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Abstrakt 
Bakalářská práce na téma Demokracie a islám pojednává o možném propojení 

demokracie a islámu v rámci současného i historického kontextu. Hlavním úkolem této 

práce bylo nalézt základní principy, na kterých je demokracie a islám vystavěn a které 

jsou v obou případech společné. Dalším úkolem bylo nalézt naopak ty prvky 

demokracie a islámu, které jsou navzájem zcela nekompatibilní. Mezi porovnávané 

objekty a prvky patří například politické systémy demokratických a islámských zemí, 

zdroje politické autority, vztah k politické opozici atd. Dalšími základními oblastmi, 

které byly porovnávány, jsou například prameny práva a otázka možné kompatibility 

práva šarí’a s demokratickými hodnotami a s dodržováním základních lidských práv. 

Porovnání politického islámu s demokracií tvoří první část práce. Druhá část je 

věnována studii konkrétních islámských států a jejich historickému vývoji a postoji 

k demokratizaci. Prvním z těchto států je Turecko, které je použito jako příklad 

demokratizované muslimské země, jenž ukazuje úspěchy a úskalí implementace 

demokracie do islámského systému. Druhým příkladem je Írán a vývoj jeho postoje 

vůči demokracii. Na obou případech je rovněž ukázán rozdíl mezi islámem ideálním, 

teoretickým a islámem uvedeným do praxe. Závěr této práce ukazuje hlavní problémy, 

které v současném světě stojí mezi demokracií a islámem a poukazuje na oblasti, které 

jsou pro islám i demokracii shodné a které by se mohly stát základním kamenem možné 

demokratizace islámských států.  

 

 

 



   

Abstract 
The bachelor thesis Democracy and Islam explores the compatibility of democracy and 

political Islam in its current and historical context. The main object of the study is to 

identify crucial principles, which are shared by both, democracy and Islam and also on 

the contrary, identify main principles of these two systems which exclude one another. 

The variables, which I examine in order to compare democracy and Islam, are 

following: political systems in democratic and Islam countries, which includes electoral 

system, sources of political authority, attitude toward the political opposition etc. Other 

elements that need to be examined are sources of law and compatibility of Islamic law 

Shari’a with the basic principles of human rights. Human rights are other important 

article that describes relationship between democracy and Islam. The comparison of 

theoretical Islam and democracy creates a first part of the study. The second part is 

dedicated to the implementing of democracy into the Islamic system in praxis. The first 

case shows Turkey’s approach to the democracy, advantages and traps that transfer to 

the democracy can bring. Democratization of Turkey is then compared to Iran and its 

historical development toward the democracy. The two cases also show the difference 

between ideal, theoretical Islam and its variable form in practice. Conclusion that this 

study brings shows the main issues that stand between democracy and Islam in the 

modern world and also draws possible approaches that should be use for the future 

cooperation or even implementing of democracy into the Islamic world.  
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Výběr tématu 

 Problematika možného vlivu demokracie na islám a jeho další vývoj patří mezi 

klíčové otázky současné mezinárodní situace a jeví se jako zvlášť aktuální právě 

v nynější době, kdy v islámském světě dochází v důsledku sociálních bouří 

k mocenským změnám a desítky let existující vládní systémy se hroutí. Záměrem této 

bakalářské práce je pokusit se na základě komparace politických a právních systémů v 

islámských zemích s obecně uznávanými principy demokracie dospět k závěrům, zda 

vůbec a event. do jaké míry je reálné, že namísto bývalých islámských autoritativních 

režimů by mohly být nastoleny režimy demokratické. V tomto kontextu se práce bude 

zabývat zejména působením náboženské doktríny ztělesněné v právu šaría na politickou 

orientaci a vnitřní uspořádání islámských států. 

 

Předchozí výzkum  

 Otázce, zda a nakolik by bylo možné propojit demokracii a islám v rámci 

jednoho fungujícího státu, již byla věnována řada vědeckých publikací, přičemž jejich 

autoři se zpravidla k možnosti fungování demokracie v islámských zemích stavěli 

pesimisticky. Vycházeli přitom z názoru, že hlavní překážkou prosazení demokracie 

v praxi muslimských zemí je právě úzké propojení islámu a státního zřízení. Pro většinu 

dosavadních zkoumání tohoto problému je zároveň příznačné, že islám je pojímán jako 

určité komplexní učení a tím i poněkud zevšeobecňován a nejsou přitom dostatečně 

zohledňovány rozdíly v přístupech jednotlivých náboženských skupin, které se k islámu 

hlásí, ani různé odchylky při výkladu Koránu (kterých je mnoho, často se od sebe 

diametrálně liší a záleží na věřících, kterého učitele a učení si vyberou jako správné a 

budou je následovat). Stejně tak v některých studiích není dostatečně přihlíženo 

k rozdílům při uplatňování zvykového práva v muslimských zemích. V důsledku toho 

pak autoři většinou dospívají k závěru, že demokracie a islám jsou dva zcela rozdílné 

světy, které není možné navzájem propojit. Je ale otázkou, nakolik jsou tyto poměrně 

striktní závěry nadále aktuální při konfrontaci s nynějšími vnitřními procesy 

v islámských zemích, resp. zda nejnovější události v nich nemohou vnést do posuzování 

konkrétních prvků demokracie a islámu některé společné jmenovatele, které by se 

mohly stát základem budoucí demokratizace islámských zemí, nebo zda se naopak 

potvrdí, že ani svržení diktátorských režimů a vytvoření nových mocenských struktur, 



   

včetně vyšší míry sekularizace, nepovede ke vzniku podmínek příznivých pro 

implementaci demokratických prvků do politických systémů islámských států.  

 

Teoretický rámec 

  Pro tento případ, kdy nebude zkoumán pouze stát jako celek, ale především jeho 

instituce, právní systém a sociální systém, by bylo vhodné vyjít z teorie strukturálně 

funkcionální analýzy politických systémů, dále pak by měly být demokratické a 

islámské principy ukázány z pohledu okcidentalismu a orientalismu.   

 

Metodologie 

 Z hlediska metodologie je pro tuto práci nejvhodnější komparativní přístup, 

jelikož bude v jejím rámci zkoumáno více rozdílných jevů, více případů, bude 

porovnáváno vícero aktérů a je rovněž dáno více proměnných. 

 

Struktura a zkoumané otázky 

 Práce bude rozdělena na dvě základní části, v jejichž rámci budou řešeny 

výzkumné otázky. První část se týká historických okolností vzniku demokratických a 

islámských států, které se staly základem nynějších politických systémů a pramenů 

práva, z nichž demokratické a islámské státy čerpají. První ze zkoumaných proměnných 

bude legislativa, právní systém v demokratických zemích, jeho prameny a vývoj. Právo 

typické pro západoevropské demokracie bude následně zkomparováno s právem šaría, s 

rozšířením jeho platnosti a s vymezením oblastí, kterých se týká. Dále pak bude 

zkoumáno zajištění základních lidských práv. V druhé části by se práce zaměřila na dva 

konkrétní případy islámských zemí, z nichž jedna by byla specifická svým postojem 

k demokracii a jejím fungováním v rámci daného systému a druhá by naopak 

ztělesňovala stát, jehož principy jsou s demokracií neslučitelné. Mezi proměnné, které 

budou v rámci těchto konkrétních států zkoumány, jsou zařazena například práva 

menšin, vládní přístup k nim či dělba moci.  

 

Vymezení výzkumného pole 

  Kromě zkoumání islámu a demokracie všeobecně, je práce věnována i 

konkrétním zemím a konkrétním případům, které mezi sebou budou komparovány. 

První ze zkoumaných zemí je Turecko. To je již od 20. let 19. století jedinou 

sekularizovanou islámskou zemí na světě, která se navíc řídí demokratickými principy. 



   

Zkoumání tureckého státního zřízení by tedy mělo dát odpověď na otázku, zda by bylo 

možné podobný postup aplikovat i v jiných islámských zemích při zavádění 

demokratických reforem, či zda je Turecko jen výjimkou a pokud ano, z jakého důvodu 

byl přechod k demokratickému systému možný. Opačným případem demonstrujícím 

neslučitelnost demokracie a islámu je Írán, stát s typickou šíitskou většinou a silnou 

pozicí prezidenta. Přes míru politické moci, kterou prezident disponuje, je však stále 

vnímán jako člověk omylný a také pouze jako dočasný vládce a to až do příchodu 12 

skrytého imáma, což dokazuje jasnou supremaci duchovní moci nad mocí politickou a 

faktickou nemožnost oddělení těchto dvou složek.  

 

Osnova: 

Úvod 

1. Definice a vymezení základních prvků demokracie a islámu 

2. Prameny práva 

3. Společní jmenovatelé islámu a demokracie 

4. Neslučitelné prvky islámu a demokracie 

5. Demokracie a islám v rámci konkrétních států 

5.1. Turecko 

5.2. Írán 

Závěr 

Cíl práce 

 V rámci této práce budou jmenovitě charakterizovány hlavní prvky a projevy 

demokracie v demokratických státech, porovnány se situací v islámských zemích a 

definovány společné a rozdílné jmenovatele politických systémů islámských zemí a 

zemí demokratických. Na tomto základě bude v konkrétních případech zkoumána 

možnost budoucího uplatnění demokracie ve vybraných islámských státech, včetně 

posouzení vztahu mezi mírou demokracie a mírou sekularizace, která je ukotvena v 

právním systému zkoumaného státu a rovněž nakolik je vůbec sekularizace v islámském 

světě možná, jelikož islám jako takový nepředstavuje de facto žádnou církev ani 

instituci, jako je tomu u křesťanství. Dále se tato práce bude snažit odpovědět na otázku, 

proč dosavadní snahy o zavedení demokracie v islámských zemích selhávaly.  
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Úvod 
 

Problemat ika možného vlivu demokracie na islám a naopak, vliv is lámu 

na demokrat ické země, t voř í jedno ze základních témat  současné 

mezinárodní po lit iky,  která musí brát  v úvahu i skept ické scénáře o tom,  

že právě v této rovině se může odehrát  budoucí konflikt  mezi Západem a 

is lámem, mezi západním univerzalizmem a islámskou milit antnost í,  jak o  

tom po jednává Samuel Hunt ington ve svém Střetu civilizací [Hunt ington,  

2001: 10] Podle Hunt ingtona se Západ snaží své hodnoty uplatňovat  po 

celém světě včetně tzv.  vývozu demokracie,  vůči čemuž mohou ostatní 

kultury a civilizace cít it  potřebu se bránit  a tato potřeba může v př ípadě 

muslimského světa vyúst it  v náboženskou radikalizaci.  Vytvář í se t ím 

jakýsi bludný kruh, kdy na Západě konfrontovaném pro jevy is lámského  

fundamentalismu narůstá přesvědčení o  nut nost i jeho demokrat izace a 

sekular izace na jedné st raně a na st raně druhé, v reakci na postoje 

Západu, dochází k dalš ímu posilování fundamentalismu.  

 

I  z tohoto důvodu je mimořádná pozornost  věnována aktuálnímu vývo j i 

v muslimských zemích, které po tzv.  Arabském jaru v roce 2011 

prošly mohutnými po lit ickými otřesy a dosud ještě stále hledají cestu,  po 

níž se do budoucna vydají.  Mnohé západní země se obávají,  že 

v důsledku svržení autor itat ivních režimů nenastane žádouc í 

demokrat izace vnit řního uspořádání jednot livých muslimských států,  

nýbrž naopak do jde k je jich k zásadní radikalizaci a k předání moci do 

rukou náboženských fundamentalistů.  Př íčinou existující nepřehledné 

situace je především absence organizované opozice,  která by sloužila  

jako plat forma pro nově vznikajíc í vlády. Zat ímco v období bo jů s 

diktátorskými režimy všechny složky odporu spojovala nenávist  ke 
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stávajícímu zř ízení,  po vítězství vyvstaly rozpory mezi jednot livými 

skupinami povstalců ohledně směru, kterým by se jejich země měly 

v budoucnu ubírat .  I  z tohoto faktu vyplývá význam potřeby posoudit ,  

nako lik je  reálná alternat iva aplikace demokracie v rámci budoucího  

polit ického uspořádání porevo lučních muslimských států.    

 

V dané souvis lost i vyvstává také otázka, nako lik by mohla na 

demokrat izaci muslimských zemí mít  pozit ivní vliv migrace jejich 

obyvatel do států demokrat ických, a zda lze očekávat ,  že zkušenost i 

z demokrat ického prost ředí budou přenášeny na př íbuzné a známé 

imigrantů,  resp.  využívány po návratu do vlast i.  Bohužel př inejmenším v 

př ípadě Evropy se takový předpoklad v praxi nepotvrzuje a  právě naopak 

dochází k tomu, že komunity muslimských př istěhovalců se ost ře 

vymezují a uzavírají vůči oko lí a snaží se využívat  tolerantní po lit ik y 

host itelských zemí vůči menšinám k vytváření jakýchsi států ve státě,  

v nichž uplatňují svá národní pravidla,  zvyky a t radice a nezř ídka jsou 

zdro jem kr iminalit y.  Např íklad Velká Br itánie respektuje na svém území 

vznik muslimských soudů, které vynášejí rozsudky na základě práva 

šar í’a.  V některých Evropských zemích rovněž vznikají zóny, ve kterých 

je obyvateli vyžadováno uplatňování šar í’y,  jako např íklad v Dánsku 

a Belgii.  [Kern, 2011: 1-3]   

 

První část  této  práce se zabývá teoret ickou podstatou islámu a 

demokracie a  v obecnějš í rovině porovnává je jich př ístupy k hlavním 

současným spo lečenským problémům.  Druhá část  má charakter  

vícepř ípadové studie,  která posuzuje pojet í a  prakt ické up latněn í 

demokracie ve dvou významných muslimských zemích - Turecku a Íránu.  

Základní výzkumné otázky této  práce jsou nás ledujíc í: Bylo by možné 

změnit  v muslimských zemích stávající po lit ický systém, aniž by se 

zákonit ě změnily vztahy ve spo lečnost i,  je jí kultura,  hodnoty a t radice?  
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Existují spo lečné základní prvky demokracie a islámu, na kterých by 

mohla budoucí demokrat izace muslimských zemí stavět ? Existují naopak 

typické rysy demokracie a is lámu,  které jsou navzájem nekompat ibilní a  

které by př ípadnému propo jení těchto dvou systémů bránily? Mají 

prameny práva západního světa a muslimského světa vliv na vývo j 

polit ického myšlení,  chápání státu a vývo je spo lečnost i? Je možné 

systém demokracie,  který byl nasto len v Turecku, použít  i pro dalš í 

muslimské země? A konečně, jaký existuje rozdíl mezi teoret ickým 

is lámem, vycházejíc ím jen z posvátných textů,  a islámem nastolovaným 

v praxi.  Odpovědi na zmíněné otázky by měly být  nalezeny především 

prostřednictvím komparace po lit ických a právních systémů v islámských 

zemích s obecně uznávanými pr incipy demokracie což by mělo napomoci 

posoudit ,  zda a eventuelně do jaké míry je reálné,  aby namísto  

is lámských autoritat ivních režimů byly nastoleny rež imy fungujíc í na 

demokrat ických pr inc ipech.  

 

1. Definice a vymezení základních prvků 
demokracie a islámu 

Tato kapitola je klíčová pro vytvoření teoret ické plat formy pro 

komparaci islámu a demokracie.  V zájmu definic demokracie,  očištěných 

od vlivů praxe demokrat ických systémů a novodobých t rendů, považuj i 

za vhodnějš í vycházet  z klasických teorií demokracie,  jež se ji snaž í 

pojmenovat  v její původní podstatě.  Tyto základní pr incipy demokracie  

pak jsou komparovány s teoret ickým islámem vycházejíc ím př ímo z 

Koránu a dalš ích základních posvátných knih islámu, bez př ihlédnut í k  

jeho upraveným verzím, interpretacím a změnám v praxi.  Nás ledujíc í 

definice tak budou s loužit  ke srovnání demokrac ie a is lámu v jejich 

ideální podobě.  

1.1. Vymezení demokracie a její definice 
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Demokracie,  která je  jedním ze základních státních uspořádání 

moderního světa,  za posledních něko lik deset ilet í většinou z důvodu 

polit ické účelovost i prošla změnami v chápání jejího  významu i formy.  

V některých př ípadech začaly být  za demokrat ické označovány, anebo se,  

včetně včlenění tohoto po jmu i do názvu států,  za demokrat ické samy 

označovaly země, jejichž po lit ická praxe ne jen zdaleka nesplňovala 

všechny podmínky, které jsou pro vznik demokracie k líčové, ale  navíc 

v nich nezř ídka docházelo k př ímému porušování základních 

demokrat ických pr inc ipů.  

Naprot i tomu může docházet  k odklonu od demokracie i v samotných 

demokrat ických zemích, př ičemž s ohledem na nezpochybnitelný 

demokrat ický zák lad jejich zř ízení mohou být  takové jevy, které jsou v 

rozporu s t radičním výkladem demokracie,  vnímány mezinárodním 

spo lečenstvím tolerantněji,  než např íklad u států totalit ních.   

Pokud jde o samotné definování po jmu demokracie (pro účely této  práce 

se zabývejme pouze demokracií liberální),  jako jedna z výchozích 

možnost í je používána definice na základě dist r ibuce moci.  Základní 

premisou demokracie je  lid,  který disponuje mocí.  Sartori takovou 

situaci po jmenova l jako vládu lidu nad lidem. Základem demokracie je  

však rovněž povinnost  chránit  rozdíly ve spo lečnost i,  chránit  nuance ve 

smýšlení občanů, chránit  menšiny tak,  aby nedošlo k diktatuře většiny.  

[Sartori 1993: 33] Tento aspekt  zdůrazňoval i Burnham, podle něhož by 

demokracie nikdy neměla omezovat  práva menšinových skupin,  i když 

znamená fakt ickou vládu většiny. Proto za základní charakter ist iku 

demokracie považova l př iznání práva na polit ický pro jev pro všechny 

menšiny. [Burnham 1941: 162] 

I z dalších charakter ist ik různých autorů,  kteří se pokoušeli o  

zformulování definice demokracie,  je  zřejmé, že otázka osobní svobody a 

hodnoty osobnost i mají zcela zásadní význam. Pr incip individualit y je  
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rozhodujíc í i v oblast i delegování moci.  Moc v demokracii se stává 

legit imní jen tehdy, pokud jejím zdro jem jsou občané. Ve svrchovanost i 

lidu v demokrat ickém chápání musí být  obsažen pr incip rovnocenně 

rozdělené suverenity,  tedy možnost  podílení se na vládě musí být  pro 

všechny občany stejná.  Tato rovnocennost  je dalš ím stavebním prvkem 

demokracie.  [Sartori 1993: 61] 

Významnou součást í demokrat ického systému je pr incip zastupitelské 

moci.  Jejím hlavním účelem je vytvoř it  z moci abso lutní moc menší,  

přerozdělenou, která zabraňuje uchopení vlády do rukou jednot livců.  

Zastupitelská moc je rovněž vykonáváním vlády lidu v praxi,  respekt ive 

v rukách lidu je  síla,  která může st ř ídat  a kontrolovat  t y,  kdo jsou 

fakt icky u moci.  [Sartori 1993: 73] 

Zcela specifickou roli v demokrat ickém systému hraje opozice.  V 

př ístupu k ní musí st rana,  jež vyhrála vo lby, uplatnit  demokrat ické 

pr incipy, což znamená, že i ten,  kdo nebyl zvo len většinou, má právo na 

polit ický pro jev. V tomto chápání opozice jako prot ivníka 

s rovnocennými právy tkví jeden z hlavních rozdílů  mezi demokracií a  

ostatními po lit ickými systémy, které se snaží opozici vymýt it ,  a niko li j i  

respektovat .   

K dalš ím ze základních stavebních kamenů demokracie patř í po lit ická 

svoboda. Po lit ická svoboda ve svém nejš irším smyslu znamená právo  

každého na vyjádření svých po lit ických názorů a právo podílet  se na 

moci např.  prost řednictvím vo leb. [Dahl 2001: 52]  

Pro naplnění pr incipů demokracie je  nutné za jist it  rovnost ,  která je  

předpokladem pro fakt ickou vládu všeho lidu. Sartori ve své teorii 

demokracie uvádí,  že se především jedná o rovnost  polit icko-právní,  tedy 

o zákonné a po lit ické právo, z čehož vyplývá, že každý má nejen právo  
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vo lit  po lit ické představite le,  ale  být  i vůči po lit ické moci v opozici.  

[Sartori 1993: 346-347]  

Dalšími nezbytnými podmínkami pro vznik demokrac ie je sekular izace a 

dodržování základních lidských práv.  

Demokrat ické pr inc ipy zmíněné v této  kapito le jsou dále použity př i 

komparaci se základními vlastnostmi is lámu.  

1.2.  Základní definice islámu 

Následujíc í část  práce se zabývá základními pr inc ipy víry,  které s sebou 

př ináší islám.  Vlastnost i,  které jsou pro toto náboženství t ypické,  jsou 

pak porovnány s pr inc ipy demokrat ickými. V této  kapitole,  jak už bylo  

výše řečeno, je is lám posuzován pouze v jeho ideální formě vycházejíc í 

z Koránu a dalš ích posvátných textů společných pro všechny skupiny 

muslimů.  

1.2.1. Islám jako náboženství  

Účelem této podkapitoly je př inést  přehled základních myš lenek, které 

provázejí náboženský život  muslimů. Pokusím se zde rovněž definovat  

pr incipy, na nichž jsou is lám a muslimská víra postaveny a které jsou 

teoret ickým vysvět lením is lámských t radic a r ituálů dneška.  

Teologická dimenze islámu je definována mnoha pr inc ipy a př ikázáními,  

jimiž by se správný muslim měl ř ídit .   Základní povinnost í muslima je  

zvěstovat  boží vládu. Sama víra je v rámci is lámu postavena na šest i 

postulátech. Nejprve musí každý muslim věř it  v jediného Boha, Alláha,  

dále pak musí věř it  v anděly,  nadpozemské bytost i Alláhem stvořené,  

každý muslim musí také věř it  ve svat é texty,  které mu byly dány 

prost řednictvím proroků. Povinnost í muslima je rovněž tyto proroky ct ít  

a poslouchat ,  je likož skrze ně byla zjevena Alláhova vů le lidstvu.  

Součást í muslimského vyznání je také víra v Soudný den a poslední část  
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základu islámské víry tvoř í víra v neovlivnit elnost  předurčení 

(predest inaci).  [Yaran 2007: 22] 

Víra v Alláha,  jako stěžejní východisko muslimské víry,  v sobě obsahuje 

povinnost  věř it  v jediného Boha stvoř itele,  který je jediný nejvyšš í a  

nemá nikoho sobě rovného, nemá ani předchůdce, ani potomky.  

