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1. Úvod 

Parlamentarismus v soudobém islámském prostředí je dnes v kontextu snah o 

demokratizaci Blízkého východu velmi aktuálním tématem, které nebylo v české odborné 

literatuře dosud soustavněji zpracováno. 

Ve své bakalářské práci se proto v úvodu dotýkám otázek  vztahu islámu 

k zastupitelské demokracii.  

Vlastním obsahem mé práce je pak posouzení  konkrétních případů zastupitelských 

orgánů v kontextu ústavních a politických systémů islámských zemí regionu Středního 

východu. Jako zástupce hlavních proudů v muslimských státech jsem si vybrala parlament 

Kuvajtu, jako příklad sunnitské konstituční monarchie a parlament Íránské islámské republiky 

jakožto země šícitské, kde vliv duchovních je zcela nesporně oproti Kuvajtu zcela dominantní 

povahy.  

 

2. Islámský stát a parlament v oblasti širšího Středního východu 

 

Z hlavních zdrojů islámského práva Koránu ani hadíthů1 nevychází žádný jasný 

koncept islámského státu. Již po smrti proroka Muhammada se muslimská obec rozdělila 

v otázce jeho nástupnictví. Sunnité, tedy tradiční a většinová skupina, považovali za právo 

Kurajšovců2 stát v čele muslimské obce, ale menšinoví šícité3 zastávali názor, že Muhammad 

ještě před svou smrtí určil za nástupce svého bratrance a zetě cAlího ibn Abí Tálib a že jedině 

jeho potomci v linii cAlího manželství s Muhammadovou dcerou Fátimou mohou být 

právoplatnými vůdci muslimské obce. V šícitském učení pojilo cAlího s Bohem zvláštní 

mystické pouto tzv. wilája, které se přenášelo na potomky, a z čehož vyplýval nárok na 

vedení obce a to jak v duchovních, tak světských záležitostech. Většinový šícitský směr tzv. 

šíca dvanácti imámů4 věří, že poslední 12. imám Muhammad al-Mahdí odešel do skrytu a 

vrátí se na konci věků, aby na světě zavedl spravedlnost. Nicméně bylo nutné vyřešit otázku 

vlády v době jeho nepřítomnosti, proto bylo dle některých směrů nutné určit zástupce 

v podobě islámských právníků5, kteří jsou schopni vykládat často nejednoznačné znění 

Koránu i příkazy islámského práva šarícy. 

                                                 
1 Vyprávění o činech a slovech proroka Muhammada 
2 kmen z něhož pocházel prorok Muhammad 
3 vzniklo zkrácením z cAlího strana, tedy arabsky Šícat cAlí 
4 ithnacašaríja 
5 A. Black: The history of islamic political thought, str. 42 
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Šícité z podstaty odmítají možnost volby imáma, byl přeci designován svým 

předchůdcem a je tak zvolen Bohem. Oproti tomu sunnité uznávají volbu chalífy lidem nebo 

jejich zástupci jakožto světského vládce řídícího se islámským právem, které vykládají 

islámští učenci6. Chalífa se má dle koránského verše „...a poraď se s nimi v každé záležitosti. 

A až dospěješ k rozhodnutí spolehni se na Boha“.7 radit s poradním shromážděním. To je 

jednou z praktik zděděných po předislámské kmenové společnosti, která neznala státní 

strukturu. 

Nejužívanějším arabským výrazem pro parlament je slovo madžlis tedy místo 

posezení či zasedání, což odráží chápání parlamentu v oblasti širšího Středního východu 

vzhledem k tradici, kdy se panovník setkával s předními či staršími osobnostmi svého území a 

radil se s nimi o vládě. Parlamenty, jaké známe dnes, vznikaly od 19. století pod euro-

americkým kulturním a politickým vlivem i v těchto oblastech s odlišnou kulturní tradicí. A 

to buď proto, že tamní elity nabyly přesvědčení, že síla a vyspělost západu netkví pouze 

v technologické a vojenské převaze, nýbrž i organizaci společnosti a státu, jež jsou jedním z 

předpokladů prosperity, anebo z rozhodnutí evropských koloniálních mocností. 

V předislámské době madžlis znamenal shromáždění nebo radu kmenových notáblů.  

Suverén předal část svojí moci veřejným či soukromým shromážděním, madžlisům, kde se 

debatovalo o politických i soudních rozhodnutích, přednášely se oslavné básně a hovořilo se o 

literatuře i o právu. Například poté, co byl zavražděn druhý chalífa cUmar ibn al-Chattáb 

v roce 644, sešla se rada významných příslušníků Kurajšovského kmene, aby zvolila nového 

chalífu cUthmána ibn cAffán. Nicméně ani toto nebylo vzhledem k předislámské  tradici 

poradních shromáždění kmenových šejchů inovací.8 

Parlament představuje ztělesnění islámského ideálu konzultací ve vládě a v 19. století 

byla tato idea vládce radícího se s vybranou skupinou poradců oživena díky vlivu evropských 

myšlenek. Proto bylo nově vzniklé parlamenty možno ospravedlnit jak z pohledu tzv. 

fundamentalistického, tedy navracejícího se ke kořenům islámské společnosti, tak z pohledu 

reformistů usilujících o modernizaci v západním slova smyslu.  

Není jisté, kdy přesně byl poprvé termín parlament použit, ale oficiálně byl poprvé 

použit v roce 1866 v projevu Chedíva Ismacíla. 

V některých zemích vznikly orgány parlamentního typu jako odpověď na rostoucí 

požadavky politické účasti od skupin a jedinců, kteří chtěli přijmout západní vzory včetně 

                                                 
6 culamá 
7 Korán, 3:159 
8 Encyclopaedia of islam, Madjlis 
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demokratických orgánů v naději, že budou moci využít těchto nástrojů k získání či zachování 

nezávislosti a dosažení pokroku a omezení absolutistické vlády. Během období koloniální 

nadvlády byly, zejména v arabských zemích, které po první světové válce ovládala Francie a 

Velká Británie, instituce parlamentního typu ustaveny cizí mocí. V jiných státech jako Írán 

nebo Turecko byly založeny nezávislými režimy. Všeobecně vzato byly tyto parlamenty 

založeny na západních vzorech a byly více či méně efektivní. Většina parlamentů byla 

považována především za poradní orgán vlády. V mnoha případech téměř vymizela stranická 

konkurence a role parlamentu v iniciování legislativy a tvorbě politiky se zmenšila. 

Pravděpodobně hlavním úkolem parlamentů bylo legitimizovat nové státy, zmírnit vnitřní 

konflikty a začlenit různé složky společnosti. 

První osmanský parlament9 byl zahájen v roce 1877, i když se již dříve místní instituce 

parlamentního typu příležitostně sešly v některých částech Osmanské říše jako např. 

v Egyptě. Nicméně již v roce 1845 sultán cAbd al-Madžíd svolal do Istanbulu Všeobecné 

shromáždění, kde zasedal jeden muslim a jeden křesťan z každé provincie a jehož cílem bylo 

zlepšení místních problémů. Tento orgán ale nelze považovat za více než předchůdce 

skutečného parlamentu.10 

 Od poloviny 19. století byl především díky reformistickým Mladoosmanům 

diskutován princip zastupitelství, který měl být lékem na problémy Osmanské říše. Svolání 

parlamentu bylo jednou ze závazků ústavy z roku 1876, kterou garantoval sultán cAbd al-

Hamíd II. Osmanští liberálové a reformisté byli přesvědčeni, že parlamentarismus západního 

typu zakotvený v psané ústavě je základem pro omezení absolutismu a navedení Osmanské 

říše na cestu k záchraně. Zástupci evropských mocností by zároveň ocenili úmysl osmanské 

vlády řídit zemi demokratičtěji a efektivněji zaručit individuální svobody. 

První osmanský parlament byl dvoukomorový a skládal se z volené poslanecké 

sněmovny o 130 členech a jmenovaného 31 členného Senátu. Iniciování zákonů však zůstalo 

výsadou ministrů, kteří se parlamentu nezodpovídali. Pravý význam parlamentu spočíval už 

v jeho založení jakožto debatního fóra omezujícího despotismus. Sešel se v období 19. března 

1877 až 13. února 1878, kdy ho sultán rozpustil. V tomto parlamentu zasedala většina 

hlavních etnik Osmanské říše stejně tak, jako bylo zohledněno i pokud možno vyrovnané 

zastoupení náboženství.11 

                                                 
9 Medžlis-i cumúmí 
10 Encyclopaedia of islam, Madjlis 
11 v prvním parlamentu: 71 muslimů, 44 křesťanů a 4 židé a ve druhém parlamentu: 64 muslimů, 43 křesťanů a 6 
židů 
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Ústava z roku 1876 byla oživena po mladotureckém převratu v roce 1908 a s ní i 

parlament, který sultán cAbd al-Hamíd II. uvedl do funkce 17. prosince 1908 a trval do dubna 

1920, kdy byl poslední osmanský parlament rozpuštěn. V dubnu 1909 byl na společném 

zasedání obou komor odvolán sultán cAbd al-Hamíd poté, co ztroskotal jeho pokus nastolit 

předpřevratový režim. Během tohoto druhého parlamentního období byla přijata řada změn 

ústavy a z Dolní komory parlamentu se tak stala významná složka státní moci. 

