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Abstrakt
Práce pojednává o fenoménu paralelních legislativních norem
platných na území Velké Británie. Ve Spojeném království je zaručena
vymahatelnost

té

části

islámského

práva,

která

je

věnována

rodinným a dědickým záležitostem. Tento jev je výsledkem procesu
trvajícího několik dekád a sahajícího až do dob kolonialismu.
Vzhledem

k

současným

událostem

–

takzvaná

migrační

krize

v Evropě nebo i situace spojená s takzvaným Islámským státem - se
mnohem více stalo téma náboženského práva minorit součástí
veřejného diskurzu a je i předmětem častých debat mezi kritiky a
zastánci

normativní

diverzity.

Zásadní

událostí,

která

ovlivnila

veřejnou debatu, zejména pak reflexi úspěšnosti integrace imigrantů,
byly bombové útoky v Británii v roce 2005. V práci jsou prezentovány
konkrétní příklady střetu mezi britským Common Law a islámským
právem. Jako desintegrační prvek působící na muslimské minority je
vliv salafismu, který je velmi intenzivně do Británie importován
především ze Saudské Arábie. Závěr práce je věnován i velice
problematickému jevu, kterým jsou online fatwy. Vzhledem k téměř
nemožné

korekci

internetových

vlivů

se

tak

v případě

fatew

publikovaných na internetových stránkách stává nejzranitelnější
právě mladá generace.

Klíčová slova: islám, islámské právo, Velká Británie, šaría, islámské
rodinné právo, islámské dědické právo, muslimské minority

Abstract

This diploma thesis discusses phenomena of parallel legal
norms

applicable

in

the

Great

Britain.

There

is

guaranteed

enforceability of those parts of the Islamic law, which deals with
family

and

inheritance

matters

in

the

United

Kingdom.

This

phenomenon is result of decades lasting process going back to the
colonialism. Given the current events such as so called migration
crisis in the Europe and self-declaration of “Islamic State”, the
question of religious law of minorities become priority theme of public
discourse and is also topic of common debates between critics and
advocates of normative diversity. Crucial incident that influenced
public debate, especially reflection of success rate of immigrants’
integration, had been the London bombings of 7/7 2005. In the thesis
are presented specific examples of clash of British Common Law and
the Islamic Law. The force of disintegration is Salafism that affects
Muslim minorities and which is imported to the UK primarily from
Saudi Arabia. The online Fatwas, a very problematic issue, is dealt
with in the end of the thesis as well. Given the impossibility to
regulate influence of the internet, online fatwas have profound effect
over vulnerable youngsters.

Keywords: Islam, Islamic Law, Great Britain, Sharia, Islamic Family
Law, Islamic Inheritance Law, Muslim Minorities
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Úvod
Společnost v Evropě čelí obrovským tlakům spojeným s
migrační krizí, ale i velkým vlivem událostí (nejen) na Blízkém
východě spojených s aktivitami takzvaného Islámského státu, která
otevírají debaty o islámu v evropském kontextu jako takovém.
Zkoumáním problematiky snah o širší implementaci práva šaría –
islámského

náboženského

práva

-

se

dostáváme

k

poněkud

ožehavým, ale v současnosti velice důležitým tématům, jakými je
například

upřednostňování

společensky

celoplošného

dodržování

rovnoprávného postavení žen a mužů a akcent na integraci cizinců
nad zájmem o zachování náboženské svobody.
Práce se v příkladech právních rozsudků dotýká problematiky i
uznávání dětských sňatků a polygamie u nově příchozích imigrantů v
ostatních evropských zemích, které v souvislosti s migrační krizí ve
zvýšené míře řeší země s největšími počty žádostí o azyl. Což by
mohlo být považováno zcela legitimně za uznávání paralelních
legislativních norem uplatňovaných konfesními minoritami. Západní
evropské země se o legislativní zakotvení překážek pro uznání tohoto
typu sňatků snaží. V současné době svou politiku přehodnocuje
například Německo. Pro příklad Spojené státy americké, země s
letitými zkušenostmi s nastavením imigrační politiky, praxi neuznání
polygamních sňatků, sňatků s nezletilými, či eventuálně sňatků mezi
příbuznými

imigranty

neuznává

legislativou

Spojených

států

z

důvodů

amerických

–

nekompatibility
zejména

s

s

jejich

hodnotovou náplní. A to i v případě, že tyto sňatky byly uzavřeny v
zemích, kde jsou takovéto praktiky právně povoleny, což často
evropské země považují za legitimní.
Je důležité si uvědomit, že mnohé zvyky, stále přetrvávají v
určitých skupinách migrantů, nejsou čistě náboženské, ale etnickokonfesní či kulturně konfesní, jak tomu napovídá například velmi
rozmanitý

přístup

k

otázce

zahalování
-8-
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muslimských komunitách a regionech, či dokonce skandální téma
ženské obřízky. Problém nelegálního mrzačení žen zvaný ženská
obřízka je ve Velké Británii monitorován, ve veřejném diskurzu je
tento

barbarský

zvyk

připisován

většinou

právě

muslimským

minoritám, nicméně je potřeba upřesnit, že se nejedná o „tradici“
nějakým způsobem kodifikovanou v islámské doktríně. Naopak přímo
v koránu můžeme sledovat snahy o výraznou regulaci této praxe.
Jde výhradně o starý kmenový zvyk rozšířený ve většině zemí střední
Afriky a části Magrebu, kde nejvýraznějším zástupcem je Egypt. Tam
se ženská obřízka stále dotýká více než devadesáti pěti procent
ženské populace, a to i přes oficiálně vydaný zákaz této praxe. Toto
procento se týká i vice jak desetiprocentní koptské populace Egypta.
Ve střední Africe zase můžeme sledovat tyto zvyky v různých
kmenech, které si stále drží do určité míry své animistické tradice.
Jako příklad lze uvést třeba kmeny afrických Masajů. Snahu zavést
povinnost ženské obřízky jsme mohli nedávno sledovat i v případě
takzvaného Islámského státu. Daeš se pokoušel o aplikaci na
obyvatelstvo celého „svého“ území.
Práce

se

poté

zužuje

na

téma

„legalizace“

islámského

náboženského práva ve Velké Británii. Spojené království díky svému
systému angloamerického právního systému založeného na právních
precedentech mohlo oproti takzvaným kontinentálním legislativním
systémům snáze přistoupit ke garanci vymahatelnosti určité části
náboženského práva minorit žijícím na britském území. Vzhledem
k rozsahu práce není zohledněna diverzita islámu a jsou použity údaje
týkající se sunnitského islámu, jenž je většinový. Vynechána je tak
šíitská větev či súfistické směry.
Nicméně práce si klade za cíl sledovat i důvody, které vedly
Brity k těmto krokům „legalizace“ paralelních norem. Vytváření
polynormní společnosti je pro historickou sociologii velmi zajímavým
jevem, i z toho důvodu, že v tomto případě se jedná o proces, jehož
vývoj lze sledovat téměř jedno století. A zejména v současné době se
-9-
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jedná o jev velice dynamický a stal se součástí veřejných debat, kde
je toto téma často zneužíváno politickými populisty, kteří téma
simplifikují

a

záměrně

zkreslují

kontext,

což

vede

nárůstu

xenofobních nálad. Závěrem je řešena problematika fatew, které jsou
nekontrolovatelně šířené po internetu a ovlivňují mladou generaci
britských muslimů.
Práce se už nezabývá podrobněji problematikou takzvaných
Shariah controlled zone, neboli oblastmi – částmi velkých britských
měst složených z obyvatel muslimského vyznání různého etnického
původu, které byly zamozvaně vyhlášeny za zóny s plnou platností a
vymahatelností islámského práva. Často však interpretovaného velmi
fundamentalistickým salafistickým způsobem.
V textu

byla

použita

počeštěná

transkripce,

případech po konzultaci s Ústavem pro jazyk český.
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1. Koheze společnosti - problém
polynormativní společnosti

Přijímání jednotného legislativního rámce je jedním z pilířů
sociálně soudržného státu. Pro použití termínu sociální koheze je však
nutné rozlišovat mezi velikostmi jednotlivých sociálních uskupení –
malé; středně velké skupiny a organizace; instituce a ostatní velká
společenství. A jako největší formy sociálních uskupení, v jejichž
případě

sledujeme

míru

sociální

soudržnosti,

jsou

označeny

nadnárodní společnosti (Musil 2008, str. 7). Jako příklady pro různé
velikosti skupin uvádí Musil rodinu; odchodní firmu; národní stát a
Evropskou unii coby reprezentanta největší skupiny. Na mikroúrovni,
to znamená v případě výše uvedených menších forem, mnohem více
závisí sociální koheze na hodnotové a psychologické podobnosti jejích
členů. Takovýto mikroúrovňový soulad však automaticky nepredikuje
soulad i na makroúrovni, což jsou například (a pro tuto práci nejvíce
relevantní) státy jako celky se svébytnými legálními systémy. Na této
úrovni mnohem více závisí, jak již bylo v minulosti sociologicky
potvrzeno. „Závisí v tomto případě více na kultivaci a internalizaci
obecných kulturních vzorců, etiky, práva, zvyků, než na principech
spolupráce a harmonie vzniklých v malých sociálních skupinách.“
(Musil 2008, str. 7).
Sociální koheze je pak nezbytná pro udržení stability politického
systému a zajištění bezpečnosti. V posledních letech však zažívá
značnou nestabilitu a oslabení zejména v ekonomicky vyspělých
evropských multikulturních společnostech. Téměř nevyhnutelným
jevem je etnická diverzifikace společnosti, tudíž zajištění vzájemné
koexistence skupin s rozlišnými až protichůdnými názory se mnohým
jeví jako naprostá nutnost. Tento typ koexistenci by měly zajistit
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procedurální

zdroje

soudržnosti

(Šafr,

Bayer,

Sedláčková 2008, str 30).
Zde se ve Velké Británii objevuje názorová dichotomie a to
případě zastánců aplikace personal status law (ahwal al-shakhsiyya)
oproti čemuž se výrazně vymezují zastánci názoru ‘one law for all’
(Ali a kol. 2009, str. 10).
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2. Islám
Islám je druhým nejzastoupenějším náboženstvím světa a patří
do rodiny takzvaných abrahámovských náboženství. Přesné odhady
počtu stoupenců této konfese se liší, nicméně lze tento počet
upřesnit na „něco málo“ přes jeden a půl miliardy lidí, které
označujeme

jako

muslimy.

Základním

dělením

v rámci

tohoto

náboženství je rozlišování na sunnitskou a šíitskou větev, které se od
sebe oddělily velmi brzy po vzniku islámu v sedmém století našeho
letopočtu. Dle odhadů je šíitů maximálně 15% muslimské populace,
proto se tato práce, jak již bylo řečeno v úvodu, zaměřuje na větev
sunnitskou. Nejvíce muslimů pak čítá asijský a africký kontinent.
Je důležité si uvědomit, že i přes to, že islám připouští násilí a
jeho

využití

proti

takzvanému

vnějšímu

nepříteli,

klade

toto

náboženství velký důraz na poklidné soužití v míru (Juergensmeyer
2007, str. 109).

2.1. Muslimské komunity v Evropě
Již na počátku poloviny 20. století začali přicházet ve velkých
počtech imigranti z prostředí muslimského kulturního okruhu do
západoevropských zemí. Zejména do Francie, Nizozemí a Belgie
přicházeli lidé z oblasti Magrebu; Turci směřovali především do
Německa, Nizozemí a Belgie; Jihoasiaté pak volili Velkou Británii. V
těchto zemích se můžeme setkat se druhou či už třetí generací
narozenou

původně

imigrantským

rodinám.

Španělsko

či

skandinávské země svou zkušenost s početně vyšší vlnou imigrantů
zažívají až koncem 20. století (Emerson 2009, str. 1). Jistě je
nezbytné alespoň pro úplnost uvést původní (ve smyslu alespoň
několik století přítomné) muslimské obyvatelstvo Balkánu a tatarské
etnikum přítomné v Polsku, Pobaltí, na Ukrajině, v Rusku atd. A
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samozřejmě také turkické obyvatelstvo Turecka či severního Kavkazu
je nezbytné připomenout pro úplný kontext muslimské přítomnosti v
Evropě (Ostřanský 2012, str. 82).
Relevanci zájmu o tuto problematiku ukazuje i výzkum Pew
Center publikovaný v lednu 20111, věnující se růstu muslimské
populace do roku 2030. V části predikující vývoj v evropských zemích
je vyjmenován seznam zemí, v nichž budou muslimové tvořit více než
10% z celkové populace. Těmito zeměmi jsou dle této studie v první
řadě balkánské země: Kosovo (93,5%), Albánie (83,2%), Bosna a
Hercegovina (42,7%), FYROM (40,3%) a Černá Hora (21,5%). Z
dalších evropských zemí jsou to pak možná překvapivě Bulharsko
(15,7%), Francie (10,3%) a Belgie (10,2%). Rusko by se pak mělo
dostat na 14,4% své populace. Za zmínku stojí i predikce týkající se
Gruzie, jejíž muslimská minorita by měla činit 11,5% populace2.
Rusko tak bude stále evropskou zemí s největší muslimskou
populací v absolutních číslech a podle studie Pew Research Center se
populační růst odhaduje z 16,4 milionu v roce 2010 na 18,6 milionu
pro rok 2030. To znamená, že muslimská minorita v Rusku se bude
po dobu příštích dvaceti let zvětšovat v průměru o 0,6% ročně,
kdyžto nemuslimská část populace se bude podle odhadů o 0,6%
ročně zmenšovat po dobu stejného období dvou dekád3.

http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslimpopulation/
2
tamtéž
3
tamtéž
1
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Muslimská

populace

podle

reginů

(Zdroj:

<http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslimpopulation/>, překlad: Kateřina Hamplová)

Co se týká imigrace do evropských zemí v roce 2010, které Pew
Research Center mapovalo, tak největší podíl mezi imigranty měli
muslimové v případě Francie a to 68,5% to znamená na 66 000
muslimů převážně z oblasti Magrebu. Situace ve Velké Británii byla co
do

počtu

muslimských

přistěhovalců

téměř

shodná

(64

000

imigrantů). V případě Spojeného království však tento počet znamená
pouze

28,1%

všech

nových

imigrantů.

Španělsko

naopak

zaznamenalo velký pokles oproti předpokládaným počtům a podíl
muslimů mezi nově příchozími byl pouhých 13,1% v roce 20104.
Mnoho muslimů v Evropě má stále tendenci hledat praktická
řešení

pro

organizování

svých

životů

v

souladu

s

požadavky

evropských právních řádů a islámských náboženských příkazů. Je
otázkou posledních několika let, že muslimové se také pokouší
formou teoretických prohlášení objasnit svá stanoviska a předejít

http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslimpopulation/
4
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možným konfliktům mezi právními a náboženskými pravidly, a snaží
se tak nalézt adekvátní řešení pro tyto konflikty. Kromě toho značný
počet muslimů nemá příliš velký zájem o vykonávání náboženských
praktik, ovšem to nechápou coby popírání své muslimské identity
jako takové. Část z nich jsou stoupenci sufistické (mystické) víry a
praxe, ale vzhledem k marginální roli fiqh (islámské jurisprudence) v
rámci tohoto konfesního směru, není třeba v tomto kontextu klást na
súfisty velký důraz (Rohe 2007, str. 15).