Muslimové př ikládají Alláhovi mnoho at ributů a vlastnost í,  a le za hlavní 

z nich,  které definují jeho suverenitu,  považují život ,  věčnost ,  jednotu,  

sílu,  pravdu, krásu,  spravedlnost ,  lásku a božství.  [Yaran 2007: 24]  

Muslimské po jet í jed iného Boha se rovněž odráží v jeho  

všudypř ítomnost i; d le Koránu Alláhovi patří Východ i Západ a je  

vševědoucí a všeobjímající.  [Korán 2:  115] Poznání Alláha vycház í 

z Koránu coby hlavní,  svaté knihy muslimů, obsahujíc í zvěstování 

zprostředkované proroku Mohamedovi archandělem Gabr ielem. Text  

Koránu je nezměnitelný, závazný a věčný. Mnozí muslimové považuj í 

Korán za jedinou knihu, která by měla ř ídit  je jich život  a ř íkají,  že není 

t řeba dalších zákonů a nař ízení,  vytvářených lidmi,  je likož Korán již  

obsahuje vše,  co společnost  pro své správné fungování potřebuje.  [Yaran 

2007: 29]  

Ostatní posvátné texty pocházejí rovněž od proroka Mohameda a jeho  

následníků, kteř í byli povo láni k zdůvodňování a pozorování bož í 

existence.  [Yaran 2007: 23] Povinnost  věř it  slovům proroků je dána 

Koránem, kde se praví,  že věř ící musí věř it  Bohu samému, jeho andělům,  

slovům božím a také těm, kteř í toto slovo př inášejí lidem. [Korán 2:285]  

V Koránu se pro ty,  kdo jsou t lumočníky boží vůle lidstvu, objevuje hned 

něko lik výrazů. Jsou jimi např íklad prorok (nabi),  posel (mursal),  ten,  

který oznamuje (bashir),  ten,  který varuje  (nadhir) atd.  Tito  vyvo lení 

pak mají nárok na úctu muslimské spo lečnost i a na poslušnost ,  která se 

odvíjí nejen od toho, že zpráva, kterou př inášejí,  pochází od Alláha,  ale  

rovněž od toho, že t ito  vyvo lení musí disponovat  zvláštním charakterem 

a vlastnostmi,  které byly důvodem toho, proč je Alláh za své posly určil.  
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Jako počet  proroků, kteří byli dáni lidem, je  obvyk le uváděno čís lo  

124 000 [Yaran 2007: 30],  z čehož je zjevné, že pr inc ip komunikace 

s Alláhem skrze prost ředníky,  proroky,  a následování je jich s lov a 

př íkladu, jsou v muslimské spo lečnost i silně zakořeněny.  

Život  po smrt i je dalším pr incipem,  který obnáší muslimská víra.  Ta 

ř íká,  že všechen pozemský život  v jednu chvíli pomine a tento okamžik 

je  nazván Posledním nebo také Soudným dnem (Qtyamat) .  Každý č lověk 

bude v ten čas př iveden znovu k životu (Hashr)  a postaven před Alláhův 

soud (Hisab)  a zde bude posouzen celý jeho pozemský život .  V závis lost i 

na svých skutcích pak budou lidé buď odsouzeni k  posmrtnému životu 

v pekle (Džahannam) ,  anebo odměněni životem v ráji (Džannat).  [Yaran 

2007: 31]  

Víra v osud a zároveň víra ve svobodnou lidskou vůli býva j í 

dohromady označovány za poslední znak víry pravého muslima. Dle 

is lámu není lidská povaha ani dobrá,  ani zlá a je tedy pro každého  

člověka možné, aby si vybral vnit řní povahu svých budoucích skutků. 

Př itom by však v př ípadě, kdy by lidské činy závisely jen a jen na lidské 

vůli,  došlo k zásadnímu omezení svrchované boží moci.  Na druhou st ranu 

v př ípadě abso lutní boží moci by však došlo k omezení lidské vůle,  

kterou každý člověk na základě vůle Alláha disponuje.  Tímto dilematem 

se islámšt í mys lit elé zabývají od založení is lámu. Dnes muslimové svou 

svobodnou vůli převážně chápou tak, že i když mají př i konání skutků 

vždy výběr mezi dobrým a zlým postupem, pak pokud budou př i svých 

rozhodnut ích poslouchat  Alláha a jeho př ikázání,  př inese jim to vždy 

dobro. [Yaran 2007: 36] 

Dle Koránu se mají věř ící navzájem chránit  [Korán 9:71],  což by mělo  

př inášet  jednotu a soulad do muslimské obce.  Mezi muslimy však mohou 

vznikat  spory v důsledku rozdílného nazírání na některá fakta jejich 

vlastní histor ie a také kvůli nuancím ve výkladu Koránu.  Existuje ale  

pět  základních pilířů is lámu, které jsou spo lečné pro všechny muslimy 
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bez ohledu na to ,  k jaké větvi is lámu se řadí.  Islám vyžaduje po všech 

věř ících,  aby byli těmto základním pilířům zcela oddáni.    

Prvním pilířem je vyznání víry ,  které v sobě mimo jiné př ináší povinnost  

všech muslimů být  za všech okolnost í t ím, kdo svědčí o  existenc i 

jediného boha. Tomuto vyznání se rovněž ř íká sahada ,  tedy svědectví.  

Dalším pilířem islámu, který musí každý pravověrný muslim dodržovat ,  

je modlitba ,  jež musí být  prováděna pětkrát  denně. Třet ím pilířem je 

takzvané očištění  (zakat) něco na způsob daru těm, kteř í jsou v nouzi,  

kdy věř ící si př ipomína jí,  že veškerý je jich majetek patří Bohu, který je  

vlastníkem všech věcí.  Proto se mají věř ící uvo lit  k darování 2,5 % 

svého ročního př íjmu chudým a potřebným.  Kromě zakatu plat í ještě  

muslimšt í věř íc í poplatek svým náboženským vůdcům. Čtvrtým pilířem 

is lámu je půst o Ramadánu ,  který t rvá celý měsíc,  a  to  od úsvitu do 

soumraku. Posledním pilířem is lámu je pouť do Mekky, jejíž  vykonání 

alespoň jednou za život  je povinnost í každého dospělého muslima.  

[Esposito  2002: 21]  

Dva základní proudy mezi muslimskými věř ícími jsou sunnité  a šíit é.  

Rozdíl mezi nimi vychází z histor ických událost í.  Sunnité věř í,  že 

vzhledem k tomu, že Mohamed neurčil svého následovníka,  má být  jeho  

nástupcem ten nejlepší,  nejvíce kvalifikovaný a ten bude buď vybrán,  

nebo zvo len. Tak vznikla inst ituce kalifátu.  Rozdílný výk lad dějin 

zastávají šíité,  kteř í věř í,  že Mohamedovo následnictví mělo  být  dědičné 

a že oni jako potomci Mohamedovy dcery Fat imy a jejího manžela Alího  

by měli být  právoplatnými světskými vládci muslimského světa – imámy.  

Imámové se stávají interprety boží vůle a práva,  přestože nejsou proroky,  

a je jich výroky, skutky a učení jsou pro šíit y závaznými a doplňují Korán 

a také Sunnu, soubor výroků a činů proroka Mohameda. [Esposito  2002:  

43] 
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Pojem is lám znamená podvo lení se boží vůli,  tedy každý muslim je 

povinen poslouchat  boží př ikázání tak,  jak je předepsáno v zákoně 

is lámu. Úko lem každého muslima je  uskutečňovat  Alláhovu vůli,  

rozšiřovat  a chránit  muslimskou komunitu pomocí bo je,  džihádu, který se 

odehrává v rámci cesty,  šar í’y.  [Esposito  2002: 139] Koránské text y 

poskytují morální pravidla jak pro jednot livé muslimy, tak pro celou 

muslimskou komunitu.  Sunna, popisujíc í mnoho t radic t ýkajíc ích se 

Mohamedova soukromého i veřejného ž ivota,  zobrazuje is lámskou víru v 

praxi a vysvět luje tak pr inc ipy muslimského života uvedené v Koránu.  

[Esposito  2002: 140]  

Typickým znakem islámu je rozdílný př ístup a výk lad právních předpisů 

v závis lost i na právní ško le,  která výklad provádí.  Závaznost  šar í’ y 

znamená jeden ze základních problémů zavádění moderních právních 

reforem. [Esposito  2002: 141] Muslimské vnímání náboženství a státu se 

v mnohém pro lína jí.  Boží př íkazy musí být  dodržovány jak v soukromém,  

tak ve veřejném životě.  Proto ideální forma muslimského státu je taková,  

kdy po lit ická autorita dohlíží na implementaci všech př ikázání daných 

Koránem a dodržování př íkladu daného Sunnou. [Esposito  2002: 152] 

Islám nemá žádnou předepsanou státní formu. Většina vlád existujících v 

jeho rámci nejsou vo lené,  v jejich čele stojí králové či armáda. Ale v 

posledních letech dochází k rozšiřování počtu vlád založených na 

pravidelných a častých vo lbách, jako je tomu např íklad v Indonésii,  

Bangladéši či Senegalu.   

Korán jasně uděluje všem právo na soukromý majetek a obchod.  

[Esposito  2002:162] Korán však zároveň ukládá povinnost  bohatých 

starat  se o chudé a znevýhodněné, čímž správný muslim plní svou 

povinnost  vůči Sunně. [Esposito  2002: 163] 

1.2.2. Politický islám 
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Pro účely této  práce je důležit é definovat  jak islám náboženský, tak 

především is lám po lit ický. Pod po jmem polit ický is lám můžeme chápat  

vztah mezi is lámem a světskou vládou, který je dán a upraven na základě 

Koránu a dalš ích náboženských textů islámu. Muslimy samotnými je  

polit ický is lám definován tak,  že pokud je  Islám ztělesněním víry,  a tedy 

má mít  vliv na všechny aspekty lidského života,  musí být  skrze něj 

rovněž definována opt imální po lit ika,  kterou by měly muslimské země 

následovat .  [Fuller 2003: 1] 

Na základě posvátných muslimských textů můžeme hledat  opt imáln í 

uspořádání is lámského státu,  kde hlavním zástupcem Alláha na zemi byl 

jeho posel,  Prorok, který měl právo jmenovat  vládce (waliho) ve všech 

oblastech islámského státu a rovněž jeho zástupce (amila).  Prorok 

Mohamed měl rovněž za úko l kontrolovat ,  zda dosazení místodržíc í 

vládnou zemi podle správných pravidel.  Při hledání př ikázání,  podle 

kterých mají vládnout ,  musejí nejprve hledat  v Koránu; pokud by tam 

odpověď na svou otázku nenašli,  mohou ji hledat  v Sunně, a pokud ani 

zde by nebyli uspoko jeni,  mohou si vytvořit  svůj vlastní samostatný 

úsudek ( idžt ihád).  Alláhův posel měl za vládce vybírat  t y nejpř ík ladnějš í 

z muslimů. Židé a křesťané, kteř í př ija li is lám dobrovo lně,  se měli těšit  

stejným právům a výsadám, jako ostatní muslimové. Úko lem Proroka 

byla rovněž kontrola dosazených vládců a úředníků, kteř í zemi 

spravovali.  [Tahr ir,  Nabhani 1998: 120]  

Alláhův posel také ustanovil úředníky, kteří vedli nejdůležitějš í úřady 

státu,  jako např íklad st rážce poslovy pečetě,  tvůrce smluv, správce 

válečné koř ist i,  dohlížit el nad finančními t ransakcemi atd.  Mohamed 

otázky vlády konzultoval se svými vybranými spo lečníky, především s 

těmi,  kteř í mě li hlubokou oddanost  a  porozumění is lámu. Všichn i 

dohromady pak představovali Majlis al-Ummah ,  tedy shromáždění obce.   

Alláhův posel za svého života nastavil opt imální parametry islámského  

státu,  dosadil vládce,  úředníky a také radu Šúra .  Po smrt i Proroka došlo  
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k rozhodnut í v rámci obce,  že je  t řeba určit  jeho následníka,  který však 

nebude prorokem,  ale  pouze hlavou státu,  tedy kalifa .  [Tahr ir,  Nabhani 

1998: 121] Domácí po lit ikou islámského  státu by mělo být  především 

zavádění vlády islámu do vnit řních st ruktur státu.  Vnit řní zákony by 

měly garantovat  dodržování islámských r ituálů a uct ívání,  stejně tak jako  

zajist it  t resty př i porušení muslimských zákonů a dbát  na dodržování 

muslimské morálky. Systém, který měl dohlížet  na dodržování is lámu v 

rámci is lámského státu, ať už ze st rany muslimů či nevěř ících,  se 

nazýva l Hukm Šarí’y  [Tahr ir,  Nabhani 1998: 134]  

Myšlenka, že Islám je adresován všem lidem a že jeho pravidly by se 

měli ř ídit  všichni,  př ináší zajímavý úhel pohledu na práva menš in v 

rámci is lámského státu.  Ty by tot iž dle  tohoto pravidla vůbec neměly 

existovat ,  je likož na všechny obyvatele islámského státu se má pohlížet  

jako na jeho právoplatné občany, pokud t ito  plní své občanské povinnost i 

a ř ídí se pravid ly danými šar íou. [Tahr ir ,  Nabhani 1998: 135] Z tohoto 

pr incipu odvíjejí jak názory těch, kteř í porušování práv menšin v rámci 

is lámského státu popírají,  tak t y hlasy,  které hovoř í o  porušování práv a 

ut lačování menšin.  Řád vtělený do šarí’y je stejně jako ona, coby 

neoddělitelná součást  islámu, závazným předpisem pro všechny muslimy.  

Přestože dochází k mnoha nuancím ve výkladu šar í’y a  v některých 

oblastech byla šar í’a nahrazena právem vycházejícím z evropských 

vzorů, pro oblast  rodinného a dědičného práva je  výlučným právním 

pramenem. [Kropáček 1979: 9] V ideálním islámském státu by však měla 

být  šar í’a uplatňována ve všech oblastech a podle ní by měla být  

odebrána práva každému, kdo by se islámem neř íd il,  bez ohledu na jeho  

náboženskou, či po lit ickou orientaci.  Občanství je v šar í’e chápáno jako  

př íslušnost  těch, kdo žijí pod vládou islámu a tento fakt  je tedy 

opravňuje k užívání výhod, které občanství islámského státu přináší.   

Př i uvádění pravidel šar í‘y do praxe je  t řeba mít  na zřeteli i lidský 

rozum, 'Illah ,  kterého je t řeba př i každém vládním úkonu. Př i vytváření 
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legislat ivy, jejímž základem je šar í’a,  je  proto v potaz brána i právní 

st ránka šar í’y,  niko li jen st ránka náboženská, s t ím, že tento náhled 

vyúst í ve verdikt ,  který bude následně převzat  kalifátem a stane se 

zákonem závazným pro všechny. V rámci muslimského státu je tedy 

nevyhnutelné,  aby se všichni obyvatelé podřídili zákonům šar í’y.  Nikdo  

z muslimů nepopírá funkci šar í’y jako jednoho ze základních právních 

dokumentů,  avšak díky itžt ihádu dochází k rozdílným pohledům na 

Sunnu a Korán coby zdro je šar í’y.  Výs ledkem těchto rozdílných názorů 

je  vznik ško l,  které učí různému právnímu výkladu. Některé z předpisů,  

které šar í’a  obsahuje,  však poskytují pouze jedno možné vysvět lení a  

př ístup, jako je např íklad useknut í ruky zlodějům, povinnost  poskytovat  

zakat ,  povinnost  modlit  se pětkrát  denně atd.  [Tahr ir,  Nabhani 1998:  

145] Povinnost í kalifátu je  jak začlenit  šar íu do právního rámce státu,  

tak rovněž dohlížet  na dodržování r ituálů a náboženských úkonů, které 

jsou s is lámem spo jeny.  

Potrestán by měl být  každý, kdo se nemodlí,  nebo ten,  kdo odmít á půst  

během Ramadánu. Islámský stát  kromě muslimů může zahrnovat  ještě  

další obyvatele,  které dělí do t ří část í:  první část í jsou t i,  kdo o sobě 

tvrdí,  že jsou muslimové, avšak př itom věř í něčemu, co islámu odporuje.  

Další skupinou jsou lidé Knihy, k nimž jsou řazeni i ž idé a křesťané, a  

t řet í skup inou jsou po lyteisté,  mezi něž patří např íklad Majusové ,  t j.  

uct ívač i ohně, hinduisté,  buddhisté atd.  Na základě práva šar í’a  by těmto 

obyvatelům mělo být  povo leno provádět  svatby a rozvody v souladu s 

jejich vlastním právem a př i jejich soudních rozepř ích by měl být  

stanoven soudce, který pochází z jejich vlastního lidu.  [Tahr ir,  Nabhani 

1998: 139] Ideální is lámský stát  má dánu nejen domácí po lit iku,  ale  

rovněž po lit iku zahraniční,  která upravuje vztahy s okolními státy.  

Základním úko lem zahraniční po lit iky má být  starost  o  zahraničn í 

zálež itost i ummy, př ičemž dalším hlavním posláním zahraničních vztahů 

muslimské obce je propagace islámu do každého národa a spo lečnost i 
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jako jedna z hlavních činnost í každého muslima. Všechny mezinárodní 

smlouvy a veškerá jednání by měly být  vedeny především v zájmu 

rozšiřování islámu. Metoda, kterou má být  is lám šířen,  je džihád, tedy 

svatá válka.  Džihád má být  dle is lámské t radice veden prot i těm, kdo  

odmít ají víru v Alláha; pokud by tuto víru př ijali,  stanou se tak členy 

ummy a bo j prot i nim je zakázán. Dle pravidel džihádu je  rovněž zakázán 

bo j prot i těm, k nimž se vo lání o  př ijet í is lámu nedostalo.  [Tahr ir,  

Nabhani 1998: 144] Praxe islámského státu však ukazuje i jiné možnost i 

zahraniční po lit iky než je  džihád, jako např íklad podepisování mírových 

smluv s okolními zeměmi, uzavírání smluv týkajíc ích se ekonomických 

zálež itost í atd. ,  pokud jsou tyto smlouvy v zájmu muslimského 

obyvatelstva.  [Tahr ir,  Nabhani 1998: 146]  

Na rozdíl od důrazu na individualitu,  která je běžná v západních zemích,  

je is lámská spo lečnost  založena především na poutech vytvořených v 

komunitě,  v ummě, tedy obci,  která je  jednou ze základních jednotek 

muslimské spo lečnost i.  Muslimové cít í spec iální provázanost  v rámci 

muslimské obce,  která přesahuje kmenová, etnická i národní pouta.  Tak 

vnik la nová ident ita,  kdy každý je  především muslimem a až pak členem 

národa. Islám v rámci ummy rovněž teoret icky za jišťuje naprostou 

rovnost  všech věř ících mezi sebou. [Esposito  2002: 15] 

Neexistuje jasně daný po lit ický systém, který by měl být  v rámc i 

is lámského státu uplatněn. Proto je hlavním vzorem pro vládu v 

is lámských zemích po lit ická praxe,  kterou Mohammed uplatňoval po  

dobu svého působení v Medíně.  [Kropáček 1996: 63] Legit imita vládce 

nemusí být  dána vo lbami,  ale  je dána dodržováním pravidel popsaných v 

šar í’e,  Sunně a Koránu. V takovém př ípadě může být  za vládce legit imně  

uznán i jakýko li uzurpátor.  [Kropáček 1996: 65] 

Dnešní po lit ický is lám je postaven na něko lika základních pr incipech.  

Jedním z nich je  suverenita moci (hákimíja) ,  kterou disponuje jen Alláh.  
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On je  rovněž jediným oprávněným zákonodárcem. Pokud světský vládce,  

na něhož je delegována moc boží,  nenachází odpověď na otázky vládnut í 

v posvátných textech, musí se obrát it  na duchovní,  jejichž úko lem je v 

takových př ípadech vyhledat  nejvhodnější interpretaci textu.  [Kropáček 

1996: 63] 

Př i vykonávání spravedlnost i má každý muslim brát  na zřetel,  že prot i 

všem nevěř ícím a těm, kdo nejsou na st raně boží,  je t řeba vést  bo j až do 

konečného ustavení boží vlády. [Kropáček 1996: 64]  

 

2. Prameny práva 

Účelem této kapito ly je definovat  základní prameny práva, na nichž staví 

Západ a islám nejen svůj právní systém,  ale z nichž vycháze ly rovněž 

polit ické teor ie státního uspořádání.    

2.1. Právní teorie a prameny západního práva 

Pro západní,  demokrat ické právo, je t ypické,  že odvozuje svůj původ a 

své prameny od práva ř ímského, což plat í především pro země st řední a  

západní Evropy, které pr incipy ř ímského práva přenášely v minulost i i  

do svých ko lonií.  Římské právo částečně rozvíjelo  již  existujíc í právn í 

pr incipy dané řeckými mys lit eli.  Západní civilizace a její právní systém 

v sobě může rovněž obsahovat  právo germánské, které se do určité mír y 

liš í od práva ř ímského, je t ypické pro skandinávské země a jeho  

kombinace s právem ř ímským se objevuje i v zemích st řední Evropy.  

Dalším zcela jedinečným typem práva západního světa je právo br itské,  

které vychází z pr incipu precedentu.  [Pollock 1903: 505] Tato práva,  

tedy germánské a br it ské a je jich prameny nemají pro účely této  práce 

zásadní význam.  

2.1.1. První právní teorie starého Řecka 
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Řecká civilizace je  jedním ze základů západní kultury a právě stař í 

Řekové byli těmi,  kdo se začali akt ivně zabývat  vztahem mezi člověkem,  

zákonem a spravedlnost í.  [Kelly 1992: 1] 

Řecké právo má odlišný charakter v porovnání s právem ř ímským. Tento 

fakt  je dán var iabilitou,  která je pro řecké právo i literaturu t ypická,  

neboť starověké Řecko nebylo tvořeno jedním správním celkem, ale jeho  

území bylo sídlem velkého počtu kmenů mluvíc ích mnoha dialekty.  

[Kelly 1992: 4] Histor ické prameny řeckého práva není snadné dohledat .  

Přestože Řekové byli zakladateli mnoha vědeckých discip lín,  právní věda 

mezi nimi není.  Hlavními zdro ji idejí řeckého práva jsou umělecká díla,  

která popisují soudní spory,  vládní výnosy atd.   

V Homérových časech legis lat iva v dnešním smyslu neexistovala.  Krá l 

nevytvářel ucelené zákony,  stát  fungoval jen na základě konkrétních 

výnosů, v soudních př ích král či soudci nerozhodovali dle předem daného  

systému a záleže lo de facto jen na jejich úsudku v dané situaci,  jak spor 

rozhodnou a ke zcela opačnému rozsudku mohlo do jít  i ve dvou 

totožných př ípadech.  

Jedním z po jmů, který v řečt ině označoval zákon a právo, bylo  slovo 

themis,  kromě jiného i jméno řecké bohyně, která ztělesňovala pořádek a 

zákon mezi lidmi.  Themis znamenalo jak vládu bohů, tak vládu králů,  

bylo po jmem označujíc ím vše morálně př ijatelné,  spravedlivé a ctnostné.  

Zat ímco themis bylo především zákonem božským, u Homéra je  možné 

nalézt  ještě jedno slovo, dikē,  které popisuje spravedlnost  jako pozemský 

zákon. [Kelly 1992: 7] 

Ve stalet ích,  která následovala po Homérovi,  došlo  ke zrodu nového  

výrazu, nomos,  který byl pro vznik právní vědy klíčový. Zákon v 

dnešním po jet í se na řeckém území vyskyt l až s reformami zákonodárců 

Dracona a So lóna, kteř í působili na přelomu sedmého a šestého stolet í 
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před naším letopočtem. Řekové postupně stále více chápali nutnost  

zavedení psaného práva, neboť nepsané právo zvykové mohlo být  často 

dezinterpretováno.  