Bezpodmínečná suverenita sultána byla omezena, jeho výsadní právo jmenovat ministry a 

další vysoké úředníky přešlo na parlament nebo na vládu. Vláda se dokonce zodpovídala 

parlamentu.12  

 

3.  Parlament Kuvajtu 

 

Vývoj kuvajtského parlamentu 

 

Kuvajt byl první dynastickou monarchií na Arabském poloostrově i jakousi klíčovou 

formou místní demokratické tradice. Vznikla jako vedlejší či spíše nechtěný produkt snah 

obchodnické třídy upevnit si politickou moc založením parlamentu v roce 1938.  

Poté, co se v roce 1896 dostal k moci jako kuvajtský guvernér Šajch Mubárak Veliký 

začali sunnitští obchodníci ztrácet svoji tradiční moc a převahu nad vládnoucí rodinou tolik 

neobvyklou v ostatních emirátech Zálivu. Základem vlivu obchodníků bylo to, že zabránili 

rodině Sabáh uvalit přímou celní daň a přinutili je tak, aby se spoléhali na 

víceméně dobrovolné donace obchodníků a výměnu navzájem poskytovaných služeb13. Pokud 

by obchodník neplatil, mohl panovník odmítnout jeho ochranu, ale nemohl si přímo vynutit 

zaplacení. 

V období, kdy vládl Šajch Mubárak jako klasický absolutistický monarcha, tzn. 

v letech 1896 až 191514, se ale tato praxe začala pozvolna měnit.  Emír například uvalil na 

obchodníky povinnost platby cla. Za jeho vlády zaznamenala obchodnická moc úpadek. 

V roce 1920 vytvořil Šajch Ahmad al-Džábir jmenovaný poradní sbor, ten ale přežil jen 

poměrně krátkou dobu.   

                                                 
12 Encyclopaedia of Islam, Madjlis 
13 M. Herb: All in the family, str. 69 
14 Kuvajt součástí Osmanské říše s postavením sandžaku, 23. ledna 1899 podepsána protektorátní smlouvy s 
Brity a od roku 1914 vyhlášen Brity za nezávislý šajchát pod britským protektorátem 
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Mezi světovými válkami nastoupila v kuvajtských dějinách éra ropy15 a přinesla 

s sebou další zmenšení závislosti panovníka na obchodnících, kteří dříve mohli svůj obchod 

lehce přesunout do zahraničí a držet tak vládce v šachu. 

Ve 30tých letech se spojili obchodníci s královskou rodinou proti emíru Ahmadovi16 a 

v roce 1938 se přidali i Britové, kteří tehdy považovali změnu v Ahmadově administrativě za 

nezbytnou. I když pro toto rozhodnutí nejsou důvody zcela jasné, má se za to, že s největší 

pravděpodobností šlo o osobní rivalitu mezi Šajchem Ahmadem a britským politickým 

agentem. V červnu 1938 doporučil politický rezident Ahmadovi ustavení Rady.17 Obchodníci 

se dozvěděli o rezidentově doporučení a využili své příležitosti. S podporou disidentského 

křídla rodiny Sabáh, tzn. křídla  cAbdalláh al-Salíma, požadovali od Ahmada obchodníci 

vyhlášení voleb do zákonodárného shromáždění a Ahmad musel souhlasit. Byly svolány 

volby a obchodnická elita rychle převzala administrativu, včetně celnic, policie a soudů. 

Schválily se reformy, o které usilovali v průběhu celých 30tých let i některá fundamentální 

občanská zlepšení. Obchodníci tak položili základy moderního kuvajtského státu. 

V omezení panovníkovi moci došel parlament tak daleko, že pověřil dva poslance 

správou vládcova vlastního dvora18, rozšířil tedy svůj vliv až do panovníkovi domácnosti, což 

se již nikdy neopakovalo. 

Nicméně vláda obchodníků netrvala dlouho. Část sunnitských obchodníků se spojila 

s emírem. Navíc ustavení parlamentu vyvolalo opozici mezi šícitskou menšinou 19, která z něj 

byla prakticky vyškrtnuta jako ze záležitosti vyhrazené sunnitské obchodnické elitě. A jako 

neméně důležitý faktor sloužili Britové, kteří sice byli pro omezení emírovy moci, ale ne pro 

její naprostou absenci. Dokonce i Sabáhovští šajchové z klanu cAbdalláha al-Salíma, kteří 

povzbudili obchodníky k tomu, aby požadovali parlament, je přestali podporovat, vzhledem 

k tomu, že jejich moc nestoupla tak, jak očekávali. Konečně 17. prosince 1938 rodina Sabáh 

shromáždila podporu beduínů a dalších nespokojených Kuvajťanů a rozpustila parlament. 

Poté si mezi sebou rozdělili státní úřady a zavedli dynastický monarchismus v Zálivu. 

V roce 1955 jmenoval emír tzv. proto-kabinet20, který byl složen výhradně z šajchů 

rodiny Sabáh a to jak starších šajchů, jejichž moc se snažil omezit, tak i z mladších, které 

                                                 
15 E. Gombár: Kmeny a klany v arabské politice, str. 67 
16 1921-1950 
17 M.Herb: All in the family, str. 72 
18 díwán al-amír 
19 35% 
20 al-madžlis al-cala 
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považoval za své spojence a s jejichž pomocí postupně prostřednictvím al-madžlis al-´ala 

omezoval moc svých rivalů Fahd al-Salíma a cAbdalláha Mubáraka.21 

Po získání plné nezávislosti 19. června 1961 bylo zvoleno Ústavní shromáždění, které 

o rok později přivedlo na svět ústavu, která je s nemnohými změnami v platnosti dodnes. Tato 

ústava ustavila Národní shromáždění, které se poprvé sešlo v lednu 1963. V době značných 

vnitřních rozepří ho Šajch Sabáh al-Salím Al Sabáh (1965-1977) v srpnu 1976 rozpustil a 

zároveň  pozastavil platnost některých článků ústavy zaručujících svobodu tisku. Nové volby 

se konaly až v únoru 1981, kdy vládl Šajch Džábir al-Ahmad Al Sabáh.  

Od léta 1986 začal parlament konstantně kritizovat vládu a vládnoucí rodinu, která 

procházela vnitřní krizí pramenící z neexistence kodifikovaného systému nástupnictví  až ho i 

díky rostoucí nestabilitě pramenící z irácko-íránské války22 emír Šajch Džábir III. 3. července 

1986  rozpustil a vládl pomocí dekretů. S koncem války se objevovalo stále více požadavků 

na obnovení parlamentu. Mezitím se obchodníci a kmenoví vůdci spoléhali na místní tradici 

tzv. díwániji23, což je pravidelné shromáždění v soukromém domě, kde se diskutuje o různých 

tématech především pak o politice a tak v době absence parlamentu pomáhalo oživit 

politickou debatu. 

 22.dubna 1990 vydal Šajch Džábir dekret zakládající Národní radu o 50 volených a 

25 jmenovaných členech, ale tento orgán neodpovídal orgánu zakotvenému v ústavě a byl 

silně kritizován politickými představiteli. V srpnu téhož roku Irák okupoval Kuvajt. Ztráta 

suverenity během války měla na kuvajtskou politiku značný vliv. Kuvajtští vůdci po 

osvobození veřejně slíbili návrat k parlamentnímu životu, v čemž významnou roli sehrály 

USA. 5. října 1992 bylo zvoleno nové Národní shromáždění, kde získali islamističtí kandidáti 

nová místa. Další volby se konaly roku 1996, islamisté v nich ztratili několik míst ve 

prospěch obchodníků a reprezentantů kmenů. Nicméně celkové směřování parlamentu se 

nijak výrazně nezměnilo. Na jaře 1998 prošla kuvajtská politika krizí, která vyústila 4. května 

v další rozpuštění parlamentu s tím, že nové volby byly vyhlášeny na 3. července téhož roku. 