2.2. Muslimské komunity ve Spojeném království
Přítomnost muslimských komunit v západním světě vyvolává
otázky a (volá po jejich řešení) na obou stranách – jak straně
muslimské minority, tak na straně hostitelské majority. Je to
problematika občanství, vícera identit, vztahů mezi přistěhovalci a
hostitelskou zemí, kulturního pozadí, právní plurality, ale někdy i
kolize právních norem. Pro přesnost je však důležité používat množné
číslo, mluvíme-li o muslimských komunitách nebo také diasporách.
Díky obrovské diverzitě by použití jednotného čísla v této otázce bylo
dosti zavádějící (Ali kol. 2009, str. 2).
Vymahatelnost

islámského

práva

na

území

evropského

kontinentu je aplikována pouze ve Velké Británii. Často je tento vztah
státu k muslimským autoritám nepřesně (z právního hlediska)
označován jako legalizace práva šaría.
Dle mnoha interpretací tedy nelze šariatský právní systém
úspěšně

dělit

či

členit

díky

jeho

komplexitě

a

prostupnosti

jednotlivých oblastí. Nicméně v případě „legalizace“ části šariatských
norem ve Velké Británii se jednalo o jasné vyjmutí určitých částí
nekompatibilních s britským právním systémem Common law.
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Otázkou však zůstává, jakou relevanci má vliv jednotlivých
madhhabů v rámci muslimských komunit ve Velké Británii, neboť v
rámci madhhabského členění, pocházejí muslimové žijící ve Velké
Británii z různých jurisdikcí (Ali a kol. 2009, str. 13). Nyní, jak už bylo
řečeno, pomíjíme dichotomii sunnité šíité.
V

evropském

kontextu

muslimské

komunity

snažící

se

uplatňovat dodržování práva šaría se omezily na ustanovení týkající
se rodinného a dědického práva. Jde o osobní záležitosti řešené v
rámci komunit, jež jsou řešeny zcela mimo oficiální legislativu zemí, v
nichž žijí. Odlišná je situace ve Spojeném království, kde již od roku
2007 byly šariatské soudy zahrnuty do oficiálního legislativního
rámce. Tento fakt však působí velmi kontroverzně a vedl (a stále
vede) k velice emocionálním diskuzím mezi zastánci multikulturalismu
a lidmi, kteří v tomto počinu spatřují ohrožení systému (Sobotková
str. 42).
Jedním ze zásadních cílů je zaručit diskuzi o vlivu muslimské
diaspory na právní systém země, jakou je pro tento případ Velká
Británie. To znamená: jakým způsobem britský právní systém
ovlivňuje muslimskou komunitu, ale i naopak, do jaké míry se sami
muslimové

identifikují

se

zákony

a

právními

normami

svých

hostitelských zemí (Ali kol. 2009, str. 2)
Jedním z klasických rysů definujících – v teoretickém smyslu diasporu je vyčlenění (separace) velké skupiny lidí z určité oblasti či
státu, fyzického přesunu z jejich místa/země původu do nového
(něčím odlišného) místa. V praxi pak takováto skupina vyvíjí snahu a
značnou vůli udržet si své původní tradice, kulturní zvyky, normy i
jazyk a s tím jsou spojeny tendence k udržování spojení s místem
jejich původu. To může být i doprovázeno odporem ke změně jazyka
(Ali a kol. 2009, str. 5).
Přestože náboženský prvek může být notně zdůrazněn v
každodenním životě diaspory, jde často více o zachování etnickonáboženského prvku. To dokazuje i to, že se snaží o propojení se
-17-

Kateřina Hamplová

Diplomová práce

zeměmi či oblastmi svého původu spíše, než jen s abstraktní
identifikací s fenoménem muslimské diaspory či ještě abstraktnější
pojetím, jakým je muslimský svět (Schumann 2007, str. 12).
Schumannova

etnonárodní

teorie

fungování

diaspory

je

však

kritizována za to, že nezohledňuje možnost měnících se identit a
změn interakcí. Dále řada komunit nemá takové politické cíle jakými
je návrat do zemí původu, za jejímž účelem programově udržují
vztahy s oblastmi svého původu a jejich tradicemi a kulturou (Ali a
kol. 2009, str. 5).
Většinu muslimů ve Velké Británii tvoří lidé původem z (či
s kořeny) Pákistánu a Bangladéše. Nicméně způsob sběru a dat jejich
interpretace, kdy je často záměrně opomíjena původní etnicita
bristských občanů či jejich rodičů, ztěžuje sledování právě těchto
kategorií. Indové, Arabové či Afričané z různých zemí muslimského
vyznání pak tvoří výrazně menší skupiny. Velice zajímavý je i
fenomén náboženské konverze co se četnosti týká. Pro rok 2011
(stejně jako v ČR proběhl celoplošný cenzus), bylo zmapováno na sto
tisíc konvertitů a z toho pět tisíc dvě stě přijalo islám právě v roce
2011. Více jak polovina, statistiky uvádějí až 66% z toho celkového
počtu konvertitů činí ženy.
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Graf 1: Britská populace podle vyznání (Zdroj:
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=954, překlad: KH)
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3. Islamismus salafismus jako desintegrační
vlivy
Muslimští přistěhovalci přicházeli a přicházejí z různých oblastí
světa a přinášejí si sebou různé modifikace islámské ortodoxie, ale i
ortopraxe.

Některé

z

nich

jsou

naprosto

sekulární,

jiné

silně

ideologické, prostupující všechny oblasti života praktikujícího muslima
se silnými ambicemi ovlivnit okolí a zasahovat do fungování majoritní
společnosti.

Jako

nejvíce

problematické

a

nekompatibilní

se

sekulárním demokratickým uspořádáním (nejen) evropských států se
ukazují tendence, které nejčastěji označujeme jako islamismus neboli
politický islám a fundamentalistický teologický směr pojmenovaný
salafismus.

3.1. Islamismus
V současné době tento často používaný termín ztratil původní
význam a je používán laickou veřejností i médii velice volně. Přestože
je nutné usilovat o vhodnou definici tohoto společensko-náboženskopolitického fenoménu, jakákoliv definice, či koncepce islamismu bude
narážet na řadu problémů, pokud nebude islamismus 5 chápán jako
koncept proměnlivý ve svém obsahu, protože neexistuje v koherentní
a konsistentní podobě, která by byla stálá v různých obdobích a na
různých místech. Proto například Graham Fuller podotýká, že je
přesnější hovořit o „islamismech“ (Fuller 2003, str. 14).6 Samotné
Tento termín se ve francouzštině objevuje od 70. let, ale teprve anglický překlad
knihy Les Mouvements islamistes dans l’Egypte contemporaine Gillese Kepela jej
přenáší do anglického diskurzu, samotný anglický překlad používá tvar „islamicist“,
ale v diskurzu se nakonec uchytí v podobě „islamist“, více viz Kramer, 2003.
6
Přestože podobně jako socialismus i islamismus na sebe bere řadu podob, je
přínosné jej extrapolovat a abstrahovat a hovořit o islamismu s vědomím, že
v konkrétních politických a společenských podmínkách může nabýt odlišných
podob.
5
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islamismus

se

objevuje

od

konce

sedmnáctého

století

v anglickém jazyce, kdy označovalo muslimskou víru a fungovalo jako
synonymum

k tehdy

běžnému

mohamedánství.

Samotný

tvar

islamismus je tak možné srovnat s výrazem judaismus a vidět v nich
paralelu.

Teprve

relativně

nedávno

byl

islamismus

nahrazen

arabským slovem islám, stejně tak mohamedánství. Teprve postupně
během sedmdesátých a raných osmdesátých let termín islamismus,
ve své současné konotaci, nahradil islámský fundamentalismus, jenž
je dnes některými autory považován za ne zcela vyhovující.
Americký

konzervativní

orientalista

Daniel

Pipes

odmítá

oblíbenou tezi Huntingtonova paradigma o „střetu civilizací“ a
zavrhuje konflikt civilizací, či náboženství jako kořen sváru. Vnímá
islám a křesťanství jako kompatibilní náboženské systémy s celou
řadou shodných znaků. Naopak, podle Pipese, příčinou současných i
budoucích

konfliktů

je

otázka

idejí

a

ideologií.

Zde

tak

vidí

neslučitelnost mezi islamismem a Západem. Aby Pipes ilustroval tyto
premisy, analyzuje kořeny a příčiny vzniku islamismu. Je nutné
vnímat islám jako náboženství vítězství, kdy skutečně především raná
expanze muslimů je téměř bezprecedentní v lidské historii. S koncem
„zlatého věku“ islámského světa přichází pozvolný úpadek civilizace,
která si ale tento úpadek neuvědomuje, nebo si jej odmítá připustit.
Od druhého neúspěšného obléhání Vídně v roce 1683, ale minimálně
technologicko-vojenská převaha Západu začíná být zjevná. Tažení
Napoleona Bonaparte v Egyptě a Syro-Palestině definitivně formuje
v myslích muslimů trauma z nadvlády evropských velmocí. V ovzduší
vlastní nemohoucnosti a nadřazenosti „bezvěreckého“ Západu se tak
formují různé reakce na panující situaci, které odlišně vnímají příčiny
současného stavu a především řešení panujících podmínek. Pipes
identifikuje tři archetypální reakce, které rozděluje v zásadě podle
vztahu k náboženství. Prvním proudem tak je podle něj sekularismus.
Sekularismus tak chce v zásadě pozápadnit Blízký východ a vytlačit
islám do sféry soukromé, či individuální. Druhý proud Pipes popisuje
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obhajuje

přijetí

jen

části

západních

výdobytků, především těch, které tento proud vnímá jako islámské,
jež Západ pouze převzal z islámského prostředí a je tak nejen nutné
a přínosné, ale i morální je re-importovat. Poslední proud je pak
samotný islamismus. Tento proud pak hlásá návrat k islámu a
správným islámským způsobům, protože zaostávání za Západem je
zapříčiněno

zřeknutím

se

islámských

způsobů

a

nedůsledného

naplňování náboženských přikázání. Specificky Daniel Pipes definuje
islamismus jako způsob jakým ovládat stát, řídit společnost a
přetvořit lidské bytosti. Z této definice vyplývá, že ji Pipes chápe jako
totalitarismus v islámském hávu7. Dodává, že se tak jedná o obdobu
jiných utopických ideologií dvacátého století, ať už hovoříme o
marxismu,

komunismu,

nebo

fašismu.

Dva

možná

překvapivé

aspekty islamismu je nutné doplnit. V první řadě je to fakt, že i přes
antagonický vztah k Západu islamismus čerpá, ať už vědomě či
nevědomě i ze Západu8 (Pipes 2008, str. 86). Druhou zajímavostí je
faktická transformace islámu, který má sloužit jako prostředek
modernizace, tedy nejedná se tak zcela o návrat k tradičnímu islámu,
ať už bychom jej chápali jakkoliv. I přes odmítání Západu, významná
část islamistických hnutí obhajuje alespoň částečné přijetí západních
technologií, především vojenských a lékařských. 9
Pipes připomíná, že je mylné vnímat islamismus jako prostředek,
který má sloužit k obnovení původních a historických islámských
zvyků a tradic. Spíše se jedná o ideologii, která má nabídnout návod,
jak se vyrovnat s obtížemi moderního života. Islám samotný totiž
V tomto kontextu cituje jednoho z vůdců Asociace muslimských bratří (džamíjat
al-ichwán al-muslimín), který prohlásil: „Muslimové nejsou ani socialisté, ani
kapitalisté, ale muslimové.“ Toto řazení nikoliv mezi křesťany a židy, ale mezi
ideologické skupiny je viditelným projevem posunu od náboženského vnímání
směrem k ideologickému.
8
Příkladem by mohl být ájatolláh Chomejní, který sice sepsal v zásadě islámskou
obhajobu „Vlády právníka“ (Velájat-e faqíh), která velmi často sahá k argumentaci
pomocí tradic, ale Írán se po revoluci v roce 1979 stal republikou s ústavou,
parlamentem reprezentujícím národ a volený ve volbách, což jsou vše západní
koncepty.
9
Více viz Pipes 1998; Pipes 2000.
7
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nabízí především doporučení a příkazy, jak žít v souladu s Božím
řádem, ale toto islamismus nenabízí, pouze usiluje o vytvoření
nového řádu, ať už společenského, nebo přímo politického. Podobně
Olivier Roy dodává, že než reakční odezvou vůči modernizaci
muslimských společností, je islamismus naopak jejím produktem (Roy
1994, str. 50). Islamismus představuje inkluzivní a alternativní
způsob moderního života, který sebou nese odmítnutí popkultury,
konzumního způsobu života, individualismu a nabízí totalitarismus
založený na víře.
Olivier Roy rozlišuje dvě tendence, a to islamismus a neofundamentalismus. Dělícím kritériem je snaha islamistů v uchopení
politické

moci

a

islamizace

společnosti

shora,

naopak

neofundamentalisté usilují o islamizaci společnosti zdola. Dalším
dělícím

kritériem

je

fungování

v národních

rámcích

v případě

klasických islamistů a naopak neofundamentalismus je vykořeněný
bez

teritoriální

příslušnosti

a

usiluje

o

zavedení

imaginárního

islámského státu, který není zakotvený v žádné společnosti a na
žádném území (Roy 1994, str. 75–85).
Koncept, který představuje Daniel Pipes, nabízí velmi dobrý
obraz

islamismu,

respektive

některých

jeho

aspektů,

ale

nevyhnutelně nevystihuje tento fenomén v celé šíři a jeho obraz je
nutné alespoň doplnit, či revidovat. Tento nástin představuje vhodný
výchozí bod pro pochopení islamismu jako fenoménu. V první řadě by
někteří autoři odmítli definici islamismu jako ideologie a někteří by
alespoň

odmítali

islamismus

definovat

jako

totalitní

ideologii,

případně jako utopickou. Prvek totality je přítomen a tvrdit opak by
bylo mylné, ale je diskutabilní, zda je totalitarismus prvek přítomný
ve všech islamistických hnutích. Dá se polemizovat, že totalitní jsou
ve významu totálního prolnutí politického a společenského života, ale
pokud bychom uvažovali v intencích totalitních politických režimů,
jako

Svaz

sovětských

socialistických
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Německo, pak totalitarismus není rysem všech islamistických hnutí 10.
Přední z autorů, který by s takovýmto hodnocením nesouhlasil je
Graham Fuller, který odmítá představu islamismu jako alternativu
k ostatním ideologiím, protože podle něj se jedná pouze o kulturní
variantu a alternativní slovník, který halí ostatní ideologie, ať už
bychom se bavili o liberalismu, konzervatismu, nebo nacionalismu,
ale i jiných (Fuller 2004, str. 25 - 27). Fuller odmítá představu
islamismu jako koherentní politické ideologie, ale vnímá, že Islám se
stal rámcem pro vedení politické debaty muslimů, a proto přesněji
definuje islamismus jako nábožensko-kulturně-politický rámec pro
zapojení se politicky aktivních muslimů do záležitostí, které je
zajímají, nebo vzbuzují jejich obavy (Fuller 2004, str. 193–213).
Na pomezí obou těchto konceptů islamismu stojí definice
Bernarda Lewise, která inkorporuje prvky Pipesova i Fullerova
konceptu. Lewis definuje islamismus jako ideologii a emocionálně
známou bázi pro skupinovou identitu, solidaritu a exkluzi a zároveň
jako přijatelnou bázi pro legitimitu a autoritu (Lewis 2003, str. 22).
Dodává, že se jedná o bezprostředně srozumitelnou formulaci
principů pro kritiku současnosti a zároveň program pro budoucnost.
Přestože

Lewis

definuje

islamismus

takto,

častěji

hovoří

o

aktivistickém islámu, jehož opak definuje jako kvietistický islám11.
Oba tyto směry se opírají o život Muhammada a prorocké tradice.
Aktivistický islám bere v potaz hlavně vystupování proroka jako
aktivního politického vůdce, zatímco kvietistický proud se naopak
odvolává na Mohamedovo působení v „opozici“, odchod do exilu tj.
hidžru12 a aspekty rebelství. Oba tyto proudy se tedy překrývají
s islamismem, nicméně nejdou rozlišit podle Pipesovi kategorizace.
Nicméně například Bassam Tibi ve své knize Islamism and Islam definuje
islamismus jako totalitní ideologii a komparuje jej s definicí totalitarismu Hannah
Aredntové, a to včetně antisemitismu, který dle jeho názoru na Blízký východ
proniká z Evropy právě skrze islamismus, více viz Tibi, 2012.
11
Lewis, 1988.
12
Nejznámějším hnutím, které přijalo hidžru a doslovně chápalo doktrínu Sajjida
Qutba o opuštění bezvěrecké společnosti je tzv. takfír wal-hidžra vedené Šukrím
Mustafou.
10
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Protože Pipes chápe islamismus pouze v intencích modernismu,
zůstávají v jeho konceptu opomenuty salafistické13 hnutí, která se
dovolávají odkazu tzv. ctihodných předků14. Proto je vhodné na tomto
místě zmínit klasifikaci Grahama Fullera, který islámská hnutí dělí na
tzv.