Řekové si byli vědomi možných var iant  mezi právem a jeho výk ladem,  

stejně tak jako faktu,  že právo může být  pouze vyjádřením zájmů 

vládnoucí t ř ídy; proto někteř í z nich popírali morální povinnost  zákony 

poslouchat .  [Kelly 1992: 18] Se vznikem řeckých zákonů byl spjat  

problém je jich dodržování,  resp.  post ihů za jejich porušování.  Mnoz í 

řečt í filozo fové si př itom kladli i o tázku, jak postupovat ,  pokud by došlo  

ke konfliktu mezi právem a morálkou.  

Problemat ice spravedlnost i a zákona se věnoval v ho jné míře i 

Ar istoteles ve své Et ice Nikomachově, v níž se domnívá, že spravedlnost  

může fungovat  pouze mezi subjekty,  jejichž vztahy jsou regulovány 

pomocí práva,  zákona, a př ičemž zákon je předurčen pro situace,  kdy 

hrozí nespraved lnost .  Podle Ar istotela existují dva druhy spravedlnost i,  a  

to  dist r ibut ivní a korekční.  Spravedlnost í dist r ibut ivní chápe 

spravedlnost ,  která je uplatňována př i přerozdělování bohatství,  

postavení či veškerého dělitelného majetku obce.  Uvedená definice 

zjevně koresponduje s legis lat ivní just icí,  jež je zobrazována v zákonech 

a dalš ích vládních opatřeních obsahujících výhody nebo naopak post ihy.  

Tato opatření můžeme považovat  za racionální i morální.  [Kelly 1992:  

26] Korekční spravedlnost  není spravedlnost í legislat ivní,  a le spíše j i  

můžeme nazvat  spravedlnost í soudní.  Úkolem této spravedlnost i je uvést  

na pravou míru vše,  co se odchýlilo  od normy. Jejím úko lem je uvést  

stav věcí zpět  do rovnováhy.  V př ípadě korekční spravedlnost i není brán 

stejný ohled na oko lnost i vnit řní v porovnání se skutečnostmi vnějšími,  

t j.  tehdy, kdy korekční spravedlnost  nečiní rozdíl mezi př ípadem, kdy byl 

dobrý č lověk okraden člověkem špatným a př ípadem, kdy byl špatný 
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č lověk okraden t ím dobrým; v obou př ípadech tot iž došlo k totožnému 

zločinu. [Kelly 1992: 27] 

Jednou ze zásad, která byla z řeckého práva převzata do práva 

moderního, je  rovnost  před zákonem,  zavedená v rámci So lónových 

reforem. Dalš ím pr incipem, jejž moderní západní systémy převzaly,  je  

teorie t restu,  objevující se již u Platóna. Ten chápe dvě roviny t restu,  

první nápravnou, která má toho, kdo se prot i zákonu proviní,  potrestat  a 

př ivést  ho k nápravě. Druhou rovinou je pr incip odstrašující,  jímž každý 

t rest disponuje a který má př ípadné pachatele odradit .  [Kelly 1992: 31]  

Další oblast ,  ve které Řekové cít ili nutnost  zavést  právní opatření,  byly 

aspekty spo jené se soukromým vlastnictvím, majetkem.  Platón např íklad 

chápe, že abso lutní rovnost  v mater iálním vlastnictví nebude nikd y 

možná, a proto je t řeba zákonem vymezit  vztahy pro ty,  kdo majetkem 

disponu jí a stát  by měl být  schopen jim toto právo na vlastnictví majetku 

nejen poskytnout ,  ale zajist it  i jeho dodržování.  

Rovnost  před zákonem, i sonomnia ,  je  posledním z klíčových po jmů,  

které dotvářejí komplexnost  řeckého práva. Rovnost  však nebyla vžd y 

samozřejmost í.  S př íchodem So lónových reforem se vnímaní rovnost i 

před zákonem mění.  Platón ve svém díle  Menexenos cit uje jeden z 

Per iklových pro jevů, který jasně uvádí,  že rovnost ,  kterou je člověk 

obdařen př i svém narození,  zavazuje ke snaze dosáhnout  př irozené 

rovnost i i před zákonem. [Platón 1999: 14]  

2.1.2. Římský právní systém a římské zákony 

Římský právní řád má pro legis lat ivní podobu evropských států zcela 

zásadní význam. Na vývo j právního systému ř ímské ř íše měla vliv i 

řecká filozo fie,  především stoikové, kteř í působili skrze své spisy na 

myš lení ř ímské vzdělané t řídy a ř ímských právníků. [Kelly 1992: 47]  

Kromě znalost i stoických filozo fických textů souvisejíc ích s právem měl i 

Římané ještě jednu zásadní výhodu, jíž př i vytváření právního systému 
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d isponovali,  a to  precizní systém organizace a shromažďování právních 

mater iálů.  [Kelly 1992: 48] 

Pro právo západní je klíčovým pr incip př irozeného práva, který byl ve 

starověkém Římě nejvíce rozvíjen.  Jedním z těch, kdo se snažili nalézt  

adekvátní definic i př irozenost i a práva z ní vycházejíc ího, byl Cicero,  

který př irozenost  chápal jako zdroj mravních zásad daný všem 

jednot livcům skrze je jich rozum. [Kelly 1992: 57] Dalším z pr incipů,  

vycházejících  

z př irozeného práva, bylo i právo na sebeobranu, které je  právním 

pr incipem i v dnešních demokrat ických zemích.  

Př i zkoumání povahy práva a jeho vlastnost í vytyč ili Římané jeden ze 

základních ideálů práva,  a to vládu práva, tedy stav,  ve kterém je právo  

postaveno jak nad spo lečnost í,  tak nad panovníkem, jenž spo lečnost i 

vládne. Právo je tedy závazné pro všechny.  [Kelly 1992: 50]  

Teorie t restu v Římské ř íš i nese jasné známky vlivu řeckých filozo fů.  

Seneca chápe t ř i složky, které v sobě t rest  nese: první z nich je  náprava 

zločince,  dále by pak měl t rest  fungovat  jako varování pro př ípadné 

budoucí zločince a konečně, udělením t restu či odst raněním zločince ze 

spo lečnost i se spo lečnost  sama stává bezpečnějš í.  [Kelly 1992: 72]  

Další z ř ímských myslitelů,  Aulus Gellius,  př i zkoumání Platonova po jet í 

a smys lu t restu postrádal jednu věc.  Vedle nápravy zločince,  ochrany 

spo lečnost i a snahy odradit  ostatní od spáchání zločinu byla pro něho  

klíčovou i sat isfakce,  zadost iuč inění,  které potrestání pachatele př ináš í 

těm, na nichž byla kř ivda spáchána. [Kelly 1992: 73] 

Otázka začlenění inst ituce soukromého majetku do právních předpisů 

byla v Římě samozřejmou, neboť soukromé vlastnictví tam existovalo  

ještě dř íve,  než vznikly první zákony. Ochrana soukromého vlastnictví 

tedy znamenala,  že je  t řeba vytvoř it  podmínky pro to ,  aby právo vždy 
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zaručovalo každému ochranu jeho majetku a rovněž mu dávalo záruku, že 

může vždy plně užívat  to,  čeho je vlastníkem. [Kelly1992: 76] 

 

2.1.3. Kanonické právo 

Západní kultura a je jí právo mají své kořeny pevně provázány s církví a  

církevním právem. V raném st ředověku dochází k pro línání pr incipů 

ř ímského práva s teokrat ickým po jet ím spo lečnost i.  Koncepce, která 

určuje boží vůli za zdro j moc i a zdro j práva,  byla pro st ředověkou 

křesťanskou spo lečnost  typická.  Panovník,  dosazený Bohem, se měl ř ídit  

zákonem božím a př irozeným právem. [Berman 1983:  273] Právo bylo  

zálež itost í především církevních představit elů,  niko li právníků. [Kelly,  

1992, 180] Po pádu Západoř ímské ř íše se tehdejší vyspě lý svět  dostal 

pod dominanci katolické církve.  

Ve st ředověku bylo pro právní vědu ne jdůležitějš í učení sto iků,  

patrist ika,  a dále pak Aristotelova polit ika,  která byla v roce 1260 

přeložena do lat iny. [Berman 1983: 275] První spis,  který ve své 

podstatě zašel až za hranice učení stoiků a patr ist iků,  byl Policraticus ,  

sepsaný Johnem ze Salisbury,  ohrazující se prot i papežskému 

disponování světskou mocí.  [Berman 1983: 275] Salisbury chápa l 

světského vládce jako hlavu státu,  který byl tělem celé země a jejích 

zákonů. Proto by mu měla být  dána světská moc, jíž má disponovat  

pomocí své po lit ické autorit y.  Tato autor ita je dána Bohem, neboť on 

jediný může moc delegovat .  [Berman 1983: 281]  

S př íchodem scho last iky dochází v díle Tomáše Akvinského k pro línání 

Ar istotelova učení o  přirozených právech člověka s křesťanskými 

doktrínami.  Kler ikální filozo fové té doby však byli téměř jednomyslně 

zaměřeni prot i světskému abso lut ismu. [Kelly 1992:  130] Ve dvanáctém 

a t ř ináctém stolet í kladou vzdělanci důraz na spo jení mezi právem a 



  

 

23 

  

všeobecným dobrem a mezi právem a spravedlnost í,  hodnotami,  které 

mají být  předmětem lidské vlády. V díle Summa Theologica  Tomáše 

Akvinského lze nalézt  rovněž první systemat ické zobrazení lidského  

práva, které je propojeno a definováno vyšším zákonem, daným 

př irozenost í a Bohem. [Ke lly 1992: 134] 

Tomáš Akvinský t rvá také na propo jení práva a rozumu, rozumu který 

umožňuje poznání práva př irozeného. Lidské právo má kvalit y práva jen 

tehdy, pokud je poznáváno rozumem. Vše, co se od rozumu odklání je  

pak zákonem nespravedlivým.  [Akvinský 1947:  1258] Zákon boží však 

stále  zůstává nad zákonem př irozeným,  nad zákonem př írody i nad 

zákonem lidským. [Akvinský 1947: 1480]  Summa theologica  dělí právo a 

zákon na něko lik část í,  na právo lidské,  př irozené, věčné, ale také právo  

hř íšné,  které se ke slovu dostává,  pokud se člověk odkloní od rozumu.  

[Akvinský 1947: 1479] S př íchodem patnáctého a šestnáctého stolet í je  

vnášena do teorie práva nová myš lenka. Všichni myslitelé té doby, ať už 

se jednalo  o Bodina či Machiavelliho,  t rvají na tom, že panovník nikdy 

nesmí stát  nad zákonem,  i kdyby sám zákon navrhl.  Zákony musí být  

dodržovány všemi,  bez ohledu na stav.  [Kelly 1992: 177]  

 

2.1.4. Vývoj teorie práva v době osvícenství  

S postupem času začíná být  pro filozofy př irozené právo hlavním 

zdro jem zákonů a spravedlnost i.  Např íklad teolog Gabr ie l Vizquez píše,  

že ani boží vůle či rozum nejsou pr imárními zdro ji dobra či zla,  ale  

těmito zdroji je  pravá podstata věcí,  která je každé věci př irozená. S  

touto formulací se Bůh stává pouze rádcem př i hledání cesty k tomu, co  

je  správné, niko li však původním tvůrcem správného. Tento názor začíná 

být ,  obzvláště v době nastupujícího racionalismu, velmi populární.  

[Kelly 1992: 187] Čím dále,  t ím více se objevují i hlasy prot i ot roctví,  
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které v šestnáctém stolet í zůstávalo stále normální praxí.  Jako př irozený 

je  s ice chápán pr incip,  dle kterého zákon umožňuje jednomu člověku 

vládnout  nad druhým, avšak tato  vláda nesmí porušovat  základní 

pr incipy př irozené lidské svobody. [Kelly 1992:195]   

S př íchodem osmnáctého stolet í začínají být  mys litelé  kr it ičt í k  

dosavadnímu po jet í práva.  Montesquieu se zasazuje o  větší kr it ičnost  

vůči tehdejš ím inst itucím i zákonům. Zákony by měly být  vytvářeny 

především pro člověka a pro ulehčení soužit í v rámci spo lečnost i a  niko li 

pro udržení univerzálních standardů, které jsou považovány za dobré bez 

ohledu na situaci,  k  níž se vztahují.  [Montesquieu 1998: 72] Vláda 

rozumu a jeho abso lutní vliv na tvorbu práva je pro 18. stolet í zásadní.  

Ve spisu Duch zákonů Montesquieu píše,  že existují věčné, neměnné 

standardy a pr incipy, které jsou předchůdci pozit ivních lidských zákonů,  

př ičemž tyto pr incipy jsou poznatelné lidskému rozumu. Racionalist ické 

názory osmnáctého stolet í nezpůsobily pouze vznik mnoha akademických 

prací,  t ýkajících se př irozeného práva, ale vedly rovněž ke snahám o  

kodifikaci národních právních systémů vystavěných na ideálech 

př irozeného práva. [Kelly 1992: 262] 

Ve Francii tak dochází k tvorbě občanského zákoníku, který je vystavěn 

na základě př irozeného práva a rozumu. Kromě osvícenských myšlenek 

však tento zákoník obsahoval staré zvykové německé právo, jež bylo  

typické pro severní Franc ii,  dále právo ř ímské a právo církevní.  [Kelly 

1992: 264] Filozo fové všech evropských zemí pak rozšiřují schéma 

př irozeného práva, které načrt l ve svém díle Tomáš Akvinský. Na vývo j 

právní vědy měla vliv i revo luční nálada,  která se začala pro jevovat  jak v 

Amer ice,  tak ve Francii a vytvářela půdu pro první deklaraci základních 

lidských práv, spo jenou s touto epochou. Při zkoumání pramenů 

demokrat ického práva je  nutné zmínit  i koncepci Johna Locka. Ten ve 

svém díle popisuje př irozená lidská práva.  Řadí mezi ně právo na život ,  
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rovnoprávnost  či svobodu a uvádí,  že účelem vládních inst itucí je,  aby 

tato práva svým občanům zajist ily a v př ípadě, že tak neč iní,  ma jí občané 

právo na revo ltu.  [Kelly 1992: 269] 

Právě dílem Johna Locka se inspirovala  Deklarace nezávislo st i z roku 

1776, ze které pak př i definici zák ladních lidských práv vycházela i 

francouzská Deklarace práv člověka a občana z roku 1789. Deklarace 

nezávis lost i hlásá,  že všichni lidé jsou stvořeni tak,  že jsou si navzájem 

rovni,  všichni byli obdařeni právy jako je  svoboda, život  anebo nárok na 

štěst í.  Na to ,  aby bylo  na práva lidí dohlíženo nezávisle  a zodpovědně, je  

t řeba,  aby vláda,  která na dodržování těchto práv dohlíž í,  byla vo lena 

lidem samotným. Ve chvíli,  kdy by tato  práva začala být  vládou jakko l i 

porušována, má lid  nárok na její svržení a ustanovení nové.  Př irozeným 

právem je tedy chápáno i právo na odpor prot i zlovůli vládnoucí síly.   

Francouzská Deklarace svobod člověka a občana z roku 1789 rovněž 

garantuje právo na rovnoprávnost ,  svobodu, majetek (na rozdíl od 

amer ické deklarace,  která fakt ,  že ne všem obyvatelům mohla garantovat  

právo na majetek,  např íklad otrokům, řeší právem na úsilí o  štěst í)  nebo  

právo na odpor prot i út laku. Dek larace práv člověka a občana garantuje 

mimo jiné i právo part icipace na vyjadřování všeobecné vůle.  Svobodu 

tato  deklarace definu je jako vo lnost  dělat  cokoli,  co nezasahuje do práv 

ostatních.  Za svobodu považuje rovněž i svobodu vyznání a svobodu 

slova. [Kelly,  1992, 270] 

 

Př irozená práva jsou dle amer ické Deklarace nezávis lost i neměnná a jsou 

dána Bohem. Přesto,  že francouzská dekla race z amer ické vycházela,  liš í 

se v jednom základním pr inc ipu a to  v neměnnost i lidských práv, jelikož 

francouzská verze označuje základní lidská práva za svatá,  ale niko li za 

nedotknutelná,  Bohem daná a zákonem neupravit elná.  Georg Jellinek,  

který se zabýval vznikem Deklarace práv člověka a občana a je jím 

porovnáním s Deklarací nezávislost i,  ve svém díle chápe hlavní rozdíl 
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mezi těmito dvěma dokumenty v odvozování základních lidských práv.  

Za práva př irozená je tot iž označuje Deklarace nezávislost i,  která 

vychází z díla Johna Locka, zat ímco Deklarace práv člověka a občana 

neodvozuje základní lidská práva od jejich neměnné, Bohem dané 

postaty,  ale  považuje je za práva daná lidmi,  či lépe řečeno legis lat ivou,  

která může být  vždy změněna. [Kelly 2004, 3-10]  

Deklarace práv člověka a občana nebyla o jedinělým důkazem absence 

potřeby odvozovat  základní práva od práva př irozeného. V osmnáctém 

stolet í tot iž  nebyli vš ichni mys litelé  zastánci př irozeného práva. Jedním 

z jeho kr it iků byl David Hume. Jeho analýza rozumu jakožto cesty k 

pochopení př irozeného práva ř íká,  že teorie  zkoumání funkce rozumu ve 

vytváření a vnímání práva se nerovná praxi.  Lidské chování není podle 

Huma určeno neměnnými standardy př irozeného práva, ale je produktem 

lidských mot ivů, sklonů či vášní.  Hume t ímto popírá univerzální rozum,  

na kterém je založeno př irozené právo.  [Kelly 1992: 271] Těch, kdo 

př ikládali rozumu a př irozenému právu klíčovou roli,  bylo však mnohem 

více než skept iků. Klas ickým filozo fem osmnáctého stolet í je  již  

zmíněný Montesquieu, podle nějž by zákony měly být  nastaveny v 

souladu s povahou vládních systémů, jejichž právní rámec vytvářejí.  

Zákony by měly být  nastaveny a upraveny podle potřeb a charakter ist ik  

daného národa. Tím Montesquieu popírá myš lenku platnou od dob 

scho last iky, tedy myšlenku, že právo by mělo být  univerzální,  je likož má 

vycházet  z univerzálních pr inc ipů dobra.  [Montesquieu 1998: 271] Doba 

osvícenství př ináší rovněž novou inst ituci,  která na po li právní teor ie an i 

praxe neměla podobného předchůdce. Byla jí ústava,  tedy dokument ,  

který jasně definuje funkce a vztahy mezi základními státními orgány a 

stanoví pr inc ipy, na nichž by měl být  stát  postaven a jimiž by se měl 

ř ídit .  [Kelly 1992: 277] Právě 18. stolet í př ineslo na půdu západního  

práva ne jvíce myšlenek a prvků, které jsou dnes implementovány do  

všech demokrat ických ústav a zákonů. Tyto základní pr incipy starého  
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řeckého, ř ímského a evropského práva a filozo fie garantují vytvoření 

fungu jícího státu postaveného na demokrat ických základech bez ohledu 

na to ,  v jakém geografickém místě se jednot livé státy nacházejí.  

 2.2.    Prameny muslimského práva   

Při studiu is lámského práva je velký rozdíl mezi právními teor iemi 

is lámských zemí a praxí,  která je v těchto zemích uplatňována. Přestože 

základním pramenem práva je pro všechny muslimy šar í’a,  existují i 

další prameny,  jako např íklad právo kmenové, které bylo v nyně jších 

muslimských zemích používáno ještě před př íchodem islámu. Tyto právní 

t radice se však v mnohém mohou lišit  a tak je šar í’a jediným spo jujícím 

právem pro všechny muslimy.  

 

2.2.1. Historický vývoj šarí’y  

Otázka práva v jednot livých kulturách a civilizacích nevychází vždy jen 

z náboženského základu. Svůj podíl na vytváření právních základů mají i  

f ilozo fie,  po jet í morálky, et ika a jejich chápání v kontextu dané kultury.   

Faktem je,  že is lámské právo šar í’a nestojí pouze na Sunně. Dalš ím jejím 

pramenem je t radiční právo, které bylo  přet ransponováno ze zvykového  

práva starých Arabů. [Jur ji 1940: 33]  

Historie  sjednoceného islámského práva se datuje př ibližně k druhému 

stolet í od přesídlení proroka Mohameda z Mekky do Medíny v roce 622,  

tedy hidžry .  V té době se začalo upouštět  od starých právních zvyklost í a  

došlo ke vzniku prvních právních ško l.  Jejich cílem bylo i ut ř ídění a  

univerzalizace Sunny. Na konci 8.  stolet í nastal rozkvět  právních ško l,  

ne všechny však dokázaly obhájit  svou existenci a  mnohé z nich zanikly.  

Některé z  nich však přet rvávají dodnes,  jako málikovská ,  šaf iovská ,  

hanaf íjská  č i hanbalovská .  Např íklad  právní směr  hanaf íjský  madhab  byl 

oficiá lním právním směrem v Osmanské ř íš i a  i nyní je hlavním právním 
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směrem pro většinu sunnit ských muslimů v Iráku,  Turecku či Sýr ii.  

[Kropáček 1993: 119] 

Na přelomu 9. a 10. stolet í došlo k ustálení f iqhu ,  právní vědy 

vyk ládajíc í šar íu,  ve čtyřech madhabech .  Zakladatelé těchto čtyř  

madhabů  měli na rozdíl od nynějš ích is lámských právníků vo lnost  ve 

výk ladu šarí’y  a jsou nazývání mudžáhidy .  Všechny čtyř i hlavní 

sunnit ské Malaby  znamenají právní konsensus,  na který je brán ohled př i 

všech is lámských konferencích,  kterých se účastní právníc i ze všech čtyř  

madhabů ,  především proto,  že se je jich názory př íliš  neliš í,  kromě 

podrobnost í t ýkajíc ích se hmotného práva.  [Kropáček 1993: 121]  

Od 19. stolet í v důsledku ko lonizace probíhal v mnoha is lámských 

zemích proces pře jímání evropského právního systému a právo šar í’a  

bylo omezováno pouze na úroveň osobní,  niko li státní.  [Brown 1997:  

360] Došlo tak tedy k vlně,  která předznamenala př íchod budoucího  

odporu prot i opouštění t radičního práva. Právě nucené přebírání 

evropských právních vzorů vedlo  ke snaze znovu zavést  právo otců a 

kodifikovat  ho. Tak se stalo  např íklad v tehdejš í Osmanské ř íš i,  kde bylo  

zavedeno právo majalla ,  vycházejíc í z pr incipů  šarí’y .  Tento právní 

systém byl použit  některými imámy jako záminka k povstání v Jemenu v 

letech 1891 a 1904. Na jiných míst ech byly však nové zákony,  

vycházející z evropského práva, př ijaty v té době takřka bez námitek.  