29. června 2006 se konaly zatím poslední parlamentní volby v Kuvajtu. Tyto volby, 

ačkoli nepřitáhly výraznější mezinárodní zájem, byly v několika aspektech výjimečné. Byly 

poznamenány sporem o počet volebních obvodů, což se může zdát jako relativně nepodstatná 

                                                 
21 M. Herb: All in the family, str. 77 
22 1980-1988 
23 S. Yetiv: Kuwait´s Democratic Experiment in Its Broader International Context, str. 271 
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technická záležitost, ale pro kuvajtský politický život má tato otázka značný význam. Druhým 

neobvyklým jevem bylo nezvyklé spojenectví islamistů a liberálů.24  

Spor o volební obvody a pochybnosti o oddanosti vlády politické reformě Kuvajtu 

dodaly opozici odvahu k bezprecedentnímu kroku, který vedl až k rozpuštění parlamentu. 21. 

května 2006 emír Šajch Sabáh Al Ahmad Al Sabáh25 rozpustil parlament a vyhlásil volby na 

29. června téhož roku využívaje tak ustanovení ústavy, které mu dává právo rozpustit 

parlament kdykoli, má-li důvod a jako ten bývá většinou uváděna neschopnost parlamentu 

spolupracovat s vládou, ve které tradičně zasedají příslušníci Ál26 Sabáh. V tomto případě se 

jednalo o vyhrocenou podobu tradičního soupeření vlády a parlamentu. 17. května dva 

opoziční poslanci využili svého ústavního práva a předvolali premiéra Šajcha Nassera Bin 

Muhammad Al Sabáha, člena vládnoucí rodiny, k interpelacím a byl podroben důkladnému 

výslechu ohledně vládních manipulací s volební reformou. Interpelace nejsou v kuvajtské 

politice ničím neobvyklým, ale k interpelacím premiéra, i když na ně má parlament ústavou 

garantované právo, dříve nikdy nedošlo a to i proto, že až do roku 2003 tuto funkci zastával 

korunní princ. Předchozí vláda pozdržela toto téma tím, že jmenovala 11člennou komisi 

pověřenou přezkoumáním snížení počtu volebních obvodů z tehdejších 25 a bylo už na nové 

vládě vypořádat se s doporučením komise zredukovat toto číslo na pouhých 5 obvodů. Tento 

krok podporovala tzv. koalice pro změnu, tedy zmiňovaná koalice liberálů a islamistů. Vláda 

namísto 5 obvodů přišla s návrhem dřívější komise na mírnější snížení na 10 volebních 

obvodů a podezření vlády zesílilo, když 16. května parlament hlasoval pro předání 

nevyřešeného problému Ústavnímu soudu. Interpelacemi premiéra opoziční poslanci 

implicitně hrozili svrhnutím.27 

Tradičně znesváření liberálové a islamisté se spojili, aby napravili, to co chápou jako 

závažnou překážku politické reformy v Kuvajtu. Změna volebního zákona je vnímána jako 

základ dalších politických reforem i jako předpoklad zavedení formálního stranického 

systému a zároveň jako jakýsi test oddanosti vlády myšlence politické reformy. 

Volby z 29. června 2006 byly výjimečné i z toho důvodu, že se jednalo o první volby, 

ve kterých ženy mohly volit a být voleny. Z celkového počtu 249 kandidátů bylo pouze 28 

žen a ani jedné se nepodařilo obsadit parlamentní post. 

V roce 1999 vydal emír několik dekretů ohledně ženského volebního práva, 

ekonomické liberalizace a občanství. Národní shromáždění tyto dekrety odmítlo, ale později 

                                                 
24 N. J. Brown: Kuwaitis vote for a new parliament, str.1 
25 od 29.1. 2006 
26 Ál zde znamená rodina 
27 N. J. Brown: Kuwaitis vote for a new parliament, str. 2 
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je samo znovu navrhlo jako parlamentní iniciativu. V říjnu 2002 přišla vláda s návrhem 

zákona podle něhož by měly ženy plné aktivní i pasivní volební právo, ale parlamentem 

prošel až po dalším předložení  16. května 2005, dva týdny poté, co parlament zamítl účast 

žen v obecních volbách. 

Emír vydal dekret rozšiřující volební právo i na ženy. Hlavní tábor odporu 

představovali stoupenci různých islamistických skupin, jak sunnitských, tak šícítských a 

k odmítavému postoji se připojily i některé konzervativní kmeny. Naopak arabští nacionalisté, 

opozice, podpořili volební právo žen. 

V roce 2006 Národní shromáždění schválilo redukci volebních obvodů na 5 a volič tak 

má možnost hlasovat pro 4 kandidáty ve volebních obvodech po 10 poslancích. Tato nová 

podoba volebních obvodů bude moci být otestována v nadcházejících volbách vypsaných na 

17. května 2008 jakožto důsledek pátého rozpuštění kuvajtského parlamentu. Nový parlament 

ukáže, zda bude schopen uspokojit rostoucí frustraci Kuvajťanů z ekonomické stagnace země 

a provést potřebnou reformu státem kontrolované ekonomiky ve prospěch privatizace, která 

se stala předním tématem volební kampaně. 

 

Postavení kuvajtského parlamentu v politickém systému 

 

Kuvajtský parlament je jediným voleným legislativním orgánem mezi šesti členskými 

státy Rady pro spolupráci v Zálivu.28 

Má tendenci k tomu být kontrolován opozicí, tzn.kritiky vládnoucí rodiny, kteří plní i 

roli jakýchsi pojistek či hlídačů ministrů vlády podezřívaných z korupce, nadměrného 

utrácení a dalších nekalých činností. Klíčová ministerstva jako je ministerstvo obrany nebo 

financí jsou zpravidla obsazena příslušníky rodiny Ál Sabáh, což vytváří napětí, pokud se 

parlament rozhodne pro interpelace 

Kuvajtský parlament má daleko do západoevropské parlamentní praxe, ale 

v porovnání s většinou arabských legislativních orgánů se nejedná pouze o debatní prostor. 

Jeho časté napadání vládních ministrů a zejména pak těch z královské rodiny mohla 

v několika případech vést k jeho rozpuštění, ale s tím, že zapojení poslanci se většinou 

objevili i v novém parlamentu. 

Kuvajt nemá formální politické strany. Kuvajtská ústava, i když demokratičtější než 

ve většině sousedních států  negarantuje některé základní svobody. Článek 43 kuvajtské 

                                                 
28 Členy GCC jsou Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Qatar, Omán a Kuvajt 
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ústavy říká, že svoboda tvořit asociace a unie na národním základě a nenásilnými prostředky 

má být zaručena podle podmínek a způsobem určeným zákonem, ale nebyl vydán žádný 

zákon upravující fungování politických stran.29 

Kuvajtské právo zakazuje existenci politických stran s tím, že by jejich vznik přispěl 

k vyhrocení rozdílů v kuvajtské společnosti, ve které existuje několik os štěpení, a to zejména 

antagonismus šícité a sunnité, městské obyvatelstvo a kmenová společnost a liberálové a 

tradicionalisté. Nicméně v reálném politickém životě se vyvinuly útvary podobné politickým 

skupinám dle politických tendencí jako jsou arabský nacionalismus či islamismus. Stejně tak 

jako strany jsou zakázány i primárky, které by vybraly jednoho kandidáta reprezentujícího 

skupinu. Volební kampaně byly v poslední době poznamenány vězněním kmenových šajchů 

obviněných z pořádání primárek. Tyto politické bloky nemají žádné formální členství a bývá 

poměrně obtížné zhodnotit jejich sílu v parlamentu. Mezi nejvýraznější uskupení patří 

panarabské Kuvajtské demokratické fórum, sunnitské Islámské konstituční hnutí 

pravděpodobně napojené na kuvajtské Muslimské bratrstvo30 sunnitské Islámské lidové hnuti 

neboli Salaf, šícitská Národní islámská koalice, Konstituční blok reprezentující obchodnické 

rodiny a  různá kmenová uskupení. 

Dalším choulostivým místem kuvajtského parlamentního života je časté používání tzv. 

primárek v kmenových oblastech, což jim umožňuje postavit svého kandidáta v oblasti se 

silným zastoupením svého kmene a nerozptylovat tak své hlasy mezi několik kandidátů se 

stejným zaměřením. Stejně tak jako politické strany jsou i primárky zakázány. 

Reformisté vykládali vládní manévrování s tématem jako důkaz neschopnosti vlády 

vyhovět požadavkům lidu a jejího politického krachu. 25 relativně malých volebních obvodů 

podle nich poslancům dovolovalo koupit si dost hlasů na to, aby byli zvoleni. Dalším 

problémem byla nevyváženost obvodů, jejíchž počet voličů se pohyboval mezi 3000 a 11000. 

Tento systém také podporoval efekt rodinného a kmenového spojenectví (příbuzní většinou 

žijí ve stejné oblasti) stejně tak si poslanci mohli naklonit svůj malý volební obvod zručným 

čerpáním prostředků ze státního rozpočtu. Volební reforma by mohla kuvajtskou politiku 

přiblížit více reprezentativnímu systému, který by byl založen více na ideologii než na 

kmenové spřízněnosti, sektářství či „službách“. V roce 2006 ale tento zákon prošel 

parlamentem a počet volebních obvodů byl snížen na 5. Volič nyní odevzdává 4 hlasy 

namísto 2 a v každém z obvodů je zvoleno 10 kandidátů, kteří získali nejvíce hlasů. 

                                                 
29 N. J. Brown: Kuwaitis vote for a new parliament, str.4 
30 Islámské fundamentalistické hnutí  
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Liberálové a islamisté se často navzájem považovali za větší soupeře než vládu a ta 

toho s větším či menším úspěchem využívala. Vládní manipulace s tímto tématem pomohla 

držet koalici pohromadě a emírův krok k rozpuštění parlamentu signalizoval, že opozice 

získala v parlamentu převahu nicméně parlament utrpěl porážku v tom smyslu, že nové volby 

se konaly podle původních pravidel. 

Rozdělení společnosti je patrné ve volebním schématu. Často se volí podle 

kandidátova vyznání. Rozdělení mezi liberálnějšími sekularisty a religióznějšími částmi 

společnosti je otevřeněji projevováno a vysoce politizováno. Rozdělení je natolik silné, že 

vyústilo v jasné politické tendence a absenci politických stran. Nejjednotnější bloky tvoří 

v parlamentu liberálové a islamisté a nelze říci, že by postrádaly veškerou formální strukturu. 