„strážce

tradice“

reprezentované

především

různými

salafistickými směry, či wahhábisty a na straně druhé „předvoj změny
a islámských reforem“, což je například Asociace muslimských bratří
(Fuller 2004, str 194 – 195.). Ještě vhodnější spektrum islamistických
skupin nabízí Pavel Barša, který předkládá chronologickou škálu,
která dobře ilustruje, jak se islamistické proudy měnily v průběhu
času, což nabízí detailnější vhled do této otázky (Barša 2001, str. 160
– 163).
Olivier Roy islamismus v kontextu Evropy chápe jako odmítnutí
asimilace, což představuje pro země západní Evropy dvě rizika,
jednak bezpečnostní hrozbu spojenou s nebezpečím terorismu a
zadruhé

existenční

hrozbu,

že

dojde

k podlomení

západních

společností (Roy, Sfeir 2015, str. VIII. ). Právě toto riziko je nesmírně
důležité nepodceňovat, odmítání stávajících státoprávních uspořádání
a jejich nahrazení islámským řádem brání v participaci na politickém
životě a naopak aktivní účast v kontrakultuře, která usiluje o svržení
současného status quo. V okamžiku, kdy se muslimové, kteří se
13

Salafíja bylo původně reformistické hnutí v Egyptě na konci 19. století navazující
na činnost al-Afgháního a Rašída Ridá, kritika úpadku islámu způsobená odklonem
od odkazu ctihodných předků tj. As-salaf as-sáleh (viz dále), spojeno s vírou, že
raná komunita se řídila ve všech aspektech lidského života koránem a sunnou
jediným možným způsobem tzv. al-manhadž as-salafí a že jejich myšlení bylo
jediné správné tzv. al-aqída as-salafíja, ultratradicionalistický směr, někteří se
označují za ahl-al-ḥadíṯ, tedy lid tradice, či lid ḥadíṯu
14
As-salaf as-sáleh, tedy doslova ctihodní předci, což je pojem označující první tři
generace muslimů (1. Asháb an-nabí – druzi, současníci a stoupenci Muhammada a
členové první ummy, někdy taktéž uváděni jako sahába 2. Tábiún – následovníci,
kteří znali Asháb a řídili se jejich životem a etickým odkazem zjevení 3. Tábiú atTábiín – následovníci následovníků), žijící v původním, čistém islámu, kteří by měli
být vzorem pro muslimy. Salafisté uznávají pouze odkaz předků, vše co pak
následovalo, je pouze odklon od ideálu a to uvrhlo společnost do stavu džáhilíje, tj.
stav nevědomosti, ignorance, barbarství, či tmářství, pojem používaný pro
předislámské období. Opakem ctihodných předků je pojem Chalaf, který označuje
všechny následné generace.
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identifikují s myšlenkami islamismu, se distancují, či přímo izolují od
ne-muslimského prostředí

nejen že integrace není možná, ale

naopak islamismus může působit jako dezintegrační síla, pokud
nabývají dojmu, že je jejich náboženskou povinností se ze západních
společností vyřazovat a neparticipovat na společenském a politickém
životě.
V otázce

islámského

řádu

často

samotní

islamisté

islám

podstatně redukují pouze na symbolickou rovinu práva Šaría15,
respektive občanského a rodinného práva a tzv. hudúd16. Přestože je
tak otázka náboženského práva islamisty vnímána jako nezbytná
podmínka, zůstává otázkou, zda jejich agenda je výrazně širší, nebo
se omezuje pouze na šaríi17. V praxi se ale ukazuje, že ani státy,
které aplikují zákony šaría, se příliš neblíží představě o islámském
řádu, ať už se jedná o Saudskou Arábii, Írán, Pákistán či vládu
Tálibánu.

Doslova cesta k prameni vody, nábožensky cesta hodná následování, nepřesně
svaté právo, náboženské právo odvozené z Koránu, Sunny a
Ḥadīṯu. Šaría
vymezuje tři základní okruhy práva vztah člověka k Bohu (ibádát), vztahy člověka
k člověku, nebo společnosti „občanský zákoník“ (muámalát) a trestní právo
(uqúbát). Lidské činy se podle Sharī´i dělí na pět kategorií povinnost (fard, farída),
činy bohulibé (mandúb, mustahabb),
činy indiferentní
(muháb), činy
odsouzeníhodné (makrúh) a činy bohu odporné a zakázané (harám).
16
Hudúd doslova vymezení, hranice. Jedná se o právní termín označující třídu
tělesných trestů pro zločiny, které jsou považovány za nároky boží či pohledávky,
tyto přečiny jsou krádež, smilstvo, cizoložství, křivé obvinění z cizoložství,
konzumace alkoholu a jiných omamných látek a odpadlictví. Dříve taktéž loupení.
Tresty za tyto činy jsou smrt stětím, ukamenování, amputace rukou a nohou, či
bičování.
17
Zde vyvstává otázka, jak vlastně chápat šaríi, v tomto kontextu, zda pouze jako
islámský právní řád, nebo podstatně šířeji jako koncept „cesty k Bohu“.
15
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3.2. Salafismus - teologický fundamentalistický
proud

Kořeny tohoto heterogenního náboženského fenoménu sahají
hluboko do historie islámu, fakticky vzhledem k odkazu na ctihodné,
možná přesněji jako zbožné předky (ar. As-salaf as-sálih) by se tak
dalo říci, že je tento fenomén starý jako islám samotný, protože tento
termín předci shrnuje tři generace, případně pokolení, zřídkakdy i tři
století muslimů, kteří žili a působili v době působení proroka
Muhammada, respektive v době po jeho smrti v případě druhé a třetí
generace. První generaci jsou takzvaní druzi proroka (ar. asháb annabí, případně sahába), kteří jsou skuteční současníci proroka
Muhammada a v notné dávce případů i jeho blízcí souputníci. Druhou
generaci představují tzv. tábi’ún, tedy následovníci, kteří znali druhy
a řídili se jejich příkladem, jejich životní zvyky vnímaly jako vzor a
druzi prorokovi pro ně představovali ztělesněný odkaz zjevení.
Následovníci následovníků (ar. Tábi’u at-tábi’ín) představují poslední
generaci stále žijící v původním, čistém a nezkaženém islámu, ještě
stále následující správný odkaz předků. Veškeré další generace jsou
z pohledu salafistů již označované jako chalaf, tedy jako (generace)
následné. Tyto generace již nenásledují odkaz předků a příklad
proroka Muhammada, ale naopak se do jejich pojetí islámu vkrádají
novoty, což je pro náboženství založeném na tradici negativní jev a
taktéž lidské úsilí a uvažovaní, překrucuje původní božské, zjevené
náboženství.
Přestože se tak salafismus odvolává na tento výklad, fakticky je
tento náboženský proud významně mladší. Přestože se ve středověku
objevují učenci a myslitelé, na které se salafisté dovolávají a kteří
skutečně velice často slouží jako teologické, či ideologické inspirační
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zdroje (Ťupek 2013, str. 7–35)18, je přesné označit za počátek tohoto
hnutí úsilí Džamáluddín al-Afgháního a jeho žáka Rašída Ridá. Tento
proud se rozešel s předchozí generací intelektuálů, kteří věřili, že je
možné skloubit islám a modernismus a naopak vnímaly, že modernita
a odklon od islámu je příčinou tehdejších neuspokojivých podmínek,
které na Blízkém východě panovaly (Schulze 2007, str. 39–43).
Symptomy úpadku islámu pro salafisty představují příklon k lidovému
islámu, mysticismu a čarodějnictví. Receptem tak mělo být navrácení
se k ryzímu příkladu ctihodných předků, což také dalo tomuto hnutí
název.
Toto hnutí je možné zhruba dělit na tři odlišné skupiny. První
skupina puristů, kteří nemají žádné společenské, ani politické
aspirace, z tohoto důvodu je možné hovořit o kvietistech. Druhá
skupina naopak vystupuje aktivisticky, kteří naopak prosazují uvedení
svých náboženských vizí do politiky. Poslední skupina představuje
radikální skupinu, která misí salafismus s násilím a Gilles Kepel pro ně
razil název džihádističtí salafisté (Kepel 2002, str. 219–222).

Především Ibn Tajmíja a jeho žák Ibn Qajjim více viz Ťupek 2013, str. 7–35,
případně Ťupek 2015 str. 39–66
18
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4. Islamské právo
3.1. Šaría
Často používané označení „islámské právo“ je spíše nešťastný
termín, užívaný pouze z nedostatku lepšího ekvivalentu. Označuje
právní systém založený na islámu jako náboženství. Avšak v tomto
případě nelze nahlížet na islámské právo ve smyslu slova, jenž
znamená

kodifikované

právo

jako

britské

Common

law

či

kontinentální právní systémy. Je třeba pochopit, že zákony v
islámském

smyslu

nebyly

kodifikovány

a

ani

nijak

striktně

nenásledovaly precedenty, jak je tomu právě v již zmiňovaném
Common law. Nicméně je již územ, že termíny islámské právo a šaría
jsou zaměňované a významově zaměnitelné (Ali a kol. 2009, str. 10).
Je

třeba

si

uvědomit,

že

se

jedná

se

o

pluralitu

pravd

s

mnohasetletou tradicí v kontextu jednoho náboženství přijímaných na
základě obecného konsensu (Kropáček 2003, str. 119).
Často je právo šaría vnímáno pouze jako implementace pravidel
vycházejících z koránu. Kdy korán je nepřesně vnímán jeho jediná
kodifikovaná náboženská autorita, stejně jako je zjednodušeně
vnímána křesťanská bible. Korán není jediným zdrojem náboženských
pravidel

a

jediným

zdrojem

islámského

náboženského

práva.

Dokonce i v případě koránu jako náboženské autority je totiž třeba
vzít

v

první

mekkánského
rytmičtější,
Mohammeda

řadě

v

období

Obsahově
coby

potaz
je

dichotomii

možné

jsou

proroka,

koránských

definovat

zaměřeny
zabývají

na
se

jako

súr.

poetičtější

eschatologii,
otázkami

Súry
a

význam

etickými

a

morálními. Nelze zde hovořit o normativních instrukcích jako je tomu
v případě súr následného medínského období, kde jsou naopak
akcentovány předpisy a návody pro řešení konkrétních otázek, jež lze
označit jako právní. Postava Mohammeda je zde chápána více v
rovině státnické a vojenské (Potměšil 2012 str. 59).
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Dalším zdrojem velkého množství vzorů a pravidel nezmíněných
v koránu je sunna. Někdy se jedná o přesnější specifikaci norem v
koránu přítomných. Jde o zaznamenanou tradici a usus, založené na
prorokových prohlášeních či skutcích. V mnoha případech až s
neobvyklou detailností upravuje jednání muslimů v právních vztazích,
ale postihuje i všechny oblasti osobního života. Sunna vyvozuje právo
z hadíthů, což lze volně definovat jako příběhy z Mohamedova života
(Bezoušková 2013, str. 29).
Dle šaríatského systému lze hodnotit všechny lidské činy
perspektivou striktně náboženskou podle následujících kategorií:
1.

fard – činy povinné podle koránu, zahrnující všechny pilíře

islámu
2.

sunna – činy doporučené na základě Mohamedových výroků,
takzvané „bohulibé“ činy

3.

džáiz – činy neutrální – nepřikázané ani nezakázané

4.

makrúh – činy zavrženíhodné, kterých je třeba se vyvarovat,
byť nejsou explicitně zakázané nebo trestné

5.

harám – činy zakázané, označované jako hříšné a trestné
(Ostřanský 2012, str. 157).
Pro oblast závazkového a věcného práva je však dle šaríi

aplikována stupnice následující:
1.

sahíh, náfid – správný, platný

2.

makrúh – vyhovující a platný formálně, související ale s něčím
nepatřičným (viz. výše)

3.

fásid – nevyhovující po formální stránce, úkon lze zrušit nebo

napravit
4.

bátil – neplatný
(Potměšil 2012, str. 120).
Dále je potřeba zmínit, že tato forma právní vědy upravuje i

zbožnost jedince či náboženské rituály. Oproti sekulárním právním
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systémům staví na roveň boží příkazy týkající se modliteb i plnění
smluv. Tyto normy jsou natolik propojené, že odluka právního a
mimoprávního okruhu není možná (Osina 2012, str. 27).
Tento názor explicitně potvrzuje v oficiální publikaci Ústředí
muslimských obcí, jeho zakladatel a dlouholetý předseda Přemysl
Šilhavý, který přijal jméno Mohamed Ali:
„Sekularizovaný člověk je, jistým způsobem, člověk, který se odloučil
od Boha. Jednoznačně, snahy o sekularizaci za všech okolností a pod
záminkou občanského principu jsou zjednodušeným a falešným
řešením... Islám, tím je myšlen skutečný Islám, nemůže smysluplně
soužít se sekulárním státem.“ (Sayedi, Šilhavý 2001, str. 36).
Dále je tento postoj rozveden:
„Takže

islám

komunismem

je
a

neslučitelný
divokým

s

nacionalismem,

kapitalismem.(…)

sekularismem,

Snahy

rozdělit

a

sekularizovat Islám od politiky byly vždy neúspěšné a neodpovídají
islámskému náboženství.“ (Sayedi, Šilhavý 2001, str. 37-38).
Komplexní islámské právo je složeno, jak již bylo řečeno, z mnoha
různých zdrojů. Těmi nejdůležitějšími - a často chybně označovanými
jako jedinými - jsou korán a hadísy. Kdy korán je vnímán jako
ipsissima verba boha, zjevená Mohammedovi skrze archanděla
Gabriela. Hadísy jsou souborem výroků, činů a Proroka a jejich
autorita je explicitně zakotvená v koránu.
Primární zdroje šaríí byly již uzavřeny a zakonzervovány, přesto
jsou považovány za relevantní pro všechny období. Jsou považovány
za nadčasové a jejich význam převyšuje všechny oblasti práva a
obecných ustanovení, na jejichž základě lze nicméně odvozovat v
určitých specifických oblastech. Autenticita sekundárních zdrojů je
závislá právě na těchto již „zakonzervovaných“ primárních zdrojích.
Sekundární zdroje jsou tak závisí na interpretaci primárních zdrojů
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právníky, to znamená, že tvorba právních předpisů zahrnuje výklad
obecných zásad primárních zdrojů. Na základě tohoto principu je
třeba si uvědomit, že výklad je názorem osoby ovlivněné různými
okolnostmi (časovým obdobím, politickou situací a podobně), což
vysvětluje i postupnou diferenciaci právní vědy a vznik několika
odlišných

a

samostatných

jurisprudence

během

právních

druhého

škol

století

v

islámu,

rámci
po

islámské

hidžře.

Jsou

označovány jako madhhaby19 (Ali a kol. 2009, str. 13).
Hlavními čtyřmi školami právními sunnitského islámu, z nichž každá
má jinou artikulaci zásad právního systému, jsou:
-

hanafi

(nejčastěji

lokalizované

pro

následující

jurisdikce:

Střední Asii, Indii, Turecku a Afghánistánu)
-

maliki (severní a západní Afrika)

-

šafíi (východní Afrika, Egypt, jižní a východní Asie)

-

hambali (Sauská Arábie, Sýrie a Palestina)

* Diverzifikované jsou i šíitské právní školy (Ali a kol. 2009, str. 13).
Nelze však opomíjet význam madhhabů na formování a
zavádění islámského práva. Celé detailní rozpracování komplexního
právního systému vděčí právě jim, neboť primární zdroje byly velmi
vzdáleny podobě vyčerpávajícího právního řádu. Ve zkratce.