Hlavním podnětem ke snaze včlenit  do nových ústav a zákonů 

muslimského světa více t radičního práva bylo zavedení nových zákonů v 

roce 1876. Hlasy prot i novým změnám se ze st rany zastánců šarí’y  

začaly ozývat  až o  čtyř i roky později.  Mnozí se rovněž obávali,  že př ijet í 

část i evropského právního  systému by mohlo ještě zvýš it  po lit ický vliv 

Br itánie na Egypt .  Na obavy ze st rany obhájců šarí’y  však nebyl př íliš  

brán zřetel a tak začaly v zemích Perského zálivu, podle vzoru Egypta,  

vznikat  dva typy soudů. Jeden se zabýva l osobními záležitostmi obyvate l 

a plně vycházel ze šarí’y .  Dalš í,  nově vzniklý t yp soudního  dvora,  
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fungoval na základě evropských zákonů a př íslušely mu záležitost i 

spadající pod t restní zákoník.  [Brown 1997: 361]  

 

2.2.2. Právní podoba šarí’y, její význam a uplatnění v praxi  

Význam slova šar í’a může být  int erpretován ve dvou různých podobách,  

odvíjejících se od osoby, která výklad podává. Z pohledu obyvatele 

západního světa je šarí’a  právem pevně spjatým s muslimským světem a 

jedná se o  soubor zákonů a př íkazů vycházejících z islámu. Pro muslimy 

má po jem šar í’a mnohem hlubší význam. Př i jeho chápání vycházejí z  

koránských veršů,  které šaríu ,  což v překladu znamená stezka, která byla 

př ipravena, vykládají jako předem danou cestu určenou Bohem a tudíž je  

nutno v rámci každodenního  života nař ízení a zákony s ní spo jené 

dodržovat .   [Rohe 2004: 324] 

Šar í’a ve světě islámu, který je  sám o sobě velmi var iabilní a u nějž v 

otázkách práva se vyskytuje mnoho mutacím výkladu, je  jakýmsi 

st ředobodem, jedinou univerzální právní normou a výlučnou autoritou. 

[Anderson 1957: 17] Přestože je forma šarí’y  daná,  během posledních let  

dochází v muslimské spo lečnost i k četným diskuzím nad smyslem a 

výk ladem šarí’y .  Vzestup důležitost i šarí’y může pravděpodobně 

souviset  s  jejím propojením s právními a vzdělávac ími inst itucemi.  

[Brown 1992: 359] V moderním muslimském světě je patrna snaha 

pospojovat  zpřet rhané vazby a posílit  jednotu muslimské obce,  a z tohoto 

hlediska se zdá být  právě šarí’a  vhodným nástrojem, s jehož pomocí by 

bylo možné této jednoty dosáhnout .   

Právní administ rat iva muslimských zemí je většinou členěna do t ř í 

hlavních inst itucí,  tedy do obecní po licie,  odvo lacích soudů a kádího ,  

samostatného soudce, který vynáší rozsudky dle is lámského práva šar í’a.  

[Jur ji 1940: 34]  
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Právo, které je př ímo propojeno s islámem, vychází z božského zjevení,  

bez něhož by člověk zůstal v nevědomost i.  Zjevení zákona má v sobě i 

jistou symboliku, kdy se Alláh nezjevil sám, neodhalil svou podstatu,  ale  

odhalil svůj zákon, který z jeho podstaty vychází.  [Anderson 1957: 13]  

Pro věř ícího  může být  dodržování božího zákona aktem, který ho s 

Bohem úzce sbližuje.  Tato symbolika je zjevná i v judaismu a v 

křesťanství,  kdy se Hospodin izraelskému lidu nezjevil sám, ale  

prost řednictvím Mojžíše předal Židům svůj zákon. Předání právních 

předpisů je  jeden z mála momentů ve Starém zákoně, kdy Bůh př icház í 

do přímého spo lečenství s člověkem, př ímo se setkává s Mojžíšem a jde 

tedy o zjevnou paralelu s is lámem a s jeho vnímáním důležitost i předání 

zákona a jeho dodržováním. 

Šar í’a jako soubor právních př íkazů pokrývá de facto všechny oblast i 

ž ivota a všechny druhy práva, od mezinárodního až po t restní,  občanské 

či náboženské. Veškeré lidské konání tak spadá do jedné z pět i kategor ií.  

Jakéko li konání může být  buď Bohem př ikázáno, doporučeno, ponecháno  

právně indiferentní,  zat raceno, anebo zakázáno. [Anderson 1957: 14]  

Tato přikázání také nasto lují pravou povahu věcí.  Jejich př ikázání č i 

zapovězení Bohem je činí dobrými,  správnými nebo naopak špatnými,  

zlými.  Nejsou zapovězeny nebo př ikázány proto,  že by byly špatné č i 

dobré,  ale právě to ,  že byly Bohem př ikázány nebo zakázány, jejich 

vnit řní podstatu definu je a až tato  definice,  pocházejíc í od Boha, z nich 

výlučně vytvář í hodnoty dobré či špatné povahy.  [Anderson 1957:  15]  

Toto boží zjevení je  pr imárním zdro jem muslimského práva. Dá se však 

ještě rozčlenit  na čtyř i dalš í zdro je,  a to  Korán, Sunnu  nebo li prax i 

vykonávanou dle Mohammedova př íkladu, idžmu, nebo li konsenzus všech 

muslimů a kijas,  analogickou dedukci z těchto tří pr imárních zdro jů 

[Anderson 1957: 15] 

Samotná aplikace práva většinou závis í na pohledu a výk ladu 

jednot livých právních expertů.  Výsada individuálního právního výkladu 
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pr imárních zdro jů islámu se nazývá idžtihád  a  touto výsadou disponuj í 

mudžáhedíni .  Původně patř ilo  v šíit ské větvi is lámu právo  idžtihádu 

imámům ,  a le  s odchodem dvanáctého imáma  do skrytu a do jeho návratu 

mají toto právo v omezenější formě i mudžáhedíni  [Anderson 1957: 16]  

Výklad práva tedy může být  velmi var iabilní,  v závis lost i na t radicích a 

kulturních a národnostních odlišnostech.  

Právní reformy, které byly v 19. stolet í započaty v Egyptě a následně se 

dostaly do všech arabských zemí,  zcela změnily povahu práva a i náhled 

na něj.  [Brown 1992: 366] 

 

3. Společní jmenovatelé islámu a demokracie 

 

3.1.  Princip volené zastupitelské vlády   

Téměř  všechny muslimské státy mají ve své histor ii t radici spo lečného  

rozhodování,  kdy vybrané problémy byly př inášeny před lidová 

shromáždění,  kde o nich bylo  diskutováno a následně rozhodováno. V 

mnohých kmenových spo lečnostech byl takový model dokonce velmi 

podobný dnešnímu par lamentárnímu systému. Nezávisle  na proudu 

is lámu, který jednot livé muslimské země vyznávají,  zůstávají pro ně 

spo lečnými a neměnnými t ř i pr incipy:  božská jedinečnost  ( tauhíd),  

proroctví (risalat) a kalifát .  [Voll; Esposito  1994: 63] První pr inc ip,  

božská jedinečnost ,  víra  v jediného Boha, je  neotřesitelný a i islámšt í 

vzdělanci,  kteř í nejsou prot i určit é demokrat izaci,  t rvají na tom, že ať už 

by byl zaveden jakýko li po lit ický systém, musí vždy vycházet  z tohoto 

rámce, z pr incipu víry v jediného Boha. Fundamentální kř ídlo tento 

pr incip vykládá jako nezpochybnit elnou vládu jediného Boha,  

obdařeného suverenitou. V tom př ípadě pokládají možnost  islámské 

demokracie za sebepopírajíc í,  je likož suverenita jediného Boha nedává 

pro věř ící prostor,  aby se podíle li na vládě.  Někteř í učenci považuj í 
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is lám za jasnou ant itezi sekular izované společnost i.  Mají však oponenty,  

kteří vládu lidu nevylučují a chápou ji ve smys lu delegace božské moc i 

na věř íc í majíc í vůli a schopnost  sobě vládnout .  [Voll; Esposito  1994:  

64] Někteř í islámšt í badatelé se zastáva jí jakéhosi teokrat ického modelu 

nazývaného 'království boží' .  Teokracie v is lámském smyslu však 

neznamená vládu jedné pr ivilegované t řídy duchovních, ale part icipac i 

celé komunity,  která se akt ivně zapo juje do duchovního života obce a 

žije  podle př ikázání Koránu. Americký arabista John Vo ll tento systém 

pojmenoval jako teodemokracii ,  kde se Alláhova suverénní vláda mís í s  

obecnou vůlí muslimského obyvatelstva.  V tomto systému je každý 

muslim, který je  schopen a kvalifikován vyjádř it  relevantní názor na 

zálež itost i islámského práva, oprávněn k interpretaci zákona daného  

Bohem ve chvíli,  kdy je tato  interpretace potřebná. V souvis lost i s již  

zmíněným pr inc ipem tauhídu  pak Vo ll v tomto systému spatřuje určit ý 

základ pro všeobecné vo lební právo a rovnost  před zákonem. Mezi dalš í 

pilíře  muslimského státu patří proroctví a účast  proroků na výkladu 

práva a Koránu, stejně tak jako kalifát  (v př ípadě sunnitského státu). 

Tyto dvě inst ituce představují na rozdíl od božské suverenity lidský 

prvek, podíle jící se na budování is lámu. Prvním kalifem se sta l 

Mohammed jako zakladatel muslimské obce.  Tento systém státního  

zř ízení přet rva l až do zániku Osmanské ř íše,  v níž turecký sultán 

disponoval t itulem kalifa.  Ten byl zrušen až s nastolením Turecké 

republiky v roce 1924. Z Koránu vyp lývá, že každý obdařený t itulem 

kalifa  se stává vyslancem božím na zemi,  t ím, na nějž je delegována 

božská moc a kdo je určen k vládě nad dalš ími věř ícími.  V druhé 

polovině 20. stolet í se tato  funkce stala znovu aktuální pro představitele  

obrozeneckého hnut í,  kteř í ji však nevykládali jako název postu jednoho  

nejvyššího vládce,  ale jako souhrnné označení pro všechny, kdo  

disponu jí po lit ickou mocí.  I  tento výklad vytvář í jeden z předpokladů pro  

př ípadnou demokrat izaci islámu. Abso lutní moc a suverenit a obsažená 
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v tauhídu a představovaná Bohem na jedné st raně,  a na druhé st raně ro le 

lidská,  zakotvená v koncepci kalifátu,  poskytují muslimským badatelům 

prostor k posuzování po lit ických teorií,  jimiž se zabývají,  i v kontextu s 

demokrat ickým syst émem. Tyto výklady nemusí vždy zcela zapadat  do 

koncepcí západního po jet í demokracie,  ale  jsou jistou alternat ivou pro 

nahlížení západního světa na is lám a jeho vztah k demokracii.  Kromě již  

zmíněných t ř í hlavních pr incipů existují i některé další.  Jsou jimi 

konzultace (šúra),  konsenzus (idžma)  a nezávislý právní výk lad 

( idžtihád).  Tyto po jmy však nejsou vždy totožné s pr inc ipem 

demokrat ických inst itucí a jejich uplatnění v praxi se může různit .  Maj í 

ale zásadní význam pro vytvoření islámských verzí po jmů, které jsou pro 

definici demokracie v západních zemích klíčové, jako např íklad 'občan ’ 

nebo ‘parlament '.  Pr incip konzult ace jako právní či po lit ické inst ituce 

is lámského světa je založen na učení Koránu, který v př ípadě sporů či 

nejasnost í vo lá po na lezení spo lečného stanoviska,  jemuž má předcházet  

vzájemná d iskuze. Korán povzbuzuje věř ící a  př ikazuje jim,  aby svá 

rozhodnut í činili až po konzultaci,  bez ohledu na to , zda se jedná o 

soukromou či veřejnou záležitost .  [Hamidullah 1970:  116-17] Právě 

funkce kalifa je  prakt ickou ukázkou spo lečné konzultace.  Všichni 

muslimové delegu jí svou autoritu na panovníka a jejich názor tak mus í 

být  začleněn do budoucí po lit iky státu.  Pr incip konsenzu jako další ze 

stavebních prvků po lit ického islámu  se opírá o  výrok proroka 

Mohammeda, že jeho spo lečenství by nikdy neodsouhlasilo  něco  

chybného. [Esposito  1991: 83] Především pro sunnity tak konsenzus 

znamená legit imizaci jakéhoko li rozhodnut í.  Proto také konsenzus je  

jedním z hlavních hybných sil int erpretace a vytváření práva.  Po lit ika 

konsenzu je úzce spjata s předchozím pr incipem konzultace.  Konsenzus 

jako jeden ze základních pr incipů korespondujíc ích s demokrat ickým 

systémem může poměrně snadno př ipravit  půdu pro ustavení vlády 

založené na vůli většiny.  
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Nezávislý úsudek je pro mnoho muslimů klíčem k implementování bož í 

vůle do běžného života.  Mnozí muslimšt í mys lit elé  tvrdí,  že Alláh 

vyt yčil pevná pravid la jen pro omezené množství situací a proto také 

obdař il č lověka rozumem a schopnost í převádět  a aplikovat  př ikázání 

boží do běžného života.  [Khurshid 1976: 3] Pr incipy, kterými je  

obdařena muslimská obec,  jako je  konsenzus,  konzultace či nezávislý 

úsudek se tak mohou stát  možnými po jítky mezi demokracií a po lit ickým 

is lámem.  

 

3.2. Lidská práva 

Problemat ika dodržování lidských práv v muslimských zemích se zdá být  

v očích Západu jedním z nejzásadnějších důvodů bráníc ích nasto lení 

demokracie.  Míra dodržování lidských práv se v zemích s muslimskou 

většinou obyvatel velmi liš í,  a le přesto existuje dokument ,  který velmi 

jasně definuje názor islámu na lidská práva a přesto,  že se tak mnohdy 

neděje,  měl by být  dodržován všemi muslimskými zeměmi. Jedná se o  

Univerzální is lámskou deklaraci lidských práv, př ijatou v roce 1981 

Islámskou konferencí,  která pak byla po drobných úpravách př ijata i 

v roce 1991 jako Káhirská is lámská deklarace lidských práv.  Tato 

kapito la je věnována komparaci této  deklarace s Úmluvou o ochraně 

lidských práv a základních svobod, jež byla  v roce 1950 sjednána Radou 

Evropy.  

Již preambule is lámské deklarace lidských práv se odvo lává na víru v 

Boha a na is lám,  který dává každému pevné morální hodnoty a 

prohlašu je,  že všechna v deklaraci uvedená práva vycházejí z Koránu a 

Sunny. Je zajímavé pozorovat ,  že až na náboženskou povahu islámské 

deklarace se t yto dva dokumenty v porovnání s Evropskou úmluvou o  

lidských právech od sebe fakt icky př íliš  neliš í.  

3.2.1. Právo na život  



  

 

35 

  

Obě deklarace vyhlašují neoddiskutovatelné právo každého jedince na 

život .  V př ípadě evropské deklarace toto právo může být  porušeno jen 

tehdy, kdy o tom rozhodne spravedlivý soud nebo kdy se jedná o obranu 

před nás ilím atd.  Tento článek je pak následně upraven v dodatku z roku 

1983, ve kterém se t rest  smrt i ruší zcela.  Islámská deklarace př istupuje k  

právu na život  totožně a dodává,  že je  nutné dodržovat  úctu k lidskému 

tělu,  a to  i po smrt i,  avšak zákaz t restu smrt i v ní zakotven není.  

3.2.2. Právo na svobodu 

Právo na svobodu jedince je v obou případech chápáno jako jedna z 

pr ior it ,  je likož se každý člověk rodí svobodný a nikdo nemá právo si je j 

podrobit .  V př ípadě is lámské deklarace je udělena výjimka pro př ípady,  

kdy by se toto právo dostalo do konfliktu s autoritou vycházejíc í ze 

Zákona, tedy z Koránu či Sunny.  Evropská deklarace dodává i zákaz 

nucených či povinných prací,  jakož i právo odmítnout  povinnou 

vo jenskou službu.  

3.2.3. Právo na rovnost a zákaz diskriminace  

Výklad tohoto práva v obou dokumentech jasně určuje,  že nikdo nesmí 

být  vystaven út laku nebo omezení svých práv na základě pohlaví,  

náboženské př ís lušnost i,  rasy,  barvy plet i,  původu či jazyka. Evropská 

deklarace př idává ještě zákaz diskr iminace na základě po lit ického či 

jiného smýšlení,  majetku či spo lečenského postavení.   

3.2.4. Právo na spravedlnost 

Každý má právo na to ,  aby byla jeho záležitost  spravedlivě pro jednána,  

stejně jako právo na odvo lání se prot i rozsudku soudu. I  presumpce 

neviny je v obou deklaracích zásadním pr incipem. Islámská deklarace 

uvádí,  že žádný č in nesmí být  označen za prot iprávní,  pokud tak není 

př ímo uvedeno v Koránu. Evropská deklarace zakazuje pr inc ip 

ret roakt ivit y a uvádí,  že výše t restu může být  uvalena pouze v té míře,  ve 

které mohla být  uvalena v době spáchání činu.  
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3.2.5 Právo na ochranu před mučením 

 Islámská deklarace vyhlašuje,  že nikdo by neměl být  podrobován mučení  

anebo vyhrožování použit ím násilí,  a to  jak psychického, tak fyz ického.  

Zakazuje rovněž vynucování jakéhoko li př iznání ze spáchání zločinu.  

Evropská deklarace jen krátce uvádí,  že nikdo nesmí být  mučen nebo  

podrobován ponižujíc ímu t restu.   

3.2.6. Právo menšin 

Na rozdíl od evropské deklarace obsahuje mus limská samostatnou pasáž 

o menšinách a jejich právu. V otázce snášenlivost i k náboženským 

menšinám se odvo lává na Korán, v němž je řečeno: "Nebudiž žádného 

donucování v náboženství" [Korán, 2:257].  V otázce práva menšin je pak 

uvedeno, že je na každém, aby si vybral,  zda se bude ř ídit  v záležitostech 

občanských a osobních is lámským právem, anebo zda se bude ř ídit  

právem své vlastní země.  Evropská deklarace se otázkou menšin př ímo  

nezabývá, dotýká se jí př i zákazu diskr iminace.   

3.2.7. Právo na svobodu vyznání, myšlení a projevu  

 „Každý má právo na vyjádření svých myšlenek a své víry do té míry,  

která je  stanovena zákonem. Nikdo však není oprávněn šířit nepravdy a 

tvrzení,  které by mohly vést k veřejným nepokojům či k pomluvám.“ Tak 

zní první část  článku muslimské dekla race t ýkajíc í se náboženských 

svobod. Nikdo rovněž nesmí zesměšňovat  náboženské názory ostatních,  

anebo vůči nim rozdmýchávat  veřejnou nenávist .  Každý muslim má také 

právo, či dokonce povinnost ,  postavit  se každému, i nejvyšš í autoritě,  

která by jednala v rozporu s Koránem. Také nesmí existovat  žádná 

zábrana, která by znemožňovala šíření informací,  pokud by t ím 

nedocházelo k porušení bezpečnost i a  pokud by byly v mezích Zákona.  

Tato část  tohoto článku může být  vykládána jako opatření prot i cenzuře,  

a to  nejen náboženské. Evropská deklarace zajišťuje právo každého na 

svobodu myšlení,  náboženského vyznání,  včetně práva kdyko li své 
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náboženské vyznání změnit ,  stejně jako právo své náboženské 

přesvědčení veřejně pro jevovat .  Tato svoboda může být  omezena jen 

zákony, které jsou nezbytně nutné pro udržení veřejné bezpečnost i,  

veřejného pořádku, zdraví,  morálky a ochrany práv a svobod.  

3.2.8. Právo na svobodu sdružování 

Toto právo muslimská deklarace chápe jako povo lení pro všechny 

k mnoha formám part ic ipace,  ať už samostatně nebo ko lekt ivně,  na 

náboženském, kulturním a spo lečenském životě.  Rovněž všechny 

opravňuje k založení inst itucí,  je jichž smyslem je podporovat  to ,  co je  

dobré (ma'roof ) a st íhat  vše,  co je špatné (munkar).  Povinnost í každé 

komunity je také nastolení podmínek,  v nichž se každý její č len může 

plně rozvíjet .  V evropské verzi lze nalézt  kromě zák ladního  

shromažďovacího  práva rovněž právo na zakládání odborů a vstupu do  

nich a t yto svobody mohou být  porušeny jen v př ípadě, došlo- li by jejich 

respektováním k situacím ohrožujícím národní bezpečnost ,  zdraví 

obyvatel atd.   

3.2.9.  Právo na ochranu majetku   

Ochrana majetku a právo na něj by měly být  v muslimském světě 

dodržovány až na př ípady,  které jsou prot i veřejnému zájmu. Evropský 

model př ipisuje každé, jak právnické,  tak fyz ické osobě, právo na 

pokojné užívání svého majetku s t ím, že nikdo jej nemůže být  zbaven s 

výjimkou veřejného zájmu, s výjimkou př ípadu, které jsou uvedeny v 

zákoně či jsou součást í podmínek stanovených mezinárodním právem.  

3.2.10  Právo na založení rodiny   

Toto právo je dané dle is lámské deklarace všem. Každý má rovněž právo 

vychovávat  své dět i v souladu s náboženstvím, které sám vyznává. Nikdo  

nesmí být  nucen k uzavření manželství.  V tomto ohledu je  Evropská 

deklarace lidských práv méně sdílnějš í,  když pouze zmiňuje právo na 

uzavření manželství pro všechny, kteř í jsou způsobilí věkem. Muslimská 
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deklarace zato věnuje ještě jeden speciá lní článek právům vdaných žen,  

jimž př isuzuje právo na přebývání ve stejném domě jako jejich manžel,  

č i právo na spo luužívání ma jetku. Rovněž je opravňuje k podání žádost i 

o  rozvod a k tomu, aby po manželovi dědily.  K tomuto článku by bylo  

možné př irovnat  článek evropské deklarace zajišťující rovnost  mez i 

manželi,  jak př i uzavírání manželství,  tak př i jeho t rvání či př ípadném 

rozvodu. 

3.2.11 Právo na vzdělání   

Právo se vzdělávat  je  dle islámské deklarace dané všem a míra vzdělání,  

které může kdokoli dosáhnout ,  by měla být  závis lá pouze na osobních 

schopnostech a dovednostech každého. Každý by měl mít  také právo na 

svobodný výběr zaměstnání.  Evropská úmluva dodává povinnost  státu př i 

výuce respektovat  vzdělávání dět í ve shodě s náboženským a 

filozo fickým přesvědčením rodičů.  

3.2.12 Právo na soukromí a právo na sociální jistoty  

Muslimská deklarace garantuje právo každého na ošacení,  jídlo,  př íst řeš í 

či lékařské ošetření,  poskytnuté z prost ředků komunit y a toto právo by 

měla dodržovat  každá komunit a ve vztahu k těm svým členům, kteř í s i 

tyto základní potřeby nedokážou zajist it  sami.  Každý má rovněž právo na 

ochranu svého soukromí.  Evropský dokument  se o  zajištění sociá lních 

jistot  nezmiňu je,  uvádí však na rozdíl od islámské deklarace právo na 

respektování soukromého a rodinného života,  obydlí i korespondence.  

