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1. Úvod 

Od doby prvních vystoupení proroka Muhammada uběhlo již dlouhých čtrnáct století a 

po celou tuto dobu procházely vztahy mezi muslimy a nemuslimy různými stádii a 

peripetiemi. A tyto dodnes více či méně ovlivňují vzájemné a nutno dodat mnohdy dosti 

zkreslené vidění obou kultur. Je s podivem, že přes globální informační propojení 

celého světa se v západní společnosti projevuje stále více a spíše tendence přijímat 

hluboce zakořeněné stereotypy v prezentaci islámu, než snaha o skutečné a pravdivé 

poznání islámského světa a muslimů jako takových. Výsledkem je neznalost, 

nepochopení a neodůvodněný strach západní společnosti z čehokoli, co se islámu 

jakkoli dotýká.  

Snad nejvíce se protiislámské nálady projevují při mylných interpretacích islámského 

práva. Západní společnost považuje šarīcu za přísně rigidní, ztuhlý a nepřizpůsobivý 

právní systém, který v dnešní době již neplní své funkce, respektive neplní ty z nich, 

které by právo, dle hlavních právních systémů, angloamerického a evropského 

kontinentálního, mělo mít. A právě tyto dezinformace, se kterými se dnes a denně ve 

svém okolí a zejména v médiích setkávám, mne vedly k volbě tématu mé diplomové 

práce. Čtenářům by měla vysvětlit jakým způsobem a kde se islámské právo po celá ta 

dlouhá staletí vyvíjelo, z čeho pramení jeho specifické rysy a o jaké základy se opírá. 

Tuto problematiku jsem vtělila do prvních pěti kapitol. Hlavním cílem mé práce však 

bylo poukázat na značnou diferenciaci islámského práva v rámci zemí Blízkého 

východu. Stejně jako například evropské kontinentální právo není systémem 

monolitním, uplatňovaným ve všech zemích zcela jednotně a bez rozdílu, nelze ani na 

islámské právo nahlížet z tohoto úhlu neměnnosti a nedělitelnosti. Je třeba zmínit, že 

šarīca se vyvíjela v rámci mnoha státních útvarů, které podléhaly nejrůznějším vlivům. 

Od právních škol vzniklých v rané době cabbāsovského chalífátu, jejichž působení je 

v jednotlivých zemích dodnes patrné, přes ingerenci koloniálních mocností a vlny 

sekularizace islámské společnosti v první polovině 20.století, až po značný vliv 

islámského konzervativního proudu, který jednotlivé státy zasáhl po Íránské islámské 

revoluci v roce 1979. Tato problematika, které jsem se ve své práci věnovala nejvíce, je 

podrobně rozpracována v kapitole sedmé a osmé.  
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V závěru své práce jsem svou pozornost soustředila na sedm vybraných zemí, konkrétně 

na Saúdskou Arábii, Omán, Jordánsko, Libanon, Tunisko, Jemen a Egypt, které lze 

z hlediska islámského práva považovat za zcela odlišné. Čtenář si tak může snáze 

uvědomit, co se pod zmiňovanou diferenciací islámského práva na Blízkém východě 

skutečně skrývá.  

Ve své práci jsem vycházela zejména z děl J. Schachta, M. H. Kamaliho, L. Kropáčka, 

N. J. Coulsona a také z Encyklopedie islámu. Přínosem mé práce by mělo být hlubší 

poznání islámského práva, které hraje důležitou roli jak v historii, tak v dnešním životě 

muslimů. Pokud jde o přepisy arabských termínů, vycházela jsem z běžného 

orientálního úzu. 
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2. Vymezení regionu Blízký východ 

Termín Blízký východ se začal používat až v průběhu 1.světové války a nahradil 

původní označení této oblasti nesoucí název Levanta. Z hlediska teritoriálního vymezení 

prochází tato oblast zejména v posledních dvou desetiletích značnou proměnou. 

Tradičně do této oblasti řadíme oblast zemí Arabského poloostrova a okolních států na 

rozhraní jihozápadní Asie a severovýchodní Afriky. Konkrétně se jedná o Egypt, Izrael, 

Palestinu, Jordánsko, Sýrii, Libanon, Irák, Irán, Turecko, Saudskou Arábii, Jemen, 

Omán, Kuvajt, Katar, Bahrain a Spojené Arabské Emiráty. Do tohoto regionu však 

bývají v poslední letech zařazovány i státy severní Afriky, muslimské státy postsovětské 

střední Asie a také Pákistán a Afghánistán. Pro tento úhel regionálního vymezení se vžil 

a je stále častěji používán termín Širší Blízký východ.1 

Pro region Blízkého východu je charakteristická značná historická a kulturní jednotnost. 

Velká část tohoto území byla pod nadvládnou arabsko-islámských říší. Na dlouhá čtyři 

století byla dokonce sjednocena do jednotné říše Osmanské. V důsledku tohoto se dnes 

většinové obyvatelstvo hlásí k islámu a vládne arabštinou jako rodným jazykem. 

                                                 
1Kapitola byla vytvořena na základě podkladů dvousemestrálního  předmětu: Politická geografie Blízkého 
východu, přednášející  Michael Romancov, ZČU v Plzni, fakulta filosofická, obor: Blízkovýchodní 
studia, rok 2004 – 2005. 
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3. Zrození a následný vývoj islámského práva 

3.1. Místní a časové zařazení vzniku islámského práva 

Islám vznikl v prostředí Arabského poloostrova, kde velká část jeho obyvatel vedla 

kočovný život pastevců, organizovaných v pokrevních svazcích rodů, klanů a kmenů2 a 

kde kromě pohanských astrálních božstev a personifikovaných přírodních sil stále 

silněji působil i vliv obou vyzrálých monoteistických náboženství, a to jak židovství, tak 

křesťanství. 3  A právě do tohoto prostředí, kde mělo dominantní postavení nepsané 

zvykové právo, které bylo předávané z generace na generaci ústním podáním a 

ustálenou praxí, kde jedinec nebyl odpovědný Bohu, ale svému kmeni a odkazu předků, 

kde právo vykonával poškozený, nebo jeho rodina ( platilo pravidlo „oko za oko – zub 

za zub“ ) se v „Roce slona“ ( v té době Arabové ještě neměli jednotné a souvislé 

určování času a v případě potřeby datovali jedině podle vzdálenosti od významných 

událostí ) kolem roku 570 n.l. narodil Muhammad.  

3.2. Formování islámského práva 

3.2.1. Muhammad 
Celým jménem, jež u Arabů cituje všechny předky po meči : Muhammad ibn cAbdulláh 

ibn cAbd al-Muttalib ibn Hášim ibn cAbd al-Manáf ibn Qusajj ibn Kiláb ibn Murra ibn 

Kacb ibn Lucajj ibn Ghálib ibn Fahr ibn Málik ibn al-Nadr ibn Kinána ibn Chuzajna ibn 

Mudrika ibn Ilias ibn Mudar ibn Nizár ibn Macadd ibn cAdnán. Pocházel z rodu 

Hášimovců, kteří patřili do kmene Qurajš.4 

                                                 
2 Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. 3. dopl. vyd. Praha: Vyšehrad,  2003. s. 8 
3 K otázce příbuznosti koránského učení s židovským a křesťanským viz: Korán. překlad Hrbek, I. Praha: 
Academia, 2000. s. 83. 
4 Pelikán, P.: Sunna, pramen islámského práva. 1. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK/nakl.Vodnář,  
1997. s. 8 
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Počátky Muhammadových zjevení, která se mu dostávala skrze anděla Gabriela, datuje 

islamistika do roku 610, veřejné vystoupení do roku 613. Poselství nové víry, které 

začal hlásat svým mekkánským krajanům a jehož cílem bylo přivést pohanské Araby 

k monoteismu a přinést jim knihu zjevení, kterou již v té době Židé a křesťané měli, 

naráželo nejprve na lhostejnost a posměch, později na otevřeně nepřátelský odpor. 

Nátlak mekkánských pohanů postupně sílil, a tak se Muhammad rozhodl roku 622, že 

Mekku opustí a vydal se do 350 km vzdáleného Jathribu, kde mu byla nabídnuta funkce 

rozhodce mezi tamními znesvářenými kmeny. Na Muhammadovu počest bylo poté 

město přejmenováno na Madínat an-Nabí nebo-li „Město Prorokovo“ ( v českém 

překladu Medína). Hidžra, nebo-li emigrace Prorokových věrných , která byla dovršena 

příchodem Muhammada do Jathribu 24. září 622, znamená skutečný přelom v dějinách 

rodícího se islámu. Jeho význam byl pro muslimy tak obrovský, že o sedmnáct let 

později za vlády chalīfy cUmara bylo toto datum vybráno za počátek nového 

islámského datování.5  

V Jathribu Muhammad založil tzv. ummu ( islámskou obec ) a postavil se do jejího čela 

jako Prorok a Posel Boží. Obec již není založena na kmenovém uspořádání, ale na 

pojítku společné víry. Smlouva, kterou Jathribské kmeny s Muhammadem uzavírají se 

nazývá Medínská ústava ( její text se zachoval v nejstarších Prorokových životopisech ) 

a zavazuje obyvatele Jathribu k přijetí islámu a respektování Muhammada jako 

náboženského i politického vůdce společenství s mocí zákonodárnou, výkonnou a 

soudní. Umma se postupně přetvářela ve stát s vlastními zákony, financemi, armádou a 

byrokratickým aparátem. 

Muhammad postupně uzavíral smlouvy s dalšími arabskými kmeny a jeho vliv neustále 

rostl. Po několika bitvách ( 624 – bitva u Badru, 625 – bitva u Uhudu, 627 – tzv. 

„příkopová válka“ ) byla poražena také Mekka. Její obyvatelé přijali islám a na samém 

sklonku Prorokova života ( zemřel roku 632 n.l. ) došlo k sjednocení celé Arábie.  

                                                 
5Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 15-16  
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Základním pramenem morálky a vodítkem pro život věřících, kteří zůstali po jeho smrti, 

byla Prorokova zjevení, která byla Muhammadovi sesílána a jež nesou v souhrnu název 

Korán.  

Je však důležité poznamenat, že Korán je z hlediska legislativy značně nesystematický a 

co se týče řešených právních případů nahodilý. Spíše než právní normy obsahuje etická 

doporučení a zásady, které často nepopisují, jak mají být naplňovány, či jaké sankce 

mají být udíleny v případě kdy nebudou dodrženy. Primárním účelem Koránu totiž 

nebylo vytvořit právní řád, ale stanovit principy, pomocí kterých se věřící mohou ( při 

jejich dodržování ) dostat do ráje.6 V jednotlivých krajích se tedy ještě dlouho po vzniku 

islámské říše uplatňovaly starší právní zvyklosti, pozměňované jen zvolna a nejednotně 

v duchu koránských příkazů.7 

3.2.2. Čtyři pravověrní chalífové 
Období po smrti proroka Muhammada se nazývá obdobím čtyř pravověrných chalífů. 

Byli jimi Abū Bakr (632-634), cUmar b. al-Chattāb (634-644), cUthmān b. Affān (644-

656) a cAlī b. Abī Tālib (656-661). Výše zmiňované chalīfy muslimští historikové 

souborně s úctou označují za chalīfy pravověrné ( al-chulafā’ ar-rāšidūn, doslova 

„jdoucí správnou cestou“ ) a období jejich vlády je považováno za zlatý věk islámu.8 

Během jejich vlády, která trvala jen několik desítek let, byly položeny základy nového, 

svébytného a na svou dobu neobyčejně životaschopného státu.  

Z hlediska práva je nejdůležitější snaha chalífy cUthmāna, jenž se zasloužil o redakci 

Koránu, který zatím koloval pouze v ústní verzi a v několika neoficiálních opisech. 

Za jeho vlády byla vytvořena jediná, závazná, „kanonická“ verze, která byla rozeslána 

do všech provincií s příkazem zničit všechny ostatní varianty.  

                                                 
6 Pro bližší informace týkající se života proroka Muhammada a vývoje islámské obce viz např.: Denny, F. 

M.: Islám a muslimská obec. Praha: Prostor, 1999; Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. 3. dopl. vyd. 

Praha: Vyšehrad, 2003; Křikavová, A.; Mendel, M.; Mőller, Z.; Dudák, V.: Islám. Ideál a skutečnost. 

Praha: Baset, 2002. 
7 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 119 
8 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 26 
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Tato cUthmānská redakce podává tak kvalitní a úplnou sbírku Muhammadových zjevení 

a jejich věrné znění, že tento její text už nebyl nikdy upravován a platí dodnes. 

V neposlední řadě je třeba také zmínit, že v souvislosti s územní expanzí islámského 

státu byla v této době přijata celá řada admimistrativních opatření, včetně vymezení 

detailů válečného práva a základů jednání s jinověrci. 

3.2.3. Umajjovci 
Umajjovci se dostávají k moci roku 661, kdy umírá chalífa cAlī a moc přebírá jeho 

místodržící v Sýrii Mucāwija. V období vlády této dynastie hrálo náboženství a společná 

víra spíše druhořadou roli. Jejich snahou bylo zejména upevnit moc, rozšířit hranice říše 

a celé území zkonsolidovat. Pozornost byla věnována zejména otázkám fiskálním, 

otázkám postavení chráněnců islámského státu ( toto postavení měli Židé a křesťané ) a 

vedení války, také statutu vojáků a rovněž administrativním otázkám, které bylo nutno 

v této době řešit. Islámský stát se v tomto inspiruje zejména v Byzantské říši, jejíž 

správní aparát a systém v podstatě přebírá.  

V této době se také v Sýrii formují první právní školy a na významu postupně získávají 

právníci a učenci. Vedle Koránu se objevuje sunna, nebo-li zvyk, praxe, tradice, která 

má být dalším závazným vodítkem. Zpočátku jde o kombinaci lokální praxe, doktríny a 

náboženského ideálu, postupně je však ztotožňována s příkladem některého 

z Prorokových druhů a v pozdějších stádiích vývoje přímo s Muhammadem samotným.9 

Ve skutečnosti je spíše než svědectvím o životě Muhammada souborem pohledů a 

názorů pozdějších generací, získává ale pozici nejautoritativnější interpretace Koránu.10  

Ve stejném období také docházelo k prvním pokusům soudců tzv.gádí o modifikaci 

zvykového práva prostřednictvím rozpracování nařízení Koránu. Tento proces lze však 

hodnotit spíše jako nahodilý a nesystematický. Do práva byly totiž velice často 

infiltrovány také prvky cizích právních řádů a bylo přijímáno mnoho administrativních 

opatření, která neměla s koránským učením nic společného.11 

                                                 
9Schacht, J.: Introduction to Islamic Law. 1. vyd. Oxford: Clarendon Press, 1964. s. 32 
10 Goldziher, I.: Introduction to Islamic Theology and Law. 3. vyd. Princeton: Princeton University Press, 
1981. s. 38 
11 Coulson, N. J.: History…,  s. 34 
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Jedním z typických rysů umajjovské doby byl vývoj kvalitativně nového právního 

systému, který byl zprvu pružnou kombinací nařízení pragmatických chalífů a rozsudků 

či postojů soudců v provinciích, založených na koránu, sunně a místním zvykovém 

právu. Propojování těchto zdrojů se zastřešovalo prvotní svébytnou právní metodou 

interpretace, nazývanou ra’j ( názor, úsudek ). Výsledkem bylo plně funkční, ovšem na 

poměry tehdejší doby poněkud nesystematické a příliš „světské“ uplatňování 

jurisidkce.12 

Cílem Umajjovců totiž nebyl rozvoj právní vědy, jak by se na první pohled zdálo, nýbrž 

pouhé zavedení praktického funkčního administrativního systému a právního 

prostředí.13 

3.2.4. Abbásovci  
Vláda Umajjovců vyvolávala v říši značný odpor a nespokojenost, čehož roku 750 n.l. 

využívá dynastie cAbbāsovců. Přesto, že se panovníci tohoto rodu opětovně hlásili 

k islámským hodnotám, lze hodnotit charakter jejich vlády jako značně despotický. 

Navzdory tomu došlo právě v tomto období v oblasti práva k několika pozitivním 

událostem.  

Nastal další vývoj v oblasti právní vědy, jako předpoklad pro výkon soudcovské funkce 

byla vyžadována znalost šarīcy a soudci a právními poradci se stávali zbožní učenci. 

Byli také zrovnoprávněni nearabští muslimové a konvertité s arabskými muslimy a 

v neposlední řadě vzniká úřad jakéhosi prvního ministra (wazīr), který v podstatě 

spravuje a řídí říši.14 15 

                                                 
12 Mendel, M., Kouřilová, I.: Cesta k prameni. Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. 1.vyd. 
Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003. s.16 
13 Coulson, N. J.: History…,  s. 35 
14 Schacht, J.: Introduction..., s. 50 
15 Pro bliží informace týkající se vlády prvních čtyř chalífů, dynastie Umajjovců a Abbásovců viz např.: 
Tauer, F.: Svět islámu. Jeho dějiny a kultura. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1984. 301 s.  
Schacht, J.: Introduction to Islamic Law. 1. vyd. Oxford: Clarendon Press, 1964. 304 s.      
Goldziher, I.: Introduction to Islamic Theology and Law. 3. vyd. Princeton: Princeton University Press, 
1981. 302 s.  
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V oblasti práva došlo v ranné době abbásovského chalífátu ke vzniku úplně prvních 

právních škol, nebo-li směrů (madhabů). Některé právní školy si uchovaly výrazný vliv 

až do současnosti, konkétně školy: hanafījská, mālikovská, šāficovská a hanbalovská.16 

Po zformování právních škol bylo postupně bráněno užívání individuálního nezávislého 

názoru při nalézání nových právních norem. Rozvinul se názor, že by aktivita právníků 

měla být omezena pouze na výklad, aplikaci a interpretaci „jednou provždy“ ustavené 

doktríny, tj. následování kreativnějších předchůdců.17 

 

A tak se právní systém se před metodami rozumové svobodné interpretace jevů uzavřel 

a na celá staletí znehybněl. Ustrnula i právní věda, jejíž nositelé se programově vyhýbali 

novým přístupům a střetům se světskou mocí. V duchu převládající metodologie taqlídu 

se spokojovali s neplodným opakováním a komentováním tradičních témat. V právní 

literatuře islámského pozdního středověku se tak svébytným žánrem staly nepůvodní a 

nic neřešící komentáře na okraj k určitým právním stanoviskům a komentáře k těmto 

komentářům. Ideál se spatřoval v pohledu zpět k ideálu počátečního vývoje.18 V tomto 

období se také začínají objevovat první odborníci tzv. muftī, kteří předkládají své 

autoritativní názory ve formě fatew19 a s jejich pomocí radí svým souvěrcům. Fatwy 

těchto odborníků - právníků byly později shromažďovány do sbírek a staly se dokonce 

součástí příslušných madhabů.20  

Pozitivním prvkem tohoto období je celková stabilizace práva. Negativní nádech má 

jeho stoupající rigidita a vzdalující se realita, kterou nereflektuje. Vliv islámského práva 

nadále přetrvával v právu rodinném, dědickém a v právu osobního statutu. Ostatně tento 

vliv si šarīcy a ponechává ve většině muslimských zemí dodnes. Nejslabší vliv měla 

potom na právo trestní (to se řídilo právem zvykovým a kmenovými tradicemi), daňové 

a válečné.  

                                                 
16 O jejich zakladatelích, vývoji a působení v jednotlivých zemí pojednává kapitola Islámské právní 
školy.  
17 Schacht, J.: Introduction..., s. 70-71 
18 Mendel, M., Kouřilová, I.: Cesta k prameni..., s. 23 
19 Fatwa - právní dobrozdání, více k pojmu fatwa viz. kapitola: Vliv právníků na islámské právo. 
20Schacht, J.: Introduction..., s. 74-75 
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3.2.5. Osmanská říše 
Období cabbāsovského chalífátu skončilo po dobytí Bagdádu roku 1258 mongolskými 

nájezdníky. Islámská říše se tak rozpadla na mnoho státních útvarů, které mezi sebou 

bojovaly o moc. Postupně se k moci dostávají osmanští Turci. Za jejich vlády dochází 

k prosazení islámského práva – prosazuje se zejména hanafijský madhab. Šarīcou se řídí 

celá administrativa. Panovníkovy pokyny se mohou týkat otázek aplikace práva, 

zároveň si vládce osobuje právo soudit některé spory. Tvůrčí právní aktivita byla pro 

Osmanskou říši typická. Vznikaly zákony (qānūn), které doplňovaly dosavadní 

islámské právo.  