Pravděpodobně nejsoudržnější je Islámské konstituční hnutí spojené s Muslimským 

bratrstvem. Nicméně parlamentu dominují nezávislí poslanci. Kuvajtský stranický systém 

nelze považovat za neexistující, ale spíše za embryotický.  

Kuvajtský parlament je jedním z nejsilnějším v regionu, všechny sousední státy sice 

mají svá shromáždění, ale většinou jsou jmenována vládcem a postrádají legislativní autoritu. 

Kuvajtský parlament je volen a má i ústavně zaručené rozsáhlé dozorčí pravomoci (nad 

ministry a rozpočtem) i pravomoc přijímat zákony. Má dokonce i oprávnění schvalovat 

nominaci korunního prince a tím i panovníka. Od roku 1963, kdy se parlament poprvé sešel 

měl ale problém jednat jednotným způsobem a plně využívat svých pravomocí. Emír již 

několikrát31 reagoval na konfrontaci s parlamentem pozastavením parlamentního a ústavního 

života. Vládnoucí rodina byla díky nejednotě parlamentu schopna vyhnout se naplnění 

konstituční monarchie a premiér měl relativní svobodu v sestavování kabinetu. I když jsou 

střety mezi parlamentem a vládou časté, zřídka přerostou v konfrontaci mezi vládnoucí 

rodinou a volenými poslanci. Dlouhou dobu vykonávala funkci premiéra a korunního prince 

jediná osoba, což ze střetů vlády a parlamentu činilo politicky citlivou záležitost. Tyto funkce 

byli sice odděleny, ale rodina Ál Sabáh si i nadále ponechává významná ministerstva. 

Výsledkem je velmi živý parlament, kde se debatuje o důležitých tématech, ale ke změnám 

dochází jen velmi pomalu. Právní rámec většinou respektuje široký společenský konsenzus. 

Ti, kteří prosazují reformu volebního systému si uvědomují, že se kuvajtská politika 

posune ideologičtějším směrem. Opoziční kandidáti podepsali reformní dokument a zamýšlejí 

zveřejnit seznam signatářů, aby uvedli své kritiky do rozpaků. Vzhledem k tomu, že volby se 

                                                 
31 1976-1981 a 1986-1992, 2006 a 2008 
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konají podle starého systému, je pravděpodobné, že se zde znovu objeví volby dle 

zmiňovaného vzoru. 

Podle tradice se voleb neúčastnil žádný člen královské rodiny. Členové ozbrojených 

sil nemohou volit. Po splnění všech podmínek na voliče tak zbude pouze asi čtvrtina obyvatel 

Kuvajtu způsobilých k volbám. Stále přetrvávají obvinění z manipulování. Nejčastějšími 

problémy voleb bývá kupování hlasů a konání primárek, obojí je ilegální. Nedochází 

k žádnému významnějšímu mezinárodnímu pozorování a monitorování voleb. 

Jednokomorový parlament, Národní shromáždění32, tvoří 50 poslanců volených na 4 

roky a 11-16 ministrů, kteří nejsou voleni, ale jsou členy orgánu ze své funkce.33 Volení 

činitelé mohou být členy kabinetu, pak se podle toho sníží počet hodnostářů z funkce. 5 

volebních obvodů volí po deseti poslancích a to relativně většinovým systémem, tedy je 

zvoleno deset kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů. 

Národní shromáždění má právo iniciovat zákony. Zákon vejde v platnost do 30 dnů od 

postoupení návrhu parlamentem emírovi a po jeho schválení v Národním shromáždění 2/3 

většinou. Tato doba je snížena na 7 dní ve stavu nouze, která se schvaluje většinou poslanců 

parlamentu.34 

Může zvrátit jakýkoli z emírových dekretů, které byly vydány v době, kdy byl 

parlament rozpuštěn, vetovat návrhy zákonů předložené vládou. Žádný zákon nemůže být 

vyhlášen bez toho, aby prošel Národním shromážděním a byl schválen emírem. Dekrety 

pocházející od emíra jsou předloženy parlamentu do 15 dnů, schází-li se parlament. 

Neprojdou-li parlamentem, zpětně ztrácí sílu zákona.  

Má právo interpelovat ministry35 a vyjádřit nedůvěru ministrům i vládě, to se děje 

většinovým souhlasem členů Národního shromáždění vyjma ministrů.36 Otázka nedůvěry 

premiérovi se neprojednává na půdě parlamentu, ale je Shromážděním předána emírovy, který 

může buď odvolat premiéra a jmenovat nový kabinet nebo rozpustit parlament.37 

Parlament si volí předsedu a zástupce předsedy ze svého středu.38 Předseda Národního 

shromáždění svolává zasedání, určuje a mění agendu, organizuje debatu a stanoví čas 

výstupu. Prozkoumává přijatelnost návrhů zákona a pozměňovacích návrhů. Vypracovává 

                                                 
32 Majlis al-cumma 
33 Ústava čl. 80 a 83 
34 Ústava, čl. 65 
35 Ústava, čl. 100 
36 Ústava, čl. 101 
37 Ústava, čl. 102 
38 Ústava, čl. 92 
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rozpočet Shromáždění a předává jej Úřadu Národního shromáždění. Emír s ním konzultuje 

jmenování nového premiéra. 

Vláda vypracovává návrh ročního státního rozpočtu, který minimálně dva měsíce před 

koncem fiskálního roku předá Národnímu shromáždění, které rozhoduje o jeho přijetí. 

K parlamentu je přičleněn Finanční kontrolní úřad, který pomáhá dohlížet nad státními 

financemi. 

Kuvajtský parlament je členem Meziparlamentní unie a Arabské meziparlamentní 

unie. 

Zkušenost Ál Sabáh s parlamentem dokazuje, že dynastický monarchismus nemusí být 

v rozporu se stoupající politickou participací. 

 

4. Parlament Íránské islámské republiky 

 

Vývoj a pozice v rámci íránského politického systému 

 

První íránské ústavě dala vzniknout tzv. konstituční revoluce, která v Persii39 

probíhala na počátku 20. století mezi lety 1905 až 1911. Jednalo se o jednu z prvních událostí 

svého druhu, ke kterým došlo v regionu Blízkého a Středního východu. Starý řád, který od 

roku 1781 představovala vláda Kádžárovské dynastie, byl nahrazen novými institucemi. 

Systém konstituční monarchie dekretem zavedl šáh Muzaffarudin.40 Na počátku 20. století 

byla Persie místem, kde se střetávaly imperiální zájmy Velké Británie a Ruska. A v důsledku 

jejich vlivu se místní vláda stávala slabší a zkorumpovanější. Náklady šáha Muzaffarudina jak 

osobní, tak vládní dosahovaly takových výší, že východisko pro něj představovala možnost 

získat půjčky právě od Britů či Rusů.  Jeho katastrofální finanční situace ho donutila 

k podpisu mnoha koncesí ve prospěch velmocí.41 S tím, jak začalo být poskytování koncesí 

stále častější a na stále rostoucí počet komodit, začala aristokracie, náboženské autority i 

vzdělaná elita požadovat omezení královské autority a zavedení vlády práva.  

Samotné povstání vypuklo v Teheránu v prosinci 1905, když byli dva íránští 

obchodníci potrestáni za přemrštěné ceny a byli veřejně mučeni. Následovalo povstání 

teheránských obchodníků, duchovenstva a liberální inteligence42, kteří cítili ohrožení svých 

zájmů se zvyšujícím se vlivem cizinců. V létě 1906 byl během vystoupení namířených 
                                                 
39 název země se oficiálně změnil na Írán 21. března 1935  
40 1896-1907 
41 např. D´arcyho koncese, která Britům garantovala 60 let poskytování ropy za extrémně nízké ceny 
42 V alianci od povstání proti tabákové koncesi v roce 1892 
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k omezení šáhovy moci poprvé formulován požadavek parlamentu. V srpnu 1906 šáh 

Muzaffarudin souhlasil a již na podzim téhož roku se konaly první volby. Bylo zvoleno 156 

poslanců, z nichž výrazná většina pocházela z obchodnických vrstev a z Teheránu.  

Když se v říjnu 1906 sešel parlament poprvé, odhlasoval si právo sepsat ústavu a stal 

se tak „Ústavním shromážděním“ a již v prosinci byla ústava, převážně podle belgického 

vzoru,  připravena k šáhovu podpisu. K tomu došlo 31. prosince 1906 a šáh byl od té chvíle 

pod vládou zákona a koruna byla považována za božský dar svěřený šáhovi lidem. Ve 

výrazně nezměněné podobě platila tato ústava až do islámské revoluce v roce 1979. 

Do skupiny oprávněných voličů podlé této ústavy nepatřili ženy, cizinci, osoby mladší 

25 let, osoby známé pro zákeřné názory, osoby s trestním záznamem, osoby aktivní ve 

vojenské službě. Zvolena mohla být osoba splňující následující podmínky:  být plně gramotný 

v perštině, být Peršanem perského původu, být místně znám, nebýt vládním zaměstnancem, 

dosahovat věku mezi 30 a 70 lety a mít přehled o státních záležitostech. 