3.2.13 Právo svobodného pohybu  

 Vzhledem k tomu, že islámský svět  je součást í ummy ,  muslimské obce,  

měl by mít  každý muslim dle Univerzální islámské deklarace lidských 

práv nárok na svobodný pohyb po všech muslimských zemích. Stejně tak 

nesmí být  nikdo vyhoštěn či deportován ze své země, pouze v př ípadě, že 

by tento postup byl v souladu se zněním Zákona. Zde je možné nalézt  

kontradikc i k evropské úmluvě, která zakazuje vyhoštění kohokoli,  kdo  
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je  státním př íslušníkem dané země a nikdo také nesmí být  zbaven práva 

vstoupit  na území státu,  v němž má svou státní př íslušnost .  Vyhlašuje 

rovněž právo svobody pohybu a pobytu na všech územích pro všechny,  

kteří se na tomto území zdržují právoplatně.   

Muslimská verze deklarace lidských práv se dále zabývá i otázkami 

práva na získání azylu,  práva na ochranu ct i atd.  Evropská deklarace se 

spec iálně věnuje právu na svobodné volby, které musí být  tajné a 

v relevantních časových intervalech. Zajímavým článkem je rovněž 

dodatkový čl.  3 Evropské deklarace z roku 1983, který zakazu je uvězněn í 

pro dluh.  

Podíváme- li se blíže na srovnání těchto dvou deklarací,  jsou formálně z 

velké část i totožné, alespoň ohledně nejdůlež itějš ích práv a svobod, 

jimiž se zabýva jí.  Na první pohled jsou zde jen dvě výraznější odlišnost i.  

Každý článek muslimské deklarace je na rozdíl od deklarace evropské 

opatřen dodatkem, že dané právo je sice nepopiratelné,  ale  může být  

porušeno v př ípadě, že by odporovalo Zákonu. Tímto Zákonem nejsou 

myš lena spec ifická nař ízení pro jednot livé státy,  ale,  jak už vyp lývá z 

předmluvy k tomuto dokumentu,  tento Zákon pocház í od Boha, který je  

jedinou autoritou disponujíc í právem vytvářet  zákon. Proto je,  mluví- l i 

se v této  deklaraci o  Zákonu, tento pojem vždy vyznačen velkým 

počátečním písmenem a je jím myšlen Korán. Evropská deklarace se sice 

také na mnoha místech odvo lává na možnost  st řetu určitého práva se 

zákonem daného státu,  vždy však vyjmenovává konkrétní situace,  které 

by odepření tohoto práva umožnily.  Dalším výrazným rozdílem v obou 

dokumentech je  vztah k cizincům. Práva cizinců a menšin jsou zvlášť 

rozvedena v článku X. Univerzální is lámské deklarace lidských práv.  

Přestože Evropská deklarace obdobný samostatný článek nemá, zmiňuje 

práva ciz inců na mnoha dalš ích místech, např íklad v článku 6.  

pojednávajícím o právu na spraved livé ř ízení,  považuje za nezbytné,  aby 

všechna obvinění prot i kteréko li osobě byla vznášena v jazyce,  kterému 
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tato osoba rozumí a zajišťuje právo na bezplatnou pomoc t lumočníka.  

Problemat ice práv cizinců je věnován rovněž článek 1.  Protokolu č.  7 k  

Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, který poskytuje 

procesní záruky v př ípadě vyhoštění ciz inců. Touto otázkou se zabývá 

také článek 3.  Protokolu č.  4 k Úmluvě o ochraně lidských práv z roku 

1963, obsahující zákaz hromadného vyhoštění cizinců.  

Z teoret ického hlediska,  př i porovnání jednoho ze zák ladních dokumentů 

upravujících lidská práva a svobody západního  světa,  resp.  Evropy a 

deklarace lidských práv muslimských zemí,  lze konstatovat ,  že pokud by 

ve všech muslimských státech byla tato  deklarace dodržována, mohla by 

být  jedna ze základních podmínek fungující demokracie,  a to  dodržování 

lidských práv, v islámském světě naplněna. Otázkou však zůstává,  

nako lik jsou teoret ická ustanovení této  deklarace v souladu s praxí v 

jednot livých muslimských státech.  

 

4. Neslučitelné prvky islámu a demokracie 

 

Tato kapitola by měla poskytnout  st ručný pohled na nejzásadnějš í 

problémy, které sto jí v cestě k úspěšnému propojení is lámu a 

demokracie.   

4.1.  Sekularizace  

Vztah muslimů k sekular izaci je částečně dán histor ií Západu, jeho  

polit ikou a náboženstvím, protože histor ická praxe Západu ve vztahu 

k muslimským zemím může v těchto zemích vyvo lávat  obavy, že 

sekular izace je nejjednodušší cestou k celkovému odklonu spo lečnost i od 

is lámu jako takového. Evropskou kolonizaci a modernizaci muslimové 

chápali jako snahu o zavedení západního sekular ismu a tedy i o  moráln í 

oslabení muslimské spo lečnost i.   
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Přestože někteř í muslimové, a především t i,  kteř í tvoří prozápadně 

orientovanou elitu,  považují sekular izaci za nezbytnou k vybudování 

silné moderní spo lečnost i,  většina muslimů vid í nadále v sekular izac i 

snahu ochudit  is lám o jeho dědictví,  které po stalet í spočívá v těsném 

propo jení státu,  polit iky a náboženství.  Sekular izace je v muslimském 

světě považována za jakési synonymum ateismu.  [Esposito  1991: 156]  

Problém možné sekular izace islámu tkví mj.  v potřebě desakralizace 

náboženských textů,  symbolů a inst itucí.  [Bakt i 2005: 392] Pro muslimy 

je př íznačné, že více naslouchají duchovním autor itám než po lit ickým.  

[Carro l 1984: 375] Islámská spo lečnost  má dalš í četná specifika,  která 

stojí mezi is lámem a úspěšnou sekular izací.  Mez i ně se řadí především 

is lámské právo  šarí’a ,  které prostupuje všemi inst itucemi a je  výlučně 

náboženské povahy. Jednou z hlavních funkcí muslimského státu je  

dohlížet  na dodržování šarí’y ,  což se však zcela vymyká myšlence plně 

odděleného státu od náboženství a zde začíná jedna z mnoha překážek 

sekular izace.  [Carro ll 1984: 378] 

Další oblast í,  která je pevně svázána s náboženstvím, je oblast  vzdělání.  

Školy jsou ve většině př ípadů provozovány v rámci některé z mešit ,  

anebo na ško lách jsou mezi učit eli náboženské autorit y a významní 

duchovní.  [Carro l 1984: 375] Islámský stát  je tedy propo jen s 

náboženstvím právem, vzděláním a jak v př ípadě sunnit ského, tak 

šíit ského islámu existuje mnoho islámských předpisů,  které regulu j í 

státní akt ivit y mimo rámec náboženství a naopak propo jují fungování 

státu s náboženským vedením. [ Carroll 1984: 376] 

Islámská víra však neznamená pouhé omezení státní autorit y,  ale rovněž 

mot ivuje a př ímo př ikazu je věř ícím následovat  pravidla a zákony státu,  

pokud je stát  vybudován na islámských pr inc ipech. I slám ze své podstaty 

tedy není konvert ibilní s moderním liberálním státem, neboť liberáln í 

polit ika staví předevš ím na právech a zájmech jednot livce,  zat ímco pro 
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is lám je nejdůležitě jší obec,  její zájmy,  její v íra.  Zat ímco v 

demokrat ických státech pochází legit imit a od lidu,  v islámských státech,  

i když se může jednat  o  vládu lidem vo lenou, boží vůle je  považována za 

hlavní zdro j moci.  [Carro ll 1984: 380] 

 

4.2. Lidská práva v praxi 

Otázka dodržování lidských práv v islámských zemích se v posledních 

letech stává jedním ze zcela zásadních problémů. Názory, že lidská práva 

v is lámských zemích nejsou nijak porušována, se opírají především o  

výzkum na teoret ické bázi,  vycházejíc í z Univerzální is lámské deklarace 

lidských práv, která porušování lidských práv zakazuje a měla by být  

závazná pro všechny muslimské země. Naprot i tomu oponent i tohoto 

tvrzení t vrdí pravý opak a poukazují především na tvrdou cenzuru,  

pronásledování náboženských menšin,  nelidské zacházení ve věznic ích a 

nespravedlivé procesy.  Jejich studie jsou zásadně založeny pouze na 

údajích získaných z konkrétních př ípadů. Faktem je,  že většina 

muslimských zemí podepsala nejen Univerzální is lámskou deklarac i 

lidských práv,  ale  podpisy takových států s většinovým muslimským 

obyvatelstvem,  jako např íklad Afghánist án,  Egypt ,  Irák,  Írán,  Sýr ie č i 

Turecko, lze již  od roku 1948 nalézt  na rezo luci OSN schvalujíc í 

Všeobecnou deklarac i lidských práv. Je proto t řeba podrobněji posoudit ,  

nako lik mají pravdu t i,  kdo deklaru jí,  že islám, jako náboženské a 

polit ické zř ízení vytvář í opt imální prost ředí pro porušování lidských 

práv.  

4.2.1 Dodržování l idských práv po vydání Univerzální 

islámské deklarace lidských práv a svobod.  

James Paul a Joe Stork v roce 1987, tedy něko lik let  poté,  co byla 

podepsána Univerzální is lámská deklarace,  shromáždili množství 



  

 

43 

  

informací podporujících domněnku, že lidská práva jsou ve světě is lámu 

stále  porušována. Poukazují na př ípad z roku 1984, který se odehrál v 

marockém hlavním městě v nemocnic i Ibn Sina,  kde došlo k sebevraždě 

jednoho z pacientů skokem z nejvyšš ího  patra nemocniční budovy. Po  

důkladnějším ohledání byly na jeho těle nalezeny známky mučení.  

Později se ukázalo,  že část  nemocničního zař ízení sloužila jako utajené 

oddělení,  ve kterém byli drženi po lit ičt í vězni.  [Paul; Stork 1987: 2] 

Znepoko jujíc ích zpráv z této doby je mnoho, ať už se t ýkaly koptské 

menšiny v Egyptě,  nemuslimské populace v Súdánu, či po lit ických vězňů 

v ostatních muslimských zemích.  Praxe,  k níž docházelo  před téměř  

t řicet i lety,  tedy dokazuje,  že je  velký rozdíl mezi psaným právem a mez i 

realitou.  Všechny jmenované země měly ve zmiňované době svou vlastní 

ústavu, měly své programy, které se zabýva ly dodržováním a dohledem 

na dodržování lidských práv. Přesto však byly zákony buď tajně 

obcházeny, anebo byly přestupky prot i nim z vyšších míst  jednoduše 

ignorovány. Znamenají však tyto  případy všeobecně rozšířenou praxi? 

4.2.2. Studie lidských práv v islámských zemích na základě 

dat projektu  CIRI 

Pro hlubší a objekt ivnějš í posouzení této otázky mohou posloužit  

vybraná data pro jektu zabýva jícího se měřením lidských práv ve všech 

zemích světa,  CIRI human rights data  project  

[ht tp://cir i.b inghamton.edu/ index.asp ] autorů D. L. Cingranelliho a D.  

Richardse.  Za relevantní proměnné, které mají v př ípadě posuzování 

porušování lidských práv klíčovou roli,  lze považovat  následující:  

Physical  Integrity Rights Index  -  index porušování lidských práv v 

oblastech jako je např íklad věznění pro polit ické názory, mučení,  

mimosoudní zabit í č i únosy. V tabulce (viz př íloha č.1) může tento údaj 

dosahovat  hodnot  na škále od 0 do 8,  kdy nula znamená, že zákaz 

porušování těchto práv je vládou dané země ignorován; hodnota 8 pak 

označuje t y státy,  kde k porušování daných lidských práv nedochází.  
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Ostatní proměnné mohou dosahovat  hodnot  od 0 do 2,  kdy nula 

představuje ignoraci dodržování daného práva, 1  znamená, že  

př íležitostně došlo k porušení tohoto práva a hodnota 2 vyjadřuje stav,  

kdy ve zkoumaném státě k porušení dané proměnné nedošlo.  Dalš ími 

proměnnými v tomto případě jsou konkrétní údaje t ýka jící se 

neobjasněných zmizení po lit ických oponentů,  doložených př ípadů mučen í 

vězňů, mimosoudního zabit í,  tedy zabit í bez řádného soudu jen na 

základě šarí’y  a věznění po lit ických oponentů.  Do zkoumaných oblast í je  

zahrnuto rovněž právo na shromažďování,  právo svobodného pohybu jak 

v dané zemi,  tak mimo ni,  svoboda náboženského vyznání,  práva 

pracujících,  ekonomická práva žen (tato  proměnná v sobě obsahu je 

rovnocenné zacházení a podmínky v př ijímacím ř ízení,  resp.  v následném 

povyšování,  právo vykonávat  zaměstnání označená za nebezpečná, právo  

pracovat  u armády či po licejních složek,  právo na rovnocenné finančn í 

ohodnocení,  právo na výběr zaměstnání bez souhlasu manžela atd.).   

Hodnota 0 v tomto případě znamená absenci legá lních opatření 

vedoucích k zajištění těchto práv, hodnota 1 vyznačuje určit á práva 

garantována zákonem, kdy ale tato  práva nejsou uvedena do praxe,  

hodnota 2 indikuje určitá práva garantovaná zákonem, která jsou 

efekt ivně uvedena do praxe, přestože stále existuje určit á míra 

diskr iminace.  Př i hodnotě 3 jsou všechna ekonomická práva žen 

garantována zákonem a jsou rovněž uvedena do praxe. Další samostatnou 

použitou proměnnou jsou po lit ická práva žen,  obsahujíc í následujíc í 

práva: právo vo lit ,  právo být  zvo len, právo na vytvoření pet ice,  právo na 

vstup do polit ické st rany. Tato proměnná může opět  dosahovat  hodnoty 

na stupnici mezi 0 a 3.  Předposlední proměnnou jsou v tomto př ípadě 

spo lečenská práva žen, která v sobě zahrnují právo na rovnoprávné 

dědictví,  na vstup do manželství za stejných podmínek jako muž, právo  

cestovat  do zahranič í,  právo být  držitelkou pasu, právo na podání žádost i 

o  rozvod, právo na osobní vlastnictví,  právo na part icipaci v kulturním i 
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spo lečenském ž ivotě,  právo na vzdělání a ochranu před ženskou obř ízkou 

či nucenou ster ilizací.  Tato proměnná může opět  dosahovat  hodnotu mez i 

0 a 3.  Poslední proměnnou použitou pro výzkum dodržování lidských 

práv je nezávis lost  just ice.  Tato proměnná může dosahovat  hodnot  na 

žebř íčku mezi 0 a 2.  Pro potřeby této  práce jsou vybrány následujíc í 

země, u nichž bylo dodržování zmíněných lidských práv zkoumáno:  

Afghánistán,  Alžír,  Bahrajn,  Egypt ,  Írán,  Irák,  Jordánsko, Libye,  

Maroko, Pákistán,  Saudská Arábie,  Spojené arabské emiráty,  Súdán,  

Sýr ie a  Turecko, tedy státy,  které disponují muslimskou většinou 

obyvatel,  bez ohledu na to ,  zda se jedná o šíit ské či sunnit ské státy.  

Dalším úda jem, determinujíc ím komparované informace, jsou jednot livé 

roky, kdy k měření dodržování lidských práv docházelo,  t j.  1981, 1990,  

2000 a 2010. Na základě porovnání předchozích údajů je  možné pokusit  

se zjist it ,  zda,  v jakých př ípadech a v jaké míře byla lidská práva 

porušována a zda v průběhu let  1981-2010 došlo k určitému vývo jovému 

t rendu.  

Na základě dat  shromážděných z projektu CIRI lze konstatovat ,  že žádná 

z výše uvedených proměnných není v rámci muslimských států 

dodržována, a že od roku 1984 nedochází ani k náznakům vzestupné 

tendence je jich dodržování.  Z tabulky je patrné,  že v něko lika př ípadech 

sice byla u některých zemí v dodržování lidských práv zaznamenána 

vzestupná tendence, jedná se však bohužel jen o jevy o jedinělé.  

 

5. Demokracie a islám v praxi konkrétních států 

Předchozí část  této  práce byla věnována především teoret ickému rámc i 

is lámu, vycházejícímu př ímo z Koránu, v porovnání s demokracií rovněž 

v její ideální podobě. Skutečnost  se však od teorie mnohdy liš í a cíle m 

této kapito ly je zmapovat  na př íkladu dvou významných is lámských 

zemí,  Turecka a Íránu, jak se snahy o zavedení demokracie pro jevují v 
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praxi.  Především pak posoudit ,  jak došlo k demokrat ickým změnám v 

Turecku, co bylo hlavní silou,  která t yto změny umožnila,  zda se jedná o  

změny t rvalé a zda by bylo  možné použít  tento model i př i uvádění 

demokracie do života společnost i v ostatních muslimských zemích.  

 

5.1. Turecko 

V současné době je  Turecko republikou, jehož nová ústava vešla 

v platnost  v roce 1982 a byla schválena referendem. Zákonodárnou moc 

vykonává turecké Velké národní shromáždění,  které je jednokomorové a 

je vo leno ve všeobecných, pluralit ních vo lbách. Důležitou ústavní 

zásadou je sekulární charakter státu.  [Kropáček 1999: 90-91] Turecko je  

v očích mnoha obyvatel Západu vzorem muslimské země, v níž došlo k 

implementaci demokrat ických základů jak do ústavy, tak do spo lečnost i,  

avšak která přesto zůstala spo lečnost í muslimskou. Také se snahou 

Turecka o začlenění do st ruktur Evropské unie je posilováno všeobecné 

vnímání této  země jako státu spíše západního typu. Co se t ýče tureckého  

is lámu, byl v histor ii de facto rozdělen do dvou rovin.  V jedné rovině,  té  

formální,  byl is lám chápán jako státní náboženství,  náboženství 

vyučované na ško lách. Druhou rovinou se pak stalo  náboženstv í 

propo jené s myst icismem, které vyúst ilo  v ho jné vytváření dervišských 

brat rstev,  specifických náboženských skupin,  které byly pro oblast  Malé 

Asie a Osmanské ř íše t ypické.  [Lewis 1952: 39] 

 

5.1.1 Reformy před vznikem tureckého státu 

K pozvo lné přeměně uspořádání poměrů v Osmanské ř íš i směrem 

k demokracii docházelo již od začátku 19. stolet í,  kdy ještě za existence 

sultanátu byly uskutečněny takzvané tanzímátské  reformy. [Tibi 2009:  

54] Tyto reformy, vyhlášené v roce 1839, byly zaměřeny na oblast  

hospodářství,  soudnictví,  ško lství a na úřední aparát  a mě ly zajist it  
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schopnost  říše konkurovat  Západu. Tyto reformy však měly četné 

odpůrce,  kteří je považovali za nást roj Západu na ovládnut í Osmanské 

ř íše.  Strach z modernizace př icházející ze Západu měl např íklad za 

následek, že k povo lení t isku novin došlo teprve dvě stě let  poté,  co se 

t ištěné noviny staly denní praxí v západních zemích. Rozvo ji moderního  

státu na území Osmanské ř íše zabraňovaly zejména korupce a st r iktní 

dodržování práva šar í’a a právě tyto dva faktory byly jedněmi z hlavních 

vnit řních př íčin jejího pádu. Po mladoturecké  revo luci,  která se odehrála 

v roce 1908, se v turecké spo lečnost i začaly prosazovat  snahy o nalezení 

spo lečné cesty is lámu i modernizace a ke slovu se postupně dostáva l i 

náboženšt í reformátoři.  [Lewis 1952: 38] Konec Osmanské ř íše pak 

př inesla především první světová válka,  kdy po porážce v ní tato říše 

př išla o  velkou část  svého území.  Zde se však již dostává ke slovu 

Mustafa Kemal Atatürk,  jehož reformy vedly posléze k ustavení 

demokrat ických inst itucí v Turecku. [Wing, Varol 2006: 16 ]  

 

5.1.2. Atatürkovy reformy zavedené po vzniku Turecké 
republiky  

Kemal Atatürk byl osmanským důstojníkem a smlouvu ze Sèvres,  dle 

které měla Osmanská ř íše př ijít  o  významnou část  svého území,  

považoval za nepř ijatelnou. Proto shromáždil část  vo jska a dal impulz k 

rozvinut í nacionalist ického hnut í,  s nímž se mu podař ilo  z ískat  většinu 

území zpět  a  dát  vzniknout  modernímu Turecku. Atatürk věděl,  že jediná 

možnost ,  jak udržet  reformy, které naplánoval,  je  zajist it  abso lutní 

sekular izaci spo lečnost i.  To však znamenalo  zásadní změny ve 

spo lečnost i,  v níž po stalet í existoval model vlády na základě 

náboženského práva. [Wing, Varo l 2006: 16] Mezi t yto změny patř ilo  

např íklad zakázání nošení fezů i šátků, změna abecedy, př ijet í 

Gregor iánského kalendáře,  uznání nedělí jako dnů vo lna,  stejně tak jako  

úprava a omezení výuky náboženství na veřejných, státních ško lách.  
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Jedním z velkých mezníků v přeměnách Turecka na státu,  jaký známe 

dnes,  bylo převzet í evropských občanských zákoníků a právních norem.  

[Lewis 1952: 39] Soudy fungujíc í dle práva šar í’a byly zrušeny, stejně 

tak jako kalifát  a ostatní prvky právního a po lit ického systému,  které 

fungovaly podle náboženských předpisů.  Přestože by se mo hlo zdát ,  že v 

Turecku došlo k abso lutní sekular izaci a dalo by se ř íci i k  významnému 

omezení v oblast i náboženství,  některé z náboženských pro jevů, jež byly 

novými reformami zakázány, přece jen přet rvávaly.  Jednalo se např ík lad 

o již zmíněná dervišská brat rstva,  která i přes Atatürkovy zákazy tajně 

fungovala dál.  [Lewis 1952: 39] 

 Prvním z kroků, který ztělesňoval zřeknut í se muslimské víry jako  

hlavní vládnoucí autorit y,  bylo vyhlášení šest i základních pr incipů 

Republikánské lidové st rany z roku 1931, ve kterých se tato  strana 

př ihlásila k pr inc ipům nacionalismu,  populismu, republikanismu,  

revo lucionismu, sekular ismu a etat ismu. [Cooper 2002: 117] Tyto 

pr incipy byly jasným ztělesněním toho, jakým směrem se mělo moderní 

Turecko ubírat  a mě ly vést  př ímo  k odstátnění církve a k převzet í moci z  

církevních rukou. 

Jednou ze základních proměn Turecka pod vládou Kemala Atatürka 

nebyla jen změna chápání náboženství jako vládní moci,  ale uskutečnění 

reforem předevš ím v hospodářské oblast i.  Atatürk se rozhod l 

nepokračovat  v hospodářské po lit ice Osmanské ř íše založené především 

na zemědělství a da l přednost  těžkému průmyslu.  [Cooper 2002: 117]  

Právě změna zavedeného hospodářství země se stala jednou z hybných 

sil,  které ved ly k proměně spo lečnost i.  Došlo př itom k jedno mu ze 

zajímavých jevů, který patrně předznamenal Atatürkův úspěch v proměně 

státu i spo lečnost i,  a to  i z hlediska delš í časové perspekt ivy, než jakou 

byla doba jeho vlády. Kemal Atatürk se tot iž  odhodlal ke změně 

okamžit é,  k celostátní revo luci,  která byla provedena na všech úrovních,  

státních i spo lečenských,  tak ř íkajíc  ze dne na den.  Možná, že pokud by 
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docházelo  ke změnám postupně, na základě dia logů a kompromisů, měl i 

by odpůrci Atatürkovy po lit iky př íležit ost  k hlasitějš ím vystoupením,  

měli by více času na obranu a na vytvoření silné opozice prot i o ficiá ln í 

státní po lit ice.  Avšak ve chvíli,  kdy došlo k totálnímu převrácení 

muslimských hodnot , k modernizaci všech spo lečenských a po lit ických 

oblast í,  se  odpor prot i Atatürkovým změnám roztříšt il jen do menších 

skupin,  které protestovaly prot i jednot livým krokům.  