Z právních knih se šarīca dostává do psané legislativy, kde jsou islámské normy nejen 

doplňovány, ale často i měněny. Zatímco v 16. století je právo v osmanské říši na 

vysoké úrovni, později dochází k jeho úpadku. Proto dochází k právním reformám 

(tanzīmāt), které probíhaly v 19. století a již otevřeně odporovaly šarīce. Největší změny 

doznalo právo obchodní, trestní a námořní. Legislativa říše viděla svůj vzor v 

evropských zákonodárných dílech typu napoleonského Code Civil.21 

 

Ke kodifikaci náboženského práva došlo v zákoníku madžalla, který je však ve svém 

důsledku spíše zákoníkem sekulárním, než náboženským. K prolínání evropských vlivů 

do islámského práva docházelo všude, kde vznikly britské a francouzské kolonie.22
 

3.2.6. Období modernizace islámského práva 
K intenzivnějším kontaktům mezi západním a islámským světem došlo v průběhu 19. 

století, kdy se islámské právo snaží zachovat svůj náboženský charakter a zároveň nově 

interpretuje středověké doktríny a dogmata. Novinkou byl vznik psaných zákoníků, do 

kterých se islámské právo dostává. Vznikl tak soubor norem, který určil sekulárním i 

šarīcatským soudům jaké normy používat. 

                                                 
21 Schacht, J.: Introduction..., s. 91 
22 Pro bližší informace o vývoji práva v Osmanské říši viz. : Veselý, R.: Přehled politických a kulturních 
dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18.století – 1.díl. 2. přep. vyd. Praha: Karolinum, 1991. 
152 s.   
: Veselý, R.: Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18.století- 
2. díl. 2. přep. vyd. Praha: Karolinum, 1991. 164 s.  
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Muslimské země se navzájem ve svých zákonodárných počinech inspirovaly, vzorem 

bylo turecké, egyptské, alžírské a tuniské zákonodárství.23 V nových podmínkách se 

snažili zachovat vliv islámského práva náboženští učenci tzv. culamā. Tam, kde není 

možné tento vliv udržet, tiše tolerovali jeho nedodržování. Islámské právo se tak v plné 

šíři uplatnilo pouze v náboženských otázkách. V oblasti ústavního a trestního práva se 

islámské právo prakticky ani dnes nepoužívá, větší vliv si zachovává v oblasti smluv a 

závazkového práva. Nejvyšší vliv se projevuje v právu rodinném a dědickém.24 25  

                                                 
23 Schacht, J.: Introduction... , s. 101 
24 Schacht, J.: Introduction... , s. 102 
25 Pro bližší informace viz kapitola:  Ovlivnění islámského práva přítomnotí koloniálních mocností. 
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4. Specifické rysy islámského práva 

4.1. Základní význam islámského práva 

Náboženské právo- šarīca, šarc – ztělesňuje ve struktuře islámu souhrn Božského řádu 

přikázaného lidstvu, neproměnný morální Zákon. Šarc je stejně jako Korán chápán jako 

věčný, nestvořený.26 V náboženském slovníku islámu dostala šarīca význam cesty, jež 

má být následována, a návazně záruky jistoty a bezpečí.27 

Je odvozena od slovesa šaraca s významem začít, vstoupit, odvázat, uvést, předepsat, 

dát (zákony).28 Islámské právo je tedy souborem Bohem zjevených pravidel, které musí 

zbožný muslim dodržovat, má-li náležitě plnit své náboženské povinnosti. Svoji 

platnost odvozuje právě ze svého božského původu a jako takové je v zásadě neměnné a 

nezměnitelné. Jeho výrazným rysem je fakt, že je to společnost, která se právu 

přizpůsobuje. Právo nelze měnit dle proměnných představ společnosti či zákonodárce o 

nejvhodnější právní regulaci těch kterých problémů.29 

4.2. Obsah islámského práva 

Šarīca obsahuje celou oblast vztahů člověka k Bohu (cibādāt) i k druhým lidem, resp. 

společnosti (mucāmalāt) a prostupuje celý způsob života. Zahrnuje jak právo majetkové, 

rodinné, dědické apod. Lze říci, že pro všechny záležitosti má islám zákony a předpisy. 

Bůh skrze Muhammada vyhlásil lidem zákony, které obsáhnou celý jejich život od doby 

před narozením až po pohřeb. Žádnou důležitou otázku života islám neponechává bez 

zákonné úpravy. Cílem je vychovat dokonalého, vzdělaného člověka, který je živým 

ztělesněním zákona a zákony naplňuje dobrovolně a samostatně.30 

                                                 
26 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 117 
27 Křikavová, A.: Mendel M.; Müller Z.; Dudák V. : Islám. Ideál a skutečnost. 2. roz. a akt. vyd. Praha: 
Baset, 2002. s. 38 
28 Chajrí, Š.D. : Islám. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2001. s.244 
29 Kıtz, H.; Zweigert, K.: An Introduction to Comparative Law. Clarendon Press, Oxford: 2002, s. 304 
30 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 117 
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Boží zjevení však nebylo sesláno ve zcela srozumitelné formě a bylo třeba několik 

století práce právníků, aby byl získán a formulován systematický a jasně definovaný 

rozsah práva a aby toto právo mohlo být používáno v praxi. Bylo by chybou myslet si, 

že toto úsilí vedlo k vytvoření nových právních norem. V interpretaci islámské právní 

teorie šlo totiž o objevení, pochopení a formulaci práva, které již existovalo.31  

4.3. Užití lidského rozumu v islámském právu 

Jak už bylo řečeno, islámské právo je případem nábožensky založeného práva. Vyvíjelo 

se nikoliv formou opakovaných novelizací zákoníků, jak je běžné u moderních právních 

systémů, nýbrž formou doplňování interpretačních nástrojů, používaných k výkladu 

základních pramenů práva, a také rozšiřováním právních zdrojů. 

Takovým právním nástrojem se v průběhu vývoje islámského práva stala právní věda 

nebo-li fiqh.32 Ten se neodvolává jako šarīca na víru a božský původ, ale naopak, jeho 

vznik souvisí s užitím lidského rozumu.  

Ve věci práva mohou muslimové používat rozum, avšak nejde o racionalismus ve 

smyslu autonomního řešení právních otázek na základě logiky a lidské zkušenosti, jak 

známe například z našeho právního řádu. Použití rozumu v otázkách práva se váže na 

určitá přesně definovaná pravidla a může se pohybovat jen určeném rámci, který 

vymezují samotné základy fikhu. Ten není spojen s rozumem ve smyslu objevování 

něčeho nového a neznámého. Při jeho užití jde o aplikaci znalosti Božího zákona na 

společenskou realitu nebo usměrňování společenské praxe podle předpisů Božího 

zákona. Je především hledáním pravého významu koránu a tradic obsažených v sunně.33 

 

                                                 
31 Kıtz, H.; Zweigert, K.: An Introduction…,  s. 304 
32 Více o fiqhu viz kapitola: Právní věda. 
33 Křikavová, A. Mendel; M.; Müller Z.; Dudák V. : Islám…, s. 41 
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4.4. Princip personality a teritoriality v islámském právu 

Pokud bychom řešili otázku principu personality a teritoriality v islámském právu, došli 

bychom k tomuto závěru, že islámské právo je právem náboženské skupiny. Vztahuje se 

tedy na všechny muslimy na celém světě a z tohoto důvodu je to princip personality, 

kterým se islámské právo řídí. V případě, že jsou islámské moci podřízeni i 

nemuslimové, vztahují se na ně buď normy zvláštní nebo jsou podřízeni vlastní 

jurisdikci. Rozlišujícím prvkem je tedy náboženství.  

V případě sporů mezi jednotlivými věřícími potom existuje soubor norem islámského 

práva, jakási obdoba mezinárodního práva soukromého, jinak jsou ale jinověrci 

ponecháni svým vlastním soudům a správním strukturám.34 Šarīca se plně uplatňuje 

pouze na území islámského státu, je v ní tedy zastoupen i prvek teritoriální.  

Úsilí některých islámských radikálů plošně zavádět islámské právo na územním 

principu, a to s platností pro všechny obyvatele tam žijící, je inovací ovlivněnou 

právními systémy moderního, územně vymezeného státu s jednotnou legislativou pro 

všechny občany.35 

4.5. Hodnocení právních úkonů v islámském právu 

Dalším významným rysem islámského práva je také to, že ne všechny jeho normy 

obsahují efektivní sankci. Tím je dán poměrně významný prostor pro svědomí 

jednotlivých věřících. A tak jsou některé činy hodnoceny jen jako “doporučené” nebo 

“zavrženíhodné“. 

Z náboženského hlediska jsou všechny činy hodnoceny v pěti třídách: a) fard, wāğib - 

činy povinné dle Koránu, ať už individuálně ( např. modlitba, půst ) nebo kolektivně 

( ğihād, pohřební modlitba ), b) sunna, mustahabb, mandūb - činy doporučené na 

základě hadīthů ( Prorokových výroků a jeho praxe ), které nemají být bezdůvodně 

opomíjeny, c) mubāh - činy indiferentní – nepřikázané ani nezakázané, d) makrūh – 

činy zavrženíhodné, kterých je třeba se vystříhat, i když nejsou zakázané nebo trestné, e) 

harām – činy zakázané, tedy hříšné a trestné. 

                                                 
34 Pro více informací viz. Denny, F. M.: Islám a muslimská obec. Prostor, Praha: 1999. 
35 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 165 
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V oblasti věcného práva však právní věda stanovuje jinou stupnici, která se vztahuje k 

právní platnosti úkonů: a) sahīh, nāfidh – správný, platný, b) makrūh – “nefér”, 

vyhovující a platný formálně, ale související s něčím nepatřičným, c) fāsid – “zkažený”, 

nevyhovující po formální stránce, úkon lze zrušit nebo napravit, d) bātil – neplatný.36  

Účelem práva v případě šarīcy je stanovit žádoucí standard chování, který je v souladu 

s Boží vůlí. Z našeho hlediska postrádá islámské právo klasické členění na právo 

veřejné a soukromé, jeho jednotlivé oblasti i konkrétní normy jsou z různých odvětví 

práva promíšeny a postrádají jakoukoli systemizaci. Nenalezneme v něm dělení 

právních norem na normy vyšší a nižší právní síly a stejně tak mu jsou cizí normy 

podzákonné právní úpravy. Důvodem je opět víra v jeho božský neměnný původ. 

V právu se objevují též některé prvky iracionální, takové, které nelze rozumově 

odůvodnit – například v otázce dokazování cizoložství jsou zapotřebí čtyři mužští 

svědkové apod. Jsou platné ne proto, že jsou rozumově vysvětlitelné, ale jednoduše 

proto, že existují.37 

4.6. Jak vnímat islámské právo 

Šarīca je velmi široká právní norma zahrnující všechno lidské konání a vymezující 

vztahy člověka k Bohu i k bližnímu.38 Je však důležité zmínit, že ačkoli šarīca určuje 

pravidla jakými se má člověk řídit a za jejich nedodržení vymezuje u některých také 

sankci, nikdy nepředstavovala a dodnes ani v žádné zemi nepředstavuje formální sbírku 

zákonů, jaké nám jsou známy například v evropském kontinentálním právním systému.  

Šarīca jako Boží zákon pohlíží na veškeré lidské konání prizmatem náboženské optiky. 

Proto je v sekulárním smyslu víc, než pouze právem. Určuje nejen meze, které nelze 

beztrestně překračovat, ale naznačuje i to, co má muslim dělat, aby byl správným 

věřícím.39 

                                                 
36Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 124-126 
37Schacht, J.: Introduction... , s. 204-211 
38 Robinson, F.: Svět islámu. 1.vyd. Praha: Knižní klub, 1996. s. 30 
39 Křikavová, A. Mendel; M.; Müller Z.; Dudák V. : Islám…, s. 41 
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Bylo by chybou se domnívat, že byl systém šarīcy někdy v islámských dějinách 

uplatňován v celé šíři a stejně je tomu i dnes.40 Zejména v pozdějších stádiích vývoje 

právo ne vždy drželo krok s vývojem společnosti. Stálé více se dostávalo do pozice 

ideálu, který je sice vhodné, ale ne vždy možné dodržovat. Od nepružnosti 

náboženského práva nakonec pomohla tzv. dvoukolejnost soudnictví, kdy vedle 

šarīcatských soudů začaly fungovat soudy běžné. V mnoha ústavách muslimských zemí 

je za zdroj práva, kterému jsou všechny normy podřízeny, považována šarīca. Z tohoto 

vyplývá, že zákony státu nesmějí být s šarīcou v rozporu.41  

Šarīca tedy zůstává i dnes mocným ideálem. Všichni, kdo islám přijali, se v zásadě 

podrobují její autoritě a berou na vědomí,42 že v dané zemi zcela určuje či výrazně 

ovlivňuje nejen zákonodárnou, ale i výkonnou a soudní moc. 

                                                 
40 Robinson, F.: Svět islámu…, s. 30 
41 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 164 
42 Robinson, F.: Svět islámu…, s. 30 
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5. Prameny islámského práva 

Klasická právní teorie uznává čtyři hlavní prameny práva. Korán, sunnu, iğmāc a qijās. 

Za usūl al-usūl (koření základu) považují islámští právníci Korán a sunnu. 

5.1. Korán 

„Korán je řeč boží, sepsaná v exemplářích, zachovaná v paměti, přednášená jazyky, 

zjevená Prorokovi. Naše vyslovování, psaní a přednášení Koránu je stvořené, zatímco 

Korán sám o sobě je nestvořen.“ 

 (Abú Hanífa) 

 

Korán ( arabsky al-Qur’ān ) je svaté písmo muslimů obsahující sbírku textů, 

přednášených Muhammadem v průběhu více než dvaceti let prorocké činnosti. Je 

považován za zjevení boží. Podle ortodoxního učení islámu je Korán nestvořené slovo 

boží, existující od věčnosti. Samo slovo qur’ān je podstatné jméno slovesné odvozené 

od slovesa qura’a – „přednášet, recitovat, číst“ – a znamená tedy „přednášení, 

recitování, čtení“ toho, co bylo Muhammadovi zjeveno od Boha. Korán je rozdělen na 

114 kapitol, zvaných sūry a 6236 veršů, zvaných āja.  

Ke kanonické redakci Koránu došlo až po Muhammadově smrti. Ten si zjevené texty 

zprvu uchovával jen v paměti, teprve později, v době jeho pobytu v Medíně, dal některé 

části zaznamenávat. Čím více se okruh lidí, kteří Korán znali nazpaměť, rozšiřoval, tím 

větší nebezpečí vzniku odchylek hrozilo. Úkolem sepsat zjevenou knihu byl již za 

chalífátu Abū Bakra pověřen někdejší Muhammadův tajemník Zajd ibn Thābit. 

Souběžně však vznikaly i další kodexy. Bylo třeba všechny verze sjednotit, aby byl 

zjevený text uchován neporušený a aby nevznikaly odchylky a spory o správné čtení. 

K tomuto kroku se odhodlal chalīfa cUthmān, který jmenoval komisi, a ta v čele 

s Thābitem vypracovala v letech 651-656 kanonické znění Knihy. Tento text byl potom 

rozeslán do všech provincií tehdejší islámské říše. Tato Vulgáta, jak cuthmānskou 

redakci orientalisté nazývají, představuje text Koránu, jaký známe dodnes.43  

                                                 
43Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s.30  
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Při pohledu na židovské nebo křesťanské učení dojdeme k závěru, že jejich příbuznost 

s islámem je nepopiratelná. Muhammad dokonce sám a vědomě navazoval na biblický 

materiál a opíral se o učení předchozích monoteistických systémů. Nejzřetelněji lze 

židovský a křesťanský vliv vysledovat ve vyprávěních o starozákonních prorocích a 

v christologii. Muhammad svou prorockou činnost vnímal jako pokračování a dovršení 

činnosti starozákonních proroků a Ježíše.44  

Jako celek nelze Korán vnímat jako zákoník či právní dokument. Je spíše jakýmsi 

návodem k životu. Převážná většina sūr se týká problematiky víry a morálky, pouze 

malý zlomek se věnuje otázkám právním. Všechny problémy by měly být řešitelné na 

základě principů obsažených ve zjeveném textu. Obecné zásady, které Korán přináší, 

jsou konkretizovány v druhém nejdůležitějším prameni práva – sunně. Pro správný 

výklad koránských norem je důležité znát nejenom jejich důvod a účel, ale i okolnosti, 

za kterých ke zjevení došlo. Nelze opomíjet dobu, ani adresáty, kterým bylo sesláno. 

Svou roli hrají také události, které zjevení předcházely a které následovaly. Při 

interpretaci norem mají svůj význam také tehdejší zvyky, společenské uspořádání a 

další reálie.45  

Je důležité zmínit, že koránské učení neobsahuje celý systém islámského práva a 

teologie. To je dílem až pozdějších generací. Spíše nám podává věrný obrázek toho, 

s jakými problémy se Muhammad setkával, ať již jako varovatel v Mekce, či jako hlava 

muslimské obce v Medíně. Spíše než teoretikem byl Muhammad mužem, který dovedl 

na základě své zkušenosti, své víry a zdravého rozumu řešit úspěšně nejnaléhavější 

otázky své společnosti.46 

Ačkoli byl tedy Bůh z hlediska základních věroučných dogmat chápán jako nejvyšší 

zákonodárce a korán jako soubor zjevení jeho vůle, jejich interpretace a uplatnění ve 

společenské praxi ummy a chalífátu musely být svěřeny člověku, tedy představitelům 

státní moci, kteří začali na základě odkazu zjevení rozvíjet systém náboženského práv 

v čase a prostoru.47 

                                                 
44Korán…, s. 83  
45 Kamali, M. H.: Principles of Islamic Jurisprudence. 1. vyd. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.  
s. 34 
46 Korán…, s. 106 
47 Mendel, M., Kouřilová, I.: Cesta k prameni…, s. 15 
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Úcta ke Koránu je v islámských zemích patrna ve všech oblastech života. Po staletí byl 

základem vzdělávacích soustav a dodnes se ho mnozí učí zpaměti. Takovým v islámu 

patří čestný přídomek hāfiz. V řadě zemí dokonce Korán vyhlásili za hlavní zdroj 

zákonodárství a fundamentalisté jej vyzdvihují přímo na místo jediné, věčné ústavy.48  

5.2. Sunna 

Ustavená tradice nebo-li sunna představuje druhý rozsáhlý soubor závazných učení a 

norem. Původně termín sunna označoval všeobecnou zvyklost, obvyklý způsob jednání, 

obyčej, tradici. V užším slova smyslu nabyl význam závazného vzoru daného Prorokem 

Muhammadem. Sám Muhammad k následování svých zvyků muslimy často vyzýval. 

Z věroučného hlediska představuje zavrženíhodný protiklad k sunně - jakožto teorii 

nebo praxi posvěcené Muhammadovým vzorem nebo tradicí obce – vlastně jakýkoliv 

novátorský názor nebo chování, nevhodné novátorství označované slovem bidca.49 50  

Znalost sunny je založena na množství útržkovitých svědectví Muhammadových 

současníků vyprávěných dál a dál přes několik generací. Až později byla i tato 

svědectví systematicky sebrána, podrobena kritice pravosti, utříděna, zapsána a 

okomentována. Každé jednotlivé vyprávění nese označení hadīth. Slovo samo znamená 

„novinu“, „hovor“, „vyprávění“ . Bývá to krátká vzpomínka či příběh. Bývá obtížné 

zasadit je do konkrétní historické situace, proto dávají tyto příběhy možnost nejrůznější 

interpretace. Spolehlivý záznam zprávy vyžadoval, aby její důvěryhodnost potvrzoval 

výčet těch, kdo zprávu předávali, tj. tradentů, až k tomu, kdo ji zaznamenával. Hadīthy 

jsou rozděleny do mnoha kategorií dle spolehlivosti, obsahu, způsobu předání, osob, jež 

tradici předaly, atd. Dokonalý hadíth má dvě části. První se nazývá isnād, tj. 