Ústava počítala se vznikem dvoukomorového parlamentu, který by se skládal 

z Národního poradního shromáždění a Senátu a dávala značnou moc šícitskému 

duchovenstvu. Předpokládala totiž ustavení Náboženské rady obsazené zástupci šícitského 

duchovenstva a jejímž úkolem mělo být bdít nad souladem sekulární legislativy s právem 

Božím, šarícou.   

Senát43 byl uveden do praxe až v roce 1949 resp. 1950, kdy poprvé zasedal v počtu 60 

senátorů, z nichž polovinu jmenoval šáh a polovina měla být volena občany.44 Byl považován 

za jakýsi kontrolní orgán Národního shromáždění. 

Persie se snažila udržet si nezávislost na ruském vlivu právě i tím, že ustavila 

parlament, aby kontroloval šáhovu politiku. Závažným problémem byl katastrofální stav 

státní pokladny. Parlament proto přizval v roce 1911 amerického experta Morgana Schustera, 

aby ji zreformoval. V jeho představě měl nad íránskými výběrem daní dohlížet úředník 

britské armády, což bylo v rozporu s ruskými zájmy. Ruské a bachtijárské jednotky přinutily 

parlament dočasně45 ukončit svou činnost, když  byly velmocenské zájmy v ohrožení.46 

 V roce 1923 se po převratu a sesazení posledního Kádžárovského panovníka 

Ahmada Šáha k moci dostal generál Rezá Chán, později Rezá Šáh Páhlaví,  výrazně omezil 

moc parlamentu a prakticky z něj učinil jen formální instituci. Stejně tak i po upevnění moci 

potlačoval moc duchovenstva a byly přijaty sekulární obchodní, trestní i civilní zákoníky. 

                                                 
43 Madžles-e Sená 
44 15 v Teheránu a 15 v provinciích 
45 Do roku 1914 
46 N. Keddie: Modern Iran, str. 71 
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Rezá Šáh zakázal politické strany a postaral se o podřízenost parlamentu ovlivněním voleb a 

umlčením potenciální opozice. 

Pod nátlakem Britů byl Rezá Šáh donucen roku 1941 rezignovat ve prospěch svého 

velmi mladého syna Muhammada. Ve chvíli takového oslabení se projevily potlačované 

skupiny a dosáhly povolení činnosti politických stran a vlna parlamentní aktivity. V roce 1949 

byl naplněn ústavní závazek zřídit Senát. Nový šáh až do roku 1953 nebyl s to vykonávat 

svou funkci a prakticky za něj vládl premiér. V roce 1951 se stal premiérem Muhammad 

Musaddiq.47 Se svou nacionalistickou stranou Džebhe Melli48 chtěl vymanit Írán z vlivu 

Západu a zaměřil se na znárodnění stále důležitějšího ropného průmyslu. V Národním 

shromáždění ale začínala mít silnější vliv komunistická strana Túdeh a Muhammad Rezá 

tohoto v srpnu 1953 s pomocí USA a Velké Británie, které se obávaly zvýšení vlivu SSSR, 

využil k návratu do reálné politiky. Musaddiq, i přes výhradní právo šáha na tento akt, 

rozpustil parlament. Následoval provládní vojenský převrat, Musaddiq byl zatčen a politické 

strany zakázány.49 Nové volby se konaly v roce 1954 a většina poslanců byla oproti 

původnímu složení obměněna .  

V roce 1956 bylo prodlouženo volební období Národního shromáždění ze dvou na 

čtyři roky stejně jako u Senátu.50 

Vláda Muhammada Rezy Šáha se těšila podpoře ze strany USA a Velké Británie. 

Postupně získávala charakter diktatury a demokratické prvky garantované ústavou z roku 

1907 se stávaly pouze formálními. Šáh chtěl zemi modernizovat dle západního vzoru zejména 

v oblasti ženských práv, zahraničně-politické orientace země51 a kulturní westernizace Íránu. 

V březnu 1961 zemřel respektovaný náboženský vůdce Ájatolláh Burúdžerdí a v Íránu nebyl 

nikdo, kdo by mohl zaujmout jeho místo v hierarchii šícitského duchovenstva a stát se 

mardžace taqlíd, vzorem k napodobování.52 Tohoto oslabení využil šáh k prosazení svých 

záměrů a v květnu 1961 rozpustil Národní shromáždění a zastavil činnost ústavy tím, že 

nedovolil konání nových voleb a vládl pomocí dekretů. O dva roky později uspořádal 

referendum, ve kterém získal podporu pro soubor reforem, tzv. Bílou revoluci.53 V rámci 

těchto reforem získaly ženy pasivní i aktivní volební právo. Duchovenstvo, které nyní nebylo 

vázáno na rozhodnutí či postoj jedné osoby, se ještě více politicky aktivizovalo a mezi lety 

                                                 
47 Premiérem 1951-1953 
48 Národní fronta Íráu 
49 Encyclopaedia of Islam, Madjlis 
50 Encyclopaedia of Islam, Madjlis 
51 Úzké vztahy s Izraelem 
52 Označení nejvyšší šícitské duchovní autority 
53 Enqeláb-e sefíd 
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1962 až 1964 organizovalo řadu protivládních demonstrací, které byly násilně potlačeny a 

špičky duchovenstva byly zatčeny včetně  Ájatolláha Rúholláha Musaví Chomejního.54  

V září 1963 bylo obnoveno Národní shromáždění s převahou nově založené 

prošáhovské Nové strany Íránu55 a později i strany Rastachíz56, která byla jedinou povolenou 

politickou stranou poté, co šáh v roce 1975 zrušil systém více stran.57 

Některá klíčová ustanovení konstituce, jež omezovala absolutní moc panovníka ve 

prospěch lidu, resp. v době jejího přijetí ve prospěch tehdejších společenských elit, nebyla 

aplikována v ústavní praxi vůbec. To je případ článku druhého, který předpokládal ustavení 

Náboženské rady obsazené zástupci šícitského duchovenstva a jejímž úkolem mělo být bdít 

nad souladem sekulární legislativy s právem Božím, šarícou. Rovněž tak parlament, který byl 

po většinu tohoto období činný, působil vzhledem k represím omezujícím činnost politických 

stran a neumožňujícím konání svobodných voleb, více jako nástroj, jímž Šáh prosazoval svou 

politiku, než jako orgán reprezentující vůli lidu.58 . 

Je možné říci, že v období let 1906 až 1925 měl parlament nad šáhem převahu, jakožto 

partner, který mu pomáhal svrhnout Kádžárovskou moc a stejně tak i mezi lety 1941 až 1953, 

kdy byl šáh dočasně odstaven. Naopak v období 1926 až 1941 a po roce 1954 byl parlament 

podřízen šáhovy.59 Většina politických stran byla identifikovatelná spíše s osobou svého 

vůdce než podle ideologie. Členové madžlisu měli být volení v nepřímých volbách, které byly 

pod kontrolou volebních komisí reprezentujících šest sociálních skupin.60 Aby se íránský 

občan mohl stát poslancem madžlisu, musel být alespoň natolik majetný, aby mohl uhradit 

volební kampaň. Právě toto elitářství stejně jako práva garantovaná v ústavě zaručilo prestižní 

charakter madžlisu a jeho podíl na vedení veřejných záležitostí.61 

V 70tých letech pokračovalo ilegálně v aktivitě několik opozičních skupin a stále 

silněji a masověji byly požadovány reformy, svoboda a realizace ústavních práv. 9. září 1978 

bylo vyhlášeno stanné právo a vůdci opozice byli uvězněni. Opozice, kterou tvořilo zejména 

duchovenstvo a levice, již nechtěla přistoupit na nic jiného než svržení šáha a jeho režimu. 

                                                 
54 1902-1989 
55 Hizb-i Írání-i Nuvín, založena roku 1963 
56 Obnova 
57 E. Abrahamian,Iran between two revolutions, str.440 
58 M. Momen: An Introduction to Shi’i Islam, str. 259 
59 Encyclopaedia of Islam, Madjlis 
60 aristokracie, pozemkoví vlastníci, náboženští hodnostáři, podnikatelé, obchodníci a farmáři, později i dělníci a 
rolníci 
61 Encyclopaedia of Islam, Madjlis 
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Během roku 1978 došlo v Teheránu k demonstracím, které vyvrcholily v lednu 1979 za účasti 

až milionového davu.62 Šáh byl donucen k útěku a 16. ledna 1979 definitivně opustil Írán. 

Společným cílem, tedy svržením autoritářské monarchie, se Chomejnímu, jakožto 

nejvyšší duchovní autoritě, podařilo sjednotit nejpočetnější vrstvu obyvatelstva, tedy značně 

religiózní městskou chudinu a dělníky, s obchodníky a duchovenstvem. 

V roce 1979 byla konstituční monarchie dynastie Páhlaví i s ústavou svržena 

islámskou revolucí, jejímž cílem bylo ustavení islámského státu založeného na původních 

islámských principech vycházejících z islámských představ o ideální organizaci společnosti. 