 

5.1.3. Důvody Atatürkova úspěchu při zavádění reforem 

Existuje něko lik důvodů, proč se Atatürkovy metody setkaly s úspěchem 

a byly př ijaty většinou tureckého národa. Lze se domnívat ,  že jako  

nejdůležitějš í faktor podmiňující t yto úspěchy byla doba a situace,  v níž 

se rozpadlá Osmanská ř íše nacházela.  Poražený turecký národ si byl 

vědom, že př icházejí neodvratné změny, které bude muset  akceptovat  a  

bylo pouze na něm, zda t yto změny budou zavedeny Turkem, vlastencem,  

anebo cizí mocnost í,  která se zasloužila  o  jejich porážku v první světové 

válce a o  rozpad Osmanské ř íše.  Proto byla Atatürkova cesta schůdnějš í,  

přesto,  že zcela zničila  náboženské základy, na nichž byla do té doby 

turecká spo lečnost  postavena. Udržení národa a možnost  uchování vlastní 

ident it y pod vládou vlastence byla pro Turky pr ior it ní.  Vnímání Atatürka 

jako zachránce národní suverenity mu vytvoř ilo  prostor vhodný pro 

zavedení jakýchko li změn. Reformy tedy byly př ijaty především proto,  že 

byly zavedeny Turkem, niko li vnějš í silou,  což by pro Turky znamenalo  

nesnesit elnou potupu. Se zajímavou myšlenkou, která také může objasnit  

Atatürkův úspěch v Turecku, př ichází Malcom Cooper ve své studii The 

legacy of  Atatürk.  Označuje zde Atatürka za inst ituci samu o sobě.  

[Cooper 2002: 118] Z tohoto přístupu je možné dospět  k vysvět lení,  proč 

Atatürkův odkaz přet rval a proč i po změně vedení země nedošlo k 

návratu ke starému systému. Atatürka by bylo možné př irovnat  k jiným 

hlavám autoritat ivních režimů, jako byl Lenin či Stalin.  I  jim se podař ilo  
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zcela převrát it  systém, který v jejich zemi fungoval,  aniž by před t ím 

došlo k zásadnější př ípravě spo lečnost i na chystané změny. I  oni se stal i 

polit ickými ikonami.  I  když právě s komunist ickými, totalit ními režimy 

měl režim Atatürkův něko lik spo lečných jmenovatelů,  jeho polit ický 

systém nebyl na rozdíl od nich založen na žádné vyhraněné ideo logii.  

Hlavními dvěma ideovými směry, kterými se ř ídil,  byly sekular ismus a 

nacionalismus. Př itom sekular ismus jako něco do té doby pro 

muslimskou spo lečnost  zcela nepř ijatelného, zat ímco semeno výrazného  

nacionalismu padlo u obyvatel bývalé Osmanské ř íše,  poražené v první 

světové válce,  na úrodnou půdu a zásadní,  populist ické kroky z něho  

vzeš lé,  byly všemi vítány. [Wing; Varo l 2006: 20] 

Na tureckém př íkladu je zvláštní i způsob, který Atatürk př i zavádění 

některých ze západních demokrat ických pr incipů do t radiční muslimské 

spo lečnost i,  včetně sekular izace,  použil.  Š lo o autoritat ivní př ístup,  

kterým se Atatürk př i implementaci demokrat ických pr inc ipů do  

spo lečnost i ř ídil a tedy o př ístup, který je teoret icky v souvis lost i s  

demokracií jako takovou nepř ijatelný.  Př i zavádění změn nebyl brán 

v potaz názor obyvatel a reformy,  jejich forma a způsob implementace,  

nevzešly ze všeobecného konsenzu.  

Př íčiny Atatürkova úspěchu lze shrnout  tak,  že rozhodující úlohu v něm 

sehrály vůdčí osobnost  a schopnost i Kemala Atatürka,  způsob a razance 

zavádění reforem, dále pak hospodářský rozkvět ,  jenž v zemi nastal,  

stejně jako časové období národního povstání,  obrození a formování,  

spo jené se získáním zpět  většiny osmanského území.  Atatürk se sta l 

respektovaným vůdcem, kterého Turci nás ledovali a byli ochotni 

akceptovat  všechny jím předložené reformy.  

 

5.1.4.   Vývoj Turecka po smrti Kemala Atatürka 

Událost í,  která byla na cestě k turecké demokracii po smrt i Kemala 

Atatürka klíčovou, se staly vo lby v roce 1950, kdy se st rana,  ma jící do té 
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doby monopol na vládnut í,  podrobila vůli lidu.  Svobodné vo lby jsou však 

pouze jedním ukazatelem demokracie.  Od té doby došlo v histor ii 

Turecka ke čtyřem pučům, o nichž Turci mluví jako o intervencích 

majíc ích za cíl převzet í moci armádou. Ani v jednom z těchto případů 

však k fakt ickému převzet í moci nedošlo a vše se vrát ilo  do starých 

kolejí.  [Lewis 1994: 41] Přestože se zavádění demokracie v Turecku za 

vlády Kemala Atatürka uskutečnilo  razantně,  s jistou nedočkavost í,  v 

nadcházejíc ích obdobích docházelo k prosazování demokrat ických zásad 

mnohem pomaleji.  Jedním ze základních projevů demokrat izace za vlády,  

která následovala po Atatürkově období,  bylo např íklad zaveden í 

svobody t isku. [Lewis 1994: 43] Omezení cenzury tak rozšíř ilo  seznam 

práv a svobod, které jsou v demokrat ických zemích běžnou praxí.   

Polit ické změny v Turecku př inesly také t ransformaci hospodářství země.  

Turecko se mohlo pyšnit  mezi ostatními muslimskými zeměmi nárůstem 

životní úrovně obyvatel i stabilní ekonomickou situací,  která nen í 

postavena na výnosech z těžby ropy ani jiném nerostném bohatství.  

Zásadním rozdílem, jak již bylo řečeno,  je však sekular izace,  která ve 

vztahu is lámu a demokracie a v porovnání Turecka s ostatními 

muslimskými zeměmi vytvář í nepřemost itelnou propast .  Není tot iž  

možné vytvoř it  demokrat ické inst ituce,  pokud by zůstaly nadále ř ízeny 

světem duchovních a stavěly by na is lámských zák ladech, z nichž některé 

jsou s demokracií v př ímém rozporu. [Lewis 1994: 45] I  když se může 

zdát ,  že přerod Turecka ze země ř ízené islámem na zemi s de facto 

demokrat ickým systémem se Atatürkovi zdař il bez výjimek a t rval i po  

jeho smrt i,  s ituace v této  zemi nebyla a  není tak jednoznačná.  Již  na 

počátku devadesátých let  minulého stolet í došlo  k výraznému nárůstu 

vo ličů st ran,  které si za svůj cíl vytyč ily návrat  od sekular izované formy 

státu ke státu náboženskému. Výs ledky par lamentních vo leb, které se 

odehrávaly od začátku až do konce devadesátých let  20.  stolet í udávají,  

že 20 – 25 % vo ličů bylo pro obnovení náboženského státu. [Cooper 
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2002: 121]  Narůstající hrozbě znovuzavedení is lámu jako státního  

náboženství a turecké po lit ice,  která zač íná ohrožovat  st r iktní 

sekular izaci státu,  je věnována následujíc í kapito la.   

 

5.1.5. Současné polit ické směřování Turecka 

Jedním z náznaků toho, že turecká demokracie není tak bezproblémová,  

jak se může na první pohled zdát ,  je sit uace,  jež nastala po vo lbách v 

roce 2008. Vítězství premiéra Erdoğana bylo kladně př ijato  jak 

představiteli Evropské unie,  tak Bílým domem. Nový premiér byl 

chválen pro skvělý př íklad,  který Turecko udává ostatním muslimským 

zemím a pro vůdčí schopnost i,  jimiž  Erdoğan disponuje.  [Rubin 2008a:  

1] Tyto kvalit y se však př i detailně jš ím pohledu nemusí jevit  tak 

dokonalými,  jak je vidí představit elé Západu. Krátce po vo lbách došlo k 

zajímavému př ípadu, kdy prot i vládnoucí st raně Adalet ve Kalkınma 

Partis [AKP] byla u ústavního soudu vznesena žaloba, jež se t ýkala 

porušení oddělování náboženských a státních zálež itost í.  V minu lost i 

docházelo k podobným nařknut ím z porušení sekular izace jen zř ídka,  a  

vždy byla hned zjednána je jich náprava. V tomto př ípadě však došlo ke 

zcela jiné reakci.  Bylo zatčeno něko lik novinářů,  kteř í se př ípadem 

zabýva li.  Díky tomu se na hlavu premiéra Erdoğana začala snášet  kr it ika 

jak od ostatních novinářů,  tak od polit iků z opozičních st ran.  K 

neopodstatněnému zatčení novinářů již  jednou do té doby,  za předchoz í 

Erdoğanovy vlády, došlo.  Z něko lika kauz, jež se odehrály v období 

vlády AKP, je zjevné, že Erdoğanova polit ika začíná př inášet  snahy o  

podporu náboženství mimo meze, které určuje ústava.  Za vlády této  

st rany došlo rovněž k obměně více než 4 000 soudců, celkového počtu 9 

000, př ičemž mnoz í se domnívají,  že šlo  o  krok AKP k podmanění s i 

just ice a dosazení soudců, kteř í jsou jejich po lit ice nakloněni.  Padly i 
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návrhy,  aby AKP byla pro své nepopiratelné snahy o is lamizaci Turecka 

zakázána. [Rubin 2008a: 2] 

Z hlediska ústavy je Turecko plně sekular izovaným státem. Bohužel se v 

posledních letech stále  více stáváme svědky výjimek, které potvrzuj í 

skutečnost ,  že reálná demokrat ičnost  sekular izovaných inst itucí je  

oslabována.  Turecké zákony sice mohou garantovat  svobodu pro jevu č i 

náboženského vyznání,  praxe je však mnohdy jiná.  Ať už se jedná o  

př ípad zatčených novinářů,  kteř í kr it izovali laxní př ístup vlády př i řešení 

st ížnost í na nedodržování pr inc ipů sekular izace,  nebo o př ípad z roku 

2005, kdy byl zatčen spisovatele zabýva jící se historickými dokument y 

spo jenými s vyvražďováním Arménů za 1.  světové války, kapito ly dějin 

Turecka, jejíž uznání je tureckou vládou stále zakázáno. Tyto případy 

ukazují na rozrůstajíc í se cenzuru, kterou vláda používá jako nást roj 

k prosazení svých po lit ických zájmů a k  eliminaci opozice.  Přestože je  

Turecko považováno za nejsvobodnějš í muslimskou zemi,  není možné j i 

chápat  jako plně demokrat ickou. Alespoň ne ve svět le nedávných 

událost í a na základě současného polit ického vývo je.  Národní 

bezpečnostní rada je stále ovládána armádou. Volby však nadále 

zůstávají svobodnými, přestože stále sílící ro le AKP vede k fakt ické 

vládě jedné st rany, která nebere ohled na názor opozice a ani na 

dodržování ústavy. Turecká ústava garantuje náboženskou neutralitu,  jež 

by měla být  uplatňována jak v turecké polit ice,  tak ve veře jné správě. O 

porušení tohoto základního pr inc ipu však za všechny př ípady mluv í 

zjištění,  které v roce 2008 otřáslo tureckou spo lečnost í.  Zaměstnanc i 

některých větších firem, jak soukromých, tak státních,  museli př i 

vstupních pohovorech pro jít  testem, zkoumajíc ím jejich znalost  Koránu.  

[Rubin 2008b:  1] Zde je patrný zásadní odklon od původní po lit iky 

Turecka. Jak jinak by bylo  možné, aby v sekular izované zemi docházelo  

k př ípadům porušování základních práv a svobod, které garantují právo  
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na svobodu pro jevu a na náboženskou svobodu, jež je zakotveno 

v ústavě.    

 

5.1.6.  Turecko a sekularizace 

Turecká verze sekular izace v sobě zahrnuje téměř všechny pr inc ipy 

oddělení církve od státu,  které za sekular izaci považuje západní 

spo lečnost .  Turecko základní systém sekular izace převzalo z 

francouzského modelu,  jenž je v mnoha ohledech st r iktnější,  než v 

ostatních západních zemích. Západ tot iž  chápe sekular izac i především 

jako pravidlo,  které urču je,  že stát  nezasahuje do záležitost í c írkve a 

ovšem ani církev nemá žádný vliv na chod státu.  

Turecký sekulární stát  však má př ístup a možnost  regulace v oblastech 

spadajících pod vliv církve, respekt ive is lámu.  Právě sekular izace je  

klíčová ve výjimečném postavení,  které Turecko má mez i 

demokrat ickými a muslimskými zeměmi.  Osmanská ř íše byla před svým 

pádem a nástupem Turecké republiky jedním z nejvíce fundamentálních 

států světa.  Právě proto bylo st r iktní zavedení sekular izace jedním z 

předběžných opatření prot i návratu fundamentalismu, kterého se Atatürk 

obával.  [Wing; Varo l 2006: 12] Turecká demokracie v podobě, jakou ji 

známe dnes a která byla započata za vlády Kemala Atatürka,  postavila  

svůj bo j za sekular izaci na odstranění posvátného práva šar í’a  a  zavedení 

moderních občanských i t restních zákoníků, které t radiční právo  

nahradily a jež postrádaly náboženský charakter.  Ostatní muslimské stát y 

disponu jí ústavami,  v nichž je is lám zakotven, anebo př ímo nazýva j í 

is lám svou ústavou. Jedinou výjimkou je Indonésie,  jejíž  po lit ický 

systém sice není v žádném směru sekular izovaný, ale v ústavě státní 

náboženství určeno nemá. [Lewis 1994: 45]  

Inst ituce,  které bylo nutno přeměnit  na demokrat ické,  měly svou 

spec ifickou formu. Vycházely ze sunnit ského práva nepovažujíc ího  
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např íklad moc vládce za dědičný at r ibut ,  a le autorita vládce pocházela z  

božích rukou. Hlavní autoritou tak nebylo  slovo panovníka,  ale  s lovo  

boží.  Přesto však byl vládce,  panujíc í v rámci kalifátu,  legit imn í 

autoritou, na rozdíl od šíit ského chápání světské vlády. Po jem moci byl 

ale i v sunnit ském prostředí propo jený s teokrat ickou podstatou státu.  

[Lewis 1994: 46] 

Právě Osmanská ř íše byla klasickou ukázkou teokrat ického státu.  Hned 

od jejích počátků představoval is lám hlavní a jediný státní náboženství,  

které disponovalo zvláštní autoritou. Právní systém byl za ložen na šar í’e  

a zvykovém právu a existovaly také speciální soudy, kde měli hlavn í 

slovo expert i na int erpretaci a up latňování šar í’y,  př ičemž náboženšt í 

odborníci zde fungovali jako soudci.  Šar í’a se těšila stejné vážnost i jako  

ústava dnešních moderních států,  stála nad všemi zákony Osmanské ř íše.  

[Wing; Varo l 2006: 15] 

Prvním krokem na cestě k sekular izaci byl vznik Tureckého národního  

shromáždění,  které bylo vo lené a ztělesňova lo tak suverenitu lidu a 

niko li pr imární ro li náboženských představitelů.  Národní shromáždění 

jako nejdůležitějš í změnu př ijalo  nejprve novou ústavu, která zajišťovala 

lidu plnou a nedotknutelnou moc. To stálo  zcela mimo pr inc ipy býva lého  

teokrat ického státu,  v němž abso lutní suverenitou disponoval Alláh,  

který pak svou moc delegoval na náboženské vůdce a kalifa.  Lid tak 

dostal právo podílet  se na vládě a tvorbě zákonů. Přestože první turecká  

ústava určila za formu nově vzniklého státu demokracii,  sekular izace v 

ní ještě nebyla plně zakotvena a jako oficiální náboženství státu v ní byl 

stále  uveden islám.  Atatürk tento fakt  vysvět loval jako krok vůči těm,  

kteří demokrat ický,  sekular izovaný st át  považovali za stát  ant i-

náboženský. [Wing, Varo l 2006: 17] Na cestě k zavedení 

sekular izovaného státu byl podstatným i zákaz džihádu, s t ím,  že 

základní pr ior itou Turecka je mír doma a mír ve světě,  niko li svatá 

válka.  Dalš ím krokem, který podniklo  Národní shromáždění,  bylo  
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oddělení postu sultána od kalifátu a zrušení inst ituce sult ána jako takové.  

Zrušením sultanátu pak o ficiá lně vznikla Turecká republika.  Následně 

byl zapovězen kalifát ,  byly zavřeny náboženské ško ly (medresy) a  

vzdělávací systém byl přenesen pod výlučnou kontrolu státu.  V roce 

1925 se k těmto zákonům př idává i zákaz nošení fezů, v nichž Atatürk 

viděl symbol nevzdělanost i a zaostalost i.  Náboženským představitelům 

bylo rovněž zakázáno nosit  veřejnost i mimo  náboženské akce roucha,  

která byla jakko liv spo jena s konkrétními náboženskými úkony a 

ceremoniá ly.  Ženám byla rovněž dána svoboda nosit  západní oblečení a  

upust it  od nošení před t ím povinného závoje; bylo jim rovněž dáno právo  

vzdělávat  se ve veřejných ško lách. [Wing, Varol 2006: 18] V roce 1926 

byla zcela zapovězena šar í’a a místo ní byly do právního rámce 

implementovány zákony vytvořené dle švýcarského občanského  

zákoníku. Na jeho základě se otevírá zcela jiný náhled turecké 

spo lečnost i na ženu a je jí práva.  Turecké ženy od této  chvíle  směly dědit  

či požádat  o  rozvod a na druhou st ranu byla zakázána po lygamie,  jež 

byla do té doby obvyklou praxí.  Zavedena byla i lat inka namísto 

arabského písma, které je obt ížnější a ovládalo je jen 10 % mužů a 5 % 

žen. V roce 1928 byl k ústavě př idán 2.  dodatek, který rušil ustanovení 

ohledně o fic iálního státního náboženství,  došlo k úpravě protokolu 

týkajícího se nástupu prezidenta a poslanců do úřadu s t ím, že př i svém 

slibu již nepř ísahali na boží jméno, ale na svou čest .  Tímto dodatkem se 

turecká ústava stala vůči náboženství zcela neutrální.  Kromě 

náboženských omezení však došlo i ke změnám, které pomohly Turkům 

lépe porozumět  svému vlastnímu náboženství.  Např íklad modlit by, které 

jsou vo lány immámy z minaretů,  byly přeloženy do turečt iny a tu také 

imámové namísto arabšt iny začali př i svo lávání věř ících používat .  

[Wing, Varo l 2006: 19] 

 

5.1.7.  Budoucnost sekularizace v Turecku 
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O porušování sekular izace v dnešním Turecku a o  př ístupu nyně jš í 

vládnoucí st rany AKP, která přestává zachovávat  neutrální ráz státu vůč i 

náboženství,  byla již  zmínka. Z teoret ického hlediska nemá AKP př íliš  

šanc í k prosazení zásadnějších změn ohledně sekular izace státu legáln í 

cestou. A i kdyby se jí s t ímto cílem podař ilo  schválit  př íslušné zákony,  

mohl by je zrušit  ústavní soud. Pokud by ale v prezidentských vo lbách 

byl zvo len kandidát  sdíle jící názory AKP, nebyl by pro něho problém 

nahradit  soudce ústavního soudu jinými,  nakloněnými st raně AKP, tak 

jak to  již AKP prakt ikuje v některých př ípadech u soudců na soudech 

nižších stupňů. Pro udržení sekular izované demokracie v Turecku je  

proto nutné zavedení po jistek a ochrany pr incipů, které jsou uvedeny v 

turecké ústavě.  [Wing, Varo l 2006: 36] Lze se však domnívat ,  že 

zmíněným tendenc ím spo jeným s po lit ikou AKP se opozic i jen stěží bude 

čelit ,  i když se AKP nejspíš nepokus í o  př ímou změnu ústavy a přepsání 

zákonů, které náboženský charakter státu zapovídají.  Pro AKP bude 

zat ím výhodnější uplatňovat  svo ji dosavadní praxi,  v jejímž rámc i 

Turecko navenek vykazuje odlišnou po lit iku,  než je ta,  která skutečně 

ř ídí chod státu.  V případě, že by př i budoucích vo lbách došlo k oslabení 

demokrat ického zázemí v Turecku do té míry,  že by se AKP a da lš í 

st rany podporujíc í islám nemuse ly bát  otevřeně vyjádř it  své negat ivní 

stanovisko vůči sekulární podstatě své země, nelze zcela vyloučit  i 

možnost  ofic iálního obratu Turecka směrem k jeho opětovné islamizaci.   

5.2. Írán 

Írán je v očích západního světa stále více obrazem nejen potenciáln í 

nuk leární hrozby, ale rovněž prototypu státu,  ve kterém je zaveden í 

demokracie z důvodu abso lutní propojenost i náboženství a státu 

prakt icky nemožné.  V době, kdy se Írán přeměnil na islámskou 

republiku, odmít l demokracii jako nepřátelskou, imper ia list ickou 

doktrínu, nemající s islámem nic spo lečného. V průběhu času se však 

začaly vyskytovat  i hlasy,  které demokracii zcela nezavrhovaly.  Někteř í 
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íránšt í mys litelé chápali po lit ický systém založený na demokrac ii tak,  že 

demokracie je  vláda většiny, kde většinu představují muslimšt í věř ící,  

př ičemž sekular izace spo lečnost i by byla pochopitelně nepř ípustná.   

Íránské náboženské inst ituce nemají centralizovanou a jednotnou formu 

jako např íklad katolická církev. Zde mají každý mudžáhid,  tedy bo jovník 

za pravou víru,  nebo každý náboženský učitel,  svo ji vlastní právní a  

duchovní autoritu,  která je platná pro jejich následovníky, a přestože 

existuje hierarchie duchovních a náboženské funkce jsou děleny na vyšš í 

a nižší,  nemá toto rozlišení na jejich autoritu vliv.  [Ziad 2003: 64] 

Př i hledání možného propojení demokracie s již existujíc ími inst itucemi 

je  t řeba hledat  hlouběji v íránské histor ii,  kde je  zřejmé, že impulz  

k zavedení demokrat ických reforem a počátku jejich realizace je  

v př ípadě Íránu za vlády Rézi Šáha podobný jako v př ípadě Turecka po 

převzet í moci Kemalem Atatürkem.  Následující podkapito la se zabývá 

histor ickými reformami, které mohly vést  k zavedení demokracie 

v íránském státu a také důvody, proč nakonec byly t yto reformy zmařeny.  