„podepření“ , nebo silsila „řetěz“, to znamená, kdo co slyšel, viděl, od koho se to 

dozvěděl a komu to předal. Druhou částí je pak vlastní text zprávy tzv. matn. Podle 

obsahu zprávy dělíme sunnu na verbální ( ta se skládá z výroků Proroka o konkrétní 

věci, skutku, záležitosti ), skutkovou ( ta zahrnuje činy Proroka a způsob, jakým řešil 

problémové otázky nebo prováděl určité povinnosti ), konkludentní ( obsahuje skutky, 

výroky a praxi jiných osob, o nichž se Prorok dozvěděl a které schválil ), 

                                                 
48 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 28 
49 Pro bložší informace: Pelikán, P.: Sunna, pramen islámského práva. 1. vyd. Praha: Ediční středisko PF 
UK/nakl.Vodnář,  1997.   
50Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 48  
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 neprávní ( týká se hlavně Muhammadova běžného života a není pramenem islámského 

práva ) a právní ( ta je obecně vzorovým jednáním Proroka, projeveným slovy, skutky 

či mlčky ).51  

Princip uznání Muhammadovy sunny je společný oběma hlavním větvím islámu, 

sunnitskému i šíitskému. Rozdíl mezi oběma je pouze v tom, že některé tradice přijímají 

oba bez výhrad, u jiných dochází ke sporům o jejich pravost. Místo slova hadīth 

používají šīcitští muslimové termín riwāja. Vzájemný vztah mezi Koránem a sunnou 

řešili muslimové již v prvním století hidžry.52 Podle muslimů je tento vztah vyvážený, 

protože jak Korán, tak sunna pocházejí od Boha. Korán je slovo boží a sunna ho buď 

vysvětluje, doplňuje nebo potvrzuje. Jejich vzájemný vztah může být trojího druhu: buď 

jde o plný soulad, nebo o výklad, nebo o tématiku, která na zjevený text přímo 

navazuje.53 

Ke sběru a zápisu sunny došlo až za chalīfy cUthmāna, tedy sto let po Muhammadově 

smrti, kdy hrozilo, že pamětníci zemřou a mnoho tradic by mohlo upadnout 

v zapomnění. Dodnes se mezi muslimy a orientalisty vedou spory o autentičnost 

dochovaných tradic. Za nejkvalitnější způsob přenosu hadīthu byl považován poslech – 

al-samā’ ( žák osobně slyšel svého šejcha tradici vyprávět ). Mezi další možné způsoby 

patřily: předčítání – al-qirā’a, povolení – al-iğāza ( jakási licence, kterou šajch 

tradentovi povoloval vyprávět hadīthy, které znal ), předání – al-munāwala ( šajch 

osobně předal žákovi zapsanou tradici a ten se ji měl naučit ), korespondence – al-

mukātaba ( šajch poslal žákovi tradici v dopise ), oznámení – al-iclām ( šajch oznámil 

žákovi, že ta která tradice pochází od něj nebo že dosvědčuje její věrohodnost, a žák si 

pak už text sám prostudoval ), odkaz – al-wasīja ( šajch na smrtelném loži nebo před 

dlouhou cestou, předal svému synovi nebo žákovi svou knihu ) a posledním způsobem 

tradování a dnes prakticky jediným možným je nalezení – al-wiğāda ( tradentovi se 

dostal do rukou zápis, ve kterém bezpečně poznal rukopis svého šejcha nebo byla jeho 

pravost potvrzena jiným způsobem ).54 

                                                 
51 Kamali, M. H.: Principles…, s. 51 
52 Znamená odchod proroka Muhammada z Mekky do Medíny, který se pokládá za rozhodující mezník ve 
vývoji islámu a počátek muslimského letopočtu a navazujícího nově vzniklého kalendáře, k této události 
došlo v září roku 622. 
53Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 48 
54Pelikán, P.: Sunna…, s. 106-107 
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Zhruba ve stejné době, kdy se ustavovaly právní školy, vrcholily kritické práce na 

třídění hadīthů. Byly vytvořeny celkem tři skupiny: a) sahīh (správné) – do této skupiny 

se řadí hadīthy, jejichž isnād nemá žádný nedostatek a jejichž smysl není v rozporu 

s převládajícím přesvědčením, b) hasan (dobré) – hadīthy, jejichž isnād není úplný nebo 

je poznamenán některými pochybnostmi, stojí na pomezí správnosti c) dacīf (slabé) – 

všechny tradice, u kterých lze vznášet vážné pochyby o obsahu nebo o některých 

tradentech. Jako čtvrtá kategorie se u některých autorů objevuje hadīth mawdū – 

podvržená tradice. Ve skutečnosti by se o ní jako o hadīthu nemělo mluvit, neboť 

nepatří mezi prameny vytvářející sunnu.55  

Šīcité56 naproti tomu pěstovali vlastní tradici, stejně jako vlastní výklad Koránu. Místo 

termínu hadīth používají označení chabar (zpráva) a uznávají jenom ta podání, která se 

opírají o autoritu cAlīho a jeho potomků a stoupenců. V reálném životě má sunna 

nezastupitelné místo. Tkví v ní totiž veškeré kořeny morálky a životního stylu muslimů. 

Její vyprávění vytváří nejen historické povědomí muslimů, ale zasahuje také do 

politické kultury, přístupu k jinověrcům nebo do pravidel obchodních vztahů. Jako 

Korán je také sunna neměnná a věčná a vytváří rámec pro myšlení muslimů na celém 

světě.57  

5.3. Konsensus 

Iğmāc je třetím pramenem islámského práva. Rozumí se jí jednomyslná shoda, 

konsensus učenců muslimského společenství, náboženských autorit v otázce pravidla 

uloženého Bohem. Tato shoda se týká otázek, na které Korán ani sunna nedávají 

přiměřenou odpověď. Oprávněnost užití iğmāc jako pramene práva má podklad 

v Koránu i sunně. Vychází z neomylnosti komunity jako celku. Umma je v Koránu 

charakterizována jako společenství, které ukazuje dobré a zakazuje špatné, jako národ, 

který jde po správné cestě a který spravedlivě jedná. Z toho vyplývá kolektivní 

schopnost dobré a špatné rozpoznat. 

                                                 
55 Pelikán, P.: Sunna…, s. 118-120 
56 Ozančuje menšinový směr islámu, jde o muslimy, kteří se odvolávají na přímou tradici rodiny proroka 
Muhammada více viz kapitola: Základní diferenciace islámského práva. 
57 Pro více informací o vzniku sunny a jejích sbírkách viz: Kamali, M. H.: Principles of Islamic 
Jurisprudence. 1. vyd. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991. 417 s. 
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Z hadīthů jsou nejvíce citovány tyto dva Muhammadovy výroky: „Má komunita se 

nikdy neshodne na omylu“ a „To, co muslimové považují za spravedlivé, je spravedlivé 

i v očích Božích“.58 Aby mohlo být dosaženo právně závazného konsensu, je třeba, aby 

na začátku existovalo více učenců, kteří se problémem zabývají a jejichž názory jsou 

odlišné. Nakonec musí dojít k jednomyslné shodě v řešení a tato shoda musí být 

vyjádřena – slovem, písmem nebo činem. Od dosažení konsensu je norma závazná a 

nezměnitelná, nelze ji doplňovat ani rušit.59  

Vyvíjet nové myšlenky na toto téma bylo tedy od doby, kdy se na jejich řešení učenci 

shodli, zakázáno. Tím docházelo k tomu, že bylo stále více právních otázek podpíráno 

souhlasným názorem autorit a právo vlastního myšlenkového úsilí, tzv. iğtihād, se 

omezovalo na čím dál menší prostor, až se v polovině 10.století většina muslimských 

učenců shodla na tom, že „brána iğtihādu“ je nenávratně uzavřena. Jestliže se někdo 

pokusil nadále zpochybňovat smysl nějakého textu tím, že popíral výklad schválený 

souhlasným názorem autorit, dopouštěl se tím zavrženíhodného novotářství 

připomínajícího křesťanské bludařství.60 Z výše uvedeného vyplývá, že přesto, že měl 

iğmác v praxi značný význam, právními teoretiky byl označen jenom za subsidiární 

pramen islámského práva. 

Iğmāc však není přijímán celým muslimským společenstvím. Jeho odpůrci namítají, že 

podobný institut není možný ani potřebný. Buď jsou ustanovení Koránu a sunny jasná a 

pak konsensu není třeba, nebo jsou víceznačná a je to pouze důvodem k rozdílným 

stanoviskům, ne k formulování konsensu. 61  Většina culamā’ však konsensus jako 

pramen práva uznává. 

5.4. Analogie 

Analogie nebo-li qijās je čtvrtým nejdůležitějším pramenem islámského práva. Překlad 

slova qijās zní: „měřítko“, „vzor“, „analogie“ nebo také „měření“ a „ověřování“.62 Ve 

své podstatě představuje analogie rozšíření významu norem islámského práva na nové 

případy, které mají s původními normami společný základ, stejnou podstatu.  

                                                 
58 Hruškovič, I.: Islámský právný systém a proces jeho formovania. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelské 
oddělení Právnické fakulty UK v Bratislavě, 1997. s. 29 
59 Kamali, M. H.: Principles…, s. 171-175 
60 Robinson, F.: Svět islámu…, s. 29-30 
61 Kamali, M. H.: Principles…, s. 183 
62 Kropáček, L.: Arabsko/český, česko/arabský slovník. 5.  upr. vyd. Praha:  SPN/Fortuna, 1998. s.215 
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K analogii je však přípustné uchýlit se pouze v případě, že nelze nalézt řešení v Koránu, 

sunně ani iğmāc. Pomocí analogie se překonávají mezery v právní úpravě určité oblasti 

nebo konkrétním případu. Opodstatnění qijāsu nalézáme v tomto verši Koránu: „Věru 

ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem 

nadané…“. Na rozdíl od ostatních pramenů je qijās výrazem omylnosti rozhodnutí 

člověka a ne omylnosti božské inspirace.63 Ačkoli je analogie starším pramenem práva, 

má ve skutečnosti ještě menší význam než iğmāc.  

Korán, sunna, iğmāc a qijās patří, jak už bylo řečeno, mezi čtyři hlavní prameny práva. 

Klasická právní teorie však připouští uplatnění i méně významných pramenů. Jsou jimi 

istihsān, istislāh, istishāb, curf a již zmiňovaný iğtihād. 

5.5. Istihsān 

V případě tohoto pramene práva jde o odklon od ustálené analogie ve prospěch 

alternativního pravidla, které lépe slouží ideálu spravedlnosti a přiměřenosti. V tomto 

ohledu připomíná istihsān institut equity (spravedlnosti) v angloamerickém právním 

systému. Doslovný překlad zní: „schválit“ nebo „považovat něco za vhodnější“. Dle 

některých právníků nelze istihsān za pramen práva vůbec považovat, jde podle nich 

totiž o svévolný odklon od norem šarīcy a o popření autority zjevených pramenů. 

Zapojení osobního názoru při formulaci normy do ní mohlo vnést prvek nejistoty a 

svévole.64 

K istihsānu se mudžtahid ( ten, kdo zná dokonale Korán s jeho různými významy a 

sunnu s jejími variantami, různými naučeními a výklady – ten, kdo úsudkem podle 

analogie nalézá pravdu ve všech věcech, jejichž smysl může poznat jen porovnáním 

s jinou, obdobnou věcí, která poskytne objasnění ),65 uchyluje ve chvíli, kdy je norma, 

ke které dospěl příliš tvrdá a vzhledem ke specifickým okolnostem není vhodná, 

zároveň však musí mít použití tohoto pramene práva opodstatnění v šarīce.66 

                                                 
63 Hruškovič I.: Islámský…,s. 30 
64 Kamali, M. H.: Principles…, s. 246 
65 Kropáček, L.: Arabsko/český…, s. 118 
66 Kamali, M. H.: Principles…, s. 263 
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5.6. Istislāh 

Istislāh nelze považovat za pramen práva, nýbrž za způsob právní argumentace, kterou 

se v islámském právu zohledňuje veřejný zájem, či jiné komunitou uznávané a chráněné 

hodnoty. Norma je potom formulována s ohledem právě na tyto konkrétní hodnoty. Jde 

zejména o: náboženství, život, rodinu a majetek. Zásada, která říká, že hlavním účelem 

legislativy v islámském právu je prosazovat prospěch jednotlivce i společenství a 

ochrana před případnou škodou, dává istislāhu legitimitu a platnost.67 

5.7. Istishāb 

V islámském právu jím rozumíme „presumpci kontinuity“. Jde o právní domněnku, 

která znamená, že stav, který nastal v minulosti, trvá i v přítomnosti, nebyl-li prokázán 

opak. Tento druh právnické dedukce prosazuje šāficovská škola, která ho staví proti 

hanafijskému subjektivnímu itihsānu.68  

Istishāb se projevuje zejména v právní problematice týkající se dokazování, kdy 

dochází k případům, ve kterých nelze zjistit objektivní skutečnosti, a přesto je třeba 

rozhodnout, ovšem pouze za předpokladu, kdy byly ostatní důkazní prostředky 

vyčerpány a řešení nebylo nalezeno.69  

5.8. cUrf  

cUrf lze přeložit do české právní terminologie jako zvykové právo. Jde o právo nepsané, 

kterými se lidé řídí na základě dlouho trvajícího zvyku. V souvislosti s islámským 

právem jde o normy, které existovaly v době Prorokově, a protože jsou rozumné, nejsou 

založeny na nepravostech, přináší lidem prospěch a neodporují šarīce, nedošlo k jejich 

zrušení a jsou v podstatě považovány za mlčky schválené. Soud se jimi při svém 

rozhodování řídí, považuje je za platný pramen práva. cUrf můžeme dělit zaprvé na 

zvykové právo „verbální“ ( shoda na významech slov ) a „skutkové“ ( tedy opakující se 

akceptovanou praxi ). Za druhé na zvyky „obecné“ ( převažující všude ) a 

„speciální“ ( rozšířené v určité lokalitě, profesi ). Třetím možným způsobem dělení je 

dělení na „platný, schválený zvyk“ a „zakázaný, neschválený zvyk“.70 

                                                 
67 Kamali, M. H.: Principles…, s. 267-268 
68 Kropáček, L.: Arabsko/český…, s. 120 
69 Kamali, M. H.: Principles…, s. 306 
70 Kamali, M. H.: Principles…, s. 284-291 
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cUrf je jedním z institutů islámského práva, který je uznáván za důležitý pramenem 

práva i v právních řádech mnoha jiných zemí. 

5.9. Iğtihād 

Iğtihād lze přeložit jako volnější racionání interpretaci Božího zákona. Z hlediska 

právní teorie se jedná o proces nalézání práva pomocí vlastního úsudku. Používá se 

hlavně v v případě, když základní prameny islámského práva mlčí a nelze v nich nalézt 

jasné řešení. Toto úsilí vynakládá patřičně vzdělaný jedinec, který za použití všech 

v úvahu přicházejících metod argumentace, dostupných pramenů a vlastních znalostí se 

zapojením osobního názoru, odvozuje normy šarīcy. Nejdůležitější je tedy uplatnění 

vlastního úsudku.71 

Sunnitský směr islámu využíval iğtihād až do 10. století n.l., kdy se vytvořil islámský 

právní systém a zformovaly se čtyři základní právní školy. V tomto smyslu se o tomto 

období hovoří jako o čase, kdy se „brána iğtihādu uzavřela“. Naproti tomu druhá větev 

islámu – šīcitská, nechala „bránu iğtihādu otevřenou“. 72 Použití vlastního názoru 

dovoluje a přímo k němu vybízí jak Korán, tak sunna. Přípustný je však iğtihād pouze 

v otázkách právních, nelze ho použít ve věcech intelektuálních, zvykových a zejména 

pak ne ve věroučných, protože zde existuje pouze jedna správná odpověď.  

Stejně tak nesmí být v rozporu s normami Koránu, sunny nebo iğmāc. Iğtihād mohou 

provádět pouze kvalifikovaní učenci, není přípustné, aby laici samostatně interpretovali 

právo. Ten, kdo právo svým vlastním názorem vykládá, se jmenuje muğtahid. Ten je 

výsledkem vlastního iğtihādu vázán a změnit ho později může pouze v případě, když se 

týká jeho vlastní osoby.73 

 

                                                 
71 Kamali, M. H.: Principles…, s. 367 
72 Hruškovič I.: Islámský…,  s. 23 
73 Kamali, M. H.: Principles…, s. 369-372 
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6. Právní věda - fiqh 

Spolu se sbíráním a zapisováním hadīthů se začalo pracovat také na vytvoření právního 

systému. Podle Koránu a hadīthů byla vytvořena představa „božího zákona“. Výkladu 

islámského práva a jeho uplatnění ve společenské praxi se ujala islámská juris prudentia 

nebo-li fiqh.74 V překladu doslova „poznání“, „uvědomění“.75  

6.1. Fuqahá’ 

Na tvorbě právní vědy se podíleli a stále podílejí teologové – právníci zvaní fuqahā’. Ti 

vložili a utřídili soustavu Božího zákona na základě čtyř zdrojů. Tyto základy práva – 

tzv. usūl al-fiqh ( tímto pojmem rozumíme vědní obor islámského práva, který se 

zabývá prameny práva a metodami, jimiž se odvozují právní normy z těchto pramenů ) 

– jsou: Korán, sunna, qijās, iğmāc a případně ještě doplňkové metody interpretace a 

odvozování norem ze zmíněných pramenů.76 

Právníkům se podařilo určit způsob, jak převádět mrtvou literu zákona do praktického 

života. Fiqh jako aplikace zákona není v islámu ničím podružným. Je-li smyslem islámu 

vnést do lidského světa boží zákon, je právní věda důležitější než teologické spory 

anebo mystické zaujetí jedinců.77  

6.2. cUlamā’ 

Nejstarší islámská terminologie rozlišovala fiqh od vědy ( cilm, jejími představiteli jsou 

učenci – tzv. culamā’ ) podle toho, zda se při řešení právní otázky použije samostatného 

úsudku. Rozdíl mezi oběma nalézáme v možném použití vlastního názoru. Zatímco cilm 

se omezuje pouze na dokonalou znalost a výklad Koránu a tradice a culamā’ jsou 

omezeni pouze těmito zdroji poznání, faqīhové, když nenajdou řešení v týchž mezích, 

použijí na základě analogie iğtihād ( vyvinou vlastní myšlenkové úsilí ) a ra’j ( vlastní 

názor ).  

                                                 
74 Tauer, F.: Svět islámu. Jeho dějiny a kultura. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1984. s. 89 
75 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 118 
76 Více informací o základech práva kapitola: Prameny islámského práva. 
77 Müller, Z. : Islám…,  s. 25 
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Spojený iğtihād předních myslitelů islámské ummy vede ke správnému konsensu – 

iğmāc. Jeho oprávněnost a legitimitu potvrzuje, jak už bylo výše napsáno, Muhammadův 

výrok, že jeho obec jako celek nikdy nepropadne bludu.78 

Lze říci, že culamā’ jsou spíše teologové, islámští učenci, kteří interpretují a tím 

rozvíjejí právo boží šarīca, kdežto fuqahā jsou profesionální právníci, kteří působí jako 

interpreti práva světského (fiqh), jako právní poradci a soudci. Působení obou na 

aplikaci, ale i vývoj neměnného islámského práva, je podobné.79 

6.3. Vývoj právní vědy 

Úsilí o systematizaci šarīcy začalo až za cabbāsovského chalífátu. Do té doby se šarīca a 

fiqh ztotožňovaly a nevystupovaly jako speciální právní kategorie. Zatímco v Medíně 

převažoval důraz na tradici, v ostatních centrech Iráku se uplatňoval více vlastní úsudek 

– ra’j.  

Prostřednictvím hadīthů pronikaly v této době do práva i některé prvky talmudského a 

římského práva. V období, kdy se ustavily první právní školy, směry – tzv. madhaby, 

které rozpracovávaly islámskou právní koncepci, došlo k prvním rozdílům mezi šarīcou 

a fighem.80 Fiqh začal být chápán jako právní kategorie, která řeší otázky, které nemají 

jasnou oporu v Koránu a sunně. To znamená ty, které nejsou přesně vymezené v těchto 

dvou základních pramenech islámského práva. Jinými slovy řečeno, oblast fiqhu začíná 

tam, kde končí sféra šarīce. V tomto období nalézáme počátek vnímání fiqhu jako 

právní vědy. Když se potom fiqh v průběhu 9.-10. století ustálil ve čtyřech 

pravověrných madhabech, ustálil se názor, že jejich zakladatelé byli absolutními 

muğtahidy, zatímco právníkům dalších generací přísluší už jen omezený iğtihād v rámci 

školy na základě jejich vzorových principů a textů zakladatelů. 