Mezi opozicí panovala shoda, že ústavu z r. 1907, na jejímž základě byla založena i 

konstituční monarchie dynastie Páhlaví, a která se tak přes to, že nebyla zcela aplikována a 

byla vykládána tak, aby sloužila jako nástroj autoritativní politiky vládnoucího režimu, stala 

symbolem doby „nesvobody“, bude vhodné nahradit konstitucí novou.  

Text definitivního návrhu neobsahoval žádnou přímou vazbu na Chomejního koncepci 

ideálního islámského státu, velájet-e faqíh, ani neposkytoval s výjimkou Rady dohlížitelů, jež 

přestavovala obdobu ústavou z roku 1907 zřízeného orgánu Náboženské rady , žádné zvláštní 

postavení islámskému duchovenstvu, tedy islámských právníků (fuqahá).63 Avšak i v Radě 

dohlížitelů byli duchovní, islámští právníci, zastoupeni minoritně, pěti členy oproti šesti 

civilním právníkům. Islámští právníci měli být podle návrhu voleni Parlamentem z více osob 

navržených nejvyššími náboženskými hodnostáři, mardžace taqlíd. Stejně tak civilní 

právníci64 měli být voleni parlamentem. Rada dohlížitelů nebyla podle návrhu zmocněna 

bezprostředně přezkoumávat soulad veškerých legislativních aktů přijatých parlamentem se 

šarícou, tak jak může podle nakonec přijaté ústavní listiny, nýbrž pouze na základě žádosti. Tu 

byli oprávněni předložit mardžace taqlíd, prezident republiky, předseda Nejvyššího soudu a 

vrchní prokurátor. Rada dohlížitelů měla rozhodovat na základě třípětinové většiny hlasů. 

V případě, že se Rada usnesla, že legislativní akt odporuje ústavě či není v souladu s principy 

islámského práva, šarícy, byl parlament povinen při novém projednání brát zřetel na námitky 

vznesené Radou dohlížitelů. Předběžný návrh rovněž předpokládal, že úřad vůdce revoluce 

bude obsazen prezidentem republiky. Nestanovoval ani předpoklad, že by tento úřad měl být 

obsazen osobou pocházející z řad islámského duchovenstva, fuqahá. S oficiálním návrhem, 

který se tak výrazně lišil od koncepce velájet-e faqíh, projevil Ájatolláh Chomejní při 

několika příležitostech svůj souhlas. Návrh vyžadoval rovněž schválení Revoluční radou, 

                                                 
62 L. Kropáček: Islámský fundamentalismus, str. 188 
63 v šícitském islámu jsou pojmem duchovenstvo označování islámští právníci, persky/arabsky faqíh (sg.), fuqahá 
(pl.)   
64 3 soudci a 3 univerzitní profesoři práva 
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jehož se mu v červnu 1979 jednomyslně dostalo. Sám Chomejní či osoby s ním politicky 

spřízněné několikrát veřejně deklarovaly, že novou ústavou založené státní zřízení bude 

režimem demokratickým, plně respektujícím vůli lidu a garantující lidská a občanská práva 

v souladu s mezinárodními dokumenty jako například Všeobecná deklarace lidských práv. 

Bylo diskutováno téma vztahu velájet-e faqíh, tedy modelu ztělesňujícího absolutní 

suverenitu Boží a téměř neomezenou moc osoby v postavení Valí faqíh (Nejvyššího vůdce) 

jako zástupce skrytého imáma po dobu jeho nepřítomnosti, a suverenity lidu, principu, jež je 

rovněž obsažen v ústavním textu. Členové Shromáždění se ve svých vystoupeních pokoušeli 

obhájit názor, že velájet-e faqíh a suverenita lidu nejsou v rozporu.   

Poté, co bylo v národním referendu schváleno velmi nejasně definované ustavení 

islámské republiky, Chomejní potřeboval předběžný návrh změnit tak, aby odrážel jeho 

koncepci velájet-e faqíh. V dubnu 1979 Chomejní jmenoval premiéra prozatímní vlády a 

pověřil ho svoláním voleb do Ústavodárného shromáždění, ale po schválení návrhu ústavy 

byla nutnost svolání tohoto orgánu zpochybněna a inicioval schválení listiny občany přímo 

v referendu.. Nakonec bylo kompromisně občany zvoleno tzv. Shromáždění pro konečné 

přezkoumání ústavy, budoucí Shromáždění znalců, které mělo přijmout text ústavy, který byl 

předložen občanům ke schválení v referendu. 

Chomejního stoupenci žádali aby ústava výslovně uznala, že legislativní pravomoc 

náleží pouze Bohu, aby nejvyšší moc ve státě a tedy vládu vykonával mravně bezúhonný 

islámský právník, který bude vykonávat funkci prezidenta a jenž bude stát jako nejvyšší 

autorita nad legislativou, exekutivou i justicí a aby podmínkou platnosti všech legislativních 

aktů přijatých Islámským poradním shromážděním, tedy parlamentem, bylo schválení Radou 

dohlížitelů. V islámské republice obecně je úkolem výlučně kvalifikovaných islámských 

právníků dbát na soulad veškerých zákonodárných, ale i exekutivních  aktů s islámem. 

Shromáždění znalců přijalo návrhy, které zcela měnily původní návrh ústavy mezi 

nimiž byl například návrh, aby kontrola a konečná zodpovědnost za fungování všech tří sfér 

státní moci (legislativy, justice a exekutivy) byla dána do rukou vůdce, který splňuje všechny 

podmínky, aby mohl být považován za mardžace taqlíd, a tedy nejvyšší náboženskou autoritu 

mezi šícitskými muslimy. 

Pravomoc stanovit normy, jež závazně upravují meze lidského jednání, je vyhrazena 

výlučně Bohu, nikoli lidem. Článek čtvrtý stanoví, že všechno právo a právní předpisy musí 

být založeny na islámských principech, kdy ovšem není dále definováno, o které konkrétní 

principy v této věci jde, a aplikace tohoto vágního ustanovení je ponechána na Radě 

dohlížitelů, jež je oprávněna provádět závazný výklad ústavy. Dále ústava zakazuje 
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Islámskému poradnímu shromáždění, tedy parlamentu, aby přijímal jakékoli legislativní akty, 

jež jsou v rozporu s principy a příkazy státního náboženství, tj. systému islámského práva. 

Nejvyšší suverenita náleží podle ústavy výlučně Bohu65, což je vykládáno tak, že 

suverenita lidu je a musí být nutně omezena ve prospěch ústavních orgánů, jež jsou 

portrétovány jako zastupující suverenitu Boží na zemi, tedy zejména úřadu Nejvyššího vůdce 

a Rady dohlížitelů, jejíž základní pravomocí je oprávnění dohlížet nad souladem 

legislativních aktů přijatých Islámským poradním shromážděním (parlamentem) s Božím 

právem, šarícou. 

Za demokratické prvky íránského ústavního systému lze považovat zejména dílčí 

uznání suverenity lidu, existence občany volených ústavních orgánů – parlamentu, místních 

rad a prezidenta republiky i omezení absolutní moci Nejvyššího vůdce.66 Tyto elementy 

rozhodně neodpovídají Chomejního pojetí velájet-e faqíh. 

Islámská revoluce a porevoluční uspořádání je předkládáno jako naplnění tužeb lidu, 

muslimů. Lid je tedy v ústavě pojímán jako zdroj legitimity a omezení suverenity lidu, 

k němuž ústavou došlo, je vykládáno jako volní akt majority, jež se demokraticky, dobrovolně 

vzdala svého postavení ve prospěch vlády Boží, resp. vlády islámských právníků. Avšak i 

částečné uznání lidu jako zdroje státní moci je v rozporu s Chomejního koncepcí velájet-e 

faqíh, která uznává pouze a výlučně suverenitu Boží, a ta je dle tohoto pojetí delegována na 

islámské právníky, nikoliv ovšem z vůle lidu. Určitou suverenitu lidu uznává ústava když 

stanoví, že v Íránské islámské republice bude správa veřejných záležitostí vykonávána 

v souladu s vůlí lidu.67 Tu lid vyjadřuje prostřednictvím voleb prezidenta, svých zástupců 

v Islámském poradním shromáždění i místních radách. 

Pomocí referend v mimořádně důležitých otázkách je legislativní pravomoc přenesena 

přímo na lid. Praktickému využívání tohoto institutu však brání podmínka, že tento postup 

musí být schválen dvoutřetinovou většinou členů Islámského poradního shromáždění, které 

by jinak o záležitosti, jež je předmětem referenda samo rozhodovalo.   

Ústava, přestože svěřuje zákonodárnou pravomoc Islámskému poradnímu 

shromáždění68, stanoví, že veškeré legislativní akty státu musí být v souladu s norami práva 

islámského, jehož základními prameny jsou Korán a sunna. Zákonodárná pravomoc 

parlamentu, Islámského poradního shromáždění, orgánu složeného z volených zástupců lidu, 

tak v důsledku tohoto omezení není všeobecná. Podle převažujícího výkladu je parlament 
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66 A. Schirazi, The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic, str. 14 
67 Ústava, čl. 6 
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oprávněn závazně upravovat společenské vztahy pouze ve sféře, jež není vyčerpávajícím 

způsobem pokryta příkazy práva islámského, právních norem, o nichž v islámské republice 

platí předpoklad, že jsou přímým zjevením Božím, tedy Božími zákony. Může tedy regulovat 

ty oblasti vztahů, v nichž islámské právo ponechává lidem volnost rozhodování. Krom toho, 

že je parlament ve své legislativní činnosti vázán rámcem neměnných předpisů práva 

islámského, není v jeho působnosti ani měnit či spolurozhodovat o změnách ústavy. 