(Ali a

kol. 2009, str. 13).
Často

je

velmi

obtížné

rozlišit,

jestli

tolik

diskutované

porušování lidských práv (diskriminace na základě pohlaví, kruté
tresty) je způsobeno vlivem islámského práva – tedy vlivem
náboženským, či tradičními a represivními lokálními zvyky – tedy
kulturnímu vlivy. Antropologický výzkum ukazuje, že lidé v lokálních
komunitách často nejsou sami schopni přesně nerozlišit, zda a do
jaké míry jsou jejich normy a postupy založeny na místních tradicích,
19

singular madhahib, plural madhhab
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kmenových zvycích nebo náboženství. Kritici šaríi, ale velmi často i
ortodoxní muslimové spojují náboženské právo právě s nánosem
kulturních tradic (Otto 2008, str. 30).

4.1.1. Islámské rodinné právo
Tato oblast islámského práva je umístěna v samostatné
podkapitole (spolu s oblastí týkající se dědičného práva) právě proto,
že ve Velké Británii je zaručena vymahatelnost právě těchto dvou
částí šaríi.
Rodinné

záležitosti

jsou

nejvíce

rozvinutou

a

nejvíce

propracovanou částí islámské právní vědy. Tento typ norem vychází z
velké části přímo z instrukcí zakotvených v koránu. V kontextu
tehdejší doby (doby života Mohammeda) se rozhodně jednalo o
převratné pojetí statusu ženy a zajištění jejích práv (Osina 2012, str.
59). Al-ahwál aš-šachsíja neboli „osobní záležitosti“, jak se islámské
rodinné právo označuje, jsou nejvíce rezistentní částí šaríí vůči
sekularizačním snahám. Stále je (nejen společensky) kladen obrovský
důraz na pravidlo, že muslim se smí oženit se ženou jiné víry, tím je
myšlena křesťanka nebo židovka. Muslimka se však nesmí provdat za
jinověrce, neboť by jejich potomek přijal podle pravidel islámu víru
otce (Ostřanský 2014, str. 107). V některých muslimských zemích je
akt sňatku muslimky s nemuslimem dokonce klasifikován jako
cizoložství.
V současnosti se tak jedná o často kontroverzní normy, které
jdou proti duchu rovnoprávnosti žen současné (nejen) britské
společnosti. Nejčastěji diskutovanými rozsudky islámských rozhodčích
soudů v této právní oblasti jsou právě v Británii rozvody.
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Podle islámského práva, které je uplatňováno v dnešních
muslimských zemích, existují tři základní typy rozvodů20.
talaq, chul a tafriq. Talaq21

Jsou jimi

je neproblematičtějším mimosoudním

způsobem rozvodu, který nejvíce ohrožuje práva žen. Jedná se o
takzvaný rozvod zapuzením (vyhnáním ženy), kdy jde pouze o
jednostranné rozhodnutí muže. Tento akt má ritualizovanou podobu,
kdy muž v dostatečném časovém odstupu, eliminující afekt, pronese
třikrát po sobě frázi k tomuto předepsanou. Jedná se například o
formulace „Zapuzuji tě!“, „Jsi sama!“ nebo „Jsi propuštěna!“ (Osina
2012, str. 67). Muž je povinen ženu po zapuzení tři měsíce
ekonomicky zajistit. Pakliže se ukáže, že vyhnaná žena je těhotná,
pak tato podpora musí trvat až do porodu. Tento způsob zajištění se
nazývá idda (Ostřanský 2014, str. 108). Chul je forma dohody o
zániku manželství založená na konsensuálním rozhodnutí obou
manželů. Pokud je pár rozveden výhradně jako důsledek rozhodnutí
soudu, pak je tento akt označován jako tafriq (Osina 2012, str. 67)
Právo muslima na čtyři manželky (maximálně) vychází přímo z
koránu.

Proto

je

ve

většině

muslimských

zemí

mnohoženství

povoleno. Nicméně je ve velké části z nich nějakým způsobem dále
legislativně upravováno formou různých překážek, jakými jsou
například souhlas první manželky nebo analýza ekonomické situace
muže, jenž se snaží o další sňatky. Explicitní zákaz polygamie je třeba
v Turecku a Tunisku. Polygynii islám v žádném ohledu nepovoluje.
(Osina 2012, str. 63).
Britská legislativa neuznává možnost polygamie. Nicméně v
případech sňatků uzavřených před příchodem imigrantů do Velké

20

Podle Osiny rozlišovalo tradiční islámské právo čtyři druhy manželského odloučení. Nevratné
odloučení, takzvané bani, upravuje případy, kdy se muž proti zákazu šaríi oženil a měl pohlavní styk s
mladší devíti let. V takovém případě se musí muž rozvést, nehrozí mu však žádný trest. Dále v případě
rozvodu s muslimkou starší padesáti let či vdovou starší šedesáti let, tyto ženy pak nemají legální
možnost se k manželovi vrátit z důvodu svého věku. Dalšími méně striktními typy rozvodu jsou: radža,
kdy muž může své rozhodnutí vzít zpět a k ženě se vrátit; haal, kdy odluku iniciuje žena výměnou
odevzdání svého majetku muži, a mubarat, konsensuální rozluka, kdy žena muži za souhlas zaplatí
předem stanovenou sumu (Osina 2012, str. 66).
21
I zde je třeba poznamenat, že sunnitská a šíitská pravidla pro naplnění talaqu se liší.
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Británie je toto více než problematická otázka. Zejména pak v
případech uznání legitimity časově následných sňatků na britském
území (viz jednotlivé příklady níže) či žádostí a udělení azylu za
účelem sloučení rodiny a uznání legitimity pro všechny potomky.

4.1.2. Islámské dědické právo
Jasné instrukce pro postup ve věcech dědických je pevně
zakotven přímo v koránu a většina právních škol se řídí právě těmito i
explicitními pravidly (Osina 2012, str. 69):
Korán 4:1122 : „A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl
rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny
toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří
polovina. A rodičům jeho: každému z nich jedna šestina toho, co
zůstavil, jestliže měl mužského potomka. Jestliže neměl mužského
potomka, pak po něm dědí jeho rodiče, přičemž matce jeho patří
jedna třetina. A jestliže měl bratry, pak matce náleží jedna šestina
toho, co zůstane po vyplacení odkazů a uhrazení dluhu. A vy nevíte,
kdo z rodičů či dětí vašich je vám užitečnější. A toho je ustanovení od
Boha a věru Bůh je vševědoucí, moudrý.“
Korán 4:12: „Vám náleží polovina z toho, co zůstavily manželky vaše,
jestliže neměly mužského potomka. A jestliže měly mužského
potomka, patří vám z toho, co zůstaly, jedna čtvrtina poté, když byly
vyplaceny odkazy a uhrazeny jejich dluhy. A manželkám patří jedna
čtvrtina toho, co zůstavíte, jestliže nemáte mužského potomka. A
jestliže máte mužského potomka, pak patří manželkám jedna osmina
toho, co jste zůstavili po vyplacení odkazů a po uhrazení dluhů.
Jestliže muž nebo žena zanechají dědictví po boční linii a mají bratra
22

Pro citace z koránu byl použit překlad Ivana Hrbka.
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nebo setru, pak každému z obou patří jedna šestina. A je-li jich více,
pak jsou podílníky na jedné třetině po vyplacení odkazů a po uhrazení
dluhů aniž se tím někomu uškodí, A toto je ustanovení od Boha a Bůh
je vševědoucí, blahovolný.“
Korán výrazně rozšiřuje skupinu legitimních dědiců na boční
příbuzenské

linie,

čímž

zásadně

transformuje

úzus

agnátské

posloupnosti23 v otázkách dědictví (Osina 2012, str. 70). Tento
princip však v současnosti naráží na princip automatické genderové
rovnosti v případě nároků na dědické podíly.

23

Tzn. Posloupnosti v nejbližší mužské příbuzenské pokrevní linii.
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4.2. Islámské právo v muslimských zemích
Partikulární implementaci práva šaría můžeme sledovat i v části
islámských zemí či zemí s velkým podílem muslimského obyvatelstva.
To je velmi důležité zejména pro pochopení kontextu situace, kdy
někteří imigranti do evropských zemí udržují do určité míry právní
normy, které jsou zavedeny v zemích jejich původu.
Otto používá popisnou klasifikaci, která definuje míru integrace
islámského práva do právních rámců vybraných muslimských zemí.

4.2.1. Smíšené systémy
Většina muslimských zemí spadá právě do této kategorie. To
znamená se, že vyžadují vůdčí roli ústavě a právnímu řádu, nicméně
umožňují stále dominantní roli i náboženskému právu v určitých
oblastech vnitrostátních předpisů. Tyto země mají nejen ústavy, ale
také rozsáhlé kodifikace občanského a trestního práva po vzoru
evropských či indického zákoníku. Tyto systémy uznávají ideje
oddělení moci a demokratických voleb, i přes to, že jsou dost často
zastíněny autoritářskými režimy. Lze konstatovat, že při tvorbě
právních předpisů hrají hlavní roli především právníci a politici, nikoliv
náboženské autority. Do této kategorie je pak možné zařadit země
jako: Indonésie, Malajsie, Afghánistán, Pákistán, Egypt, Maroko,
Súdán a Nigérie. Tyto národní právní systémy je možné měnit a
modernizovány a většina z nich skutečně prošla mnoha velkými
změnami na rozdíl od pravidel klasického islámského práva (Otto
2008, str. 8).
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4.2.2. Systémy klasické šaríi
Jen menšina muslimských zemí má klasické šaría systémy.
Vnitrostátní právní předpisy v těchto zemích jsou založeny téměř
výhradně na islámském právu. Takovéto systémy mohou dokonce
postrádat ústavu a rozsáhlejší kodifikaci zákonů. Rozhodující roli při
výkladu a aplikaci šaríi jakožto státní legislativy hrají ulamá,
ortodoxní náboženští učenci. Z tohoto důvodu je velmi obtížné
dosáhnout jakékoliv modernizace a změny. Takovýto stát má vladaře,
který vyhlašuje zákony, řídí moc výkonnou a funguje i jako nejvyšší
soudní moc. Panovník má možnost činit určité legislativní změny a
iniciovat dílčí aspekty modernizace, jeho prostor je však velmi
omezen islámským právem, interpretovaným ortodoxními ulamá.
Typickými příklady spadajícími do této kategorie jsou Saudská Arábie
a některé další státy Perského zálivu. Írán pak vykazuje mnoho
specifik, jež by ho řadily právě do této kategorie, nicméně íránský
parlament a kodifikace právních předpisů řadí Írán do kategorie
smíšených systémů (Otto 2008, str. 8 - 9).

4.2.3. Sekulární systémy
V těchto systémech je v podstatě náboženské zasahování do
politiky a státních záležitostí zakázáno zákonem. Aplikace práva šaría
v

rámci

státní

legislativy

je

považovaná

za

neslučitelnou

s

demokratickými principy a sekulárním státem s ústavním zřízením.
Zde bylo ukázkovým příkladem Turecko, které však v poslední době
čelí tlakům zohlednit a implementovat nedemokratické principy
vycházející z náboženského práva. Některé země, jakými jsou
například Kazachstán či Mali, označují samy sebe právě za sekulární
systémy (Otto 2008, str. 9).
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Graf 2: Podpora náboženských soudů (Zdroj:
http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politicssociety-overview/, překlad: KH)
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Graf 3: Podpora práva šaría v zemích s většinovým podílem muslimů v populaci
(Zdroj: <http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religionpolitics-society-overview/>)
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5. Šaría v Spojeném království
5.1. Common Law
Vzhledem k zaměření práce a za účelem přesnějšího zasazení
tématu šaría ve Velké Británii do kontextu, je důležité přiblížit
alespoň velmi stručně základní principy systému Common law, které
se od kontinentálních právních systémů v zásadě liší. Podle Harvánka
je tento angloamerický24 systém je především souborem precedentů,
ke kterým se přistupuje v případě, že strany nedojdou ke konsensu
v právním hodnocení. Řídit se precedenčními rozhodnutími pak
umožňuje

v podstatě

individuálnější

klasifikaci

případů,

jež

je

koplikovanější než kontinentální právní systémy, nicméně dává
prostor nalézt trefnější řešení pro hodnocení případů. Stare decidis je
právě postup, kdy je aktuální spor řešen stejným zůsobem jako již
v minulosti uzavřený totožný případ. Pokud v minulosti shodný případ
ještě řešen nebyl, pak je vytvořeno nové precedenční rozhodnutí,
takzvaný case of first impression. Podoba této právní kultury vznikla
v Anglii a dodnes je mimo Velké Británie praktikována zejména
v oblastech

jejího

koloniálního

vlivu.

Takže

se

s Common

law

setkáme ve Spojených státech, Kanadě (zde výjimku tvoří Québec
s kontinentálním právním systémem), Irsku, Austrálii a na Novém
Zélandě. Ale využívá jej dále i Indie, Pákistán, Bangladéš, Hong
Kong, Singapur, Barma, Malajsie, Jamajka, JAR, Kypr, Namibie,
Trinidad a Tobago, Ghana, Kamerun, Botswana, Izrael a další
(Harvánek 2008, str. 57).

24

Někdy také označovaný jako anglosaský.
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5.2. Historický vývoj uznávání paralelních
legislativních norem

Trinitarian Act 1812
Jakožto oficiální náboženství byl islám uznán ve Velké Británii
zákonem pojmenovaným Trinitarian Act 1812 (někdy též zvaným
Doctrine of the Trinity Act 1813). Ten měl za cíl novelizovat původní
zákon platný od roku 1697 zabývající se rouháním, tento zákon byl
zaveden v platnost pod názvem Blasphemy Act 169725.
British Nationality Act 1948
V padesátých letech dvacátého stoledí se vzedmula vlna migrace z
bývalých kolonií (Sobotková 2012, str. 42). Tu vyvolo přijetí zákona o
občaství nazvaného British Nationality Act 1948, který upravoval
otázku britské státní příslušnosti a občanství Spojeného království a
kolonií a jehož prostřednictvím tak byl zaveden nový status občantví
nazvaného "Citizen of the United Kingdom and Colonies“26.
Anglo-Muhammadan law
Je podstatné neopomenout fakt, že kombinace islámského práva a
Common Law byla uplatňována již mnohem dříve, a to v Indii. Zákon
byl aplikován britskými koloniálními soudy pod běžným označením
Anglo-Muhammadan Law, jednalo se o úpravu trestního zákona
platného

od

roku

1860

a

rozvíjel

osobní

práva

zákonem

pojmenovaným Muslim Personal Law Application Act 193727.

http://muslimmuseum.org.uk/islam-becomes-legal-in-britain
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/11-12/56/enacted
27
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e165?_hi=0&_pos=9
25
26
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Muslim Family Law Ordinance
Nejvíce však na současnou podobu legislativního ukotvení práva šaría
ve Velké Británii měl pákistánský zákon nazvaný Muslim Family Law
Ordinance 1961, který je aplikací šaríy ve výkladu striktního
hanafíjského madhabu (Sobotková 2012 str. 42)28.

Graf 4: Vývoj muslimské populace ve srovnání s hinduisty a sikhy v letech 1961 až
2001 (Zdroj: British Religion in Numbers 2012, překlad: KH)

Precedent výjimek židovského a kvakerského rodinného práva

28

http://www.refworld.org/docid/4c3f1e1c2.html
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Marriage Act 194929 obsahoval výjimku pro židovské rodinné právo. A
tato výjimka se historicky vztahuje až k zákonu s názvem Lord
Hardwicke´s Marriage Act z roku 1753 (Sobotková str. 43). Třebaže
židé a kvakeři byli vyňaty z tohoto zákona z roku 1753, měli být
všichni nonkonformisté a katolíci oddáni pod střechou anglikánské
církve. Všechny svatební obřady musí být provedeno prostřednictvím
ministra ve farním kostele nebo kapli anglikánské církve, aby nabily
právní závaznosti30.