                                                 
78Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 118  
79Knapp V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 1996. s. 191  
80 Pro více informací o vzniku a působení islámských madhabů kapitola: Diferenciační faktory v 
islámském právu. 
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Později, když vývoj postoupil a převládlo přesvědčení, že se „dveře iğtihādu uzavřely“, 

mohl právník už jen v mezích svého madhabu a na základě znalosti dřívějších řešení 

odpovídat na specifické právní otázky právním dobrozdáním – tzv. fatwou. Byli to 

pouze šīcité, kteří připouštěli možnost užití iğtihādu i nadále.81 

6.4. Šarīca versus fiqh 

V minulosti se vyskytly pokusy určit přesnou hranici mezí šarīcou a fiqhem. K šarīce se 

řadila přesně určená a jednoznačně chápaná ustanovení Koránu a sunny a k fiqhu výklad 

Koránu a sunny a aplikace racionálních metod formulace právních norem. V tomto 

smyslu rozlišení se přijímal také názor, že ta ustanovení, která jsou svatá, závazná a 

neměnná, patří k šarīce a ustanovení, která nezaručují neomylnost, jsou různá ve svých 

výkladech a dochází k jejich proměně, ta náleží fiqhu. 

Na základě této charakteristiky můžeme říci, že fiqh se zabývá formulací a výkladem 

islámského práva. Tím nejzákladnějším rozdílem mezi oběma je to, že zatímco šarīca se 

odvolává na víru, v případě fiqhu je to lidský rozum. Fiqh vznikl jako reakce na potřebu 

teoretického vyrovnání se s problémy, které přinášela islámská společnost. Bezpochyby 

pozitivní stránkou fiqhu je jeho schopnost zdůvodňovat nové aspekty praktického života 

z teoretického hlediska a otevřeně volat po využití lidského rozumu, aniž by tím bylo 

narušeno učení Koránu nebo sunny.82  

6.5. Právní kvalifikace osob, činů a platnosti úkonů 

Fiqh mimo jiné přesně vymezil práva a povinnosti různých kategorií osob a velmi 

podrobně kvalifikoval veškeré činy, úkony i věci z nábožensko-morálního a právního 

hlediska. Tak například určil, která práva vznikají dítěti již před narozením ( ochrana 

života, dědictví ), u dospělých vymezil právní způsobilost k úkonům podle tří kategorií: 

svobodný muslim, otrok, jinověrec. Pouze dospělý a duševně zdravý muslim, který je 

svobodný je plnoprávný. O něco níže potom stojí svobodná žena muslimka. Tento fakt 

se projevuje v některých náboženských úkonech, které není oprávněna či povinna 

vykonat. Pokud se týká otroků a jejich postavení, ti jsou svobodným rovni pouze 

nábožensky. Občanskoprávně za ně odpovídá jejich pán, oni sami nejsou způsobilí 

svědčit u soudu či dědit po svých předcích. 

                                                 
81Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 121 
82 Hruškovič I.: Islámský…, s. 22-23 
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V klasickém fiqhu zaujímá otročí právo velmi rozsáhlou část. Je třeba zmínit, že 

instituce otroctví byla postupně ve všech islámských zemích zrušena. Klasické islámské 

právo řešilo postavení jinověrců takto: u ahl al-kitāb83 postavení těch, kteří žili trvale na 

území islámského státu jako lid chráněný, a cizích státních příslušníků z dāral-harb, 

kteří směli na islámském území pobývat jen se zvláštním ochranným povolením. To jim 

mohl dát kterýkoliv plnoprávný muslim. Chráněným jinověrcům pak byla přiznána 

vlastní samospráva a jurisdikce ve věcech osobního statutu.84 

6.6. Právní normy v islámském právu 

Původ právních norem je jistým specifikem islámského práva. První druh pochází od 

Boha. Tyto normy jsou obsaženy v Koránu a považují se za zásadní. Normy, které se 

zformovaly mimo Korán a sunnu se sice za méně významné nepovažují, ale přeci jenom 

se dává přednost prvně zmiňovaným. Druhou skupinu potom představují normy, které 

byly zformovány na základě pramenů umožňujících použití lidského rozumu nebo na 

základě iğmāc či qijāsu.  

První skupina norem je zvláštní tím, že se ještě dělí na další dvě skupiny. První tvoří 

normy, které v zásadě nepřipouštějí různý výklad ustanovení Koránu a sunny. Jsou 

charakteristické svou absolutní přesností. Opakem jsou normy, jejichž znakem je 

všeobecnost. Jsou nedostatečně jasné a často abstraktně formulované. Díky tomu 

dochází k různému chápání jejich smyslu a jsou konkretizovány pomocí iğtihādu. 

Pokud by jejich konkretizace nebyla možná, těžko by mohly být aplikovány na regulaci 

společenských vztahů. Obecně v islámském právu převažují normy imperativního 

charakteru. Z hlediska obsahu lze právní normy dělit na ty, které hodnotí různé činy 

člověka a na ty, které stanovují pravidla chování v určitých situacích.85  

Normy islámského práva byly kodifikovány ve formě zákazů a povinností. Islámské 

zákonodárství tak určilo poměrně přesné hranice, které nesmí být svévolně 

překračovány. Týkají se především oblasti víry, společenských a obchodních vztahů, 

sexuálních mravů, ctnosti a domácího života. Všichni islámští učenci se shodují v tom, 

že největším hříchem je praktikovní polyteismu. 

                                                 
83 Ahl al-kitáb – tzv. „lidé knihy“, ti, kteří mají svatou knihu, kterou islám uznává, to znamená židé a 
křesťané. 
84 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 121 
85 Hruškovič, I.: Islámský…, s. 24-25 
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Poté následuje vražda, cizoložství, krádež a křivda. Mezi muslimské země, které 

počítají s aplikací šarīci v oblasti trestního práva patří na Blízkém východě: Afghánistán, 

Pákistán, Írán, Saudská Arábie, Jemen, Omán, Egypt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské 

emiráty a Kuvajt.86  

6.7. Právní literatura 

Kvantitativně první místo zaujímá mezi všemi obory islámského písemnictví právnická 

literatura. Z obrovského množství materiálu lze literaturu utřídit do několika skupin. 

Objemná jsou základní kompendia fiqhu jako jsou učební příručky, knihy o rozdílech 

mezi madhaby, knihy o lstech jak obejít literu zákona, a naopak o úzkostlivé 

svědomitosti při dodržování jeho ducha, praktické sborníky, sborníky právnických 

hypotéz a vzácných případů, sborníky fatew k nejrůznějším otázkám, knihy na 

specifická právní témata a další. V tématicky utříděných kapitolách jsou vykládány 

předpisy šarīcy. Cituje se pouze podle knih a kapitol, číslované paragrafy nejsou. Tyto 

knihy sice fungují jako zákoníky, ale protože nemají státní sankci, nelze je takto označit.  

Podle islámského ideálu má být koránské legislativě, vykládané systematicky právníky, 

stát poroben jako pouhá výkonná moc. Všechny ostatní knihy téhož žánru podávají pak 

už v podstatě stejnou, podobně uspořádanou látku. Základní právní díla a příručky jsou 

uspořádány tak, že nejprve se vždy vykládají cibādāt, 87 potom mucāmalāt.88V prvním 

případě jde především o povinnosti kultovní jako je rituální čistota – tahāra, modlitba – 

salāt, půst – saum, náboženská daň – zakāt a výroční pouť – hadždž.89  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Reeber, M.:Islám. 1. vyd. Praha: Kma, 2008. s.20-21 
87 

c
Ibádat -  označuje vztah člověka k Bohu. 

88 Mu
c
ámalát - označuje vzájemné vztahy mezi lidmi. 

89 Tauer, F.: Svět islámu. Jeho dějiny a kultura. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1984. s. 90 
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7. Základní diferenciace islámského práva  

Stejně jako v evropské kontinentální právní kultuře existuje více právních řádů, které 

vycházejí ze společných základů, tak i islámské právo, které v jednotlivých zemích 

doznává různých konkrétních podob, vychází ve svém základu nejen ze společných 

kořenů, ale podobného pohledu na svět a tedy i na roli práva ve společnosti. Zdánlivou 

heterogennost islámského práva narušuje především jeho dělení na sunnu, šīcu a 

cháridžu. V rámci sunnitského směru islámu pak nalézáme rozdíly v oblasti práva 

zejména skrze působení právních škol, které v jednotlivých muslimských zemích působí. 

7.1. Dělení na sunnu, šīcu, cháridžu 

Jednota a shoda panovaly mezi prvními muslimy jen krátce. Záhy se objevily první 

spory a začal postupný proces rozpadu islámu do několika „duchovních rodin“. I přes 

tento rozpad všichni muslimové nadále vyznávají jediného Boha, snaží se držet příkladu 

Proroka a napodobovat jeho jednání a chování, recitují stejné modlitby a vykonávají 

stejné obřady.90  

Základním dělením je dělení na islámské právo sunnitské a šīcitské. Toto dělení souvisí 

s prvním rozštěpením obce věřících po Muhammadově smrti a došlo k němu konkrétně 

za vlády čtvrtého chalīfy cAlīho. Spor se vedl o nástupnictví v čele obce. Na jedné straně 

stáli zastánci té varianty, že jím má být člověk volený ze členů Prorokova rodu, nebo 

z řad jeho druhů (sunnité) a na straně druhé to byli zastánci nástupnictví, které by 

náleželo nejbližšímu rodinnému příslušníkovi z Prorokovy rodiny (šīcité). Postupem 

času spor vyústil nejen v rozdílný pohled na legitimní moc, ale rozkol v obou směrech 

nastal i v otázkách doktrinálních a právních. V případě sunnitského práva nalézáme 

ještě jisté štěpení podle rozdílů řešení jednotlivých otázek tak, jak se jimi zabývají 

jednotlivé právní školy (madhaby).91 

                                                 
90 Müller, Z.: Islám…, s. 27 
91 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 121 



 34 

Druhou méně známou odštěpeneckou skupinou se po „stranících ‘Alího“ stali 

cháridžovci ( cháridža, chawáridž, tj. odštěpenci, odpadlíci ), kteří se zklamáni 

politikou ‘Alího jako jeho dřívější stoupenci oddělili a vytvořili vlastní koncepci 

nástupnického práva v čele ummy, odmítající jak nárok na volbu z kmene Qurajš, 

z něhož pocházel Muhammad, tak nárok potomků, resp. nejbližších příbuzných 

Prorokových. V čele ummy, tj. chalífou, musí být dle jejich přesvědčení ten 

nejspravedlivější, nejctnostnější a nejzbožnější muslim. 92  Cháridžovské věroučné a 

právní názory se vyznačují strohou přísností. Korán chápou jako bohem stvořený text, 

ale při jeho výkladu připouštějí i vlastní názor a dokonce člověku přiznávají částečně i 

svobodnou vůli. V izolaci, do které se cháridžovci dobrovolně uvrhli, rozvinuli vlastní 

kulturu, tradice i právní vědu nebo-li fiqh.93  

Z celkové světové muslimské komunity, kterou tvoří více než miliarda věřících, tvoří 

šīcité dnes asi 15%. Usadili se zejména v Iránu, Iráku, Jemenu, dále pak v Sýrii, 

Libanonu a Turecku.94
 Ale pouze v Íránu má šīca dominantní postavení a z hlediska 

tohoto dělení lze v této zemi mluvit o výrazně odlišném právním směru oproti ostatním 

zemím Blízkého východu. Naproti tomu cháridžovci dnes představují pouhé 1% 

muslimů a kromě Ománu, kde lze najít jisté stopy cháridžovské právní koncepce, nelze 

v jiných zemích jejich výskytu pozorovat žádný výraznější vliv na právo, jeho prameny 

či pravní teorii.95 

7.2. Dělení dle jednotlivých právních škol  

Islámské právní školy jsou dalším projevem plurality islámského práva. Úplně první 

právní školy nebo směry (madhaby) se ustavily v rané době cabbāsovského chalífátu. Na 

úplném začátku právního vývoje jich bylo více než sto. Většina ale postupně ztratila na 

významu, resp. zanikla a do současné doby se uchovaly pouze čtyři, z nich škola 

hanafījská, mālikovská, šāficovská a hanbalovská.  

 

                                                 
92 Mőller, Z.: Islám…,  s. 34 
93 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 178 
94 Reeber, M.:Islám…,  s.21 
95 Cháridžovci se dále usadili v Alžírsku, Tunisku a Libii, tedy v oblasti zvané Maghreb.   
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Všem čtyřem se vyučuje na al-Azharu96 a názory právníků všech čtyř směrů se berou 

v úvahu na islámských konferencích. Navzájem se liší jen v podrobnostech hmotného 

práva, které se nepokládají za příliš podstatné.97  

Zakladatel prvně zmiňované právní školy, který působil v Bagdádu, se jmenoval Abū 

Hanīfa (699-767 n.l.). Kladl důraz zejména na využití vlastního úsudku, v jehož rámci 

dává prostor vedle analogie (qijāsu) i volbě vhodnější alternativy (istihsān). Přitom také 

bere v úvahu zvykové právo (curf). V trestním právu se vyznačuje poměrnou mírností a 

vcelku také tolerancí vůči jinověrcům. Jeho hlavní díla jsou „Al-Musnad“ a „Kitāb al-

fiqh al-akbar“ (Velká kniha právní vědy).  

Hanafijský madhab měl kdysi postavení úředního právního systému v Osmanské říši a 

v říši Velkých Mogulů a dodnes se k němu hlásí většina sunnitských muslimů v Sýrii, 

Iráku, Turecku, na Balkáně, ve Střední Asii, v Afghánistánu, Pákistánu a v Indii. Co je 

zajímavé, od roku 1912 platil také pro muslimskou menšinu v Rakousku Uhersku. 

Hlavní výchozí základ mālikovského směru nalezneme ve velkém právním spise Mālika 

b. Anase (713-795 n.l.) „Al-Muwattā“ (Upravená cesta). Při řešení právních otázek se 

přiklání k souhlasnému názoru autorit Prorokových druhů a hadīthům.98 V pochybných 

případech připouští osobní názor podle zásady istislāhu, tj. přihlédnutí k obecnému 

zájmu. Mālikovský madhab má dodnes vliv v arabském Maghribu a v islamizovaných 

oblastech západní subsaharské Afriky. V minulosti převládal v muslimském Španělsku. 

V Káhiře působil žák jak Mālika tak Abū Hanīfy. Jmenoval se Muhammad b. Idrīs aš-

Šāficī (767-820 n.l.). Ten se snažil nalézt řešení sporu mezi zastánci lpění na tradici 

(ashāb al-hadīth) a stoupenci práva na vlastní názor (ashāb ar-ra’j). Ve svém hlavním 

díle „Risāla fī usūl al-fiqh“ (Traktát o základech fiqhu) odmítá hanafijské široké využití 

qijāsu, ale proti Mālikovi rozšiřuje platnost iğmāc na všechny odborníky určité epochy. 

Vytyčuje vlastní metodu istishāb, která znamená vazbu řešení na dřívější platný stav, 

pokud není nepochybné, že se změnily podmínky. 

                                                 
96 Al-Azhar je nejstarší mešitou a zároveň univerzitou v Káhiře nepřetržitě fungující od doby založení 
r.970. 
97Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 121  
98 Hadíth - tradice, výrok, předávaná zpráva, hovor, novina, vyprávění; týká se velebného Proroka a líčí 
jeho skutky a výroky, pro bližší informace viz kapitola Prameny islámského práva. 
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Tento směr byl podporován zejména za vlády cAbbāsovců, dnes převládá v Egyptě, na 

jihu Arábie, v Indonésii a ve východní Africe. Škola Ahmada ibn Hanbala (780-855 

n.l.), založená v Bagdádu je nejpřísnější a má nejmenší počet stoupenců. Odmítá zcela 

qijās a vůbec právo na vlastní úsudek. Klade důraz zejména na právní názory 

Prorokových druhů. Dnes je tento směr živý zejména v Saudské Arábii. Výše uvedené 

sunnitské madhaby dnes představují již několik set let obecným konsensem přijímanou 

pluralitu pravd v rámci jediné ortodoxie.99 

                                                 
99 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 119-121 
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8. Diferenciační faktory v islámském právu 

Jak už bylo výše naznačeno, obecné islámské právo neexistuje, pojem islámského práva 

je pouhou abstrakcí.100 Šarīca nabírá konkretních rysů a podob až skrze její uplatňování 

v té které muslimské zemi. Je třeba ovšem zdůraznit, že míra tohoto uplatnění je dosti 

rozdílná a značně závislá nejenom na místních podmínkách ( zejméná na působení 

zvykového práva ) a politické reperezantaci dané země, ale opírá se také o historický 

vývoj konkrétních území. Ten ovlivnila jak přítomnost koloniálních mocností v 19. a 20. 

století, tak vlna sekularizace a na ni navazující reformní snahy, které přinesly v oblasti 

šarīci značné uvolnění a v některých zemích až úplný odklon od Bohem daného řádu. 

Po Velké iránské islámské revoluci v roce 1979 však můžeme naopak v mnohých 

muslimských zemích pozorovat návrat ke konzerervativním hodnotám islámu, které se 

v právu projevují značnou rigiditou a uzavřením se šarīci před vlivem západního světa.  

Z vlivů, které se podílejí na konkrétní podobě a uplatňování šarīci v dané zemi, nelze 

samozřejmě opomenout také značný vliv právníků, kteří vytvářejí poměrně složité 

právní koncepce, kterými se snaží zajistit soulad kokrétních právních vztahů s božskými 

příkazy.  

8.1. Zvykové právo a jeho projevy v právu islámském 

Z hlediska prostředí, ve kterém je islámské právo používano, má zejména v určitých 

oblastech i dnes silný vliv domácí zvykové právo – ať už v podobě předislámské či 

lokální zvyklosti, a to bez ohledu na oficiální příslušnost k té které právní ortodoxní 

škole. A tak například určité beduínské kmeny v Egyptě, zejména žijící za hranicemi 

měst v kmenově uzavřených vesnicích, zcela ignorují platné právní předpisy ( ať už 

vycházejí přímo ze šarīci nebo byly přijaty mimo systém šarīcy ) a v rámci jejich 

pospolitosti uznávají pouze zvykové právo. To se dědí z generace na generaci a 

obsahuje úpravu jak trestněprávní, tak dědickou i rodinnou. Jurisdikci egyptských soudů 

v případě spáchání trestných činů neuznávají a jak soud, tak případný výkon trestu, 

probíhá v rámci daného kmene, a to zcela bez vědomí egyptských úřadů.  

                                                 
100 Knapp, V.: Velké…, s. 190 
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Podobné případy praktikování vlastního zvykového práva můžeme nalézt také u 

beduinských kmenů žijících na Arabském poloostrově či v Súdánu. Poměrně často 

dochází k tomu, že se některé instituty čistě zvykového práva s islámským právem 

směšují a tím dochází zejména u laické veřejnosti západního světa ke zcela mylným 

interpretacím, což v důsledku způsobuje mnohdy dosti zkreslený pohled na celý 

islámský svět.  

Asi nejznámějším příkladem tohoto omylu je praktikování ženské obřízky. Tato je 

nejprůkaznějším příkladem toho, jak kultura a pradávné zvyky ovlivňují interpetaci 

islámských textů. V Koránu ani hadíthech nenajdeme ani zmínku o tom, že by ženy 

měly být obřezávány. V důsledku převažující praxe v zemích, kde se obřízka provádí, 

však islámští učenci interpretovali islámské zdroje ve prospěch obřízky, zatímco učenci 

z oblastí, kde je ženská obřízka neznámá, tuto praktiku zcela odmítají. Ačkoli šāficovská 

právní škola považuje ženskou obřízku za povinnou, v mnoha oblastech, kde tato škola 

převažuje, není obřízka prováděna. To dokazuje, jak zcela nenáboženské kulturní vlivy 

dominují společenským pravidlům, jež se pak nepřesně vydávají za islámská.101 

  

8.2. Kontakt se západním světem 

Do kontaktu se západním světem se muslimské země dostávají ponejvíce v 19.století, 

kdy se sice snaží udržet náboženský charakter práva, ale zároveň dochází k nové 

interpretaci středověkých právních doktrín a právo se pomalu ale jistě objevuje 

v psaných zákonech. Vzorem pro další muslimské země se stává zákonodárná iniciativa 

Turecka, Egypta, Alžírska a Tuniska.102 

8.2.1. Přítomnost koloniálních mocností a její reflexe v islámském právu 
Ačkoli ke koloniálnímu ovládnutí islámského světa docházelo již v průběhu 

19.století,103 tak vrcholu tento proces dosáhl až bezprostředně po 1.světové válce, kdy si 

Anglie a Francie daly přidělit od nově vzniklé Společnosti národů do mandátní správy 

arabská území uvolněná porážkou a rozpadem Osmanské říše. Pod britský vliv se 

v průběhu času dostaly Indie, východní část Iránu, jižní část Jemenu a Ománu, Súdán, 

Egypt a oblast dnešní Palestiny. Francie naopak ovlivňovala dění v severní Africe, 

konkrétně v Maroku, Alžírsku a Tunisku a také v Sýrii a Libanonu. 