5.2.1. Cesta k prvním reformám 

Na konci 18. stolet í,  po nástupu dynast ie Kadžárovců, se íránský stát  

nacházel v žalostném stavu. Nová dynast ie měla se zavedením jakýchko li 

reforem vážné problémy. Jejich důvod spočíva l především 

v decentralizaci státu,  jeho již něko lik stalet í t rvajíc í roztříštěnost i na 

něko lik menších celků, v nichž místodržící mě li př i vládnut í vo lnou ruku 

a nebyli zvyklí dostávat  shora konkrétní pokyny ohledně vládnut í.  

Podobně tomu bylo u kmenů obývajíc ích nedostupné oblast i ovládaných 

místními chány. Ve městech měli hlavní slovo především u lámové,  

obchodníc i a cechy. Jediným zdro jem př íjmů pro Kadžárovce byl výběr  

daní,  které jim ale nepostačovaly k vybudování a reformám dostatečně 

velké armády na ochranu země, zejména před stále rostoucím vlivem 

carského Ruska, k omezení po lit ické moci vládců menších správních 
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celků a k zajištění pořádku v Teheránu. [Mart in 2003: 18] Snahy 

Kadžárovců o zavedení reforem do ško lství a o  sjednocení zákonů a 

předpisů se setkávaly s odporem duchovních,  kteř í měli prot i vládnouc í 

t řídě mocnou zbraň v podobě šíit ské doktríny. Ta př iznávala světskou 

vládu jen 12 imámovi,  jenž odešel do skrytu,  a proto jakéhoko li jiného  

vládce bylo možné označit  za nelegit imního č i za uzurpátora. Jedinými 

legit imními autoritami tak měli být  ulámové, jejichž hlavním úko lem 

bylo dohlížet  na dodržování šar í’y a  kteří,  přestože neměli fakt ické 

právo na vládu, byli jedněmi z nejmocnějších osobnost í v zemi.  Toto 

postavení př inášelo duchovním ochranu šáha,  který chtěl mít  všechny 

ulámy na své st raně,  neboť si byl vědom jejich moci nad šíit ským lidem.  

Vedle šar í’y existovaly v tehdejš í Perské ř íš i ještě dalš í zákony, spo jené 

např.  se systémem trestů vytvořených státem,  které nahrazovaly hududy ,  

t resty ukládané šar í‘ou za přestupky.  Ani právní praxe se nezaměřovala 

pouze na šar íu,  nýbrž pracovala i se zvykovým právem,  právem 

kmenovým, brala v potaz předpisy,  které byly vytvořeny obchodníky a 

cechy atd.  Problém však byl,  že žádný ze zákonů nebyl kodifikován a 

pokud došlo ke st řetu těchto právních norem se šar ‘íou, byla šar í’a brána 

jako hlavní autorita.  Šáh tedy nebyl absolutním vládcem, ale musel se o  

svou moc dělit  s ulámy, kteř í šar í‘u vykládali.  Propojení,  jež fungovalo  

mezi Kadžárovci a duchovními,  se začalo  pod vlivem Západu otřásat  na 

konci 19. sto let í.  Br itánie a Rusko se stále více snažily o  získán í 

polit ického vlivu v této  oblast i a neustále zasahovaly i do vnit řních 

zálež itost í Perského státu.  Docházelo k manipulaci s jednot livými 

kmeny, př ičemž Br itánie měla vliv na Bakht iáry na jihu a Rusko ovládalo  

Turkmeny na severovýchodě. Za této  situace bylo zřejmé, že k tomu, aby 

si Kadžárovci udrželi vládu, je t řeba zavést  reformy. O první z nich se  

pokusil na počátku 70. let  19.  stolet í Nár i al-Din Šáh, ale  situace se 

fakt icky nezměnila,  se rozhodl ponechat  si funkci premiéra ve svých 

rukou. Ani otázka legis lat ivy nezůstala vyřešena, jelikož právo výkladu 
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šar í’y zůstávalo výlučně ulámům. Podař ilo  se za ložit  něko lik  

sekular izovaných inst itucí,  jako např íklad ško lu Dar al-Fanun, která se 

inspirovala francouzským vzdělávacím systémem. Byla také založena 

vo jenská a zemědělská univerzita,  ale  k žádným významnějš ím změnám 

nedošlo.  Začaly se však rozrůstat  řady inteligence,  především mez i 

vysokými úředníky, kteř í byli ovlivněni osvíceneckými myš lenkami a 

stále  hlasit ěji vo lali po základních právech jednot livce,  po vládě lidu,  

konst ituci a po sekular izovaném státu.  Myslitelé Fath Ali Akhundzadech 

a Mirza Malkum Khan nasto lili potřebu kodifikovaného práva,  

podobného právu v západních zemích, ve kterém by byla jasně určena 

forma vlády a pravomocí vládnoucí t ř ídy a kde by byly rovněž začleněny 

zákony týkající se ochrany osobního  majetku. Ti,  kdo vo lali po  

reformách, se domnívali,  že modernizace země je ochrání před 

polit ickým vlivem Západu. [Mart in 2003: 19-21] 

Íránská vláda,  i přes veškeré snahy zvýš it  státní př íjem,  se posléze 

prakt icky ocit la  bez finančních prost ředků, a proto se rozhodla k prodeji 

různých typů koncesí zahraničním spo lečnostem. Tímto rozhodnut ím tak 

částečně došlo k rozvo ji země,  kdy např íklad díky prodeji koncese k 

vybudování telegrafní sítě byla pokryta významná část  území Íránského  

státu.  Kvůli prodeji koncesí cizím spo lečnostem však docházelo i k  

nepokojům, jako např íklad v roce 1890, kdy byla koncese na prodej a  

vývoz tabáku udělena br it ské firmě, což mělo za následek výraznou 

nespoko jenost  jak íránských obchodníků, tak duchovenstva.  Tato koncese 

byla zrušena poté,  co jeden z ulámů přesvědčil hlavního mudžáhida,  

Mirzu Hasana Šíráziho, aby vydal fatwu zakazující v Íránu kouření 

tabáku. Vláda byla Br it y donucena zaplat it  kompenzaci 500 000 liber  

firmě, které před t ím udělila koncesi a to  způsobilo  zadlužení íránské 

vlády.  Také stále se zvětšující podíl dovozu zboží ze zahranič í vedl k  

úpadku íránských obchodníků, jejichž situace byla vyřešena až s 

rozšířením opia,  které př ineslo něko likanásobné zvýšení íránských 
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př íjmů.  Zlepšená finanční situace však netrvala dlouho a s vypuknut ím 

války mezi Ruskem a Japonskem v roce 1904 zko laboval i íránský t rh,  

prakt icky závislý na exportu do Ruska. Kombinace špatné ekonomické 

situace,  nestabilit y státu a nespokojenost i elit  s po lit ikou, přivedly zemi 

k tzv.  Konst ituční revo luci,  která se odehrála mezi lety  1905-1911.  

[Mart in 2003: 22] Povstání začalo jako protest  obchodníků a ulámů prot i 

reformám dotýkajícím se tehdejš ích obyčejů.  Za nepoko ji ale stál i 

především představitelé  inteligence,  kteř í duchovenstvo přesvědčili o  

nutnost i razantnějších změn, jež vláda nebyla schopna provést .  

Výsledkem nepoko jů byl v roce 1906 slib šáha,  že svo lá ústavodárné 

shromáždění.  V roce 1907 pak nabyla účinnost i ústava,  zformulovaná 

podle belg ického vzoru a garantující suverenitu lidu,  založen í 

par lamentu v klasické podobě a zodpovědné nakládání se státním 

rozpočtem. V ústavě byl rovněž jako státní náboženství zakotven 

šíit ismus a na jejím základě byla také založena rada pět i mudžáhidů,  

kteří měli kontro lovat  legis lat ivu a dohlížet  na to , zda odpovídá 

pr incipům šar í’y.  V roce 1908 však došlo  k návratu abso lut ist ické vlády.  

Ústava pak byla obnovena v roce 1909, kdy do Teheránu vstoupil i 

př íslušníci kmenů vedení svými chány a dosavadní šáh byl nahrazen 

svým synem, Ahmedem Šáhem. [Mart in 2003: 23] Byly zformovány nové 

skupiny a po lit ické st rany,  zejména z řad inteligence,  nižších úředníků a 

obchodníků a toto hnut í vyvrcho lilo  ve vyhlášení programu 

Demokrat ické st rany,  která požadovala oddělení státu od náboženství,  

vzdělání zdarma pro všechny včetně žen, industr ializac i,  územní 

reformy, vytvoření železničních sít í,  s jednocení a centralizaci státu.   

Byly vytvořeny nové inst ituce a mnozí z  Kadžárovské dynast ie opust il i 

zemi a utekli do exilu.   Duchovenstvo se rozdělilo  na dva tábory.  

Přestože všichni byli pro reformy, jedni požadovali zásadně dodržování 

práva šar í’a,  zat ímco druhé skupině duchovních šlo  především o 

ekonomický rozkvět  země a o  práva občanů.  Mezit ím však se Rusko a 
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Velká Br itánie dohodly o rozdělení sfér vlivu, př ičemž Rusko mělo  

získat  severní část  Íránu a Br itánie jižní.  V roce 1911 Írán ve snaze 

zabránit  finanční kr iz i povo lal amer ického experta,  Morgana Shustra,  

aby dohlížel na íránskou ekonomiku. Prot i tomu ostře protestovala jak 

br it ská,  tak ruská st rana,  a obě mocnost i následně využily tuto záminku k 

okupaci Íránu v souladu s dohodou z roku 1907 o vytvoření sfér vlivu.  

Tato situace přet rvala až do konce první světové války.  Během této doby 

Írán nest rádal jen ekonomicky. V roce 1915 jej post ihl hladomor a 

zasáhla ho i epidemii t yfu,  na který zemřely t isíce lid í.  Sever země se 

ocit l pod kontrolou komunist ického hnut í zemědělců a dělníků, zat ímco  

jih se fakt icky nacházel pod vlivem Anglo-perské ropné spo lečnost i,  s  

níž tamní kmeny po objevení ropy v roce 1908 podepsaly smlouvu o  

těžbě.   S koncem první světové války však mocnost i přestávaly mít  o  

oblast  Persie zájem a začaly se z ní stahovat .  Br itové v roce 1919 

přeorganizovali kozáckou br igádu, kterou v Kádžárovské Persi i 

zformovalo carské Rusko a místo ruských důstojníků dosadili do jejího  

velení Íránce.  Jejich vůdcem se stal plukovník Réza Chán. [Mart in 2003:  

24] 

5.2.2.  Reformy za Rézi Šáha 

Po nástupu Rézy Chána k moci bylo  t řeba vytyč it  další směr,  kterým se 

bude Írán ubírat .  Réza Chán neprosazoval žádnou konkrétní po lit ickou 

ideo logii,  a le mě l vizi s ilného, sjednoceného státu,  ve kterém by nebylo  

místo pro kmenové rozepře ani vliv  mezinárodních sil.  V otázce 

sekular izace se inspiroval Kemalem Atatürkem, který,  stejně jako Réza 

Chán, považoval náboženství za důvod pomale jš ího vývo je země. Írán se 

měl stát  novým, moderním typem státu,  srovnatelným s Br itánií č i 

Francií.  Réza Chán ve své snaze o vybudování silného státu získal na 

svou st ranu většinu Íránců. Obchodníc i podporovali myš lenku silného  

státu,  od kterého očekávali potřebnou stabilitu a prosper itu,  

duchovenstvo o takový stát  rovněž usilovalo,  neboť se obávalo  stejného 
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osudu, který post ihl šíit ské věř ící v Br it y kontrolovaném Iráku.  Silným 

státem chápal Réza Chán systém, který by zvýšil kontrolu státu ve všech 

oblastech po lit iky a omezil o livové akt ivity Západu a různých zájmových 

skupin.   Vzestup Rézy Chána byl pomale jš í než v př ípadě Kemala 

Atatürka.  Nejprve se v roce 1921 stal minist rem války, čímž získal post  

nejmocnějšího íránského minist ra.  Pro sjednocení státu potřeboval Réza 

Chán především silnou a moderní armádu. Od vlády dostal nezbytné 

finance,  což bylo umožněno zlepšováním ekonomické situace Íránu po  

objevení nalezišť ropy.   Zás luhu na ekonomickém rozvo ji měl i dalš í 

najatý amer ický expert ,  Arthur Millspaugh, který zajist il vyvážený 

systém íránského rozpočtu a rovněž pomohl zavést  jednotný systém do 

výběru daní.   Po úspěšných bo jích se separat isty se v roce 1923 stal Réza 

Chán premiérem a poté,  co šáh opust il zemi,  se rozhodl Kadžárskou 

dynast ii zcela zrušit  a podle tureckého vzoru v Íránu zavést  republiku. V 

této  fázi jeho kar iéry ale  začal narůstat  počet  jeho odpůrců. Obchodníci z  

velkých měst  se zalekli př ísné státní kontroly a duchovní vznikly obavy z 

možné sekular izace a zt ráty moci.  Réza Chán na t yto skutečnost i 

reagoval vydáním slibu,  že se vždy bude zasazovat  jak o s ilný stát ,  tak o 

udržení slávy is lámu v zemi.  Když v roce 1925 došlo k vo lbám do  

Majlisu ,  íránského par lamentu,  dohlížela tajná po lit ice a vo jenšt í 

představitelé  na to ,  aby Réza Chán získal jasnou většinu všech hlasů.  

Tyto volby předznamenaly Chánův dalš í postup, v jehož rámci se něko lik  

měsíců po zapovězení Kadžárské dynast ie stal v dubnu 1926 šáhem.   

Př i zavádění reforem zůstal Réza Šáh věrný svému dř ívě jšímu povo lání a  

nejvíce státních prost ředků investoval právě do modernizace a rozvo je 

armády. Během jeho vlády vzrost l počet  vo jáků o více než t rojnásobek.   

[Mart in 2003: 26-28] Po lit ický systém země se ale v praxi začal výrazně 

liš it  od původních deklarací.  Podle ústavy mělo existovat  shromážděn í 

reprezentující vůli lidu,  složené z po lit ických st ran,  které by dodávalo  

Šáhově vládě legit imitu.   Realit a však byla taková, že hlavní moc nedrže l 
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v zemi lid  a t i,  kdo jej reprezentovali,  nýbrž armáda. Došlo k utužení 

cenzury, k rozpuštění něko lika po lit ických st ran a popular ita,  jíž se Réza 

Šáh dř íve těšil,  postupně slábla.  V roce 1928 byla zavedena právní 

reforma a uzákoněny některé z pr incipů šar í’y,  v důsledku čehož 

ulámové zt rat ili možnost  poskytovat  právní výklady. Tato výsada na 

základě přesně stanovených zákonů př ipadla do kompetence soudců.   

Vedle toho byl is lám ještě více oslaben zavedením reforem zakazujíc ích 

náboženská procesí a omezujíc ích náboženské r ituály.   Následoval také 

zákon př ikazujíc í nosit  západní oblečení,  kterým se snažil Réza Šáh 

povzbudit  novou, moderní ident itu Íránců. Změny zavedl nový šáh i do 

mezinárodních vztahů. Odmít l nadále rozšiřovat  spo lupráci s Br itánií a  

Ruskem a naopak se obrát il na Německo, s nímž začal rychle rozvíjet  

zahraniční obchod. Po napadení Ruska Německem v roce 1941 došlo ke 

změně mezinárodní situace a Réza Šáh byl Br it y a Rusy donucen k 

abdikaci ve prospěch svého syna. V průběhu druhé světové války Írán 

nest rádal tolik jako př i válce první,  ale stále se nacháze l pod okupac í 

cizích mocnost í.  [Mart in 2003: 32-33] 

5.2.3.  Cesta k Islámské revoluci 

Poté,  co byl Réza Šáh nahrazen svým synem, Mohamedem Rézou, jenž 

byl v té době zcela bez po lit ických zkušenost í,  začaly vznikat  nové 

polit ické st rany založeny především na nacionalismu, jako např íklad 

Íránská st rana,  jejímiž členy byli jak zastánci sekular izace,  tak i je j í 

odpůrci.  Odpůrci reforem a př ílišné kontroly státu v obchodních 

zálež itostech se sjednot ili pod vedením ajatolláha Kašáního v radikáln í 

is lamist ické hnut í Fada'iyan-i Islam .  Během let  1941-1953 dochází na 

íránské po lit ické scéně k výraznému roztříštění po lit ických názorů a 

proudů a tak během pouhých 12 let  bylo jmenováno do funkcí 31 

kabinetů a 148 minist rů.  Této situace využily Spo jené státy,  které si byly 

jist y šáhovou prozápadní or ientací,  a proto Mohameda Rézu povzbudily k  

přeorganizování a znovuvybudování armády, jež se ke konci vlády Réz i 
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Šáha částečně rozpadla.  Nový šáh však již nedisponoval po lit ickou silou 

svého otce a tak došlo k utvoření o ficiální opozice,  Národní front y 

založené Mohammedem Musaddikem v roce 1994.  Musaddik byl na jaře 

roku 1951 zvo len premiérem a v červnu dal pokyn k znárodnění ropného  

průmyslu v zemi.  Na to  však br it ská ropná spo lečnost  zareagovala 

uzavřením rafinér ií,  což mělo za následek výrazné oslabení íránské 

ekonomiky. Tato situace způsobila rozpad Národní fronty a v roce 1953 

proběhl v Íránu převrat ,  podporovaný CIA, který sesadil Musaddika z 

jeho úřadu. V té době byl hlavním ajatolláhem Husain Burujirdi,  kter ý 

sjednot il všechny náboženské vůdce a vytvořil s nimi opozici.  S ituace v 

zemi byla částečně ř ízena Spo jenými státy,  které poskytovaly finance na 

obnovení armády, jež dodala šáhovi na polit ické síle.  To umožnilo  vůdce 

opozice uvěznit .  Byla zavedena tvrdá cenzura a vo lby byly opět  pevně v 

rukách státní moci.  K obratu došlo v roce 1961, kdy zemi post ihla dalš í 

ekonomická kr ize.  Šáh požáda l mezinárodní měnový fond o pomoc a ta  

mu byla př islíbena, pokud v zemi zavede demokrat ické reformy a bude 

ustaven liberální par lament .  [Mart in 2003: 35-36] Šáh však Národní 

shromáždění rozpust il a  začal vládnout  na základě dekretů.  O rok později 

ale představil reformní program, jenž obsahoval př íkaz ke znárodněn í 

lesů,  prodeji státních továren soukromým subjektům, př iznání podílů z  

výnosů pracujíc ím, založení skupin dohlížejíc ích na gramotnost  v 

zemědělských oblastech, zavedení vo lebního práva žen a k  pozemkové 

reformě. Tyto reformy, nazývané Bílá revoluce,  vyvo la ly debatu o dalším 

možném prorůstání státní moci do infrast ruktury země, ze jména z toho 

důvodu, že na základě územní reformy měly být  i malé vesnice pod 

př ímou kontrolou státu.  Největší protesty však tentokrát  nepř icházely ze 

st rany duchovních, ale od st řední t ř ídy a chudých obyvatel měst .  Ve 

městech pak docházelo k rozsáhlým demonstracím,  které byly nejs ilnějš í 

v Teheránu, pod vedením ajato lláha Chomejního. Minist r obrany nař ídi l 

armádě pálit  do davu, což si vyžádalo stovky mrtvých. Chomejní se ve 
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svých pro jevech stavěl především prot i rozrůstající se moci státu,  prot i 

vzrůstající míře sekular izace a oslabování is lámu, prot i narůstajícím 

represím ze st rany státu a v neposlední řadě prot i vzrůstajíc ímu vlivu 

Spojených států na vnit řní po lit iku Íránu. [Mart in 2003: 37]  

Obyvatelstvo bylo stále více znepoko jeno polit ikou Mohameda Rézi a tak 

se počet  těch, kteř í v roce 1961 založili Osvobozenecké hnut í Íránu pod 

vedením Mehdi Bazargana a Mahmuda Taliqaniho, dále rozrůstal.  

Docházelo k radikalizaci i mezi duchovními,  kteř í nebyli spoko jeni s  

polit ikou státu vůči nim. Tato situace nakonec vyúst ila v ozbro jené 

povstání prot i vládě.  Na touhu islámského světa po revo luci měly př ito m 

velký vliv spisy Sayyeda Qutby. Ten prohlásil,  že spo lečnost  je pouze 

tehdy muslimská, pokud celá spo lečnost  žije v souladu s Božím zákonem,  

který Bůh z jevil v podobě Koránu. Země, které samy sebe považují za 

muslimské, ale jsou ř ízeny zákony vytvořenými lidmi,  muslimskými 

nejsou, nýbrž žijí v džáhilí ji ,  tedy v nevědomost i.  [Zubaida,  2000: 60] 

Tento názor zapř íčinil vznik mnoha radikálních skupin vo lajíc ích po  

návratu k původnímu is lámu v jeho čisté podobě. Írán se vydal na cestu 

polit ického islámu, s ideou a programem spo lečenské a po lit ické 

t ransformace zakotvenými v Koránu, a  stal se tak jeho  téměř  dokonalým 

předobrazem. [Zubaida,  2000: 62]  

Chomejní se přestěhoval do Francie,  odkud mohl svobodně oslovovat  

mezinárodní t isk a pod jeho t lakem se šáh rozhodl jmenovat  nového  

premiéra.  Po lit ické změny však nepomohly a jedna z největš ích 

demonstrací,  která se konala 8.  zář í 1978, měla za následek zavedení 

stanného práva. Situace však již byla pro stávající vládu neudržitelná a o  

něko lik měsíců později šáh ze země utekl,  zat ímco Chomejní se vrát i l 

zpět  do Íránu. [Mart in,  2003: 40-45] V době Íránské revo luce,  která 

proběhla v letech 1978-1979, se zdálo,  že je is lám, respekt ive is lámský 

fundamentalismus na vzestupu. Nová vlna prosazování is lámských 
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pr incipů se stala t rendem pro státy,  které se snažily nastolit  č i spíše 

obnovit  národní ident itu a tu stavět  na náboženské t radici.  

Chomejní založil svou po lit ickou autoritu na vlastní interpretac i 

ší' it ských doktr ín,  z nichž vystavěl podpůrný základ revo luce a následně 

i nové republiky. [  Zubaida,  1988: 4] 

Íránská revo luce se stala  pro ostatní země Blízkého východu př íkladem,  

přestože byly často většinově sunnit ské.  V praxi se tak potvrdilo ,  že 

is lám v této  oblast i má významný revo luční potenc iál,  př ičemž jeho síla  

tkví zejména v tom, že masy lidí oslovuje je jich vlastním jazykem, na 

rozdíl od západních doktrín,  které většina muslimů považuje za 

nepřátelské.  