5.2.1. Sharia Council a Muslim Arbitration Tribunals
Legalizace práva šaría sebou nese i ustanovení oficiálních
rozhodčích soudů, které fungují samostatně a rozhodují na základě
náboženského práva. Velká Británie jejich rozsudkům zaručuje právní
vymahatelnost, nejsou-li v přímém rozporu s ústavou.
Muslim Arbitration Tribunal
Tento muslimský rozhodčí tribulán je právě jednou z paralelních
možností řešení sporů rodinného a dědického charakteru, který
umožnilo nařízení z roku 1996, které vešlo v Anglii v platnost pod
názvem Arbitration Act 1996. Tribunál byl ustanoven v roce 2007 a
jeho hlavou je Faiz-ul-Aqtab Siddiqi. Svou působnost má pak
v Londýně, Bradfordu, Birminghamu, Manchesteru a Nuneatonu31.
Islamic Sharia Council

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/76/contents
http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/privatelives/relationships/overview/lawofmarriage-/
31
http://www.matribunal.com/
29
30
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Islamic Sharia Council uveřejňuje na svých stránkách i velké
množství fatew, jimiž se mohou muslimové řídit téměř ve všech
oblastech svého osobního života. Tato instituce byla založena již
v roce 1982 a operuje prostřednistvím šestnácti soudů lokalizovaných
v Londýně, Bradfordu, a Birminghamu. Z případů, které se týkají
manželských sporů, většina pochází z žen, které se snaží o rozvod se
svými manželi32.

5.3. Střet britského a islámského práva
V posledních dvou desetiletích soudy se ve Spojeném království
setkaly s některými zajímavými a velmi komplexními problémy v
oblasti platnosti sňatků a rozvodů mezi muslimským obyvatelstvem
žijícím ve Spojeném království. V kontextu této otázky, věci týkající
se

uznání

muslimských

forem

rozvodu,

postoj

při

uspořádání

manželství, vymáhání věna a dalších aspektů muslimské manželské
smlouvy, registrace manželství, udržování manželství, opatrovnictví a
péče o děti a dědická práva dědiců mají velký význam. Tyto problémy
se objevily s pravidelností v posledních letech, v kontextu sociálního
zabezpečení, práva na důchod a zejména v oblasti imigračního práva.
Lze tedy tvrdit, že existuje fenomén právního pluralismu vznikající
setkáním islámských práv a zvyklostí a anglického práva. Tato
kapitola se zaměřuje na uplatňování islámského práva ze strany
anglických soudů.

32

http://www.islamic-sharia.org/
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5.3.1. Příklady aplikace islámského práva britskými
soudy
Alhaji Mohamed v Knott [1968] 2 WLR 1446
Soud: „Divisional Court“
Fakta:

Muž

ve

věku

26

let,

nigerijský

muslim,

vstoupil

do

potencionálního polygamního manželství v Nigérii s 13-ti letou
nigérijskou dívkou.
Obě osoby sídlily v Nigérii a manželství bylo podle nigerijského práva
platné. Krátce poté se přestěhovali ke společnému žití do Anglie.
Stížnost byla podána k soudu pro mladistvé. Důvodem bylo, že dívce
se

nedostává

potřebné

péče,

ochrany

nebo

kontroly.

Péče

a

poradenství nebyly na úrovni, kterou lze očekávat od dobrého rodiče.
Byla tak vystavena morálnímu nebezpečí v rámci Oddílu 2 zákona z
roku 1963 o Dětech a mládeži.
Soudci byli toho názoru, že ať bylo či nebylo manželství uznáno jako
platné soudem, dívka byla vystavena morálnímu nebezpečí. Tudíž
pokračování

vztahu

mezi

ní

a

jejím

mužem,

bez

ohledu

na

manželství, by bylo v rozporu s každým slušně smýšlejícím britským
mužem či ženou. Toto bylo prokázáno, proto soudci nařídili, aby dívka
byla registrována na místním úřadu jako osoba mladistvá podle § 62
zákona o Dětech a mladistvých z roku 1933.
Otázky:
(1) zda bylo manželství platné podle britského práva;
(2) zda dívka byla vystavena morálnímu nebezpečí;
(3) zda pohlavní styk mezi nimi byl nezákonný.
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Rozhodnutí: Odvolání bylo povoleno.
(1) Manželství bylo platné a uznávané podle britského práva.
(2) S ohledem na jejich vzájemný vztah, nebyla dívka vystavena
morálnímu nebezpečí.
(3) Pohlavní styk mezi nimi nebyl "protiprávní" ve smyslu § 6 zákona
O sexuální trestné činnosti z roku 1956, když byla jeho žena.

Qureshi v Qureshi [1971] 2 WLR 518
Soud: „High Court„
Fakta: V roce 1966 byl britským matričním úřadem oddán muslimský
pár. Obřad na matrice byl po vzoru muslimského obřadu. V
souvislosti s „sadaqa“, byla částka věna stanovena ve výši £ 788. Pár
se poté dál žil v Anglii. Dne 27. dubna 1967, poslal manžel, který
prohlašuje, že v té době měl trvalý pobyt na území Pákistánu, dopis
manželce ve shodě s islámským právem pro rozvod („talaq“). Úřadem
Vysokého komisaře pro Pákistán v Londýně dne 1. srpna 1967 byl
rozvod prohlášen za platný.
Manželka požádala soud o prohlášení, že manželství je stále platné.
Dále požádala o výživné nebo jinou alternativu a žádala o prohlášení,
že v případě pokud manželství bylo platně ukončeno má nárok na
věno ve výši 788 £. Manžel požádal o prohlášení, že rozvod podle
„talaq“ byl platný a že nárok na výživné není a rovněž, že soud nemá
pravomoc k rozhodování o nároku na věno.
Otázky:
(1) zda to, že měl manžel v době rozvodu trvalý pobyt v Pákistánu,
umožňovalo použití pákistánských zákonů;
(2) zda rozvod byl účinný;
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(3) zda měl soud pravomoc k projednání požadovaných nároků a
provedení rozsudků.
Rozhodnutí: fakticky bylo dokázáno, že manžel měl trvalý pobyt v
Pákistánu.
Proto rozvod byl účinný podle pákistánských zákonů a nebylo možné
podle britského práva zabránit tomu, aby byl rozvod nebyl uznán.
Soud měl pravomoc rozhodovat, neboť oba manželé měli po nějakou
dobu trvalý pobyt v Anglii. Manželce byla zamítnuta její žádost o
výživné, ale bylo jí uděleno věno £ 788. Soudce odmítl uplatnit svou
diskreční pravomoc ve prospěch manželky; „talaq“ rozvod nebyl
uznán za nepřiměřený.

Hashmi v Hashmi [1972] Fam 36
Soud: „Leeds Assizes“
Fakta: Pákistánský muž se oženil s muslimkou (W1) v Pákistánu v
roce 1948. V roce 1957, zatímco jeho první manželství bylo stále
platné, proběhl anglický svatební obřad s jeho novou ženou (W2),
která mu následně porodila tři děti. V roce 1968 W2 požádala o
rozvod z důvodu týrání a cizoložství. Manžel uvedl, že manželství by
mělo být prohlášeno za neplatné (z důvodu polygamie), ale že děti by
měly být prohlášeny za manželské.
Otázka: zda byly děti manželské.
Rozhodnutí: Děti by byly manželské v obou případech, jestliže bylo
manželství platné i pokud ne.
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V případě, že manželství bylo platné podle britského práva, děti by
byly zřejmě manželské. Pokud bylo manželství podle britského práva
prohlášeno

za

neplatné,

zůstalo

by

stále

v

platnosti

podle

pákistánského zákona, a tudíž by děti byly opět manželské.
Soudní komisař (QC) Stabb: "Jediný problém, který vzniká v tomto
případu, je zda soud v domovské zemi respondenta uzná obřad, který
se uskutečnil v této zemi, jako platné manželství. Pokud by tomu tak
bylo, pak by samozřejmě soudy této země uznaly manželství také
jako platné, bez ohledu na jeho polygamii, a potvrdily by ... status
ženatého muže

respondentovi a status manželských dětí dětem z

tohoto spojení.
Zde přede mnou najdete čestné prohlášení pana Ali Mohammada
Azhara, odborníka na pákistánské právo. Nehledě na další věci,
prokázání prvního manželství respondenta s Halimou Khatoon pro
účely těchto jednání je v bodě 13 tohoto čestného prohlášení.
Manželství mezi obžalovaným a navrhovatelkou by bylo uznáno
prostřednictvím příslušného soudu v Pákistánu jako platné druhé
manželství, a to i v případě, že manželství se uskutečnilo, aniž by
navrhovatelka věděla, že respondent se dříve legálně oženil s
Halimou Khatoon, a že předchozí manželství bylo stále ještě v
platnosti v době, kdy proběhl svatební obřad tohoto druhého
manželství.
Pokud je faktem, že respondent má trvalý pobyt v Pákistánu, pak z
toho podle mého názoru jasně vyplývá, že tento druhý manželský
obřad, ačkoli může být neplatný podle práva této země jako
manželství, které tato země nedokáže uznat, je považován za platný
podle práva v zemi trvalého pobytu respondenta. Zdá se mi
automatické následovat to, že soudy v této zemi by uznaly jako
manželské děti z tohoto spojení, přestože nemohly uznat manželství
jako platné pro účely jeho zrušení.
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Chaudhry v Chaudhry [1976] Fam 148
Soud: „High Court“
Fakta: V roce 1959 byli manželé oddáni podle muslimského práva v
Pákistánu. V roce 1972 se přestěhovali do Anglie, ale manžel si
ponechal pákistánský trvalý pobyt. Na pákistánském velvyslanectví v
Londýně obdrželi vyslovení rozvodu podle „talaq“. Manželka následně
uplatnila podle § 17 zákona o Vlastnictví nemovitostí vdaných žen
(„Married Women's Property Act 1882“) příležitost k vyslovení zájmu
o bývalý společný dům. Před zapisovatelem manžel tvrdil, že není
příslušný k projednání předvolání, protože slovo "manželé" se v
zákoně nevztahuje na účastníky polygamního nebo potenciálně
polygamního manželství.
Otázky: Zapisovatel nařídil soud o předběžné otázce, zda je žena
oprávněna

postupovat

podle

ustanovení

zákona

Vlastnictví

nemovitostí vdaných žen.
Rozhodnutí: Dunn J: "Podle mého názoru jsou manželé sezdáni v
souladu s právem země svého trvalého pobytu. Britský soud by je
tedy považoval za muže a ženu za účelem rozhodování o libovolné
aplikaci zákona § 17 Vlastnictví nemovitostí vdaných žen. Jakýkoliv
jiný závěr by podle mého názoru, byl velmi nepraktický a urážkou
zdravého rozumu, protože by vznikla velmi nevýhodná situace, pokud
by účastníci polygamního manželství mohli požádat o převody a
vypořádání

majetku

v

rámci

zákona

o

Manželských

věcech

(„Matrimonial Causes Act 1973“), ale nemohli žádat o svá práva, jež
budou stanovena za účelem prodeje majetku podle § 17 Vlastnictví
nemovitostí vdaných žen.“
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Odvolání k Soudnímu senátu: zamítnuto.

Radwan v Radwan (No. 2) [1973] Fam 35
Soud: „High Court (Family Division)“
Fakta: V roce 1951, anglická žena a egyptský muž, uzavřeli
polygamní manželství podle muslimského práva na egyptském
konzulátu v Paříži. V té době měl manžel jednu ženu žijící v Egyptě,
se kterou se rozvedl v roce 1952 podle „talaq“. Místo trvalého pobytu
manželů bylo v Egyptě. V roce 1956 opustili Egypt a dočasně žili v
Anglii. Roku 1959 se manžel rozhodl žít v Anglii a získal zde trvalý
pobyt. V roce 1970 podala manželka žádost o rozvod z důvodu týrání.
Manžel odmítl týrání a podal protinávrh z důvodu, že manželství bylo
nenávratně ukončené podle § 2 (1) (b a) zákona o rozvodu („Divorce
Reform Act 1969“)
Otázky: zda bylo manželství uznáno v Anglii.
Rozhodnutí: Manželství existovalo.
Problémy byly spojené s výkladem francouzského práva a nezbytným
místem trvalého pobytu obou stran. Nicméně soudce uznal, že Egypt
byl plánované místo manželského soužití. Egyptské zákony by
manželství uznaly, proto britské právo by uznalo manželství také.
Cumming-Bruce J: Mým závěrem je, že slečna Magson měla právní
způsobilost vstoupit do polygamního svazku vyplývajícího z jejího
rozhodnutí odejít ze své rodné země, aby žila s manželem v jeho
zemi, kde je podle místních zákonů polygamní manželství považováno
za normální. Chápu, že toto rozhodnutí může způsobit v parlamentu
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tlak na vznik pozměňovacího návrhu zákona o manželství (Nullity of
Marriage Act 1971). Aby se zabránilo těmto svazkům anglických
mužů a žen,

může být vznesen požadavek na změnu trvalého

pobytu, než bude umožněno vstoupit do manželství pode zákonů
jiného státu. Ale tento soud se zabývá pouze občanskými právy
slečny Magson a jejím postavením, pokud tedy existuje, které získala
v důsledku svého rozhodnutí uzavřít polygamní svazek v Egyptě. Mé
rozhodnutí je, že touto dohodou se stala manželkou respondenta. Nic
v tomto rozsudku se nevztahuje k nezletilým, zákonu o slučování,
nebo účinku bigamie ke způsobilosti k uzavření monogamního
svazku. Měl jsem výhodu argumentů, ale nemyslím si, ačkoliv je to
odvážné tvrzení a byl jsem za něj kritizován, že je tato část zákona
týkající se možnosti uzavření manželství zas až tak jasná jak mě
přesvědčovali někteří velcí odborníci. "

Radwan v Radwan (No. 1) [1973] Fam 24
Soud: „High Court (Family Division)“
Fakta: Stejná situace jako výše, s výjimkou, že manžel se snažil
rozvést tím, že vyslovil „talaq“ na konzulátu Spojených arabských
emirátů v Londýně („General of the United Arab Republic in London“).
Otázky: Pokud to bylo v prostorách generálního konzulátu, byli uvnitř
nebo mimo Anglii.
Rozhodnutí:

„talaq“

rozvod

nemohl

být

uznán,

protože

se

neuskutečnil v rámci soudního nebo jiného řízení mimo Britské
ostrovy; diplomatický objekt byl součástí území.
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Quazi v Quazi [1979] 3 All ER 897
Soud: „House of Lords“ (Sněmovna lordů)
Fakta: Oba, manžel a manželka se narodili v Indii a byli tam oddáni v
roce 1963. Oba byli pákistánští státní příslušníci a muslimové. V
únoru 1973 se přestěhovali do Pákistánu. Manželství se zhoršilo a v
březnu 1973 se manžel odstěhoval do Anglie, kde si koupil dům.
Manželka i nadále pobývala v Pákistánu. V červnu 1974 žena přišla do
Anglie a s mužem dočasně žili odděleně. V červenci 1974 manžel
cestoval do Pákistánu a učinil tam rozvod podle „talaq“, formálně
opakováním "talaq" třikrát. Manžel podal žádost k veřejnému orgánu
a předal kopii žádosti manželce. Účinek „talaq“ byl přerušen po dobu
90 dnů k tomu, aby orgán vytvořil rozhodčí radu za účelem dosažení
smíru mezi stranami. Manžel se vrátil do Anglie a v roce 1975
předložil žádost o prohlášení, na základě zákona o uznávání rozvodů
(„Recognition of Divorces and Legal Separations Act 1971“), že
manželství bylo rozvedeno v souladu s právem „talaq“. Soudce vydal
prohlášení, že rozvod „talaq“ byl získán prostřednictvím ‚soudního
nebo jiného řízení‘ v Pákistánu a byl ‚účinný podle pákistánského
práva‘, a tak mohl být uznán jako platný podle § 2 (a). Odvolací soud
zvrátil jeho rozhodnutí.
Otázky: zda „talaq“ rozvod byl získán v rámci "jiných řízení" ve
smyslu § 2 (a) zákona z roku 1971 a byl účinný podle pákistánského
práva. Žena tvrdila, že slova "jiná řízení" musí znamenat řízení, která
podle pravidla „ejusdem generis“ byla podobná soudním („quasijudicial“).
Rozhodnutí: Rozhodnutí odvolacího soudu bylo zvráceno.
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Výraz "jiná řízení" nemůže být chápán jako odvolávající se pouze na
"jiná