                                                 
101 Mendel, M., Kouřilová, I.: Cesta k prameni…, s. 64 
102 Schacht, J.: Introduction ... ,  s. 101 
103 Indii ovládli Angličané roku 1857, Alžírsko padlo do rukou Francouzů roku 1830. 
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Přesto, že se koloniální soustava po 2.světové válce rychle rozpadla,104 zanechalo toto 

období po sobě v mnoha právních řádech zemí Blízkého východu několik 

nesmazatelných stop. Koloniální úřady výrazně reformovaly právní systémy a instituce. 

Určitý vzor v tomto udali Angličané v Indii a Francouzi v Alžírsku. Šarīca byla 

uznávána jen v otázkách tzv. osobního statutu, tj. rodinného a dědického práva, nadací a 

darů. V jiných právních otázkách byly zavedeny normy dle britského Common law, 

francouzského Code Napoléon nebo jiných evropských vzorů 105  V Indii Angličané 

například zavedli jednotný trestní a občanský zákoník a sjednotili celou soudní 

organizaci, takže v otázkách šarīcy mohl rozhodovat i soudce anglického původu.106 

Výsledkem je rozsáhlá pluralita právních norem platných v mnoha muslimských zemích 

souběžně dodnes. Některé zásahy do šarīcatských norem daly dokonce příklad 

modernizaci práva i v nezávislých muslimských zemích 107  Západním vzorům se 

ubránily pouze monarchie na Arabském poloostrově a předrevoluční Afghánistán.  

8.2.2. Sekularizace v islámském právu 
Západní i domácí kritikové islámu často požadují, aby se muslimské společnosti 

sekularizovaly a šarīcu zcela odložily. Obojí provedlo zatím jen Turecko. 108 

K sekulárnímu státu se hlásí také ústavy postsovětkých republik ve střední Asii, ostatní 

muslimské státy mají ve svých ústavách vždy důraznější anebo alespoň letmý odkaz na 

islám a šarīcatské právo. Klasický islám pojem sekulární vůbec nezná. Nezabývá se ani 

párovými kategoriemi duchovní a světský. Pojem sekulární přinesla do arabského a 

širšího islámského slovníku a myšlení až moderní doba jako jazykový kalk. Mnozí 

muslimové jej stále vnímají jako import z Evropy, odrážející evropskou, nikoli 

muslimskou historickou zkušenost a potřebu.109  

Z výše uvedeného vyplývá, že mezi rozvojem a problémy soudobého islámského práva 

a mezi sekularizací není v žádném případě přímá úměra. Spíše právě naopak. Existují 

mnohé příklady toho, jak konzervativní, až odmítvé jsou postoje mnohých, jinak 

umírněných, právních autorit k opatrným modernistickým krokům sekulárních režimů 

v islámském světě. 
                                                 
104 Kropáček, L.: Islám a západ. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. s. 65 
105 Například turecký občanský zákoník je inspirován švýcarským vzorem. 
106 Kropáček, L.: Duchovní cesty..., s. 144 
107 Například stanovení minimálního věku, kdy může být dívka provdána. 
108 Ve 20.letech za Ataturkovy revoluce. 
109 Kropáček, L.: Islám a západ…,  s. 99 
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Na druhou stranu jsou také známy mnohé účelové antisekulární a zjevně zpátečnické 

kroky některých světských autoritářských režimů, jež popírají svou vlastní praxi, 

s cílem zavděčit se části veřejnosti, a přitom neumožňují vývoj modernistické části 

islámských právníků.110 

Lze říci, že modernizační muslimské verzi odluky církve od státu nejvíce brání tradiční, 

hluboce zakořeněné chápání islámu jako jednoty náboženského a společenského řádu. 

Spojení státu s islámem je vyjádřeno přímo v ústávách, v oficiálních názvech států nebo 

zelenou barvou vlajky či jinými muslimskými symboly.111  

8.2.3. Reformní směry ovlivňující islámské právo 

Na vědomí muslimů tak začaly v širší míře působit evropské myšlenkové proudy, ideje 

rovnosti, volnosti a bratrství Velké francouzské revoluce. Příliv nového a dosud 

nepoznaného, který se z Evropy valil, jakoby vířil prach usazený po staletí stagnace v 

každodenní realitě života muslimů a na světlo vynášel všechny nedostatky muslimského 

světa. Přitom se stále zřetelněji projevovala neschopnost ortodoxní, oficiální formy 

sunnitského islámu vyrovnat se s novými jevy a s rychlostí přeměn. Zrod 

reformistického hnutí byl přirozenou reakcí na daný stav.112  

 

Hypotéza božského zákonodárství rozpracovaného právníky předpokládá teoreticky 

vysoký stupeň neměnnosti. Takový názor by však byl v rozporu s obecnou sebereflexí 

moderního islámu jako dynamického systému. Hlavní oporu vývoje nalézá moderní 

právní myšlení nejčastěji v pojmu maslaha.113  Z pojmu maslaha vyrůstá pak právní 

technika istislāhu, to znamená interpretace s ohledem na prospěšnost. V moderní době 

v arabském světě oživil široké použití maslahy k interpretaci šarīcy jako dynamického a 

přizpůsobivého právního systému vlastně již M. Rašīd Ridá. Byl přesvědčen, že islám 

má své zjevené normy pro veřejné záležitosti, které je třeba respektovat a že je 

slučitelný s moderním liberalismem a připouští širokou autonomii úsudku a jednání. 

Princip maslahy pak fakticky umožnil mladší generaci teoreticky islámsky zdůvodnit 

opuštění ideje chalífátu a islámské organizace státní moci. Vedle principu maslahy 

využívá právní myšlení kategorie podmínek. Za nových podmínek, odlišných od 

klasického řešení, je třeba nově rozhodnout. 

                                                 
110 Mendel, M., Kouřilová, I.: Cesta k prameni…, s. 9 
111 Kropáček, L.: Duchovní cesty...,  s. 262 
112 Křikavová, A. Mendel; M.; Müller Z.; Dudák V. : Islám…, s. 51 
113 Maslaha  v překladu obecný užitek, prospěšnost. 
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Přesto v některých případech, jako je třeba zrušení šarīcatských soudů nebo waqfů, 

úřady sáhly k reformnímu opatření, aniž se je vůbec snažily zdůvodnit z vnitřních 

argumentačních možností fiqhu. Totéž platí i pro úplné zrušení šarīcy, i když na úrovni 

filosofické reflexe kemalovská sekularistická revoluce nalezla zdůvodnění i zde. 

Uznávaní moderní islámští právníci přiznali, že i v minulosti islámské právo 

prodělávalo vývoj a určité přeměny mohou tedy pokračovat i dnes. Jako úplně první se 

z náboženského kontextu uvolnily politické a administrativní záležitosti, oblast 

obchodního práva, smluv a obligací a trestní právo. Předpisy šarīcy jsou nejvíce 

zachovány v oblasti osobního statutu ( otázky sňatku, manželství, rozvodu, péče o děti ), 

ve věcech dědictví a v otázkách nezcizitelných nadací.  

Mezinárodní islámské konference charakterizují zájem o problematiku moderního světa. 

Na první konferenci azharského Kolegia v roce 1964 za účasti culamā’ ze čtyřiceti zemí 

byly rozebírány otázky vlastní interpretace pramenů (iğtihādu), jehož přípustnost 

odlišuje moderní právní myšlení od temných století. Druhá konference, která probíhala 

hned o rok později za účasti zástupců dvaceti sedmi zemí, se zabývala otázkami 

islámské doktríny, polemikou s Izraelem a judaismem, majetkovými a hospodářskými 

otázkami, otázkami rodiny a mládeže, otázkami otroctví a konečně diskuzí o charakteru 

islámské civilizace. Konference, které probíhaly v následujících letech, řešily podobnou 

tématiku.  

Krom těchto obecných konferencí jsou od padesátých let organizovány i specializované 

mezinárodní konference fiqhu. První takovýto „týden islámského fiqhu“ se konal 

v Paříži v roce 1951. I tyto konference byly převážně zaměřeny prakticky k potřebám 

metodického rozvoje fiqhu a upřesnění stanovisek k sociálním otázkám soudobé 

společnosti. Obecná tendence směřuje k posílení legislativní kompetence státních úřadů 

a otevřený iğtihād umožňuje uplatňovat žádoucí morální a sociální principy, za použití 

pojmového aparátu klasického fiqhu. Vlna islamizace, patrná od sedmdesátých let, 

zvýšila nicméně znovu váhu i úkoly fiqhu a dřívější tendenci odklání z původního 

směru a brzdí.114 

                                                 
114Kropáček, L.: Duchovní cesty...,s. 146  
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8.2.4. Návrat ke konzervativním směrům 
Po určitém modernizačním vzepětí zejména v 50. a 60.letech přichází v muslimských 

státech vlna zklamání ze sekulárních západních ideologií, zejména nacionalismu a 

socialismu, a také stoupá napětí plynoucí z autoritativního způsobu vládnutí islámských 

vůdců. Vlivnou, byť neformální opozicí se stávají islámská hnutí, která jako řešení 

všech problémů nabízejí návrat k islámu, což se projevuje i v oblasti práva.115 

V sedmdesátých letech jako by se tedy vývoj obrátil nazpět od sekularizace a 

modernizace k islamizaci. Ukázalo se, Asie a Afriky dochází k soustavným pokusům o 

návrat ke starým hodnotám, k rehabilitaci předkapitalistických společenských, 

politických a právních modelů v rámci úsilí o novou kulturní a ideovou sebeidentifikaci. 

Jedním z průvodních rysů tohoto procesu je snaha demonstrovat svou příslušnost či 

okázalý návrat k vlastním, autentickým hodnotám především návratem ke klasickému 

modelu práva, o němž se myslelo, že je nezvratně vytlačen na periferii vývoje a v němž 

dnes část muslimských intelektuálů spatřuje jedinou záruku sociální spravednosti, 

morálky i ekonomického rozvoje.116  

A tak ústavy rostoucího počtu zemí zakotvují zásady, že islám je státním náboženstvím, 

že zákonodárství má vycházet z Koránu a šarīcy, že hlavou státu musí být muslim, atd. 

Přesto nelze říci, že by se vývoj právní vědy tak úplně zastavil. Modernizaci šarīcy 

napomáhá přesvědčení, že prostor pro iğtihād je znovu otevřen. Muslimští právníci sice 

často odmítají jakékoliv zpochybňování zřejmého doslovného smyslu předchozích textů, 

ale sami je interpretují nebo rozvádějí dané příkazy s jistou benevolencí tak,117 aby 

odpovídaly potřebám moderní doby, která na muslimy zejména skrze novodobá média 

dnes a denně působí. 

                                                 
115 Kropáček, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí.  Praha: Vyšehrad, 1999, s. 164 
116 Mendel, M., Kouřilová, I.: Cesta k prameni…, s. 24 
117 Kropáček, L.: Duchovní cesty...,s. 145 
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8.3. Vliv právníků na islámské právo 

Říká se, že islámské právo je v podstatě výtvorem právníků – soukromých odborníků. 

Jinými slovy řečeno bylo rozvíjeno právníky, kteří se snaží obsáhnout všechny možné 

varianty, které mohou v právu nastat a zpracovávají tak i případy, ke kterým ve 

skutečnosti nemůže dojít. Typická je v tomto ohledu kazuističnost a zacházení v 

řešených právních otázkách do neuvěřitelných až zbytečných podrobností. Islámské 

právo je výsledkem činnosti právní vědy (fiqhu), 118 nikoliv produktem činnosti 

zákonodárce. Právní knihy zde mají sílu zákona.119  

Islámští právníci se v prvé řadě snaží rozpoznat chování, které je možné akceptovat a 

které je naopak třeba odmítnout a zakázat. Jejich primárním cílem nejsou potřeby 

klienta, ale snaha uvádět chování muslimů do souladu s Bohem danými zákony. 

Kvalifikovaný islámský právník tzv. muftí má oprávnění formulovat speciální právní 

názor, kterému se říká dobrozdání nebo-li fatwa.120 

Je však nutné poznamenat, že fatwa není závazný právní či soudní verdikt, který by 

vyřkl kompetentní soudní tribunál. Nezavazuje tedy žádného dalšího právníka nebo 

soudce k respektování jejího obsahu a nevyzývá nikoho k výkonu soudní moci. Fatwu 

lze označit jako posudek, právní stanovisko k rozřešení konkrétního případu. Otázky 

tazatelů se obvykle týkají konkrétní životní situace nebo problému. Muftí tedy poskytuje 

nábožensky a právně hodnotnou konzultaci. V tomto smyslu odpovídá instituce fatwy 

do jisté míry římskému právnímu principu ius respondendi.121 Fatwa je tedy závazná 

jen pro ty, kteří uznávají autoritu muftího. Jeho názor je zpravidla podepřen odkazy na 

relevantní výroky v Koránu a tradici. Fatwy si věřící mohou vyžadovat ve svých 

právních kauzách, ale častější jsou dotazy, jak z hlediska islámu řešit určité životní 

situace. Fatwy se dnes publikují v právních časopisech a jde-li o výroky významných 

právníků tak ty vycházejí i knižně a na internetu.122 

                                                 
118 Fiqh – zajišťuje výklad islámského práva a jeho uplatnění ve společenské praxi. 
119 Schacht, J.: Introduction ... , s. 205 
120 Kropáček, L.: Islám a západ…, s. 192 
121 Mendel, M., Kouřilová, I.: Cesta k prameni…, s. 25 
122 Kropáček, L.: Islám a západ…, s. 192 
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9. Projevy islámského práva ve vybraných zemích 
Blízkého východu 

Islámského právo, jak bylo v předchozích kapitolách naznačeno, neexistuje jako 

konkrétní ucelený právním systém, který by byl bez dalšího uplatňován ve všech 

muslimských zemích stejnou měrou. Z hlediska již uvedených kriterií lze jednotlivé 

země dělit zhruba do tří skupin. Do té první patří státy, ve kterých se islámské právo 

projevuje pouze okrajově a ponejvíce se opírá o psané předlohy evropských zákoníků.  

Do této skupiny lze bezesporu zařadit Turecko, které má sekulární charakter zakotven 

přímo v ústavě a v oblasti soukromého práva se řídí psaným občanským zákoníkem, 

který se opírá a švýcarskou předlohu. Druhou skupinu tvoří země, ve kterých se 

islámské právo projevuje zejména v otázkách rodinného a dědického práva, opírajíc se o 

korán jako o primární pramen práva. Takovouto úpravu můžeme nalézt například 

v Egyptě, Jemenu a také Kuvajtu. Mezi nejkonzervativnější patří třetí skupina států, 

které aplikují islámské právo dle tradičních právních knih. Tradičním představitelem 

této skupiny je Saudská Arábie.  

A právě toto obecné dělení mě vedlo k následujícímu výběru sedmi zemí, které se od 

sebe liší nejenom historickým vývojem a státním uspořádáním, ale zejména stupněm 

rigidity a na to navazující mírou identifikace s tradičními islámskými hodnotami. Jsou 

to právě tyto hodnoty, které se v právu jednotlivých zemí Blízkého východu více či 

méně zrcadlí. 
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9.1. Saúdská Arábie  

Od roku 1932 je Saúdská Arábie absolutistickou monarchií, kde vládne král za pomoci 

jmenované Rady ministrů a Poradního shromáždění. Současným vládcem je Abdullah 

bin AbduAzíz, který je zároveň i ministerským předsedou. Panovník z dynastie Saúdů je 

současně jako vůdce islámské sekty wahhábovců i nejvyšší náboženskou autoritou. 

Wahhábismus má sunnitský islámský základ, vznikl v 18. století na Arabském 

poloostrově a stal se ideologickou oporou státu dynastie Saúdů. Saudští vládcové stojí 

v čele monarchie jako její světští panovníci, ovšem z hlediska islámského práva jsou 

nositeli ještě speciální funkce tzv. strážců dvou svatých okrsků. 

Ústava 

Ústavněprávním základním dokumentem ( byť v Saúdské Arábii takto nenazývaným ), 

je Korán. Protože se však všechny jeho předpisy nedají použít na některé specifické 

problémy dneška, byl král Fahd donucen vydat v roce 1992 speciální zákon, tzv. Nizam, 

tedy základní zákon Království Saúdské Arábie. Tento zákon stanoví pouze obecné 

zásady, na nichž je království Saúdské Arábie postaveno, zejména pak práva a 

povinnosti jak představitelů moci zákonodárné, výkonné a soudní tak jejich občanů. Za 

ústavu považuje Saúdská Arábie pouze a jedině Korán a sunnu. Což také deklaruje 

hned první článek základního zákona, který mimojiné hovoří také o islámu, jako o 

státním oficiálním náboženství Saúdské Arábie. Pokud jde o lidská práva, ta jsou 

v Saudské Arábii dle článku 26 základního zákona chráněna plně v souladu s šarīcou. 

Dále Nizam garantuje plnou nezávislost soudů i soudců. Ti jsou při svém rozhodování 

vázáni pouze Koránem, sunnou a platnými právními předpisy, ovšem pouze za 

předpokladu, že tyto nejsou se dvěma předchozími v rozporu.123  

 

 

 

                                                 
123 K takto formulované nezávislosti soudů a soudců došlo 2.10.2007, kdy král Abdullah schválil 
významnou soudní reformu, v základním zákoně je nezávislsot soudnictví formulována dosti vágně. 
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Bez povšimnutí nelze nechat ani článek devět, který stanoví, že jádrem saudské 

společnosti je rodina, kde základní povinností všech jejich členů je vychovávat nově 

příchozí členy v souladu s muslimskou vírou. 

Král a exekutiva 

Král má v Saúdské Arábii specifické postavení a je nadán širokými pravomocemi. Je 

hlavou jak legislativní, tak exekutivní i soudní moci. Při výkonu své funkce je omezen 

pouze islámským právem, konsensem mezi členy královské rodiny a poradními sbory. 

Na důležitých politických otázkách se radí s ostatními princi, náboženskými vůdci a 

politickou elitou v čele s vůdci důležitých rodů.  

Primárním exekutivním úřadem je Královský Díwán. Jeho členy král periodicky 

obměňuje a vytvořen byl primárně pro požadavky a stížnosti občanů. Jak už bylo řečeno, 

v čele vlády stojí král ve funkci ministerského předsedy, toho doplňují ještě dva jeho 

zástupci a Rada ministrů. Důležitým poradním orgánem je také Rada starších 

islámských učenců. Král jmenuje jak všechny členy vlády a členy poradního 

shromáždění, tak státní úředníky a guvernéry jednotlivých provincií. 124  Naléhavá 

opatření činí král, a to prakticky kdykoliv dojde k narušení teritoriální integrity, bezpečí 

království či jeho lidu anebo fungování státního aparátu.  

Legislativa 

V čele legislativy stojí také král společně s Poradním shromážděním. K jeho svolání 

došlo poprvé v roce 1992 a počet jeho členů se pohybuje okolo čísla 120. Schází se 

pravidelně každé dva týdny a jeho hlavní funkcí je, jak z názvu vyplývá, poskytování 

poradenství králi. Ustanovení, které tento sbor vydává, musí být přijato většinovým 

souhlasem a pokud s ním souhlasí i Rada ministrů, král toto ustanovení potvrdí a 

vyhlásí. Pokud dojde k jeho zamítnutí, musí král zvolit jiné vhodné řešení. Ovšem 

převážná část legislativy pochází přímo od krále. Všechna schválená usnesení i zákony 

jsou vydávána formou královského dekretu. Zdrojem práva je tedy primárně šarīca dle 

hanbalovského madhabu, dále pak královské dekrety a nařízení a v neposlední řadě také 

stanoviska Nejvyšší soudní rady. 

