální nerovnosti i tam, kde není možno identifikovat nějakého 

specifického „provinilce“ a jeho (či její) jednání, které způsobilo diskriminaci. Mnoho těchto 

aspektů je velmi dobře shrnuto ve Freemanově pojmu „perspektiva oběti“ v kontrastu s 

„perspektivou pachatele“. 14 Jelikož se materiální model rovnosti zabývá skupinami, které 

jsou systematicky vystavovány diskriminaci, odchyluje se od předpokladu symetrie, 

inherentní při formální rovnosti. Znamená to, že materiální model rovnosti nepřijme 

„barvoslepý“ nebo „genderově neutrální“ přístup k rozdílům, ale spíš se bude příznivěji dívat 

na opatření, prosazující materiální rovnost pro dříve znevýhodněné skupiny.  

Nejzřetelnější vyjádření toho, jak soud nedokázal vytvořit materiální pojetí rovnosti, velice 

důrazně formuluje soudce Bonello v nesouhlasném názoru k případu Anguelova v. Bulharsko. 

„Kurdové, barevní, muslimové, Romové a další jsou znovu a znovu zabíjeni, mučeni nebo 

zmrzačováni, ale soud není přesvědčen, že s tím má něco společného jejich rasa, barva pleti, 

národnost či původ. Znevýhodněné menšiny často stíhají rány osudu, ale jen v důsledku 

okolností, které se o tuto situaci přičinily“ 15 

Akademický průzkum jurisprudence ESLP z roku 2001 dospěl k závěru, že soud učinil posun 

k ochraně marginalizovaných v Evropě, ale činil tak opatrně; je významné, že autoři zkoumali 

precedenční právo k ochraně marginalizovaných podle Článku 3 a Článku 8, nikoli podle 

Článku 14. 16 

Vzhledem k neschopnosti ESLP vytvořit materiální pojetí nerovnosti je jen přirozené, že 

odborníci na zákon o rovnosti hledají inspiraci k tomu, jak by mohl vypadat materiální model 

rovnosti, v Kanadě a Jihoafrické republice. 17 V posledních deseti letech se však objevují 

známky toho, že Článek 14 začíná hrát významnější roli, 18 a tento vývoj se v průběhu 

posledních třech až čtyř let zrychluje. V průběhu předchozích deseti let začalo být zřejmé, že 

Štrasburský soud bude očekávat uvedení „velmi pádných důvodů“ k ospravedlnění 



diskriminace na základě pohlaví, rasy, národnosti, náboženství a patrně i na základě sexuální 

orientace a narození mimo manželství. 19 V roce 1996 soud uznal, že odmítnutí vyplatit 

podporu v nezaměstnanosti tam, kde je tato podpora založena na příspěvcích, spadá do rámce 

práva na majetek (případ Gaygasuz v. Rakousko). 20 V roce 2000 pak Soud pro lidská práva 

naznačil, že úmluva měla potenciál vypořádat se s problémy nepřímé diskriminace. 21  

Následující oddíly zkoumají vývoj jurisprudence Štrasburského soudu v průběhu posledních 

čtyř let. Dokument zkoumá různé aspekty jurisprudence Článku 14, specificky požadavek, 

aby nárok k Článku 14 musel spadat do rámce některé úmluvy o právech, chápání „jiného 

statusu“, tématu toho, co představuje diskriminaci podle Článku 14, otázku oprávněnosti a 

nakonec problematiku pozitivní akce. 22 Dokument zdůrazňuje posuny od formálního 

k materiálnějšímu modelu diskriminačního zákona, přičemž také upozorňuje, že existují 

některé body, kde má formální model dosud velký vliv. 

 