Ústava,  která vešla v platnost  v roce 1979, zaručovala svobodu vytváření 

nových po lit ických st ran,  jakož i svobodné utváření a fungování pro 

náboženské skupiny, buď muslimské, nebo skupiny uznaných 

náboženských menš in,  pokud nebudou porušovat  pr incipy nezávis lost i,  

svobody,  národní jednoty a is lámu.  Po pádu monarchie tak vznikly 

stovky po lit ických st ran,  různých organizací a spo lečnost í.  Proto byl v  

roce 1981 vydán nový zákon, který vznik nových po lit ických st ran a 

ostatních organizací výrazně omezoval a většinu stávajíc ích st ran 

prohlásil za ilegální.  [Fairbanks,  1998: 8] Írán se tak dostal pod vládu 

jedné st rany, st rany is lamist ické republiky (IRP).  Tato st rana vlád la do  

roku 1986, kdy došlo k jejímu dobrovo lnému rozpuštění.  Trvalo něko lik  

let ,  než nastal v Íránu částečný pluralismus, ale ani ten nebyl dokonalý,  

neboť se na něm podíle ly pouze dvě st rany, respekt ive is lámské 

organizace.  [Fairbanks,  1998: 9] Vznik polit ických st ran byl v íránském 

prostředí silně omezen postojem jak levicových, tak pravicových 

polit iků.  Ti tvrdili,  že po lit ické st rany jsou vládním konceptem Západu a 

nemají tudíž na uplatnění v íránské kultuře nárok. [Firebanks 1998: 10] 
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Zde je vhodné ještě př ipomenout ,  že základní změnou, kterou Chomejn í 

provedl po svém nástupu do čela Íránu, bylo vyhlášení Šar í’y za hlavn í 

právní předpis.  Šar í’a  sice nebyla sama o sobě označena jako ústava,  ale  

ta je  na ní pevně postavena. Stále však existuje většina zákonů, které 

nemají na Šar íu př ímou vazbu, jako např íklad zákony týkající se 

administ rat ivy, dopravy či ekonomických opatření.  Chomejní tuto 

problemat iku vyřešil v roce 1988 prohlášením, že is lámská vláda je  

dědicem Prorokovy autorit y a je tedy zmocněna vydávat  zákony, které 

jsou v zájmu věř íc ích a musí se proto těšit  stejné autoritě,  jako př ikázání 

vycházející ze Šar í’y.  [Nasr i 2009: 4] 

Islámská republika po nástupu Chomejního k moci prošla t řemi fázemi.  

Tou první byla takzvaná republika revoluce a války ,  která t rvala od roku 

1979 do smrt i Chomejního v roce 1989. Po ní až do roku 1997, kdy ve 

vo lbách zvítězil Chátamí,  následovala republika označovaná často za 

republiku teroru .  Třet í republika je prezentována jako republika reforem .  

V tomto období se Chátamí snažil postavit  íránskou po lit iku na 

demokracii,  dodržování lidských práv,  na občanské spo lečnost i a  

budování mezinárodních vztahů. [Nasr i 2009: 2] Tyto zásady však př i 

stávající formě ústavy nebylo možné efekt ivně prosazovat .   

5.2.4. Írán po Chomejním: Chátamí a Ahmadínedžád jako 

dva politické protipóly 

Na konci minulého t isícilet í byl v Íránu zaznamenán zajímavý t rend.  

Islámská ideo logie a inst ituce,  tvoř ící součást  vládní po lit iky,  zt rat ily 

pro obyvatele char isma, jež získaly př i revo luci v roce 1978. Ve 

spo lečnost i se především mezi studenty probudily nálady v duchu 

is lámského humanismu, který se snažil nalézt  možnost  syntézy is lámu a 

západní po lit ické filozo fie.  To vytváře lo  dojem, že se islám stále více 

vzdaluje a vyčleňuje z vládních inst itucí.  
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Tento t rend vyúst il ve vo lbách v roce 1997 ve zvo lení prezidenta 

Chátamího. Zdálo se,  že by Írán mohl postupně nalézt  cestu k 

sekular izované spo lečnost i.  I slámský konzervat ismus se však pozděj i 

projevil jako př íliš silný na to ,  aby byl poražen.[Zubaida 2000: 63] 

Chátamího vít ězství v prezidentských vo lbách, v nichž porazil známého  

náboženského fundamentalistu,  bylo neočekávané, stejně jako pozdějš í 

vo lební úspěch Mahmúda Ahmadínedžáda v roce 2005. Ahmadínedžád 

byl z osmi prezidentských kandidátů mediálně nejméně známý a jeho  

polit ické ambice se mohly zdát  nejméně průhledné, př ičemž průzkumy 

ještě 3 týdny před vo lbami mu nedávaly na vít ězství šanci.   

Důvodů tohoto výsledku je něko lik.  Jednak jde o klasický př íklad 

st ř ídavého přelévání vo ličů zleva doprava v rámci po lit ického spektra,  

kdy se sympat ie vo ličů mění s každým vo lebním obdobím.  Zvo lení 

Ahmadínedžáda bylo zároveň pro jevem nespoko jenost i vo ličů s 

Chátamím, který s ice sliboval změny a byl považován za reformistu,  své 

vo liče však zklamal.  Ahmadínedžád se poučil z po lit ických chyb svých 

předchůdců Mohammeda Rézi Šáha i Mohammeda Chátamího, kteř í 

ignorovali touhu lidu po hospodářském prospěchu i po právu na 

výraznějš í po lit ickou part icipaci.  Proto se rozhodl př islíbit  vo ličům 

obo jí.  [Amuzegar,  1991: 35] Současný íránský prezident  se sta l 

zajímavým fenoménem na po lit ické scéně. Přestože má vysokoško lské 

t ituly ze západních ško l,  bývá mnohými označován za pověrčivého  

fanat ika,  který věř í nejen v blíž ící se apokalypsu,  ale  také každým dnem 

vyhlíž í př íchod skrytého imáma, aniž by se př ipo jil k mnoha dalš ím 

polit ikům, kteř í návrat  skrytého imáma vnímají jen jako symboliku.  

Pro voliče,  kteř í stále doufají v nové zažehnut í ohně is lámské víry,  se 

Ahmadínedžád zdá být  t ím pravým vůdcem, který se nebude pohybovat  

na půdě po lit ických kompromisů, ale  dovede spo jení islámu a státu do 

reálné podoby. Pro islámské radikály,  vyznávajíc í džihád, se 
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Ahmadínedžád stal ikonou, která není uznávána jen ve své zemi,  ale  těš í 

se oblibě všech šíit ských věř ících.  

Írán se pod vládou Ahmadínežáda stává postupně jakýmsi opt imálním 

modelem, který chce mnoho věř ících z okolních zemí následovat ,  ať už v 

oblast i kulturní,  ekonomické, anebo v otázce celkového vývo je.  V osobě 

nového íránského prezidenta začala růst  hrozba pro Západ a stačilo  

něko lik jeho pro jevů, aby západní státníci začali bít  na poplach,  

obzvláště po jeho nenávistných výrocích zaměřených prot i Židům a 

západním mocnostem. Ahmadínedžád přesně vyst ihl,  po čem íránská 

spo lečnost  touží a této  linie,  stavěné na nacionalismu, fundamentalismu a 

populismu, se pevně drží.  

………… 

Porovnáme- li historický vývo j Turecka a Íránu, můžeme nalézt  něko lik  

spo lečných jmenovatelů,  jako např.  potřebu modernizace země,  snahu 

uchránit  ji před cizími po lit ickými vlivy,  stejně tak jako uchopení moc i 

silným vo jenským vůdcem, př ipraveným zavést  radiká lní reformy.  Co 

tedy předznamenalo diametrálně rozdílný vývo j těchto dvou zemí? Kema l 

Atatürk a Rézi Šáh Páhlaví zaujímali zásadně odlišné př ístupy k 

polit ickým hodnotám i vládě jako takové. Zat ímco Atatürk nehleděl jen 

na demokrat izaci,  č i spíše westernizaci země a kladl důraz i na jej í 

prosper itu,  v př ípadě Rézi Šáha měl zájem hlavně na udržení 

centralizované a abso lutní moci a neusiloval o  hospodářský vzestup 

země, což dř íve či později muselo vést  k jeho po lit ickému oslabení a  

k revo ltám, které se objevily za vlády jeho syna. V obou př ípadech, jak 

Turecka, tak Íránu můžeme vidět  dvě rozdílné st rategie,  které používaly 

is lámské země jako obranu prot i vnějš ímu vlivu. První z těchto st rategií 

spočívala v převzet í některých z pr incipů demokrat ických zemí,  které 

měly vést  k modernizaci státu a jeho konkurenceschopnost i.  Druhou 

st rategií byl naopak odklon od reforem a zavedení radikálního islámu,  
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tak,  jako se to  stalo  po Íránské revo luci či jak to  můžeme postupně 

pozorovat  v nejnovějš í po lit ice současného Turecka. Důležitou ro li pro  

úspěch př i zavádění demokracie měla i forma is lámu, která je hlavním 

státním náboženstvím. Z př íkladu Íránu je  zřejmé, že šíit ský stát  nemůže 

být  nikdy tak silný, aby zcela zamez il duchovenstvu podílet  se na 

rozhodování a aby je zbavil jeho autorit y,  neboť šíit é vládce považují jen 

za dočasnou autoritu,  zat ímco v př ípadě sunnit ského Turecka byl kali f  

považován za legit imního vládce,  na něhož Alláh delegoval svou autoritu  

a tento princip respektování státní moci fungoval i za vlády Kemala 

Atatürka.   Ze zkoumání turecké cesty k demokracii vyplývá, že přestože 

demokracie v zemi fungovala něko lik desít ek let ,  nyní se ke slovu 

dostávají radikálně jší st rany propagující omezení sekular izace země.  

Proto ani Turecko bohužel nemůže být  př ík ladem opt imální cest y 

is lámských zemí k demokracii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

72 

  

 

Závěr 
Hlavním úče lem tohoto zkoumání bylo  pokusit  se najít  odpověď na 

zásadní ot ázku,  zda a př ípadně za jakých podmínek,  je  možná 

implementace demokracie v západním po jet í v is lámských st át ech.  

Z hled iska histor ické praxe,  jak bylo  ukázáno  na př íkladu Turecka,  lze 

na první část  této  otázky odpovědět  kladně,  i když lze  př irozeně 

diskutovat  o  tom,  v jaké šíř i a  kvalit ě  byly jednot livé pr inc ip y 

demokracie zavedeny a nako lik  pevné byly,  resp.  jsou, je jich základy.   

Co  se t ýče podmínek,  za nichž by demokracie mohla obecně na lézt  

uplatnění v is lámských zemích,  musela  by v nich především proběhnout  

sekular izace a is lám by se v ot ázkách práva muse l st át  pouze moráln ím 

ukazat elem,  a  niko li závazným nař ízením.  To  znamená,  že v př ípadech 

rozporu demokrat ických zákonů státu  s is lámským právem šar í’a ,  kt eré 

by mohlo  být  dodržováno  jen na osobní rovině a jako  et ický kodex,  by 

se is lámské předpisy muse ly podř íd it  demokrat ickým zákonům.  Hlavn í 

autor itou by nebyli duchovní,  ale  lidem zvo lení po lit ic i,  leg is lat ivn í 

procesy by byly s jednoceny a nebylo  by možné používat  právních 

výk ladů jen v závis lost i na uvážení imámů.  Možnost  demokrat ické 

vo lby vlastních představit elů  a  dodržování lidských práv by na základě  

Islámské deklarace měly být  samozřejmost í.   

Př i úvahách o  možné aplikaci t urecké cesty demokrat izace spo lečnost i 

je  ovšem t řeba mít  na zřeteli skutečnost ,  že v době sekular izace  

Turecka a s ní spo jených re forem spatřovali t amní mus limové svo j i 

ident it u  především v národní př ís lu šnost i a  je jich nac ionální c ít ění bylo  

nadřazeno  všemu ostatnímu.  Naprot i tomu pro  dnešní mus limy je  

př íznačný především fundamentalismus,  hledání ident it y v is lámu  a  
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vymezování se vůč i ne is lámskému světu v prvé řadě na základě je jich 

věrouky.   

Paradoxem je,  že v dnešním muslimském svět ě (budeme- li brát  v úvahu 

pouze sunnit ské a šíit ské skupiny)  by mohla být  demokracie zavedena i 

pomocí autor it at ivního  režimu,  resp.  vo jenskými prost ředky,  což by 

však popíralo  samu základní podstatu demokracie.  Od podobných 

pokusů o celkovou demokrat izaci mus limských zemí zvenč í př itom 

odrazuje i je jich výs ledek v př ípadě I ráku a zejména Afghánist ánu,  kde 

byly v souvis lost i se  zahraniční vo jenskou int ervencí dosazeny vlád y 

fungu jíc í s ice na demokrat ických p r inc ipech,  a le  ned isponujíc í 

potřebnou po lit ickou mocí.   

Určitou naději do  budoucna,  byť zat ím sp íše t eoret ickou,  skýtá 

skutečnost ,  že obdobnou situací,  v jaké se nyní nacház í is lám,  ř íd íc í se  

pr inc ipem dž ihádu,  svaté války,  procházelo  ve st ředověku křesťanství 

se svými kř ižáckými výpravami a i přes radiká lní povahu,  kt erou se 

křesťanství vyznačovalo  si nakonec země,  fungu jíc í na křesťanských 

pr inc ipech dokázaly na lézt  cestu k sekula r izaci a  demokracii.     

Přestože je  současná vysoce fundamentalist ická fo rma is lámu za ložená 

na předsudcích Západu a odsuzování t éměř  všeho,  co  odtud pochází,  lze  

mez i oběma t ěmito  civilizacemi na lézt  i určité  styčné body,  vycháze jíc í 

z  výstupů činnost i různých mez inárodních o rganizac í a  inst it ucí,  je jichž  

jsou jednot livé st áty z  obou st ran členy.  Z hled iska po jet í demokracie  

se jako  nejvýznamnějš í t akový př ík lad jeví Univerzální is lámská  

deklarace lidských práv, navazujíc í na obdobné dokumenty př ijat é  

v OSN a v Radě Evropy,  ma jíc í t éměř  ident ický obsah (až na dovětky 

odkazujíc í na Korán).  Pokud by se t akových p lat forem podař ilo  

v is lámských zemích vytvoř it  více,  mohly by se pro  t yto  země 
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v budoucnu st át  vhodným základem k zavedení nič ím nepodmiňovaných 

pr inc ipů demokracie.   

Z poznatků spo jených s touto prací vyplývá,  že není možné, a  to  ani 

v dlouhodobějš í perspekt ivě,  předpokládat  uplatnění demokracie  

v is lámských st át ech v takovém rozsahu,  kt erý je  běžný ve vět šině zemí 

na Západě.  Teoret ická forma is lámu by část ečně demokraci i 

umožňovala,  avšak zásadním problémem je současná po lit ická praxe 

v is lámských zemích,  kde dochází nejen k  zásadnímu porušování 

lidských práv, ale  fundamentální podoba dnešního  is lámu by za žádných 

podmínek nedovo lila  sekular izaci st átu,  pro demokracii nezbytnou.  
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Summary 

Quest ion o f possible implementat ion o f democracy into Islamic state 

becomes one o f the major issues of modern int ernat ional relat ions.  The 

main obstacle for successful accept ing o f democracy in Muslim countries 

is secular izat ion.  The necessit y of separat ion the church from the state  

seems to  be insuperable.  On the contrary,  another pr incip le o f 

democracy, universal suffrage and frequent  elect ion are fair ly commo n 

phenomenon o f Islamic states.  

Another crucia l issue that  prevents Islamic countr ies from accept ing 

liberal democracy is  human r ights abuse:  frequent  in most  of states that  

are abiding by po lit ical Islam. This problem is inst igated even more by 

Islamic law Shar i’a which is  promot ing att itude that  st rongly opposites 

democracy because democracy emphasize the st rict  secular izat ion o f the 

system. The main author it y according to  the Shar i’a  lies in t he hands o f 

religious leaders,  not  polit icians elected by people.  

One o f the pat terns for accept ing democracy in Muslim countr ies is  

course designed by Turkey. Unfortunately,  the possibilit y o f generaliz ing 

Turkey’s approach is limited by it s historical and po lit ical condit ions 

that  were defau lt  for democrat izat ion o f Turkey. In the modern Muslim 

world is pr inc ipal fundamentalism and devot ion to  the fait h,  not  

nat ionalism as it  used to  be in t imes of Mustafa Atatürk and his 

democrat ic reforms. Despite t he fact  there seem to be many obstacles in  

implement ing o f democracy into Muslim states,  there are also pr incip les,  

on which could be build  future cooperation or even implementat ion o f 

democracy.   One o f these pr incip les can be found in Islamic declarat ion 

of human r ights which can be easily compared for example with the 

Universal declarat ion o f human r ights.  If this declarat ion would be 
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fo llowed, one of the main problems that  prevent  Islam from accept ing 

democracy, the human r ights abuse,  would disappear.  We can come to 

the conclusion, that  there are certain possibilit ies t hat  provides an 

operat ional space for future negot iat ions between democracy and Islam,  

such as theoret ical abiding by the human r ights or fo llowing the basic 

system o f fair elect ions.  According to current  situat ion in most  o f 

Islamic countr ies it ’s not  likely to  start  the process o f democrat izat ion 

any t ime soon. The only steps,  which wouldn’t  cause a public disorder  

and that  should be taken to  init iate this process,  need to be inst igated by 

Muslims themselves because any t r ies of democrat izat ion lead by 

western countr ies would fail,  as we could see at  the examples o f 

Afghanistan or Iraq.   
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Příloha č.  1: Dodržování lidských práv v  muslimských zemích na 

základě dat projektu CIRI 

 
Z e m ě ,  r o k  P I I  Z M  M Z  Ú  M  P V  S P o  S P r  S V  P P  E P Ž  P P Ž  S P Ž   NJ 

A f g h á n i s t á n ,  1 9 8 1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0 
A f g h á n i s t á n ,  1 9 9 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0 
A f g h á n i s t á n ,  2 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
A f g h á n i s t á n ,  2 0 1 0  3  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0 
A l ž í r s k o ,  1 9 8 1  7  2  1  2  2  0  1  1  2  0  1  1  0  1 
A l ž í r s k o ,  1 9 9 0  5  2  1  1  1  0  2  1  1  2  1  2  0  1 
A l ž í r s k o ,  2 0 0 0  4  1  1  1  1  0  2  1  1  2  1  2  0  1 
A l ž í r s k o ,  2 0 1 0  5  2  1  1  1  0  1  0  0  0  2  2  0  1 
B a h ra j n ,  1 9 8 1  5  2  1  1  1  0  2  0  2  0  1  0  0  2 
B a h ra j n ,  1 9 9 0  5  2  2  0  1  0  2  0  1  0  1  0  0  1 
B a h ra j n ,  2 0 0 0  3  2  1  0  0  0  2  0  0  1  1  0  1  1 
B a h ra j n ,  2 0 1 0  5  2  2  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1 
E g y p t ,  1 9 8 1  5  2  1  0  2  1  2  1  1  0  1  2  1  1 
E g y p t ,  1 9 9 0  4  2  1  0  1  0  2  1  0  0  1  1  1  1 
E g y p t ,  2 0 0 0  4  2  2  0  0  0  2  1  0  1  1  2  1  1 
E g y p t ,  2 0 1 0  3  2  1  0  0  0  0  1  0  0  1  2  1  0 
Í r á n ,  1 9 8 1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
Í r á n ,  1 9 9 0  1  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 
Í r á n ,  2 0 0 0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0 
Í r á n ,  2 0 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
I r á k ,  1 9 8 1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1 
I r á k ,  1 9 9 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  1  1 
I r á k ,  2 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
I r á k ,  2 0 1 0  3  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  2  0  0 
J o r d á n s k o ,  1 9 8 1  5  2  1  0  2  0  2  1  1  1  1  1  1  0 
J o r d á n s k o ,  1 9 9 0  7  2  2  1  2  0  2  1  0  1  1  1  1  1 
J o r d á n s k o ,  2 0 0 0  4  2  1  0  1  0  2  1  0  1  1  1  0  1 
J o r d á n s k o ,  2 0 1 0  4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0 
L i b y e ,  1 9 8 1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 
L i b y e ,  1 9 9 0  3  2  1  0  0  0  2  0  0  0  1  0  1  0 
L i b y e ,  2 0 0 0  4  2  1  0  1  0  2  0  0  0  1  1  1  0 
L i b y e ,  2 0 1 0  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0 
M a r o k o ,  1 9 8 1  5  2  2  0  1  2  2  1  1  0  1  1  0  1 
M a r o k o ,  1 9 9 0  1  1  0  0  0  1  2  1  0  0  1  1  0  1 
M a r o k o ,  2 0 0 0  4  2  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1 
M a r o k o ,  2 0 1 0  4  2  1  0  1  1  1  0  0  1  1  2  0  0 
P á k i s tá n ,  1 9 8 1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  1  0  1 
P á k i s tá n ,  1 9 9 0  2  2  0  0  0  1  2  0  1  1  1  1  0  1 
P á k i s tá n ,  2 0 0 0  1  1  0  0  0  1  1  2  0  1  0  1  0  0 
P á k i s tá n ,  2 0 1 0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  2  0  0 
S .  A r á b i e  1 9 8 1  1  2  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
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S .  A r á b i e  1 9 9 0  4  2  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
S .  A r á b i e  2 0 0 0  5  2  2  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1 
S .  A r á b i e 2 0 1 0  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
S ú d á n ,  1 9 8 1  5  2  2  0  1  1  1  1  2  0  0  2  0  0 
S ú d á n ,  1 9 9 0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
S ú d á n ,  2 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
S ú d á n ,  2 0 1 0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2  0  0 
S ý r i e ,  1 9 8 1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  1  2  1  0 
S ý r i e ,  1 9 9 0  2  1  1  0  0  0  2  0  1  0  1  2  1  1 
S ý r i e ,  2 0 0 0  2  1  1  0  0  0  1  0  1  0  2  2  1  1 
S ý r i e ,  2 0 1 0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0 
T u r e c k o ,  1 9 8 1  4  2  2  0  0  0  2  1  2  0  1  1  1  0 
T u r e c k o ,  1 9 9 0  3  1  2  0  0  0  2  0  0  1  2  2  1  2 
T u r e c k o ,  2 0 0 0  2  2  0  0  0  0  0  0  1  2  1  2  1  1 
T u r e c k o ,  2 0 1 0  3  2  1  0  0  0  2  0  0  1  1  2  1  1 
S A E ,  1 9 8 1  8  2  2  2  2  0  2  1  0  0  0  0  0  1 
S A E ,  1 9 9 0  6  2  2  1  1  0  2  1  1  0  1  0  1  1 
S A E ,  2 0 0 0  7  2  2  2  1  0  2  0  0  0  2  0  1  1 
S A E ,  2 0 1 0  6  2  2  1  1  0  0  0  0  0  1  2  0  0 

P I I :  I n d e x  fy z i c k é  i n t e g r i t y ,  0 -8 ;  ZM :  Z m i z e n í  p o l i t i c k ý c h  o p o n e n t ů  0 -2 ;  M Z :  M i m o s o u d n í  z a b i t í  

0 -2 ;  Ú :  Ú n o s y  0 -2 ;  M :  P ř í p a d y  m u č e n í  0 -2 ;  P V :  P o l i t i c k é  v r a ž d y  0 -2 ;  S P o :  S v o b o d a  p o h y b u ;  S P r :   

S v o b o d a  p r o j e v u ;  S V :  S v o b o d a  v y z n á n í  0 -2 ;  P P :  P rá v a  pr a c u j í c í c h  0 -2 ;  E P Ž :  E k o n o m i c k á  pr á va  

ž e n  0 -3 ;  P P Ž :  P o l i t i c k á  p rá v a  ž e n  0 -3 ;  S P Ž :  S o c i á l n í  p rá v a  ž e n  0 -3 ,  N J :  N e z á v i s l o s t  j u s t i c e  0 -2  

 

 