                                                 
124 Saúdská Arábie se dělí do třinácti emírátů. Každému z nich vládne emír jmenovaný králem a zpravidla 
jde o člena královské rodiny. 
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Právní systém 

I když lze v této oblasti vystopovat jistý vliv Osmanské říše, který se začal projevovat 

v 16.století, tak pod přímou koloniální nadvládu ať už britskou či francouzskou se 

Saúdská Arábie nikdy nedostala. Její právní řád je tak instituty common law i Code 

Napoleon zcela nedotčen. Hlavním pramenem práva je v Saúdské Arábii šarīca 

představovaná hanbalovskou tedy nejpřísnější právní školou. Mezi další zdroje práva 

patří královské dekrety a státem vydané zákony, tedy právo v našem slova smyslu 

pozitivní, vydané světskou zákonodárnou mocí.125 Jako třetí zdroj práva lze označit curf 

nebo-li zvykové právo a jistou roli pramene práva zde hraje taky právní praxe. 

Pakliže se právníci při výkladu práva nemohou opřít ani o jeden výše uvedený zdroj, 

mohou použít tzv. iğtihād. Stejně tako v jiných zemích se tedy i v Saúdské Arábii 

uplatňuje klasické dělení pramenů práva. Na právo dané bohem, šarīcu, právo dané 

státem, kánun a právo dané tradicí, zvykem, tedy curf . 

Soudní systém 

Soudní systém Saúdské Arábie je čtyřstupňový a tvoří ho asi 300 šarīcatských 

„obecných“ soudů a vedle této soustavy působí i soudy specializované, které zřizují 

jednotlivá ministerstva.126 V čele prvně zmiňovaných stojí ministr spravedlnosti. Jde o 

soudy I.stupně, kasační, na ministerstvech zcela nezávislý Nejvyšší odvolací tribunál, 

ke kterému se lze odvolat proti rozhodnutím jak obecných tak specializovaných soudů a 

na vrcholu soudní soustvy stojí Nejvyšší soud.127 Jeho postavení je podobné postavení 

Ústavního soudu v České republice. Jmenování soudců do jejich funkcí má v pravomoci 

Nejvyšší justiční rada, která se soudci vede i případná disciplinární řízení. Vyjimečné 

postavení z hlediska soudní soustavy zaujímá král, který má oprávnění přezkoumávat 

všechny vynesené pravomocné rozsudky. 

                                                 
125 Jedná se o zákony Poradní rady krále (tzv.Madžlis al-Šúrá), Rady ministrů a zákony jednotlivých 
regionů ( Saúdská Arábie se dělí celkem do 13 regionů ). 
126Do jejich jurisdikce spadá  zejména oblast obchodněprávní a pracovněprávní, tedy oblasti šarīcou 
nepokryté.   
127 K jeho zřízení došlo také justiční reformou v roce 2007. 
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Správní soudnictví spadá pod celou řadu soudních a kvazi-soudních orgánů se 

specializovanou jurisdikcí. Některé z nich patří pod Obchodní a průmyslovou komoru, 

Výbor pro komerční cenné papíry, Nejvyšší komisy pro pracovní spory, jiné pod 

Komisy pro obžalobu ministrů, pod samostatné rady pro úředníky, ozbrojené síly a 

vládní zaměstnance. Proti rozsudkům všech těchto subjektů se lze odvolat skrze stížnost 

podanou Radě. Rada, která byla vytvořena v roce 1955, je v současné době 

organizována a strukturována podle královské vyhlášky ze dne 2.října 2007. Je 

definována jako "nezávislý správní soudní orgán", který je přímo podřízen králi a jehož 

soudci požívají stejné imunity jako požívají soudci pravidelného soudního systému. Do 

soustavy správních soudů patří Nejvyšší správní soud, správní odvolací soudy a běžné 

správní soudy. 

Stát versus občané 

Z hlediska politických práv je situace v Saúdské Arábii dosti kritická. Svobodné 

občanské volby prakticky neexistují a činnost politických stran je považována za 

nelegální. Opozice vůči vládě je představována dvěma organizacemi, které fungují 

zvenčí Saúdské Arábie. První představuje Komise pro obranu legitimních práv a druhou 

Hnutí za islámskou reformu v Saúdské Arábii. 

Podle základního zákona Saúdské Arábie musí být všechny informace v souladu 

s vládním establishmentem, což v důsledku znamená, že musí primárně propagovat 

arabské zájmy, islám a kulturní dědictví země. Ministerstvo financí je nadáno 

pravomocí odvolávat s okamžitou platností ředitele novin a také rozhlasové a televizní 

vysílání je pod jeho přímou kontrolou. Přes výše uvedené mají občané právo na 

vyjádření svých stížností u Komise pro vyřešení sporů a Rady stížností a v plánu je také 

vytvoření nezávislé organizace pro lidská práva. Nicméně k Mezinárodnímu paktu o 

občanských a politických právech přistoupila Saúdská Arábie až v roce 1996 a články, 

které jsou v rozporu s islámským právem, neuznává.128 129 

                                                 
128 Kapitola byla vytvořena na základě podkladů dvousemestrálního  předmětu: Ústavní a politické 
systémy zemí Blízkého východu, přednášející: Mgr. Ivana Svobodová, ZČU v Plzni, fakulta filosofická, 
obor: Blízkovýchodní studia, rok 2004 – 2005. 
129 Dále byly použity tyto internetové zdroje:  
http://www.law.emory.edu/ifl/legal/saudiarabia.htm#text [cit. 2010-04-01]. 
http://www.saudinf.com/main/c50.htm [cit. 2010-04-01]. 
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9.2. Omán 

Ománský sultanát, jak zní oficiální název Ománu, je absolutistickou monarchií v jejíž 

čele stojí již od roku 1970 Kábus bin Said as-Said z rodu Al bu-Said, který Ománu 

vládne již od roku 1774. V rukou nevoleného panovníka se soustředí moc jak světská 

tak náboženská. V jižní části Ománu převládá cháridžovská ibádovská verze islámu, 

naproti tomu severní část obývají muslimové převážně sunnitského vyznání.  

Ústava 

Ústava, která nese oficiální název: „Bílá kniha. Základní právo Ománského sultanátu“, 

byla přijata až v roce 1996 královským dekretem a Omán zakotvuje jako nezávislý, 

arabský, muslimský stát, kde islám je státním náboženstvím a základem legislativy je 

šarīca. Jako systém vlády určuje dědičný sultanát, kdy zvolen může být jen dospělý 

muslim a legitimní syn ománských muslimských rodičů. Ústava dále zakotvuje 

nezávislost soudnictví a zaručuje obyvatelům základní občanská práva a svobody. 

Rovnost občanů před zákony je zaručena, a to bez ohledu na pohlaví, původ, barvu pleti 

i vyznání a sociální postavení. Politické strany však přesto nejsou přípustné a zakázána 

je také jakákoliv kritika sultána. Ústava zaručuje mimo jiné princip presumpce neviny a 

právo obviněného na obhajobu, což je s ohledem na ústavy jiných zemí Blízkého 

východu úprava překvapivá a dosti pokroková. Ve formě psaných zákonů je upravena 

oblast práva obchodního, trestního i pracovního. 

Sultán a exekutiva 

Osoba sultána je nedotknutelná a je symbolem národní pospolitosti. V jeho rukou je 

celá legislativa a je také nejvyšším velitelem ozbrojených sil. Vyhlašuje státní krizi, 

všeobecnou mobilizaci a také válku a mír. Je předsedou Rady ministrů a 

specializovaných rad a je nadán pravomocí jmenovat a odvolávat ministry, zástupce 

ministrů, generálního sekretáře a soudce Nejvyššího soudu. Rada ministrů se podrobuje 

hospodářským, politickým a sociálním radám sultána, což v důsledku znamená, že 

sultán koncepty zákonů a závazných usnesení sám nejen navrhuje, ale i vydává a 

zároveň ratifikuje a podepisuje i mezinárodní smlouvy a dohody. 

                                                                                                                                               
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Law
_of_Saudi_Arabia [cit. 2010-04-01]. 
http://www.pogar.org/countries/theme.aspx?t=9&cid=16 [cit. 2010-04-01]. 
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Legislativa 

Ománská zákonodárná moc je rozdělena do dvoukomorového parlamentu, který však 

má jen poradní funkci. Tvoří ho Horní komora nesoucí název Státní rada a Dolní 

komora nebo-li Poradní sbor. Fakticky však zákonodárnou pravomoc ve svých rukou 

soustřeďuje sultán.  

Právní systém 

Právní sytém Ománu je postaven především na islámské tradici a ibadovské právní 

škole. Přesto, že se mírá státem přijatých zákonů neustále zvyšuje, v odůvodnění 

rozsůdků zaujímá přední místo stále šarīca a na ni navazující tradice a zvyklosti. 

Ostatně sama ústava odkazuje na šarīcu jako základ ománské legislativy. Z hlediska 

právních kodifikací zaujímá přední místo kodifikace Obchodního zákoníku z roku 1990, 

která se inspirovala zákoníkem kuvajtským, egyptským a francouzským. Ke kodifikaci 

občanského zákoníku došlo v roce 1973, o rok později byl kodifikován zákoník trestní. 

Soudní systém 

Vedle tradičního systému šarīcatských soudů, které řeší vyhradně záležitosti občanské, 

existuje v Ománu i třístupňová soustava soudů sekulárních, které řeší především otázky 

vojenské, pracovní, trestí, obchodní a daňové. Dle královské vyhlášky z roku 1999 jsou 

všechny obchodněprávní i trestněprávní kauzy řešeny u sekulárních soudů prvního 

stupně, které sídlí v každé ze 40 provincií Ománu. Primárně zde rozhodují samosoudci, 

jen ve vyjimečných případech rozhodují soudci v tříčlenném senátu. Na druhém stupni 

působí soudy odvolací. U těchto působí nejenom soudci světští, ale i náboženští.130 Na 

vrcholu soudní soustavy stoji soud Nejvyšší. Ten přezkoumává rozhodnutí nižších 

soudů a nese také odpovědnost za jednotu právních zásad a principů. Ománská ústava 

připouští jako mimořádný opravný prostředek také dovolání k sultánovi. Při svém 

rozhodování je sultán vázán pouze vlastním svědomím a představou o spravedlnosti. 

Dohled nad soudní soustavou vykonává Ministerstvo právních záležitostí a není také 

bez zajímavosti, že mnohé beduínské kmeny ománskou jurisdikci neuznávají a své 

obviněné soudí čistě podle norem zvykového práva.131 132 

                                                 
130 Působí také jako odvolací soudy pro první stupeň soudů šariatských. 
131 Kapitola byla vytvořena na základě podkladů dvousemestrálního  předmětu: Ústavní a politické 
systémy zemí Blízkého východu, přednášející: Mgr. Ivana Svobodová, ZČU v Plzni, fakulta filosofická, 
obor: Blízkovýchodní studia, rok 2004 – 2005. 
132 Dále byly použity tyto internetové zdroje:  
http://www.law.emory.edu/ifl/legal/oman.htm [cit. 2010-04-02]. 
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9.3.Jordánsko  

Jordánsko, které bylo do roku 1946, kdy vyhlásilo nezávislost, pod britskou nadvládou a 

jehož oficiální název zní Jordánské hášimovské království, je z hlediska státního 

uspořádání konstituční monarchií. V čele království stojí král. Tím je od roku 1999 

Abdulláh bin Al-Husajn. Jordánsko je známé svou prozápadní pragmatickou politikou, 

která se projevuje ve strategickém spojenectví s USA a zároveň dobrými vztahy 

s Izraelem. S Československem došlo k navázání diplomatických styků 11.4. roku 1964 

a od té doby byla mezi oběma zeměmi uzavřena řada bilaterálních mezinárodních smluv 

týkajících se vesměs spolupráce v oblasti kultury, vědy, zdravotnictví, letectví a 

obchodu. 

Ústava 

První dokument připomínající ústavu a na jehož základě byl ustaven prozatimní 

parlament, byl přijat roku 1928. Dnešní podobu získala jordánská ústava v lednu roku 

1952. Základní politické principy však definuje až Národní charta z roku 1991. 

Zakotvuje a garantuje nejen ochranu občanských práv, ale i politický pluralismus, 

svobodu projevu, tisku, shromažďování i náboženství. V praxi je však dodržování 

těchto politických práv značně diskutabilní. I tak v Jordánsku existuje až třicet 

politických stran. Nejsou sice koncipovány podle evropských vzorů, jejich členská 

základna je dosti malá a ani jejich ideologické zaměření není nijak zvlášť čitelné a 

vyhraněné, přesto je jejich existence pozitivní známkou demokratického vývoje 

jordánské společnosti.  

Král a exekutiva 

Ústava dává králi rozsáhlé výkonné i legislativní pravomoci. Král také určuje zásadní 

směřování domácí i zahraniční politiky. Jmenuje a odvolává vládu, která je odpovědná 

ze své funkce jak králi, tak dolní komoře parlamentu, která jí vyslovuje důvěru. Vládu 

tvoří Rada ministrů a v jejím čele stojí ministerský předseda. 

                                                                                                                                               
http://www.pogar.org/countries/country.aspx?cid=13 [cit. 2010-04-02]. 
http://memory.loc.gov/frd/cs/omtoc.html [cit. 2010-04-02]. 
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Legislativa 

Zákonodárnou moc má kromě krále také dvoukomorový parlament. Je tvořen Dolní 

komorou nebo-li Poslaneckou sněmovnou. Tato část parlamentu je volena na čtyřleté 

volební období. Naopak Horní komora parlamentu zvaná Senát volena není. Její 

členové jsou vybíráni z prominentních rodin a do funkcí jmenováni samotným králem.  

Právní systém 

Jordánský právní systém je založen jak na principech práva islámského, tak na zásadách 

systému práva evropského, zejména pak francouzského. 133 Kodifikační snahy se 

v Jordánském království naplno rozběhly v 60.letech minulého století. Roku 1960 byl 

přijat Trestní zákoník a o rok později ho následoval Trestní řád soudní. Zatímco 

Obchodní zákoník byl vydán v roce 1966, Občanský zákoník byl kodifikován až o deset 

let později. Nejmladší kodifikací je v tomto pořadí Občanský soudní řád, který vešel 

v platnost roku 1988. V tomto smysl je nezbytné poznamenat, že ačkoli zákoník trestní i 

obchodní vychazejí z evropských vzorů a opírají se o světské zákony, tak zakoník 

občanský vychází zcela z tradičního islámského práva a v psané podobě se ponejvíce 

inspiroval úpravou egyptskou.  

Soudní systém 

Plná nezávislost soudnictví je zakotvena v Ústavě z roku 1952. Jordánský soudní 

systém je charakteristický dělením soudů do tří kategorií. Soudy civilní, specializované 

a šarīcatské134. Tyto věnují se otázkám tradičně rodinným, dědickým a osobního statusu. 

Vnitřně jsou dále děleny na soudní tribunály určené pro muslimy a nemuslimy, 

tribunály křesťanské. V případě, že nemuslim vyjádří písemný souhlas s příslušností k 

šarīcatskému soudu, bude jeho otázka posuzována tímto tribunálem. Zvlášť vytvořený 

kasační soud potom rozhoduje případné spory o věcnou či místní příslušnost, a to 

jednak mezi náboženskými soudy, tak mezi soudy náboženskými a civilními. Ty se ve 

své hierarchii dělí do čtyř stupňů a do jejich pravamoci spadají otázky práva 

občanského, obchodního a trestního, které nepatří pod jurisdikci soudů šarīcatských. 

Jejich pravomoc je tedy vymezena negativně. 

                                                 
133 Vliv Francie se ponejvíce projevuje v civilnim soudnictví, obchodním právu a občanském a trestním 
řízení. 
134 Do jejich  pravomoci patří zejména rozhodování ve věcech manželství, rozvodů, opatrovnictví a 
dědické posloupnosti. 
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To co nespadá pod jurisdikci soudů šarīcatských, spadá pod jursdikci soudů obecných 

s výjimkou státní bezpečnosti, která výhradně spadá pod pravomoc soudů 

specializovaných. Na nejnižším stupni civilních soudů stojí soudy menší, kde rozhodují 

výhradně samosoudci. V druhém stupni rozhodují soudy I. instance a to v pěti-členných 

specializovaných senátech, dle typu kauzy, kterou soudí. Soudy odvolací představují 

stupeň třetí. Fungují také jako odvolací soudy od soudů šarīcatských. Na vrcholu soudní 

soustavy potom stojí již zmiňovaný Kasační soud složený ze sedmi soudců, kteří patří 

mezi uznávaná právní autority v zemi. Ačkoli je s Ústavním soudem v základním 

zákoně království počítáno, k jeho vytvoření dodnes nedošlo. Není bez zajímavosti, že 

v současné době se v Jordánsku nachází pouze jedna právnická fakulta, která vychází 

plně z odkazu hanafījské právní školy a studenti práv tak často cestují studovat do 

zahraničí, zejména do Sýrie, Egypta a Spojených států amerických.135 136 

9.4. Libanon  

„Švýcarsko Východu“, jak byl Libanon od 50.let minulého století přezdíván, 137  je 

státním uspořádáním parlamentní republikou. V jejím čele stojí prezident volený 

parlamentem. Od roku 2008 je jím Michel Sulejmán. Libanon je specifický 

náboženským rozdělením moci ve státě. Prezident je křesťanským maronitou, předseda 

vlády muslimským sunnitou a předseda parlamentu muslimským šíitou. 

Ústava 

K prvnímu vydání ústavy došlo již v roce 1926. V pozdějších letech byla ústava 

mnohokrát revidována a její dnešní znění platné z roku 1990 vyhlašuje Libanon jako 

parlamentní republiku se systémem více politických stran založeném na rozmanitém 

náboženském složení země. 

                                                 
135 Kapitola byla vytvořena na základě podkladů dvousemestrálního  předmětu: Ústavní a politické 
systémy zemí Blízkého východu, přednášející: Mgr. Ivana Svobodová, ZČU v Plzni, fakulta filosofická, 
obor: Blízkovýchodní studia, rok 2004 – 2005. 
136 Dále byly použity tyto internetové zdroje:  
http://www.law.emory.edu/ifl/legal/jordan.htm [cit. 2010-04-02]. 
http://www.pogar.org/countries/country.aspx?cid=7 [cit. 2010-04-02]. 
http://memory.loc.gov/frd/cs/jotoc.html [cit. 2010-04-02]. 
137 Souvisí s hospodářským boomem, kterým Libanon prošel, postavení důležitého mezinárodního 
finančního a obchodního střediska však ztratil a dnes je značně závislý na pomoci ze zahraničí. 
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Ústava dále zakotvuje rozdělení moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. 

Podnět k revizi ústavy může dát jak prezident, tak libanonský parlament. 

Prezident a exekutiva 

Jak už bylo řečeno, prezidentem Libanonské republiky musí být křesťanský maronita. 

K jeho zvolení je zapotřebí dvou třetinového souhlasu většiny zákonodárců. Prezident je 

nadán poměrně širokým spektrem pravomocí. Jmenuje předsedu vlády, zplnomocňuje 

velvyslance, zvláštním výnosem může udělit milost a jako nejvyšší představitel 

ozbrojených sil předsedá také Vyššímu úřadu obrany. Veškerá ujednání prezidenta i 

mezinárodní smlouvy spolupodepisuje předseda vlády a příslušný ministr. Prezident 

tedy není neomezeným vládcem, jak je tomu v případě mnohých představitelů zemí 

Blízkého východu. 

Legislativa 

Parlament je tvořen jednokomorovým Národním shromážděním. Volby do 

zákonodárného sboru probíhají každé čtyři roky a probíhají na konfesním základě, kdy 

počet křesel je rovnoměrně rozdělen mezi muslimy a křesťany. Přesto, že je volební 

právo ústavně zakotveno a právo volit mají všichni občané starší 21 let, tedy i ženy, 

volební povinnost v Libanonu neexistuje. Libanonské Národní shromáždění zcela 

ovládá zákonodárnou i kontrolní moc. Všechny zákony musí být spolupodepsány i 

prezidentem republiky. V případě, že tento odmítne zákon podepsat, může být 

Poslaneckou sněmovnou přehlasován a zákon bude i bez jeho souhlasu přijat. Parlament 

má tedy v Libanonu poměrně silné postavení a má rozhodující vliv v oblasti života 

veřejného a ekonomického, ale i politického a společenského. 