řízení

podobná

soudním"

prostřednictvím

použití

pravidla

„ejusdem generis“, protože toto pravidlo bylo aplikováno na omezení
obecné platnosti pojmu "jiné" pouze tehdy, pokud předcházelo výčtu
dvou nebo více slov, které mají specifický význam a společné
charakteristiky, ze kterých by mohl být identifikován stejný druh. V
důsledku toho, s ohledem k přístupu k zákonu z roku 1971 jako celku
a k účelu, pro který byl byla přijata slova "nebo jiném řízení" v § 2
(a), zahrnovala všechna rozvodová řízení, kromě soudního řízení,
která byly legálně platná ve státě, kde byly vedena. Rozvod podle
„talaq“

následující vyslovení slova „talaq“ a podání žádosti k

veřejnému orgánu a manželce spadá do popisu "ostatní řízení",
protože byl oficiálně uznaný pákistánským právem, vede k účinnému
rozvodu. Vyplynulo tedy, že manžel měl nárok na prohlášení o uznání
rozvodu.
Lord Diplock: „Pánové, předpoklad je, že navrhovatel zákona o uznání
(„Recognition

Act“)

použitím

výrazu

"získané

prostřednictvím

soudního nebo jiného řízení v jakékoli zemi mimo Britské ostrovy",
zamýšlel uznání všech rozvodů, kterých se týkají uznávané zvyklosti.
To, že se tak neučiní, by bylo porušením konvence ze strany této
země.“
Lord Scarman: „Podle pákistánských zákonů je „talaq“ prostředkem
oficiálně uznávaným a vedoucím k rozvodu. Rozvod se stává účinným
až po ukončení řízení a po uplynutí lhůty stanovené zákonem. Řízení
v

tomto

případě

bylo

oficiálně

uznáno

a

vedlo

k

rozvodu

pravomocnému v Pákistánu. Dále soudce právem usoudil, že účinnost
rozvodu byla získána prostřednictvím tohoto řízení; protože bez něj
by se nejednalo o pravomocný rozvod.“
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Vikomt Dilhorne a lord Scarman byli toho názoru, že zákon by měl
být změněn, aby osobám s trvalým pobytem ve Spojeném království,
byl umožněn rozvod podle zákona o manželství („Matrimonial Causes
Act 1973“).

Abbassi v Abbassi & Anr [2006] EWCA Civ 355
Soud: Court of Appeal
Fakta: Manželka předložila návrh na rozvod, ale její manžel tvrdil, že
jejich manželství už bylo rozpuštěno podle „talaq“ v Pákistánu v roce
1999, což by znamenalo, že žili ve společné domácnosti mimo
manželství. Manželka trvala na tom, že dokumentace byla falešná.
Wood J rozhodl, že co se týče platnosti rozvodu „talaq“ by měl
rozhodnout soud v Islámábádu, a podle toho dal pokyny.
Otázky:
(1) zda Wood J podle svého uvážení jednal správně

- bylo

argumentováno, že klade příliš velký důraz na dostupnost a komfort
svědků v Pákistánu;
(2) zda Wood J jednal správně ohledem na článek 6 Evropské úmluvy
o ochraně lidských práv (ECRH).
Rozhodnutí: Odvolání bylo zamítnuto.
Wood J podle svého uvážení jednal správně. Měl povinnost odročit
řízení a vyčkat na výsledek případu projednávaného v jiné jurisdikci z
jeho vlastního podnětu, a to i v případě, že projednání nebylo
původně požadováno ani jednou ze stran. Měl rozsáhlou pravomoc a
bylo pro něj naprosto legitimní vzít v úvahu dostupnost svědků v
Pákistánu.
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Lord Justice Thorpe: “v rodinných řízeních s mezinárodním rozměrem,
je čím dál tím běžnější, aby soudem docházelo k rozumnému
přenesení případu ... Je třeba zdůraznit, že existují mimořádně silné
vazby mezi soudci z oddělení rodin a soudci v Pákistánu".
Dále bylo konstatováno, že článek 6, který byl argumentem ve
prospěch manželky, nebyl účinný.

Ramsamy v Babar [2005] 1 FLR 113 (nijak zvlášť relevantní)
Soud: „Court of Appeal“
Fakta: Předtím, než byl dokončen rozvod manželů, se manžel oženil s
druhou ženou v Pákistánu. V souvislosti s prvním manželstvím,
manžel bydlel v domě manželky a manželka bydlela v domě manžela.
Manželova nová žena žila v domě s manželem. Manžel se velmi brzy
odstěhoval a řekl své první ženě, aby dům pronajala; druhá manželka
však zde stále bydlela. U soudu byla podána žádost, aby pronájem
soud odmítl a to z důvodu, že druhá manželka nemovitost obývala
jako svůj manželský domov. Zapisovatel se vyhýbal otázce, zda
druhé manželství bylo platné podle práva Spojeného království;
kdyby tomu tak nebylo, pak druhá žena by neměla právo obývat
manželský domov. První žena se odvolala.
Otázky: zda bylo v pořádku, že zapisovatel se odmítl zabývat otázkou
platnosti manželství.
Rozhodnutí:

Zapisovatel

se

buď

měl

zabývat

platností,

nebo

alternativně zahájit vyšetřování podle § 30 zákona Rodinného práva
(„Family Law Act 1996“). Případ byl vrácen zapisovateli.
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Sulaiman v Juffali [2002] 1 FLR 479
Soud: „High Court (Family Division)“
Fakta: Manžel a manželka, oba saudsko-arabské národnosti a
muslimové, byli oddáni v Saúdské Arábii v souladu s právem šaría v
roce 1980. Manžel prohlásil holé „talaq“ v Anglii v roce 2001, a to
bylo krátce na to zaregistrováno u šaría soudu v Saúdské Arábii. Byl
přijat znalecký posudek, že rozvod „talaq“ neodvolatelně rozpustil
manželství

v

Saúdské

Arábii.

Manželka

požádala

o

rozvod

u

anglického soudu a manžel odpověděl, že „talaq“ rozvod byl účiný.
Otázky:
(1) zda soud měl pravomoc rozhodovat;
(2) zda měl být rozvod uznán.
Rozhodnutí:
(1) Soudní dvůr měl jasnou pravomoc rozhodovat podle § 5 o Pobytu
a

řízení

ve

věcech

manželských

(„Domicile

and

Matrimonial

Proceedings Act 1973“); Bylo zjištěno, že místo pobytu manželky bylo
v Anglii.
(2) Rozvod nebyl uznán podle britského práva, protože se nekonal v
řízení mimo britské ostrovy.
Munby J: „Prostý fakt ve světle všech znaleckých posudků je, že
tento „talaq“ byl vysloven v této zemi, a nebyl vysloven v Saúdské
Arábii. Protože jak bylo vysvětleno odborníky, konkrétně Dr. AlSawwaf, účinek tohoto „talaq“, prohlášeného manželem dne 23.
června 2001, byl ve chvíli, kdy došlo k prohlášení „talaq“. Platnost
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tohoto „talaq“ nebyla v žádném případě závislá na účastnících či
kompetenci soudních orgánů.“

A-M v A-M [2001] 2 FLR 6
Soud: „High Court (Family Division)“
Fakta: Manžel měl pobyt v Iráku a žena v Sýrii, Saúdské Arábii či
Libanonu, dokud v roce 1992 oba nezískali pobyt v Anglii. Žili spolu
20 let a měli dvě děti. Měli dva svatební obřady. První z nich proběhl
podle muslimské tradice v londýnském bytě. Manželka věděla, že
manžel je již ženatý s S., a že jejich manželství je tedy polygamní. O
několik let později, právník manžela oznámil, že manželství nebylo
platné podle britského práva. Proto se manžel rozvedl se ženou v
Šardžá („Sharjah“), což je v muslimské zemi. O tři dny později byl
rozvod odvolán a sňatek byl obnoven. Nakonec se manželství
rozpadlo a manžel obstaral rozvod v Šardžá. Manželka se snažila o
rozvod v Anglii; manžel odpověděl, že v Anglii nebyl žádný platný
sňatek, a proto britský soud nemá žádnou pravomoc.
Otázky: Bylo některé z obou manželství platné?
Rozhodnutí: První manželství nespadá do § 11 zákona o manželství
(Matrimonial Causes Act 1973), a proto sňatek není platný podle
britského práva. Druhé manželství bylo pouze rozvodem a zrušením
rozvodu, tedy původní neplatné manželství i nadále existovalo.
Nicméně je zajímavé, že soud shledal, že manželství existovalo.
Manželka měla nárok se spoléhat na pravidlo, že pověst soužití jako
muže a ženy dohromady je dostatečně silným důkazem, že k
zákonnému manželství došlo. Musely by být dodány přesvědčivé
-58-

Kateřina Hamplová

Diplomová práce

důkazy, aby takovýto sňatek nebyl přijat. Polygamní manželství
mohlo uskutečnit v muslimské zemi i bez přítomnosti manželky,
jelikož podepsala různé dokumenty pro svého manžela a nevěděla, co
obsahují. Manželův rozvod v Šardžá tedy v Anglii nebyl účinný.
Hughes J: „Pravidlo je dobře prokazatelné všude tam, kde je možné
předpokládat zákonný základ pro dlouhé soužití mezi mužem a ženou
ve smyslu manžela a manželky. Toto pravidlo lze vhodně vložit do
„Rayden and Jackson's Law and Practice in Divorce and Family
Matters (Butterworths, 17th ed, 1997) 4.11“ takto: "Žijí-li muž a žena
společně po dostatečně dlouhou dobu a za takových podmínek, aby
získali pověst muže a ženy, předpokládá se mezi nimi zákonné
manželství, i přes absenci pozitivního důkazu o uzavření sňatku,
zejména v případě pokud k rozhodující skutečnosti došlo mimo
jurisdikci; a tento předpoklad je možné vyvrátit pouze silnými a
závažnými důkazy o opaku ".
(Ali a kol. 2009, str. 23 – 32).

5.4. Britská komunita a snahy uplatňovat šaríu
Velice důležitou, ale i politicky velmi výbušnou problematikou je
právě osobní pojetí práva šaria muslimy v rámci nemuslimské
jurisdikce (Ali a kol. 2009, str. 10).
Rostoucí počet muslimů ve spojeném království má tendence
dosáhnout více jistot ve vymezení svého postavení coby evropských
muslimů. Zásadní otázkou pro ně je definovat muslimskou identitu včetně

praktického

naplňování

islámských

pravidel

-

v

rámci

evropských právních řádů a společenských potřeb (Rohe 2007, str.
15).
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Vzhledem k přetrvávající přítomnosti principů šaría v rodinných
záležitostech muslimů žijících ve Velké Británii, většina konfliktů mezi
islámským právem a Common Law je definována snahou vyřešit
právě problémy v této oblasti. (Rohe 2007, str. 23).
Pokud jde o otázku: Co je to právní rámec, který umožňuje,
stejně jako omezuje použití islámských pravidel v Británii (Evropě)?,
je potřeba rozlišovat mezi náboženskými a právními otázkami. První
se řídí evropskou a národními ústavami. Je to především v oblasti
náboženských pravidel - týkající se ibádát (zabývající se vztahy mezi
Bohem a lidmi) a neprávními aspekty muamalát (pokud jde o
mezilidské vztahy) – kde se evropská fiqh (islámské jurisprudence)
může ještě vyvíjet. V oblasti práva je zásada právní teritoriality
dominantní po celém světě. Proto aplikace zahraničních právních
předpisů - včetně těch islámských – je naprosto výjimečným
případem pro nemuslimské země (Rohe 2007, str. 18).
V případě muslimské minority se jedná o islámem zastřešenou
komunitu, která má však velmi rozdílné a členité kořeny co se
výkladu a zdrojů islámského práva týká. Ovšem tento fakt může být i
stěžejním vodítkem pro mapování realizace určitých právních aspektů
v rámci anglického právního systému (Ali a kol. 2009, str. 14).
Pokud použijeme předpoklad, že britský systém vyhoví v otázce
přijetí islámského práva do svého systému, pak zůstává otázkou
relevance jednotlivých madhhabů. Tyto otázky/záležitosti vyvolávají
značné obavy (Ali a kol. 2009, str. 14).
„…problem with the proposal for the introduction of Muslim family law
in England is the practical difficulty of working out which system of
Muslim family law would be applicable. Apart from the fundamental
division between Sunnis and Shi’is there are a number of different
‘schools’ of Islamic thought. Furthermore, many countries where
Muslim law is applied have, during the course of the 20th century,
modernised and reformed it by means of local statutes or ordinances.
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Which of these many different versions would be administered in
England? Would the choice of law in each case depend upon the
nationalities, domiciles or countries of origin of the parties and, if so,
what would happen to all those Muslims who were born here or who
now possess a British passport and an English domicile?“33 (Poukter
in Ali a kol. 2009, str. 14).
Je zajímavou otázkou, jak se s tímto problémem vyrovnávají
Sharia Councils a Muslim Arbitration Tribunals (Ali a kol. 2009, str.
13).

“… problém s návrhem na zavedení muslimského rodinného práva v Anglii je
praktickým problémem týkajícím se rozhodnutí, který ze systémů muslimského
rodinného práva má být použitý. Kromě základního rozdělení na sunnity a šíity
existuje celá řada různých "škol" islámského myšlení. Mimo to mnoho zemí, kde je
uplatňováno islámské právo, je v průběhu 20. století modernizovaly a reformovaly
pomocí místních zákonů nebo vyhlášek. Která z těchto možných variant je vhodná
pro Anglii? Měla by snad volba práva v každém jednotlivém případě záviset na
národnosti, bydlišti nebo zemí původu stran, a pokud ano, jak by tomu bylo v
případě muslimů, kteří se zde narodili, nebo kteří nyní vlastní britský pas a mají
trvalý pobyt v Anglii?" (překlad citace: Kateřina Hamplová)
33
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6. Útoky v Londýně – je možné znovu nalézt
společnou řeč?
Velkou Británii lze považovat za nejúspěšnější zemi ohledně
integrace muslimů. Můžeme pozorovat největší sociální mobilitu a
muslimské elity se ve spojeném království staly nejvíce viditelnými a
aktivními (Kepel 2008, str. 178).
Paradoxně přes opravdu úspěšnou integraci muslimů, zažila
Británie v roce 2005 obrovský šok, který způsobilo několik útoků
islámských radikálů (Kepel 2008, str. 178). Tyto útoky byly určitým
milníkem v nahlížení na integraci muslimů ve Spojeném království a
přispěli i ke změně diskurzu týkajícího se britského multikulturalismu.
Ovšem pro uvedení do kontextu je nezbytné zmínit i předešlé
teroristické útoky, které už měly určitý vliv na změnu diskurzu o
úspěšném konceptu multikulturalismu. Data 11. září 2001 v USA, 11.
března 2004 ve Španělsku a 7. července 2005 ve Velké Británii
spojuje fenomén teroristického útoku v rámci hlavních dopravních
sítí. Všechny tři se dramaticky vryly do naší historie. Útok v USA byl
největším útokem na území Spojených států vůbec. Madrid zase drží
primát v počtu obětí teroristického útoku v celé Evropě a londýnský
bombový útok v městské hromadné dopravě byl incidentem s
největším počtem mrtvých na britských ostrovech od konce druhé
světové války. Njednou byla společnost nucena se s takovýmito
událostmi vyrovnat. A zárovň vystavena obrovské výzvě, neboť
vyvstala otázka, jak je britská společnost vlastně schopná celou věc
reflektovat?34