Islámské konzultativní shromáždění je rovněž odpovědné za výklad zákonů, nikoli 

však ústavních zákonů, tedy ústavy. Dále je tento orgán, jež ztělesňuje dílčí suverenitu lidu 

v islámské republice, vybaven pravomocí schvalovat na základě návrhu vlády státní rozpočet. 

Rovněž tak mezinárodní smlouvy, změny státní hranice i státní půjčky či subvence musí ke 

své platnosti obdržet souhlas Islámského poradního shromáždění. Shromáždění může 

provádět nezávislé vyšetřování, přijímá a vyřizuje petice a stížnosti občanů na činnost vlastní, 

orgánů moci výkonné i soudnictví. Neméně důležitými jsou pravomoci týkající se vztahů 

k orgánům moci výkonné, tedy prezidentovi a kabinetu ministrů. Ústava konstruuje 

odpovědnost vlády vůči parlamentu. Prezident je povinen obdržet pro vládu, kterou sestaví 

schválení parlamentem ve formě vyjádření důvěry. Parlament, Islámské poradní shromáždění 

je následně v průběhu svého funkčního období oprávněno interpelovat jednotlivé ministry i 

kabinet ministrů jako celek a jako výsledek nespokojenosti může vyvolat hlasování o 

nedůvěře. Vyjádří-li pak parlament vládě nedůvěru, je vláda povinna odstoupit a prezident 

musí sestavit vládu novou. Dvou třetinovou většinou svých členů může Islámské poradní 

shromáždění iniciovat odvolání prezidenta republiky.  

Hlavou státu není prezident, ale rahbar.69 Tato funkce v sobě až do Chomejního smrti  

v roce 1989 spojovala jak moc duchovní, tak i politickou. Poté nebyl nikdo, kdo by v sobě 

spojoval obé a konalo se tak referendum o schválení ústavních dodatků, které zrušilo 

podmínku, že rahbar musí být i nejvyšší duchovní autoritou. V této funkci pak mohl nastoupit 

Chameneí. Rahbar je doživotně volen Radou expertů, což je 86-členný sbor šícitských 

duchovních sídlící v Qomu. Nejvyšší íránský představitel musí splňovat několik podmínek, a 

to vzdělání, spravedlnost, pokoru, správné politické a sociální smýšlení, administrativní 

schopnosti a adekvátní zdravotní stav, pokud některou z těchto charakteristik ztratí, může být 

odvolán Radou expertů. Do jeho pravomoci spadá to, že jako nejvyšší velitel ozbrojených sil, 

vyhlašuje válku, určuje obecnou politiku, vyhlašuje referendum, jmenuje a odvolává členy 

Rady dohlížitelů, šéfa justice, ředitele rozhlasu a televize, velitele Islámských národních gard, 
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vrchního velitele armády a bezpečnostních sil. Na základě voleb jmenuje prezidenta a řeší 

rozpory mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí. 

Prezident70 je volen na 4 roky, maximálně na dvě volební období po sobě. Od roku 

1989, kdy byl zrušen úřad premiéra, vede výkonnou moc, navrhuje 22členný vládní kabinet, 

reprezentuje zemi v zahraničí a předsedá Nejvyšší radě národní bezpečnosti. 

Rada pro určování zájmů režimu71 byla zřízena v roce 1988, má řešit rozpory mezi 

Radou dohlížitelů a parlamentem, do1997 ji předsedá prezident, od roku 1997 předsedou 

zůstal bývalý prezident Akbar Hášemí Rafsandžání72. 

Rada dohlížitelů73 je postavena na podobném principu jako senát, má zamezovat 

rozporům mezi zákony a islámským právem šaríca. Je složena z 6 šícitských duchovních, které 

jmenuje rahbar a 6 laických právníků, které navrhuje šéf justice a schvaluje parlament. Vůči 

parlamentu má právo veta a díky tomu, že je složená převážně z konzervativců, může 

blokovat zákony a tedy i  jakékoli pokusy o reformy. 

Ačkoli je postavení Islámského poradního shromáždění74 ve struktuře ústavních 

orgánů značně omezeno tím, že ústava opravňuje Radu dohlížitelů vetovat legislativní akty 

parlamentu, má ještě řadu dalších důležitých pravomocí, jež z něj činí významný faktor 

v procesu politického rozhodování.75 Mezi nejvýznamnější patří pravomoci týkající se vztahů 

ke kabinetu ministrů. Prezident je bezprostředně poté, co obsadí jednotlivé ministerské posty 

ve vládě, povinen požádat Islámské poradní shromáždění o vyslovení důvěry, jinak se má za 

to, že vláda nebyla jmenována. Parlament je rovněž oprávněn interpelovat prezidenta, který 

předsedá kabinetu ministrů i jednotlivé ministry, kteří jsou povinni odpovědět, případně se 

osobně zúčastnit jednání parlamentu. Není-li parlament spokojen s činností jednotlivých 

ministrů či celé vlády, je oprávněn iniciovat hlasování o vyslovení nedůvěry a na jeho základě 

jejich odvolání. Parlament má právo odvolat prezidenta a ministry, sám je ale 

nerozpustitelný.76 

 Další pravomoci Islámského poradního shromáždění jsou zejména oprávnění 

provádět parlamentní vyšetřování, schvalovat mezinárodní smlouvy, za striktně vymezených 

podmínek rozhodnout o změnách státních hranic a za součinnosti vlády vyhlásit výjimečný 

stav v případě války a jiných mimořádných okolností představujících srovnatelné ohrožení.  

                                                 
70 Ra´ís-e Džumhúr 
71 Madžma’e tašchís-e maslahat-e nezám 
72 Prezidentem 1989-1997 
73 Šúrá-je negahbánán 
74 Madžlis-e šúrá-je eslámí 
75 A. Schirazi, The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic, London, str. 15-16 
76 W. Buchta: Who rules Iran?, str. 58 
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Madžlis tvoří 270 poslanců, přičemž jejich počet může být v závislosti na růstu 

populace zvýšen až na 290, jak je tomu v současnosti, z čehož je 5 mandátů vyhrazeno 

náboženským menšinám.77  Je volen na 4leté volební období. 

Kandidát na poslance musí splňovat následující podmínky: být oddán islámu a 

Islámské republice, být íránské národnosti, být oddán ústavě a absolutnímu náboženskému 

dozoru, mít alespoň jeden stupeň vyššího vzdělání, mít dobrou pověst, být v dobrém fyzickém 

stavu ( být schopen vidět, slyšet a mluvit) a dosahovat věku mezi 30 a 70 lety. 

Způsobilost kandidáta na funkci poslance posuzuje Ministerstvo informací, Generální 

prokurátor, Státní úřad osobního registru, Úřad kontroly identity a Mezinárodní policie. 

Každý z těchto úřadů předává své šetření Ministerstvu vnitra a Radě dohlížitelů. Pokud je 

kandidát shledán nezpůsobilým, má právo se odvolat a jeho případ je pak přezkoumán. 

Po oficiálním vydání seznamu kandidátů, mají sedm dní na vedení kampaně, která 

musí skončit 24 hodin před otevřením volebních místností, pokud ne, je kandidát 

diskvalifikován a hrozí mu i vězení.  

Vlastní volby jsou dvoukolové a konají se ve vícemandátových obvodech většinovým 

systémem. Aby byl zvolen, musí kandidát získat alespoň 25% hlasů ve svém obvodu. 

Vyhovuje-li této podmínce více kandidátů, jsou zvoleni ti, kteří získali větší počet hlasů. 

Získají-li dva či více kandidátů stejný počet hlasů, rozhoduje los. Platnost voleb není omezena 

volební účastí. 

Není-li volba v prvním kole úspěšná, tzn. nedosáhl-li dostatečný počet kandidátů 

alespoň hranice 25% hlasů, volební obvod uspořádá druhé kolo voleb. Druhého kola se 

účastní dvojnásobek požadovaného počtu budoucích poslanců a to těch, kteří v prvním kole 

dosáhli nejvyššího počtu hlasů. Pokud je počet kandidátů menší než dvojnásobek 

neobsazených míst v parlamentu, účastní se všichni kandidáti z prvního kola. I v tomto kole 

pokud kandidát získá 25%, je zvolen. Pokud ne, jsou zvoleni kandidáti s relativní většinou. 

V případě rovnosti hlasů platí stejné pravidlo jako v prvním kole, tedy los. 

V praxi se 20. února 2004  konalo první kolo značně kontroverzních parlamentních 

voleb. Druhé kolo proběhlo 7. května a bylo v nich doplněno 39 neobsazených míst. Druhé 

kolo parlamentních voleb v Teheránu bylo odloženo na 17. května 2005, kdy se tak 

uskutečnilo společně s prezidentskými volbami. 