Právní systém 

Právní systém libanonské republiky stojí, obdobně jako v ostatních zemích Blízkého 

východu, na principech šarīcy. I zde však došlo k transformaci tradic evropského 

kontinentálního práva, zejména pak práva francouzského138  a nalezneme zde i jisté 

pozůstatky práva osmanského.139 Druhým pilířem libanonského právního systému jsou 

potom světské, státem vydané zákony, které upravují tu oblast práva, která nespadá pod 

ustanovení šarīcy. 

                                                 
138 Pod francouzskou mandátní nadvládou se Libanon nacházel v letech 1918-1943. 
139 Libanon byl součástí  Osmanské říše až do jejího rozpadu po 1.svěrové válce. 
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Pohledem právních škol zde nejvýznamější místo zaujímá škola hanafījská a džafarijská. 

První výzmanou kodifikací se v roce 1932 stal Kodex závazků a smluv a na něj 

navazující Obchodní zákoník z roku 1942. O rok později byl vydán Trestní zákoník i 

Trestní řád soudní. Naproti tomu Občanský soudní řád byl kodifikován až o 40 let 

později v roce 1983. 

Soudní systém 

Libanonská struktura soudnictví vychází z principu dělení soudů do tří kategorií. A to 

na soudy běžné nebo-li obecné, mimořádné tedy specializované a náboženské. Obecné 

se dělí do tří stupňů a v rámci každého se jednotlivé tribunály dělí dále na sekci 

občanskoprávní a trestněprávní. U soudů I.stupně rozhodují méně závažné kauzy 

samosoudci, složitější případy se rozhodují v rámci tří členných senátů. V druhém 

stupni rozhodují o odvolání či těžších zločinech soudy odvolací. 140  Vrchol soudní 

soustavy představuje v Bejrútu sídlícící Kasační soud. Ten kromě dovolání řeší i 

případné spory o místní či věcnou příslušnost mezi jednotlivými soudy. 

Ústava z roku 1990 také zakotvuje Ústavní radu, která posuzuje ústavnost vládních aktů 

a vynáší rozsudky ve sporech během parlamentních nebo prezidentských voleb. Spory 

mezi jednotlivci a státem soudí Rada státu, která byla zřízena již v roce 1924. Vyšší 

soud pak soudí prezidenta a ministry. Advokátní komora byla vytvořena roku 1919 a 

všichni advokáti mají povinnost být zde registrováni. Náboženské soudy řeší výhradně 

problematiku osoního statusu a dělí se na soudy šarīcatské 141  a církevní. 142  Jejich 

příslušnost je zřejmá již z jejich označení. Mezi soudy specializované patří soudy 

pracovní, vojenské, celní a soudy pro mladistvé.  

Z výše uvedeného je celkem patrné, že Libanon lze z hlediska ústavního uspořádání 

považovat za celkem rozvinout parlamentní demokracii. Moc není soustředěna v rukou 

jediného panovníka, který by byl nadán neomezenými pravomocemi, nýbrž rovnoměrně 

rozložena mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. 

                                                 
140 Existuje celkem 6 odvolacích soudů. 
141 Ty se dále dělí na sunnitské a šíitské tribunály. 
142 Ty se dále dělí na tribunály křesťanské a židovské. 
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Také garance nezávislé soudní moci , existence politických stran a všeobecné volební 

právo pro všechny občany starší 21 let je známkou demokratického fungování země.143 
144 

9.5. Tunisko 

Z hlediska státního uspořádání je Tunisko republikou. Ze značné závislosti na Francii145 

se vyvázalo roku 1956, kdy vyhlásilo nezávislý svobodný stát. Z hlediska náboženství 

se zde v průběhu doby prosadila sunnitská větev islámu v poměrně ortodoxní formě 

podporovaná málikovskou právní školou. 

Ústava 

K jejímu přijetí došlo roku 1959. Hlavou země ustavila prezidenta, 146  s poměrně 

rozsáhlými pravomocemi. Jako hlava exekutivy ovládá jak předsedu vlády a jeho 

kabinet, tak ozbrojené složky státu. Přesto, že ústava garantuje nezávislé fungování 

justice, je to právě prezident, kdo řídí Nejvyšší justiční radu, která jmenuje a odvolává 

soudce. Ústavní změny přijaté roku 1988 ještě zesílily prezidentovo postavení. Nejen, 

že umožnily prodloužit jeho mandát až na tři pětiletá období, ale prezidentovým 

návrhům zákonů udělily přednost před návrhy zákonů poslanecké sněmovny.  

Z hlediska základních lidských práv ústava zaručuje jak svobodu osobní, tak svobodu 

názorů, vyjadřování, tisku a svobodu shromažďování se. Přesto, že ústava dovoluje 

vznik politických stran a politickým stranám je dokonce zakázáno zakládat své 

programy a aktivity na náboženských, jazykových, rasových čí genderových 

záležitostech, nemají opoziční strany v Tunisku prakticky žádný vliv. V praktickém 

životě je uplatňování těchto práv značně omezeno. 

                                                 
143Kapitola byla vytvořena na základě podkladů dvousemestrálního  předmětu: Ústavní a politické 
systémy zemí Blízkého východu, přednášející: Mgr. Ivana Svobodová, ZČU v Plzni, fakulta filosofická, 
obor: Blízkovýchodní studia, rok 2004 – 2005. 
144 Dále byly použity tyto internetové zdroje:  
http://www.law.emory.edu/ifl/legal/lebanon.htm [cit. 2010-04-03]. 
http://www.pogar.org/countries/country.aspx?cid=9 [cit. 2010-04-03]. 
http://memory.loc.gov/frd/cs/lbtoc.html [cit. 2010-04-03]. 
145 Pod francouzský protektorát se Tunisko dostalo roku 1881. 
146Od roku 1989 tuto funkci vykonává Zain al-‘Abidín Bin ‘Alí. 
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Prezident a exekutiva 

Jak už bylo výše popsáno, tuniský prezident má ústavně zakotvené poměrně široké 

pravomoci. Navrhuje zákony, jmenuje a odvolává nejvyšší civilní a vojenské úředníky, 

je garantem národní nezávislosti, územní integrity a garantuje také dodržování zákonů a 

smluv. V jeho rukou leží celková politika státu. V tomto ohledu zejména ratifikuje 

mezinárodní smlouvy, vyhlašuje válku a dojednává mír. Má také pravomoc vyhlásit 

referendum k jakémukoli návrhu zákona, který se týká veřejného zájmu. Pakliže toto 

referendum vyzní ve prospěch návrhu, prezident zákon během patnácti dnů vyhlásí. 

Pokud vezmeme v úvahu problematiku referend, kdy lze psychologicky správně 

položenou otázkou voličstvo v jeho rozhodování značně ovlivnit, je tato pravomoc 

jedna z nejvýznamnějších, kterou prezident má. O výkonnou moc se prezident dělí 

společně s vládou, kterou jmenuje. Fakticky je ale jeho postavení daleko silnější a o 

výkonnou moc se dělí pouze formálně.  

Legislativa 

Zákonodárnou moc vykonává společně s prezidentem dvoukomorový parlament, který 

se skládá z Poslanecké sněmovny a Komory radních. K zasedání parlamentu dochází 

každoročně počínaje říjnem a konče červnem. Ústava počítá se situací, kdy úřad 

prezidenta nikdo nevykonává. V takovém případě zodpovědnost za vedení státu přebírá 

dočasně předseda Poslanecké sněmovny. 

Právní systém 

Islámská tradice a principy francouzského právního řádu 147  tvoří základ tuniského 

právního systému. Nejvíce se zde prosadila mālikovská právní škola, nelze však zcela 

opomenout ani vliv školy hanafījské. Nejstarší kodifikace pochází již z roku 1913 a týká 

se trestního zákoníku. Trestní řád soudní byl sjednocen roku 1921. Kodifikace 

soukromoprávní spatřily světlo světa mnohem později. Občanský zákoník roku 1957 a o 

dva roky později kodifikovaný Zákoník obchodní.  

Soudní systém 

Ke zrušení šarīcatských soudů došlo v roce 1956 a od té doby tvoří tuniský soudní 

systém jednotnou strukturu soudů obecných, které se dále dělí na soudy občanské, 

trestní a správní a strukturu soudů specializovaných. 

                                                 
147 Nezávislost Tunisko vyhlásilo až roku 1956.  
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Občanské soudy tvoří čtyř stupňovou strukturu. V prvním stupní stojí soudy okresní, 

v rámci kterých rozhodují jednotlivé případy samosoudci, v druhém stupni stojí soudy 

I.instance, kde rozhodují soudci v tří členných senátech, třetí stupeň představují soudy 

odvolací a vrcholnou soudní instancí je potom Nejvyšší soud. Systém trestních soudů je 

civilnímu velice podobný. 

Na vrcholu této čtyř stupňové soudní soustavy stojí Kasační soud, který kromě dovolání 

řeší také trestné činy spáchané proti národní suverenitě a trestné činy vojenské. Mimo 

soudní soustavu pak stojí Ústavní rada, v jejichž kompetenci je posuzování ústavnosti 

zákonů pouze však před jejich přijetím. Následná kontrola útavnosti není v Tunisku 

přípustná. 

Administrativní autoritou soudního systému je Nejvyšší soudní rada, které, jak už bylo 

řečeno, předsedá prezident republiky. Ta má za úkol jmenovat či odvolávat soudce 

z jejich funkcí. Z hlediska moci výkonné spadá soudnictví pod Ministerstvo 

spravedlnosti. Přes ústavně zakotvenou nezávislost soudnictví je však nutné konstatovat, 

že jde o pouhou formální deklaraci tohoto základního demokratického principu. V praxi 

bývá tato zásada často porušována a soudci jsou při svém rozhodování více než zákony 

vázáni rozhodnutími „shora“. Nutno konstatovat, že ani postavení tuniských právníků 

neodpovídá demokratickým standardům vyspělých právních řádů.  

Jakkoli tedy Tuniská republika působí z pohledu ústavněprávního jako vyspělý 

demokratický stát, ve skutečnosti se jedná o stát autoritářský, kde hlavní postavení 

zaujímá prezident jako absolutistický vládce a skrze udělené pravomoci ovlivňuje 

veškeré dění ve státě.148 149 

                                                 
148 Kapitola byla vytvořena na základě podkladů dvousemestrálního  předmětu: Ústavní a politické 
systémy zemí Blízkého východu, přednášející: Mgr. Ivana Svobodová, ZČU v Plzni, fakulta filosofická, 
obor: Blízkovýchodní studia, rok 2004 – 2005. 
149 Dále byly použity tyto internetové zdroje: 
http://www.law.emory.edu/ifl/legal/Tunisia2.htm [cit. 2010-04-04]. 
http://www.pogar.org/countries/country.aspx?cid=20 [cit. 2010-04-04]. 
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9.6. Jemen 

Ke sjednocení obou částí Jemenu a vyhlášení jednotné republiky došlo 22.5. roku 1990. 

I když Jemen převážně respektuje formální demokratická pravidla, která běžně ve 

vyspělých demokratických státech Evropy platí, nutno říci, že k plné demokracii má 

jemenský systém velmi daleko. Silně zakořeněné tradiční společenské vazby a způsob 

vlády spolu s malým vzděláním a vysokou negramotností obyvatelstva vede ve 

skutečnosti k autoritativnímu klientskému systému. Centrální vláda v Jemenu si vždy 

musela udržovat podporu rozhodujících kmenových seskupení v zemi a jejich předáků. 

Zároveň se ale snažila moc těchto kmenů postupně omezit a nahradit v zemi tradiční 

zvykové právo a místní kmenovou samosprávu státní autoritou, policií, armádou a 

justicí po vzoru fungujících moderních států. Tento proces probíhá dodnes a je stále 

v půli cesty.  

Ústava 

Po sjednocení obou části Jemenu a vyhlášení jednotné republiky v roce 1990 byla 

ustanovena pětičlenná prezidentská rada, která následně roku 1991 přijala novou ústavu 

založenou na islámském právu. Tato ustanovila prezidenta, viceprezidenta, radu 

ministrů a zákonodárný sbor. Dle ústavy je moc v rukou obyvatel Jemenu, kteří ji 

mohou uplatňovat buď přímo a to prostřednictvím referend či voleb, anebo nepřímo 

prostřednictvím volených zástupců. Z hlediska základních lidských práv ústava 

garantuje všem občanům stejná práva. Mohou se účastnit politického, ekonomického, 

sociálního i kulturního života země. Svoboda vyznání a názoru je garantována. Poměrně 

významnou zásadou je zásada zákazu věznění bez řádného soudu a také přísný zákaz 

jakéhokoli fyzického i psychického mučení.  

Prezident a exekutiva  

Hlavou výkonné moci Jemenské republiky je prezident volený všelidovým referendem. 

Aby se voleb mohl účastnit, musí nejprve získat 10% podporu parlamentu. Současným 

prezidentem je Alí Abdulláh Salih zvolený do funkce roku 2006. Ačkoli je moc 

formálně dělena mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, tak fakticky zemi ovládá 

právě prezident. Vyhlašuje parlamentní volby, referendum, jmenuje premiéra a také 

formuje úřad Národní obrany. 
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Prezident má také oprávnění parlament rozpustit, poté co o tomto bylo rozhodnuto 

v referendu. V čele moci výkonné stojí předseda vlády, který po konzultaci 

s prezidentem vybírá další členy pro svůj kabinet.  

Legislativa  

Zákonodárnou moc v zemi představuje dvoukomorový parlament složený z Poslanecké 

sněmovny a Sněmovny poradců. Zatímco Poslanecká sněmovna má zákonodárnou moc, 

určuje politiku státu, socioekonomický plán a státní rozpočet a dohlíží také na činnost 

exekutivy, tak Sněmovna poradců se účastní rozhodování týkající se národní obrany. 

K zasedání parlamentu dochází běžně dvakrát do roka. Musí se ho účastnit alespoň 

polovina členů, rozhodnutí jsou pak přijímána absolutní většinou zúčastněných. Zákony, 

které navrhuje Poslanecká sněmovna musí být nejdříve posouzeny speciální komisí, 

která rozhodne, zda je zákon v kompetenci sněmovny. Zde tedy existuje poměrně široký 

prostor pro zamezení projednávání jakéhokoli zákona, který by jakýmkoli způsobem 

měnil rozložení moci v zemi či jinak zasahoval do státních struktur.  

Právní systém 

Jemenský právní systém je ústavně založen na šarīce. Okrajově v něm nalézáme prvky 

common law a poměrně výrazně se projevuje právo zvykové. V ústavě je Jemen 

charakterizován jako arabský stát s islámem jako státním náboženstvím. Z právních škol 

se v Jemenu nejvíce prosadila škola šāficovská a v oblastech, kde se stále ještě udržuje 

kmenová sounáležitost škola zajdíje. Ke kodifikaci nejdůležitějších zákoníků došlo 

v první polovině 90.let. Obchodní zákoník byl kodifikován v roce 1991, Občanský 

zákoník i Občanský soudní řád byly kodifikovány v roce 1992 a šarīcatský trestní 

zákoník i řád byly kodifikovány v jeden zákon v roce 1994. Přesto, že se jemenské 

trestní právo řídí oficiálně šarīcou, nejsou šarīcatské tresty v praxi přílíš uplatňovány a 

více se uplatňují tresty obvyklé v evopských trestních zákonících. 

Soudní systém 

Nezávislost soudnictví je zakotvena v článku 147 Ústavy z roku 1994.150 Soudní systém 

je v Jemenu třístupňový. Soudy prvního stupně vykonávají jurisdikci v každém okrese. 

Do jejich pravamoci náležejí spory všech odvětví práva, tedy jak občanského, 

obchodního, tak i trestního a správního. 
                                                 
150 Znění jemenské ústavy lze nalézt na http://www.al-bab.com/yemen/gov/con94.htm. 
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V rámci těchto soudů rozhoduje spory vždy samosoudce. V druhém stupni působí soudy 

odvolací, které se nacházejí v každé provincii a jeden také v hlavním městě. Tyto soudy 

rozhodují ve speciálních tříčlenných senátech, které se specializují na otázky občanské, 

obchodní, trestní, správní a vojenské. Ve třetím stupni vykonává soudní pravomoc 

Nejvyšší soud. Ten rozhoduje jak v případech dovolání od odvolacích soudů, tak 

v případech sporů mezi jednotlivými soudy a má také pravomoc soudit žaloby proti 

nejvyšším vládním úředníkům. Vnitřně je členěn do specializovaných pětičlenných 

soudních senátů.151 152 153 

9.7. Egypt 

Ústava 

Ústava z roku 1971 ve znění pozměňujících dodatků154 vychází z principů svobodného 

hospodářství a sociální rovnosti při plném respektování suverenity egyptského lidu.155 

Za základ legislativy označuje islámské právo.156 Zákonodárná moc však plně podléhá 

rozhodnutím prezidenta, který má v Egyptě značně silné postavení. Z hlediska 

základních práv zaručuje egyptská ústava rovnost všech občanů před zákonem a 

zakazuje jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy, etnického původu, jazyka či náboženství. 

Ústava také garantuje právo na obhajobu, presumpci neviny a zákaz jakéhokoli mučení, 

které by vedlo k doznání obviněného. Z hlediska politických práv je zaručena svoboda 

projevu, vyznání i tisku. Jakkoli jsou tato práva v ústavě zakotvena, jedná se spíše o 

pouhé proklamace, které v praktickém životě egyptských občanů nehrají prakticky 

žádnou roli. 

                                                 
151 Jde o senát ústavní, odvolací, vojenský, trestní, občanský, obchodní, správní a rodinný.  
152 Kapitola byla vytvořena na základě podkladů dvousemestrálního  předmětu: Ústavní a politické 
systémy zemí Blízkého východu, přednášející: Mgr. Ivana Svobodová, ZČU v Plzni, fakulta filosofická, 
obor: Blízkovýchodní studia, rok 2004 – 2005. 
153  Dále byly použity tyto internetové zdroje: 
http://www.law.emory.edu/ifl/legal/yemen.htm [cit. 2010-04-04]. 
http://www.al-bab.com/yemen/gov/con94.htm [cit. 2010-04-04]. 
http://www.pogar.org/countries/country.aspx?cid=22 [cit. 2010-04-04]. 
154 K závažným ústavním změnám došlo v letech 1977, 1980, 2005, 2007. 
155 Ústava zavádí tři typy vlastnictví: veřejné, držstevní a soukromé. 
156 Článek 2. Ústavy  zní: Státním náboženstvím je islám a úředním jazykem je arabština. Hlavním 
zdrojem egyptské legislativy je islámská jurisprudence.   
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Prezident 

Díky pravomocem udělěným mu ústavou ovláda spolu s vládním kabinetem zcela 

výkonnou moc a zasahuje také do moci zákonodárné a soudní. Volen je ve všeobecných 

přímých volbách po skončení šestiletého funkčního období, které může být v případě 

znovuzvolení neomezeně opakováno. Prezident má pravomoc jmenovat předsedu vlády, 

místopředsedy, jednotlivé ministry i civilní a vojenské úředníky a diplomatické zástupce. 

Je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a má právo udělovat, dle vlastního 

uvážení, amnestii a snižovat tresty odsouzeným. Je to také on, kdo má pravomoc 

vyhlásit celorepublikové referendum k jakékoli otázce. Ve výjimečných případech 

může dokonce se souhlasem lidové shromáždění, vydávat dekrety se silou zákona. 

Funkci prezidenta zastává od roku 1981 nepřetržitě Husní Mubarák. 

Právní systém 

Egyptský právní systém je založen jak na tradicích evropského kontinentáního práva157 

tak na tradičních koncepcích práva islámského. Z hlediska právních škol je nutno 

poznamenat, že ačkoli zde dlouha staletí převažoval vliv školy šāficovské, dnes má 

převahu škola hanafījská. Oblast práva rodinného, dědického a osobního statusu se tak 

řídí právem islámským, zatímco ostatní oblasti práva jako je právo trestní, obchodní i 

správní se řídí právem světským, tedy státem vydaným. Situace nemuslimů je v Egyptě 

řešena dvojkolejnou legislativou. Kromě dědického práva se na ně principy a pravidla 

šarīcy nevztahují. 

Nejstarší kodifikace pochází z roku 1937 a týká se trestního zákoníku.158 Trestní řád byl 

přijat pozdějí v roce 1952 a k jeho poslední reformě došlo v roce 1962. Občanský 

zákoník spatřil světlo světa v roce 1948, zatímco Občanský soudní řád byl přijat až o 

dvacet let později. Obchodní zákoník je kodifikací nejmladší, přijat byl v roce 1983. 