http://www.britannica.com/blogs/2010/07/77-the-london-bombings-of-2005remembered-and-muslim-perspectives/
34
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6.1. Šok po útocích v roce 2005
Tyto události naprosto otřásly západním světem. Jak Spojené
státy, tak i Španělsko a Velká Británie jsou otevřenými společnostmi
s vysokým podílem populace imigrantů, které si velice zakládaly na
konceptu multikulturalismu v pojetí tzv. tavícího kotle. Zakládaly si
na obohacování společnosti kulturní diverzitou a také na faktu, že se
jim daří mírumilovné soužití rozličných národnostních menšin s
odlišným vyznáním. V případě Španělska i Británie nutno dodat, že
obě země měly již před tím značnou zkušenost s teroristickými útoky
ze strany separatistických skupin - baskické ETA a severoirské IRA35.
I když se zaměříme pouze na událost datem poslední, je
důležité uvést i dvě předchozí teroristické akce. Nelze totiž díky velké
medializaci problematiky následné reakce společnosti jasně oddělit,
do určité míry jde také o eskalaci. Neboť se vše odehrálo pouze rok
poté, co Evropu ochromil útok na vlak v Madridu a čtyři roky poté, co
při incidentu 11. září bylo zabito 67 občanů Spojeného království.
Londýnem otřásly celkem čtyři útoky v jednom dni. Bomby
explodovaly v 8:50 ve třech soupravách londýnského metra, kterému
podlehlo 39 lidí, a o hodinu později ještě další výbuch, tentokráte v
doubledeckeru, zabil 13 lidí na Tavistock Squere. Dalších více než
sedm set lidí bylo zraněno a na spoustu dní byla paralyzována
londýnská hromadná městská doprava. Velmi rychle pak následoval
nárůst skepse vůči tehdy plánovaným letním olympijským hrám v
roce 2012, jejichž realizaci přiřkl olympijský výbor Londýnu pouze
den před útokem. Dalším obrovským šokem bylo zjištění, že útočníci
byli „obyčejnými britskými občany“, tři se přímo v Británii narodili a
jeden z nich pocházel původně z Jamajky. Najednou vyšlo najevo, že

http://www.britannica.com/blogs/2010/07/77-the-london-bombings-of-2005remembered-and-muslim-perspectives/
35
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„loajální“

občané

Británie,

ze

kterých

najednou byli cizí agenti, kteří zradili stát.
Určité kořeny vlivu na radikalizaci muslimů ve Spojeném
království lze hledat již v „talibanizaci“ pákistánské populace v
devadesátých letech dvacátého století. Z Pákistánu stále proudilo
velké množství imigrantů. Ale šíření fanatismu z pákistánských
madrás a obrovské tenze mezi náboženskými a politickými skupinami
ovlivňovaly velmi intenzivně i muslimy žijící v Británii řadu let, či
britské muslimy v druhé či třetí generaci. Velmi negativně se začal
projevovat fenomén navrátivších se pákistánských bojovníků do
Británie. Ti si násilí a nestabilitu přinesli sebou. Signifikantní je zde
příklad Omara Sheikha, Brita z bohaté rodiny pákistánského původu a
absolventa London School of Economics, jenž se radikalizoval a
odešel do tábora džihádistů v Pákistánu. V roce 1994 inicioval únosy
britských a amerických občanů. Byl zatčen, nicméně po únosu letadla
indických aerolinií byl vyměněn za rukojmí a vrátil se zpátky do
Pákistánu a v roce 2002 se podílel na únosu zpravodaje Wall Street
Journal, který byl svými únosci sťat, a celá poprava byla nahrána na
video. Toto byl první případ z následné řady poprav rukojmí
džihádisty (Kepel 2008, str. 189).
Velmi zajímavým momentem a zároveň velkou podporou
loajálních britských muslimů byl akt povýšení Iqbala Sacranieho, šéfa
Muslim Council of Britain, do šlechtického stavu v červnu 2005 (měsíc
před před útoky) na základě přímého doporučení Tonyho Blaira.
Ovšem ani snahy sira Sacranieho o vypuzení „černých ovcí“,
podporujících násilí, z muslimské komunity nezabránil následnému
teroru a krveprolití. Velký otřes, který společnost následně zažila,
zejména proto, že útočníky byli muslimové s britským občanstvím,
podkopal i důvěru v konsenzus britského multikulturalismu. Britské
úřady pak musely nezbytně začít hledat nové a proaktivnější způsoby
jak udržet nenásilnou stability společnosti (Kepel 2008, str. 191).
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6.2. Veřejné mínění po útocích v Londýně
Ikdyž se jednalo o akci několika jednotlivců a útoky ve Velké
Británii zcela objektivně nesouvisí přímo problematikou islámského
práva, je tato událost natolik zásadním hybatelem ve věci debat na
konkrétní témata související s fungováním náboženských minorit na
britských ostrovech. Na základě výsledků The Pew Global Attitudes –
Islam and the West z roku 2006 na otázku Is there a conflict between
being devot muslim and living in modern society? Odpovědlo 35%
Britů, že ne, a 54% se domnívá, že je tomu naopak. Oproti tomu
49% britských muslimů v tom žádný rozpor neshledává a 47% je
přesvědčeno, že to nelze skloubit.

Dále pak ze studie vyplývá, že

52% britských muslimů asociuje zápaďany s násilím a oproti tomu
pouze 32% Britů spojuje muslimy s násilím/násilností. Z téhož
výzkumu také vyplývá, že britští muslimové mají více negativní
pohled na zápaďany než muslimské minority jinde v Evropě. Většina
jich totiž vidí zápaďany jako nemorální, sobecké a arogantní. Tím se
svým

pohledem

blíží

spíše

muslimům

z

arabských

zemí

než

muslimům z ostatních zemí Evropy36.

http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-andmuslims-view-each-other/
36
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Graf 5: Rozpor v praktikování islámu v moderní společnosti (Zdroj: Pew Research
Center)
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Graf 6 : Pohled muslimů na nemuslimy a naopak (Zdroj: Pew Research Center)

6.3. Dopad, vyrovnávání se s událostí - reakce vlády
a situace v médiích
Vláda reagovala, dá říci, ve dvou tematických linkách.

Jedna

reakce vedla k definování útoků jako teroristického činu a začala s
preventivními bezpečnostními opatřeními, která měla předejít dalším
podobným incidentům. Druhé téma, na něž se vláda zaměřila, byla
prevence proti antimuslimským náladám, které se již bezprostředně
po útocích vynořily ve společnosti. Zejména se jednalo o snahu jasně
rozlišovat mezi bombovými útoky a islámem jako takovým, či přímo
muslimskými komunitami ve Velké Británii. Tento postoj byl také
prezentován v rámci častých vystoupení starosty Londýna. Některé
muslimské komunity útoky veřejně kategoricky odsoudily. A Iqbal
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Sacranie z vedení Muslimské rady Británie prohlásil, že žádný pravý
muslim by nespáchal podobný čin, který je především v rozporu s
muslimskou vírou.
Na základě nepokojů spojených s násilnými střety, které
odstartovaly v mešitě v Leedsu, policie zřídila ve spolupráci s
místními autoritami speciální týmy, které měly předcházet násilí
páchanému z náboženské nenávisti (religious hate crime). Opět se
projevila neschopnost rozlišovat mezi jednotlivými směry a došlo i k
napadení sikhského chrámu v Kentu. Po 11. září se objevilo
podobných pár incidentů ve Spojených státech a prezident Bush v
reakci na ně vystoupil celostátním vysílání společně se zástupci sikhů
s vysvětlením, že sikhismus a islám jsou dvě odlišná náboženství.
Média pokračovala v podobném duchu a také se objevovaly
snahy varovat před narůstajícím antiislamismem. Nicméně ve chvíli,
kdy vyšlo najevo, že útočníci byli muslimové již narození v Británii,
způsob informování v médiích doznal značného obratu. Do popředí se
dostalo téma integrace a radikalizace členů britských muslimských
komunit. Postupně se téma posunulo i směrem k diskuzi nad
otázkami imigrace, trvalého pobytu, lidských práv a snahy o širší
implementaci práva šaría do britské jurisdikce.
Profesor Tom Gallagher z univerzity v Bradfordu ve své eseji
Británie:

radikální

bašta

evropských

muslimů,

kde

mimo

jiné

zohledňuje výše uvedený výzkum, poukazuje na fakt, že britští
muslimové, především ti úzce spojení s komunitami původně z
Pákistánu „udržují silné vazby na svou bývalou domovinu, což je
faktor, který může mít radikalizující efekt.” Zároveň poukazuje na
podstatný rozdíl mezi britskými muslimy a muslimy z ostatních
evropských zemí ve smyslu inklinace k radikalizaci. Také se pokouší
upozornit na laxní přístup britské vlády k radikálnímu islámu, za což
je vláda často podrobována kritice a vysloužila si od francouzských
bezpečnostních složek přezdívku Londonystán. Intenzivně se započala
a stále je vedena diskuze na téma muslimové v Británii. Vyvstávají
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otázky s problematikou spojené: Jsou to Britové? Jsou loajální? Jsou
nebezpeční? Co je vlastně multikulturalismus a zdali je tento koncept
stále udržitelný? Co je to vlastně onen multikulturalismus, který je
tak často skloňován je, a jaký má dopad na společnost? Termín
multikulturalismus figuruje v různých vědních oborech v rozličných
kontextech

a

významech.

Může

jít

o

typ

společenské

nebo

demografické situace, vědeckou teorii, politický cíl, vizi či ideál,
soubor

praktických

a vzdělávacích strategií, ideologii,

koncept,

princip, diskurz, hnutí, hodnotu nebo postoj. Ve shodě s Hirtem jej
chápeme jako diskurz, který se skládá z deskriptivní, normativní a
praktické dimenze. Praktickou a normativní Hirt nazývá pluralistickým
multikulturalismem,
diferenčním.

Ten

zatímco
definuje

tu

deskriptivní

jako

„způsob

multikulturalismem
nazírání

soudobých

komplexních společností, který vychází z přesvědčení o fundamentální
relevanci kulturních diferencí, jimiž jsou tyto společnosti (z hlediska
multikulturalismu)
multikulturalismus

protkány.
bývají

také

Diferenční
označovány

a

pluralistický

přídavným

jménem

klasický, popř. nerevidovaný, a to v protikladu ke kritickému
multikulturalismu, který nedávno vznikl v akademickém prostředí a
dosud se omezuje na deskriptivní dimenzi.
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7. Fatwy
Fatwy nejsou zákonem jako takovým, jedná se typ doporučení,
právních názorů, o kterých je možné polemizovat. Velmi jejich přijetí
závisí na míře respektování autority, jež fatwu vydá. Jsou tak možnéi
situace, a to nijak výjimečně, že k jednomu jevu, jedné události jsou
vyřčeny protichůdné fatwy (Ostřanský 2012, str. 61).

7.1. Příklad Satanských veršů
Jistě nejznámějším a pro mnohé i nejvíce signifikantním
příkladem vyhlášení fatwy s celosvětovým dopadem byl „rozsudek
smrti“ pro autora Satanských veršů Salmana Rushdieho, jeho
spolupracovníky a obecně všechny, kdo se podílejí na vydávání a
šíření knihy. A i když byla fatwa vyhlášena šíitským duchovním
Ajatolláhem Chomeiním, značná část britských muslimů (zejména
sunnitů indického a pákistánského původu) dala najevo svůj souhlas
s fatwou během veřejných shromáždění a i takovými počiny jako
veřejným pálením výtisků Rushdieho knihy. Největšímu incidentu v
rámci Anglie došlo v Bradfordu. Rushdie na základě fatwy získal
posléze policejní ochranu (Kepel 2002, str 186).
Vyhlášením fatwy však Írán sledoval i čistě politické zájmy. Na
vnitřní úrovni to bylo předevší odvrácení pozornosti o fiaska válka s
Irákem. Na úrovni blízkovýchodní regionální politiky šlo například i o
rivalskou

snahu

vyvážit

dominantní

saudskoarabský

vliv.

Na

nábožensko ideologické úrovni pak šlo mimo jiné o taktickou snahu
šíitů naklonit si i většinové sunnity definovýním vnějšího nepřítele,
jenž je společný všem muslimům (Černý 2012, str. 481). Mnoho
muslimských zemí, ale například i Indie, vydaly zákaz k vydávíní a
šíření knihy na jejich území. Násilnosti, které provázely snahy vydat
knihu a které často přerostly ve fyzické útoky na lidi zodpovědné za
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publikování a distribuci knihy, byly zaznamenány v mnoha nejen
muslimských zemích. Celá tato kauza je často vnímána jako příklad
sporu o svobodu slova (Černý 2012, str. 480).
Po

těchto

událostech

se

dokonce

zvedla

vlna

snah

criminalizovat Rushdieho autorský počin. Ve Velké Británii se jednalo
o snahu aplikovat proti němu British blasphemy laws, které vznikly
původně za účelem ochrany anglikánské církve (Kepel 2002, str.
188).

7.2. On-line fatwy
Moderním fenoménem je náboženská individualizace, jasně
viditelná

v

podobě

spravovaných

pouze

mnoha

webových

jednotlivci

-

stránek,

často

vytvořených

izolovanými

a

muslimy.

Takovéto stránky mají dvě společné charakteristiky, odhalují vnitřní
nastavení aoutora a odhalují islám. Autoři stránek se totiž často
představí i formou životopisu, či osobního příběhu, ale zbývající obsah
a odkazy jsou pak věnovány výhradně islámu, obvykle pouhým
odkazem na jiné, komplexnější stránky. Virtuální umma, je ideálním
místem a prostorem pro jednotlivce, kde se mohou vyjádřit, zejména
pak při hledání příslušnosti ke své komunitě. Virtuální umma pak
přispívá k pocitu aktivní participace a zároveň poskytuje snadný
přístup k náboženským právním předpisům a doporučením (Roy
2013, str. 183).
On-line fatwy jsou jevem, který v současné době vzbuzuje
opravdu velké diskuze a strhává na sebe značnou pozornost. Tato
právní doporučení snadno dostupná na internetu značně ovlivňují
zejména právě mladé muslimy. (Ostřanský 2012, str 62).
V souvislosti v diskutovanou fatwou vyzývající k džihádu, která
vzešla z takzvaného Islámského státu, se z této formy agitace stává
jedno z největších bezpečnostních rizik. Určité části (týká se to
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převážně jednotlivců nebo menších skupin, či rodin) muslimů může
připadat legitimní, neboť tato forma výzvy není ničím novým.
Takováto fatwa k boji apelující na všechny muslimy, byla vyhlášena
osmanským sultánem Mehmedem V. v listopadu roku 1914. Byla
přeložena do mnoha dalších jazyků a cílena zejména na muslimy pod
koloniální nadvládou. Snaha spojit všechny muslimy v jednom
společném boji proti jasně definovanému nepříteli – západním zemím
-

bylo pouze vyvrcholením panislamistických osmanských tendencí

již Abdulhamida II. (Mendel 2010, str. 206 - 207).
Ve Velké Británii nalazeneme oficiální weby, legálně působící na
muslimské minority. Příkladem jsou již výše zmiňované online fatwy
na stránkách Islamic Sharia Council. Problémem jsou však webové
portály, jejichž obsah nelze kontrolovat, ale mají vliv zejména na
izolovanější jednotlivce. Stávají se tak činitelem (přesněji řečeno
autoři takovýchto stránek), který dosti plíživě ovlivňuje spolčnost.
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Závěr
Při sledování historického vývoje „legalizace“ části práva šaría
je zřejmé, že nešlo ani tak o vstřícné kroky k naplnění požadavků
jedné z náboženských minorit na území Spojeného království, ikdyž
precedent

výjimky

v

podobě

možnosti

aplikace

židovského

a

kvakerského náboženského práva ve věcech rodinných a dědických.
Především šlo o snahu regulovat již přebujelý fenomén aplikace
paralelních norem uplatňovaných v rámci muslimských „diaspor“.
Tímto způsobem mělo naopak dojít k regulaci vlivů vedoucích k
vytvoření polynormní společnosti na Britských ostrovech.
Důležitý a značně patrný je zde vliv kolonialismu a následné
dekolonializace,

to

je

možné

sledovat

právě

na

implementaci

jednotlivých právních ustanovení v průběhu mnoha dekád posledního
století, která řeší možnost aplikace islámského náboženského práva.
Kdy k posledním zákonným úpravám docházelo právě z důvodu
přenesení zvyků a tradic navázaných na náboženství na nové území,
v tomto případě na Britské ostrovy, imigranty zejména z bývalých
bristkých kolonií.
Velmi nebezpečným a desintegračním je pro britské muslimské
komunitity vliv zejména Saudské Arábie, která vyčleňuje obrovské
částky státního rozpočtu na celosvětové šíření velmi fundamentálních
podob islámu – zejména salafismu, který se tak stává dominantním
islámským směrem ve Velké Británii, co se počtu publikací a
pravděpodobně i internetových vlivů týká.