V historii islámské republiky šlo o sedmé volby do parlamentu, ve kterém měli od 

roku 1996 převahu reformisté. 

                                                 
77 2 Arméni, 1žid, 1 zoroastrovec, 1chaldejský křesťan 
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 V 1. kole bylo zvoleno 226 poslanců, z čehož 156 konzervativců, 31 nezávislých a 39 

proreformních, po 2. kole konzervativci získali cca 190 mandátů, reformisté cca 50 mandátů.  

Tyto volby byly poznamenány nedemokratickými praktikami, kdy Rada dohlížitelů 

diskvalifikovala přes 2 000 potenciálních kandidátů převážně z řad reformistů, a to pro 

nedostatečnou loajalitu k myšlence islámské republiky, která vzešla z islámské revoluce 

v roce 1979. Reakcí reformistů, kteří tak mohli představit pouze 191 kandidátů, byl nejen 

bojkot voleb, ale i rezignace cca 130 dosavadních poslanců a z 22 reformistických politických 

stran sdružených v koalici Fronta 2. Chorádu se voleb zúčastnilo jen 8. Reformisté vyzývali 

veřejnost k neúčasti na volbách v naději, že nízkou účastí nabourají legitimitu případného 

konzervativního složení madžlisu, ale v Íránu není podmínkou platnosti voleb žádná hranice 

účasti voličů a tudíž by se legalita zvolených zástupců nijak nesnížila. Umírnění reformisté 

v čele s prezidentem Chátamím ale vyzývali voliče, aby se voleb zúčastnili a nedovolili tak 

konzervativcům snadno získat  převahu. 

Volební účast byla nejnižší za posledních 25 let, k volbám se dostavilo jen 51% 

oprávněných voličů.78 

Odhadovaná podpora konzervativců před volbami jen 20%, ale ukázala se daleko větší 

podpora pravděpodobně nevyhraněných voličů z převážně venkovského prostředí. 

Od roku 1997, kdy byl zvolen prezident Chátamí79 a hlavně pak od roku 2000, kdy 

v parlamentních volbách drtivě zvítězili reformisté, je považováno za reformní etapu Islámské 

republiky a právě zde spočívaly důvody neúspěchu reformistů. Lidé očekávali splnění slibu 

zlepšení ekonomických a sociálních podmínek, ale reformisté nebyli schopni své návrhy 

prosadit hlavně díky právu veta Rady dohlížitelů. V době 6. madžlisu se nepodařil zastavit 

růst nezaměstnanosti80, mladí vysokoškolsky vzdělaní lidé nemohou najít odpovídající 

uplatnění a cca 40% obyvatelstva žije na hranici chudoby. Tyto neúspěchy zavinily ztrátu 

důvěry, deziluzi a apatii občanů. 

Většinu z nově zvolených poslanců tvoří tzv. neokonzervativci, kteří by se podle 

pozorovatelů měli zaměřit na řešení ekonomických problémů i jisté ústupky a mohli by se tak 

přiblížit čínskému modelu, kdy při zachování ideologie dochází k liberalizaci trhu. 

Zatím poslední parlamentní volby se konaly na jaře tohoto roku. 1. kolo voleb do 8. 

madžlisu proběhlo 14. března 2008, kdy se přibližně 4500 kandidátů ucházelo o 290 míst, 

z nichž konzervativci získali 125, reformisté 35 a nezávislí 10 míst. 25. dubna 2008 bylo 

                                                 
78 v Teheránu, tradiční baště reformistů, dosáhla volební účast pouhých 28% 
79 V roce 2001 zvolen znovu 
80 dle oficiálních podhodnocených údajů dosáhla 20% 
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zvoleno zbývajících 82 poslanců. Ani poslední volby se nevyhnuly diskvalifikaci většiny 

proreformních kandidátů, kteří se na začátku roku sjednotili do koalice soustředěné okolo 

bývalého prezidenta Muhammada Chátamího, známého svým umírněným postojem vůči 

dialogu se západním světem. Tyto volby se tak staly spíše lakmusovým papírkem podpory 

současného prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, jehož stoupenci získali v novém složení 

parlamentu většinu. 

 

 

5. Závěr 

 

Oba parlamenty jsou jednokomorové, v kuvajtském Národním shromáždění zasedá 50 

volených poslanců a až 16 ministrů, tzn. že celkový počet členů parlamentu je až 66. 

V íránském Islámském poradním shromáždění v současné době zasedá 290 poslanců, z čehož 

je 5 příslušníků náboženských menšin.  

Funkční období je v obou případech čtyřleté.  

Kuvajtské parlamentní volby probíhají relativně většinovým systémem v 5 

desetimandátových obvodech. Íránské volby jsou dvoukolové a konají se ve vícemandátových 

obvodech většinovým systémem s 25% hranicí pro zvolení. 

Kuvajtský parlament má právo iniciovat a přijímat zákony, které musí pro schválení 

postoupit emírovi. Může vetovat zákony, které předloží vláda. Každý zákon musí být 

schválen Národním shromážděním a emírem. Íránský parlament je ve své zákonodárné 

činnosti omezen hranicemi islámského práva a zejména Radou dohlížitelů, která může 

parlamentní návrhy zákonů vetovat. 

Kuvajtský parlament má právo interpelovat ministry i předsedu vlády, jímž je 

v Kuvajtu premiér a v Íránu prezident, a vyjádřit nedůvěru jednotlivým ministrům, v íránském 

případě i vládě jako celku. Vláda je v obou státech zodpovědná parlamentu. V Kuvajtu má 

emír pravomoc parlament rozpustit, zatímco íránské Islámské poradní shromáždění je 

nerozpustitelné. 

Po posledních volbách získala v kuvajtském parlamentu většinu mandátů koalice 

islamistů a liberálů. V íránském parlamentu i po letošních volbách většinou disponují 

konzervativci. 

V obou zvolených státech funguje parlament v kontextu Středního východu poměrně 

efektivně. Nicméně kuvajtský parlament je omezen tradičním soupeřením mezi vládnoucí 
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rodinou Sabáh zastoupenou ve vládě a parlamentem obsazeným povětšinou obchodnickými 

elitami. Dochází tak nezřídka k situacím, kdy je díky těmto konfliktům, které mají podobu 

interpelací a následného odvolávání ministrů, rozhodovací proces parlamentu odstaven do 

pozadí. (není díky ústavě, ale politické kultuře). Soupeření mezi vládnoucí rodinou a voleným 

parlamentem většinou vyznívalo ve prospěch rodiny Sabáh 

Stejně tak i parlament Íránské islámské republiky čelí významným omezením 

plynoucím z ústavní povinnosti vůči nevolené Radě dohlížitelů. Ta má právo zastavit jakýkoli 

zákon, který uzná za rozporný s islámským právem. Pozice íránského parlamentu není příliš 

silná, i když po smrti Ájatolláha Chomejního stoupl jeho význam. Je jakýmsi ukazatelem vůle 

občanů a jejich spokojenosti se stávajícím establishmentem, která se projevuje ve volbách. 

Ovšem ani volby, kde dochází k praxi diskvalifikace „nepohodlných“ kandidátů   

neodpovídají západním standardům. 

Kuvajtské parlamentní volby jsou považovány za poměrně svobodné, ale 

nereprezentují většinové obyvatelstvo Kuvajtu. Volebním právem disponuje pouze 340 000 

osob, zatímco počet obyvatel Kuvajtu dosahuje až 3 milionů, tedy složení parlamentu 

vypovídá pouze o preferencích tradičních kuvajtských rodin. 

V kuvajtském politickém systému lze nalézt paralelu s ideálem chalífátu, kde zástupci 

lidu, tedy volený parlament, schvaluje panovníka, který musí pocházet z Ál Sabáh stejně tak, 

jako po smrti Muhammada volilo několik vybraných mužů nového chalífu z řad Kurajšovců. 

To, že v Íránu vznikl volený parlament je v rozporu s šícitským učením. Íránský 

parlament nemůže být tím, čím je západní parlament, tedy nositelem suverenity lidu, kterou 

na něj ve volbách přenesl, protože ústava Íránské islámské republiky deklaruje, že jediným a 

nejvyšším suverénem je Bůh. 

V obou státech vznikl parlament díky vlivu obchodníků i vlivem velmocí. V Íránu se 

obchodníci spojili s duchovenstvem a liberální inteligencí, aby chránili jak nezávislost země 

na britském a ruském vlivu, tak před mocí šáha, který svými výdaji ničil státní ekonomiku. 

V Kuvajtu byl první parlament zaveden naopak s pomocí velmoci, Britů, a odstaveného křídla 

panovníkovy rodiny. 

Ani jeden z parlamentů neodpovídá představě parlamentarismu v západním pojetí. 

V Íránu je Islámské poradní shromáždění limitováno náboženskými aspekty a jejich 

dominantním postavením v rámci politického systému. Oproti tomu se problémy kuvajtského 

Národního shromáždění v žádném případě nedotýkají islámské problematiky, jeho 

nedostatkem je ale to, že nedisponuje dostatečně silnými prostředky, kterými by účinně 

oponoval vládnoucí rodině. 
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