                                                 
157 Egyptský právní řád byl ovlivněn zejména instituty Code Napoleon, který se v Egyptě uplatňoval 
v době jeho okupace francouzskými vojsky Napoleona Bonaparte, také mnozí egyptčtí právncí získávali 
v té dobé právnické vzdělání právě ve Francii. 
158 K reformě trestního zákoníku došlo v roce 1950 a 1952. 
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Soudní systém 

Egyptský soudní systém je typický trojkolejností, která se projevuje v dělení na soudy 

šarīcatské,159 obecné a správní. Obecné tvoří čtyřstupňovou soustavu, kdy na prvním 

stupni rozhodují soudy nejnižší, na druhém soudy prvního stupně, třetí stupeň 

představují vysoké odvolací soudy160 a na vrcholu soudní soustavy stojí soud Nejvyšší. 

Mimo soudní soustavu pak stojí soud Ústavní, v jehož kompetenci je především 

přezkoumávat ústavnost přijatých zákonů. Jak soudy nejnižší tak soudy prvního stupně 

se dále dělí na soudy občanské, obchodní a trestní. Zatímco u nejnižších soudů 

rozhodují samosoudci, soudy prvního stupně jsou charakteristické rozhodováním v tří-

členných senátech. Soudci jak na prvním tak na druhém stupni musí splňovat podmínku 

věku, minimálně 28 let a podmínku členství v advokátní komoře, minimálně sedm let. 

Způsobilost k výkonu funkce soudce splňují také profesoři a státní zástupci, kteří se 

prokáží minimálně sedmiletou praxí. 

Také vysoké odvolací soudy se dělí na soudy občanské, obchodní a trestní. V tří-

členných senátech mohou zasednout soudci, kteří splňují jak podmínku věku, 38 let, tak 

podmínku prokázané právní zkušenosti. Alespoň pět let byli profesory práva na 

uznáváné egyptské právnické univerzitě nebo jsou členy v advokátní komoře 

s povolením podávat dovolání k Nejvyššímu soudu. Možnost zásahu do nezávislosti 

soudní moci je dána již samotným jmenování soudců, kteří do úřadu nastupují na 

základě vydané vládní vyhlášky, která výkon jejich funkce upravuje.  

Správní soudnictví spadá v prvním stupni do kompetence tzv. Státní rady, která byla 

založena Ústavou z roku 1971. Druhý odvolací stupeň pak předtavuje Nejvyšší státní 

rada. Druhým stupněm šarīcatských soudů jsou soudy odvolací, ve třetím stupni pak 

rozhodují soudy kasační.161 162 

                                                 
159 Do egyptské soudní soustavy byly zařazeny v roce 1956 a do  jejich pravomoce spadají výhradně 
otázky práva rodinného, dědického, veřejných nadací a osobního statusu.  
160 Sídlí v Káhiře, Alexandrii, Tantě, Mansourahu, Assioutu, Bani-Souefu a Ismaílii. 
161Kapitola byla vytvořena na základě podkladů dvousemestrálního  předmětu: Ústavní a politické 
systémy zemí Blízkého východu, přednášející: Mgr. Ivana Svobodová, ZČU v Plzni, fakulta filosofická, 
obor: Blízkovýchodní studia, rok 2004 – 2005.   
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9.8. Shrnutí 

Z výše uvedené právní charakteristiky vybraných zemí jednoznačně vyplýva, že 

islámské právo není totožné s právem islámských zemí, respektive platí zpravidla vedle 

kodifikovaného práva převzatého z dřívějšího období koloniální nadvlády a někde tvoří 

dokonce součást samotné kodifikace. V porovnání s evropským kontinentálním a 

angloamerickým právním systémem se šarīca významně liší v těchto apektech. V prvé 

řade je to její neuniverzalita. Zatímco v právním systému evropském či angloamerickém 

je právo pojímáno jako univerzální právo určitého státu, nebo určité jeho územní části, 

tak islámské právo naproti tomu dnes většinou upravuje jen poměrně malou část 

chování příslušníků daného náboženského společenství. Nejvíce zasahuje do otázek 

týkajících se problematiky osobního statusu a dědění. 

Druhým rozdílem je již dříve popsaná problematika personality a teritoriality 

islámského práva. Na rozdíl od práva kontinentálního či angloamerického, které platí 

jako právo daného státu, je islámské právo právem osob určitého náboženského 

společenství.  

Jako třetí odlišnost lze považovat islámské pojetí státu. Stát totiž není podle šarīcy 

oddělen od náboženství, nýbrž je náboženstvím ovládán. Proto stát není a ani nemůže 

být tvůrcem práva – zákonodárcem. Islámu je zcela cizí kontinentální představa práva, 

jako systému daných a státní mocí vynutitelných norem lidského chování.163 Je nutné 

poznamenat, že právní systémy islámských zemí nelze vnímat jako homogenní. To, co 

jej spojuje, je právo islámské.  

A konečně čtvrtý rozdíl lze spatřovat v pramenech práva. Zatímco v právních systémech 

evropských zemí nehraje náboženství z hlediska pramenů práva žádnou roli, v právních 

systémech muslimských zemí je tomu naopak a šarīca bývá ústavně zakotvena jako 

primární pramen práva. 

                                                                                                                                               
162 Dále byly použity tyto internetové zdroje: 
http://www.pogar.org/countries/theme.aspx?t=9&cid=5 [cit. 2010-04-05]. 
http://www.law.emory.edu/ifl/legal/egypt.htm [cit. 2010-04-05]. 
http://memory.loc.gov/frd/cs/egtoc.html [cit. 2010-04-05].  
163 Knapp, V.: Velké právní systémy…, s. 189-190 
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Kromě šarīcy patří mezi další prameny práva také právo zvykové, sekulární, vytvořené 

zákonodárnými sbory jednotlivých zemí, tedy nikoli Bohem seslané, a jako poslední 

čtvrtý zdroj lze označit právo převzaté z dob koloniální nadvlády.164  

A právě podle evropských vlivů je možno právo jednotlivých islámských zemí řadit 

buď do právního systému kontinentálního nebo angloamerického. Do právního systému 

kontinentálního lze zařadit zejména Egypt, Sýrii, Libanon, Libyi, Tunisko, Maroko, 

Alžírsko a Mauretánii. Do systému práva angloamerického potom patří Súdán, Irák, 

Jordánsko a některé země Arabského poloostrova. Existují však některé země, jako 

zmiňovaná Saudská Arábie, které se vlivům cizích právních systémů brání a snaží se 

zachovat islámské právo v jeho úplnosti.165 

                                                 
164 V obecném dělení pramenů práva lze jednotlivá právní odvětví zařadit takto: šarīca nejčastěji upravuje 
problematiku práva rodinného, dědického a osobního statusu, právo sekulární státem vydané upravuje 
problematiku trestní správní a mezinárodněprávní, instituty common law nebo Codé Napoleon se 
nejvýrazněji projevují v právu obchodním, zvykové právo potom upravuje lokální právní problematiku.  
165Knapp, V.: Velké právní systémy…,  s. 192  
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10. Závěr 

Do popředí světového zájmu se islám dostal v posledních třech až čtyřech desetiletích, 

prostřednictvím mnoha událostí, z nichž převážná většina z nich měla negativní nádech. 

Jako příklad vzpomeňme na tragické teroristické útoky na New York 11. 9. 2001. 

Západní svět má zejména v poslední době pod dojmem těchto útoků tendenci vnímat 

muslimy a jejich náboženství jako jeden neměnící se celek, který se vyznačuje 

především extrémními projevy fundamentalismu, které ohrožují „jejich“ západní 

kulturu a způsob jejich života. Tento strach, který v Evropě a Americe začíná nabírat až 

hrozivé podoby, a který je značně ovlivněn a podporován také médii, představuje do 

budoucna nebezpečnou hrozbu. Je smutnou realitou, že pro mnohé je dnes islám a násilí 

a islám a terorismus v podstatě jedním a tím samým. Tato mylná interpretace postrádá 

hlubší porozumění islámu a vychází pouze z jeho povrchních znalostí. 

Nelze samozřejmě popřít, že islámské právo je i dnes neopomenutelným prvkem 

v právním a politickém životě každého muslimského státu. Tyto státy se s existencí 

islámu vyrovnávají každý jiným způsobem. Pro příklad uveďme dva asi nejbizardnější 

příklady. Tím prvním je Turecko, ve kterém došlo k přísné sekularizaci již ve dvacátých 

letech minulého století a tím druhým je Saudská Arábie, která stále ještě dnes usiluje o 

soulad státního zřízení i právního systému s šarīcou. V reálném životě se ale 

v muslimských zemí uplatňuje spíše jakási střední cesta mezi islámskou tradicí a 

požadavky moderní společnosti. 

V porovnáním s evropským kontinentálním a angloamerickým systémem je islámský 

právní systém nejmladší. Dalo by se tedy očekávat, že bude právním systémem 

nejmodernějším. Nicméně jeho úzké sepětí s islámským náboženstvím a prolínání 

právních pravidel s pravidly náboženskými a etickými působí v právní praxi značný 

problém. Adaptace modernímu vývoji společnosti tak bývá často dosti složitá a zejména 

pro západní laickou veřejnost značně nesrozumitelná. Při bližím pohledu na jednotlivé 

právní systémy zemí Blízkého východu se však ukazuje, že neměnné islámské právo 

potřeby moderní dobu poměrně úspěšně reflektuje. 
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A to jednak sekulární legislativní činností, která často z mezí doktrinálního chápání 

islámského práva vybočuje, ale i skrze činnost tzv. culamā’. Tito náboženští myslitelé 

mají zpravidla neobyčejné porozumění pro světské potřeby současného moderní doby. 

Výsledkem je societa, ve které se uplatňují jak tradiční islámské instituty a koncepce tak 

západní inovace, které umožňují další vývoj muslimského společenství.  
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12. Rejstřík klíčových arabských pojmů a termínů 

Ağzá’ – Korán je bez ohledu na súry rozdělen do třiceti přibližně stejně dlouhých částí 

tzv.adžzá 

al-hadždž – pouť do Mekky 
c
ālim – množné číslo ulamá - učenec, zejména ten, kdo se dobře vyzná v právním a 

náboženském učení islámu 

Allāh – největší jméno Boží, doslova Bůh; označuje zdroj, z něhož vyzařují všechny 

viditelné a neviditelné věci a do něhož se zase vracejí; jméno Alláh zahrnuje všechna 

Boží jména (známá také jako „nejkrásnější jména Boží“) jako al-Awwál (První), al-

Akhir (Poslední),  

az-Záhir (Zjevený), al-Bátin (Skrytý) 
c
ārif – poznávající, ten, který vidí Boha ve všem, před vším a za vším 

basmala – záhlaví či počátek jakéhokoli závažného textu, promluvy či díla, zároveň 

uvozuje začátek každé súry v Koránu 

bātil – neplatný právní úkon 

da
c
īf – slabý hadíth; všechny tradice, u nichž lze vznášet vážné pochyby o obsahu nebo 

o některých tradentech 

dīn – vyjadřuje vztah mezi věřitelem (Bohem) a dlužníkem (člověkem); znamená tedy 

splatit svůj dluh Stvořiteli způsobem, který odpovídá vysokému postavení člověka 

v řádu stvoření 

džanna - ráj 

džihād – značí doslova úsilí (pro Boha, pro věc Boží), boj (takzvaná svatá válka) za 

pravdu a spravedlnost v situaci, která to vyžaduje 

džizja – daň z hlavy, kterou platil lid chráněný (křesťané a židé), kteří žili na území 

islámského státu 

du
c
á’ – prosebná modlitba 

ebionité - židokřesťané 

faqíh – množné číslo fugahá – právník, vykladač fighu 

 

fard – povinná část modlitby 

fásid – právní úkon, který nevyhovuje po formální stránce 

Fátiha – tzv. Otčenáš islámu, modlitba umístěná na počátek Koránu 

fatwa- právní dobrozdání 
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fiqh – poznání, uvědomění, pochopení, vědění; v podstatě islámskou iuris-prudentia, 

teologicko-právní věda spočívající v objasňování a interpretaci šaríi 

gisás 

hadíth – tradice, výrok, předávaná zpráva, hovor novina, vyprávění; týká se Velebného 

Proroka a líčí jeho skutky a výroky, může se týkat i svatých imámů 

haqíqa – vnitřní skutečnost, pravda, věda o nitru 

halál – označuje povolené činy 

harám – činy zakázané, tedy hříšné a trestné 

hasan – dobrý hadíthy, jejichž isnád není úplný nebo je poznamenán některými 

pochybnostmi 

hidžra – odchod Muhammada a jeho stoupenců z Mekky do Jathribu 

charádž – daň z pozemků, kterou platil lid chráněný 

chutba - kázání 
c
ibādāt – označuje vztah člověka k Bohu 

iğāz – doktrína o nedostižné jedinečnosti islámu 

iğmā
c – shoda, konsensus muslimské obce jakožto základ pro právní rozhodování 

iğtihād – osobní úsilí, zkoumání mudžtahida, aby se stanovil výnos šaríi v nějaké 

konkrétní záležitosti 

iftār – přerušení půstu či první jídlo, které muslim pozře, po západu slunce v měsíci 

ramadánu 

ihrām – stav zasvěcení, do kterého se muslim dostává, když se plně soustředí na 

modlitbu 
c
ilm – systematický vědní přístup v islámské věrouce, též právní věda 

īmām – v nejobecnějším významu označuje váženého věřícího, kteří stojí v čele při 

společné modlitbě; ve zvláště čestném významu přiznávají sunnité titul imáma chalátům 

a význačným učencům, zatímco šíité učinili tento pojem hlavní osobou svého učení 

īmān – víra, důvěra, přijetí, přesvědčení; ímán je věrný ve vztahu k důvěře, kterou Bůh 

svěřil člověku jakožto neochvějnou víru, srdcem, nikoli jen jazykem 

isnād – svědecké podepření výroku, hadíthu 

istishāb - právní termín znamenající vazbu řešení na dřívější platný stav, pokud není 

nepohyné, že se změnily podmínky 

istishān – pramen práva, který umožňuje odklon od ustálené analogie ve prospěch 

alternativního pravidla, které lépe slouží ideálu spravedlnosti a přiměřenosti.  

istislāh – přihlédnutí obecnému zájmu v interpretaci hadíthů 
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jaqīn – jistota, která se skládá ze tří částí: ilm al-jaqín, poznání jistoty; ajn al-jaqín, 

zdroj jistoty a hakk al-jaqín, oko jistoty 

kāfir - nevěřící 

kāhin – pravci, kteří pod vlivem démonů džinů vyslovovali věštby 

kalām – spekulativní teologie 

koiné – básnický jazyk užívaný v Koránu 

korán - svaté písmo muslimů obsahující sbírku textů, přednášených Muhammadem 

v průběhu více než dvaceti let prorocké činnosti. 

kufr - bezvěrství 

mağid - mešita 

makrūh – činy zavrženíhodné; je třeba se jich vystříhat, i když nejsou trestné 

mandūb – činy doporučené na základě hadíthů 

ma
c
rifa – poznání, uvědomění si, takové vědění, na němž spočívá veškeré ostatní 

vědění, náboženská zkušenost.  

maslaha – obecný prospěch 

ma’sūm - neomylnost 

madhab – soustava fighu nebo všeobecně soustava, kterou hlásá nějaké náboženské 

seskupení 

mawlā – množné číslo mawalí – pán či služebník, rovněž muž mající náboženskou 

pravomoc a autoritu 

mihrāb – modlitební výklenek 

mu
c
āmalāt – označuje vzájemné vztahy mezi lidmi  

mubāh – činy indiferentní; nepřikázané ani nezakázané 

muğtahid – člověk, který je způsobilý provádět idžtihád 

muezzin – osoba svolávající muslimy k modlitbě 

muftī – vydává právní dobrozdání 

mulk – označuje rysy světského panování  

murtadd – odpadlík od islámu 

mustahabb - činy doporučené na základě hadíthů 

nafs – já, duše, mysl, člověk; zahrnuje vrozenou přirozenost člověka , jeho genetické 

dispozice a jeho podmíněné jednání, přičemž projevy této přirozenosti mohou být nízké 

a živočišné, nebo naopak duchovně vznešené v závislosti na tom, jak je člověk čistý 

nīja – zbožné předsevzetí  

nabī - prorok 

qādī - soudce 
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qibla – modlitební směr 

qijās – zásada vyvozovat nová právní rozhodnutí na základě analogie s ustanoveními ve 

sbírce hadíthů nebo v Koránu; jedná se o jeden ze čtyř kořen fighu, které uznávají 

sunnité 

rasūl - posel 

ribāt – útulek nebo opevněný muslimský klášter, pevnost na hranici islámského světa 

ridda – odpadlictví od islámu 

riwāja - místo slova hadíth používají šíitští muslimové termín riwája.  

sahāba – generace Prorokových současníků 

sahīh – správné hadíthy; do této skupiny patří hadíthy, jejichž isnád nemá žádný 

nedostatek a jejichž smysl není v rozporu s převládajícím přesvědčením 

sawm – půst, jeden z pilířů islámské víry 

sūfī – mystik, vyznavač súfismu, všeobecné označení toho aspektu islámu, který je 

založen na věcech viditelných a neviditelných 

sunna – ustavená tradice, způsob života, zvyk, chování; používá se ve vztahu k Bohu 

nebo k Prorokovi  

sūra – Korán je rozdělen na 114 súr 

šahāda – vyznání víry 

šajtān - satan 

šarī
c
a – zjevené islámské náboženské právo a kodex jednání 

širk – nepřípustné přidružování jiných božstev k Jedinému Bohu 

tābi’ūn – generace následovníků Proroka Muhammada 

tağūrd – krásná recitace Koránu 

tafsīr – exegeze Koránu 

tahāra – rituální čistota 

tarīqa – stezka či cesta, prostředek, způsob, modus; střední cesta mezi šaríou a hakíkou, 

Prorok řekl: „Šaría jsou má slova, taríka mé skutky a Balíka můj stav“. 

umma - islámská obec 
c
urf – zvykové právo 

wāğib - činy povinné dle Koránu, ať už individuálně (např. Modlitba, půst) nebo 

kolektivně (džihád, pohřební modlitba) 

waqf – náboženská nadace, která vznikla z určitých příjmů s cílem podporovat mešitu, 

nemocnici atd.  

zakāt – čistota; část majetku jednotlivce poskytovaná na očištění ostatních, odsud 

almužna jako daň 
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zāwija – budova určená pro činnost súfijů, kde se dodržoval zikr a kde žil jeden nebo 

několik šajchů; nacházeli zde ubytování cestující súfí a učili se tu jejich žáci nebo 

stoupenci 

zikr – připomínání Boha podnícené vzýváním Božích jmen a dalších ustálených obratů 

z Koránu a výroků Prorokových 
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13. Resumé 

Development and differentiation islamic law in countries of the 
Middle East 

Islamic law influences to a greater or lesser extent the nature of the system of 

governance in every Muslim country, the legal system and the social order in general. 

The aim of my work was to make an introduction to Islamic law, as seen from the angle 

of its historical evolution, sources and differentiation in evidence in every Muslim 

country in the Middle East. 

In the first chapter I defined the term the Middle East. This term is frequently used in 

the media but it is not always correctly interpreted. This is followed by a chapter 

devoted to the development of Islamic law, where I examined the main periods in its 

genesis, from the first appearance of Prophet Muhammad and the rule of the first four 

orthodox Caliphs, the dynasties of the Umayyads and Abbasids, to the advent of the 

Ottoman Empire. 

To the character of Islamic law I dedicated the fourth chapter, which describes its 

dominant features, so that the reader can put together a picture of how Islamic law 

should be approached. In the chapter on the sources of Islamic law I focused my 

attention on the four principal sources, i.e. the Qur'an, the Sunnah, and the consensus of 

scholars and analogies. I equally paid attention to some supplementary sources and 

methods that can be employed to obtain legal norms from reputable sources.  

For a full understanding of Islamic law I considered it necessary to outline the origins, 

the development, and the influence of Islamic legal science on Islamic law. From the 

last chapter devoted to specific legal systems of selected countries it is clear that Islamic 

law is not a rigid unchanging legal system unaffected by modern times and not 

reflecting the needs of contemporary society. 

This work should serve as an introduction to Islamic law. My objective was to outline 

some differentiation factors affecting this legal system and to highlight the fact that 

Islamic law is not an immutable and rigid legal system unable to reflect the needs of 

modern society. 
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