Tento vliv zásadně

ovlivňuje v současné době i tendence aplikovat aspekty islámského
náboženského práva na majoritní nemuslimské obyvatelstvo zemí se
sekulárními

demokratickýcmi

systémy.

Tyto

snahy

mívají

nyní

nejčastěji charkter snah o drobné zákazy, například konzumace
určitých druhů potravin ve veřejných zařízeních apodobně.
Po útocích v Londýně došlo k veřejnému laspu diskurzu o
vydařeném projektu realizace idejí multikulturalismu a zejména
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skepse nad do té doby tolik opěvovaným úspěchem integrace. Tento
moment nastal zejména po otřesech spojených s bombovými útoky v
roce 2005. Několik let poté se stále zkoumá a je diskutována otázka
muslimů v britské společnosti. Studie s názvem Islámské právo a
muslimská diaspora autorů: Ali, Shahid, Lawan, Maranlou, Akhtar,
Abubakar publikovaná v květnu 2009, zpracovává problematiku
kompatibility islámského práva a Common Law a uvádí ho v kontextu
britské jurisdikce. Tato studie poskytuje přijatelný výchozí teoretický
rámec k problematice islámského práva v UK, které se taktéž velmi
rychle dostalo pod drobnohled. V knize 7/7: muslimská perspektiva,
editované Murtazou Shiblim, je dán prostor pro interpretaci událostí
samotným muslimům. Podle Shilbiho „hlas a pohled obyčejných
britských

muslimů

byl

ztracen

mezi

nekonečnými

debatami

a

analýzami. Tato kniha dává šanci nalézt, co normální lidé prožívali a
jaký měl tento zlomový okamžik dopad na život jak britských občanů,
tak i muslimů. Znamení kolektivní viny i kolektivního strachu funguje
na bázi stejných stereotypů a na rychlém rozdělování mezi „námi“ a
„jimi“, proto je třeba poskytnout možnost nahlédnout do vnímání
britských muslimů za účelem porozumění jejich pocitům a také toho,
jak je bombový útok osobně ovlivnil. Na základě připomínání si této
tragédie a zároveň na základě prací, které nabízejí i perspektivu
samotné muslimské minority, bude možné získat hlubší vzájemné
pochopení obou stran. Díky němu pak snad bude snadnější předejít
podobným incidentům v budoucnu.
Jak

ukazují

i

příklady

právních

rozsudků

v textu,

nejproblematičtější je zejména řešení rozvodů dle náboženského
práva a jajich následná kompatibilita majoritním systémem Common
Law. Toto téma je stále velice ožehavé a budí největší kontroverze
zejména

vyvolávané

zastánci

genderové

rovnosti.

Ti

v těchto

rozsudcích vidí oficiální pošlapávání ženských práv.
Je však nutné podotknout, že mimo tyto oficiálně uznané
náboženské soudy, jejichž rozsudkům garantuje Velká Británie soudní
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vymahatelnost, existují na území Spojeného království i desítky
samozvaných rozhodčích tribunálů, které sice nefungují legálně,
nicméně

velmi

silně

ovlivňují

fungování

britských

muslimkých

komunit a možnost jejich členů se úspěšně integrovat do britské
společnosti. Mohutně se tak podílejí na vytváření polynormativní
společnosti. Tento fenomén se velmi těžko mapuje, neboť část z nich
působí v rámci velmi uzavřených komunit. Některé odhady hovoří až
o osmi desítkách takovýchto nelegálních soudů.
V případě fatew šířených na internetu se už pak jedná o téměř
nekontrolovatelné vlivy na muslimské komunity nejen ve Velké
Británii. Nejohroženější skupinou jsou právě již v textu zmiňovaní
mladí

muslimové.

Velmi

diskutované

jsou

i

vlivy

takzvaného

Islámského státu v této oblasti, který velmi obratně využívá internet
ke své propagandě a vyvíjí aktivity v rámci různých internetových
skupin, kde se snaží působit na mladé muslimy. Fatwy k džihádu
zveřejňované právě takzvanýcm Islámských státem jsou považovány
za jedno z nevětších bezpečnostních rizik.
Téma islámského práva jakožto souboru paralelních norem je
velmi aktuální nejen ve Velké Británii. V souvislosti s narůstajícím
počtem imigrantů z muslimských zemí na evropský kontinet, je
potřeba tento jev bedlivě sledovat a řešit otázky, které s ním souvisí.
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Příloha č. 1: Příklady rozsudků (originál textu)
Alhaji Mohamed v Knott [1968] 2 WLR 1446
Court: Divisional Court
Facts: A man aged 26, a Nigerian Muslim, entered into a potentially polygamous
marriage in Nigeria with a Nigerian girl aged 13. Both parties were domiciled in
Nigeria and the marriage was valid according to Nigerian law. Shortly thereafter
they moved to and cohabited in England. A complaint was preferred before justices
sitting as a juvenile court that the girl was in need of care, protection or control in
that she was not receiving such care and guidance as a good parent might
reasonably be expected to give and was exposed to moral danger within Section 2
of the Children and Young Persons Act 1963. The justices were of opinion that
whether or not the marriage was recognised as valid by the court, the girl was
exposed to moral danger, that a continuance of the association between her and
the man notwithstanding the marriage would be repugnant to any decent-minded
English man or woman, and found the complaint proved; accordingly the justices
ordered the girl to be committed to a local authority as a fit person under Section
62 of the Children and Young Persons Act 1933.
Issues: (1) Whether they were considered married under English law; (2) Whether
the girl was exposed to moral danger; (3) Whether sexual intercourse between
them was illegal.
Held: The appeal was allowed. (1) The marriage was valid and recognised under
English law. (2) In light of this, and the relationship between them, she was not
exposed to moral danger. (3) Sexual intercourse between them was not ‘unlawful’
within the meaning of Section 6 of the Sexual Offences Act 1956, as she was his
wife.
Qureshi v Qureshi [1971] 2 WLR 518
Court: High Court
Facts: In 1966, the parties, who were Muslims, were married at an English register
office. The register office ceremony was followed by a Muslim ceremony, in
connection with which sadaqa, a type of dower, was arranged for the sum £788.
The parties continued thereafter to reside in England. On April 27, 1967, the
husband, who claimed to be domiciled in Pakistan, sent a letter to the wife in
compliance with the Islamic law of talaq. The divorce was pronounced absolute by
the London office of the High Commissioner for Pakistan on 1 August 1967. The
wife petitioned the court for a declaration that the marriage still subsisted and for
maintenance or alternatively, if the marriage had been validly dissolved, that she
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was entitled to dower in the sum of £788. The husband asked for a declaration that
the divorce by talaq was valid, contending that the claim for maintenance was not
maintainable in a petition for a declaration and that the court had no jurisdiction to
adjudicate upon the claim for dower.
Issues: (1) Whether the husband was domiciled in Pakistan at the time of divorce –
this had implications regarding whether Pakistani law would apply; (2) Whether the
divorce was effective; (3) Whether the court had jurisdiction to hear the claims and
make the desired judgments.
Held: The factual scenario indicated that the husband was of Pakistani domicile.
Therefore, the divorce was effective under Pakistani law and there was no English
rule of law to prevent it from being recognised. The court had jurisdiction, as the
parties had been resident in England for some time. The wife was denied her claim
for maintenance, but granted the £788 dower. The Judge refused to exercise his
residual discretion in favour of the wife; the talaq divorce was not unconscionable.
Hashmi v Hashmi [1972] Fam 36
Court: Leeds Assizes
Facts: The husband, a Pakistani man, married W1, a Muslim, in Pakistan in 1948. In
1957 whilst his first marriage was subsisting, he went through an English marriage
ceremony with W2, who subsequently bore him three children. In 1968 W2
petitioned for divorce on the grounds of cruelty and adultery. The husband stated
that the marriage should be declared void – it was polygamous – but that the
children should be declared legitimate.
Issues: Whether the children were legitimate.
Held: The children would be legitimate whether the marriage was valid or not. If
the marriage was valid in English law, they would obviously be legitimate. If the
marriage was invalid in English law, it would remain valid in Pakistani law and
therefore the children would still be legitimate.
Mr Commissioner Stabb QC: “The only difficulty that arises in this case is whether
the law of the domicile of the respondent would recognise the ceremony of
marriage that he went through in this country as being a valid marriage. If that
were so, then plainly the courts of this country would recognise that marriage also
as being a valid marriage, notwithstanding its polygamous nature, and would
accord...the status of a married man to the respondent, and presumably the status
of legitimate children to the children of that union. There has been placed before
me the affidavit of Mr. Ali Mohammad Azhar as an expert in the laws of Pakistan,
and quite apart from what he says as to positive proof of that first marriage by the
respondent to Halima Khatoon and its proof for the purposes of these proceedings,
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he goes on to say at paragraph 13 of that affidavit that the marriage between the
respondent and the petitioner would be accepted by a court of competent
jurisdiction in Pakistan as a valid second marriage between the parties, even if the
marriage took place without the petitioner having known that the respondent was
previously and lawfully married to Halima Khatoon and that that previous marriage
was still subsisting at the time when the respondent went through that second
ceremony of marriage with the petitioner. If that is the position, and if in fact the
respondent's domicile remains that of Pakistan, then in my view it plainly follows
that that second ceremony of marriage, although it may well be void for the
purposes of the law of this country, as being a marriage which this country cannot
recognise, nevertheless is recognised as being a valid marriage by the law of the
respondent's domicile. It seems to me to follow automatically on that, that the
courts of this country would recognise as being legitimate the children of that
union, even though this country's courts could not recognise it as being a valid
marriage for the purposes of dissolution.”
Chaudhry v Chaudhry [1976] Fam 148 Court: High Court
Facts: In 1959 the parties were married under Islamic law in Pakistan. In 1972 the
parties, having moved to England but the husband retaining a Pakistani domicile,
obtained a divorce by pronouncing talaq at the Pakistani Embassy in London. The
wife subsequently applied under Section 17 of the Married Women's Property Act
1882 for a declaration of her interest in the former matrimonial home. Before the
registrar it was contended on behalf of the husband that there was no jurisdiction
to hear the summons because the words "husband and wife" in the Act did not
apply to parties to a polygamous or potentially polygamous marriage.
Issues: The registrar ordered the trial of a preliminary issue as to whether the wife
was entitled to proceed under the provisions of the Married Women's Property Act
1882.
Held: Dunn J: “In my judgment, the parties having been married according to the
law of their domicile, the English court would regard them as husband and wife for
the purpose of deciding any application by either of them under Section 17 of the
Married Women's Property Act 1882. Any other conclusion would, in my judgment,
be most impractical and an affront to common sense, because one would have the
highly inconvenient situation that parties to a polygamous marriage could apply for
transfers and settlement of property under the Matrimonial Causes Act 1973 but
could not apply for their rights to be determined or for sale under Section 17 of the
Married Women's Property Act 1882.
Appeal to the Court of Appeal: Dismissed.
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Radwan v Radwan (No. 2) [1973] Fam 35
Court: High Court (Family Division)
Facts: In 1951, the parties, an English woman and an Egyptian, entered into a
contract of polygamous marriage according to Muslim law at the Egyptian Consulate
in Paris. At that time, the husband had one wife living in Egypt whom he divorced
by talaq in 1952. The matrimonial home was established in Egypt. In 1956 the
parties left Egypt to live temporarily in England but by 1959 the husband had
decided to live permanently in England and acquired a domicile of choice in
England. In 1970 the wife filed a petition of divorce on the ground of cruelty and
the husband by his answer denied the cruelty and cross-prayed for a decree of
divorce on the ground that the marriage had irretrievably broken down under
section 2 (1) (b) of the Divorce Reform Act 1969.
Issues: Whether the marriage was to be recognised in England.
Held: The marriage subsisted. There were problems with the interpretation of
French law and the necessary domicile of the parties. However the judge
considered that as Egypt was the intended place of the matrimonial home, and
Egyptian law would recognise the marriage, English law would recognise the
marriage also. Cumming-Bruce J: “[M]y conclusion is that Miss Magson had the
capacity to enter into a polygamous union by virtue of her prenuptial decision to
separate herself from the land of her domicile and to make her life with her
husband in his country, where the Mohammedan law of polygamous marriage was
the normal institution of marriage. I recognise that this decision may make it
necessary for Parliament to consider a further amendment to the Nullity of Marriage
Act 1971, if it is indeed the policy of Parliament to prevent such unions on the part
of domiciled Englishmen and women, and to require a change of domicile before
there is capacity to enter into them. But this court is only concerned with the
common law rights of Miss Magson, as she was in 1951, and with the status, if any,
that she acquired as a result of her decision to enter into a polygamous union with
a domiciled Egyptian. My decision is that by that contract she became the wife of
the respondent. Nothing in this judgment bears upon the capacity of minors, the
law of affinity, or the effect of bigamy upon capacity to enter into a monogamous
union. Having had the benefit of argument, I do not think that this branch of the
law relating to capacity for marriage is quite as tidy as some very learned authors
would have me believe, and I must face their displeasure with such fortitude as I
can command.”
Radwan v Radwan (No. 1) [1973] Fam 24
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Court: High Court (Family Division)
Facts: Same facts as above, except that the husband tried to obtain a divorce by
pronouncing talaq at the Consulate General of the United Arab Republic in London.
Issues: Whether the premises of the Consulate General were within or without
England.
Held: The talaq divorce could not be recognised as it did not take place in judicial or
other proceedings outside the British Isles; diplomatic premises were part of the
territory.
Quazi v Quazi [1979] 3 All ER 897
Court: House of Lords
Facts: The husband and the wife were both born in India and were married there in
1963. Both were Pakistani nationals and Muslims. In February 1973 they moved to
Pakistan. The marriage deteriorated and in March 1973 the husband came to
England where he bought a house. The wife continued to reside in Pakistan. In June
1974 the wife came to England temporarily and lived separately. In July 1974 the
husband went to Pakistan and pronounced a talaq divorce by formally repeating
'talaq' three times. The husband gave notice to a public authority and supplied a
copy of the notice to the wife. The effect of the talaq was suspended for 90 days to
enable the authority to constitute an arbitration council for the purpose of bringing
about reconciliation between the parties. The husband returned to England and in
1975 presented a petition for a declaration, pursuant to the Recognition of Divorces
and Legal Separations Act 1971, that the marriage was lawfully dissolved by the
talaq. The judge granted the declaration. He held that the talaq divorce had been
obtained by means of 'judicial or other proceedings' in Pakistan and was 'effective
under the law' of Pakistan and thus could be recognised as valid under Section
2(a). The Court of Appeal reversed his decision.
Issues: Whether the talaq divorce was obtained by 'other proceedings' within the
meaning of Section 2(a) of the 1971 Act and was effective under the law of
Pakistan. The wife contended that the words 'other proceedings' must mean
proceedings which, by application of the ejusdem generis rule, were quasi judicial.
Held: Decision of the Court of Appeal reversed. The expression 'other proceedings'
could not be read as referring only to 'other quasi judicial proceedings' by means of
applying the ejusdem generis rule, because that rule applied to limit the generality
of the term 'other' only where it was preceded by a list of two or more expressions
having specific meanings and common characteristics from which a common genus
could be identified. Accordingly, having regard to the policy of the 1971 Act as a
whole and the purpose for which it was enacted, the words 'or other proceedings' in
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Section 2(a) included all proceedings for divorce, other than judicial proceedings,
which were legally effective in the country where they were taken. The talaq
divorce followed the acts of pronouncing a talaq and giving of notice to the
authority and the wife, which fell within the description of 'other proceedings' for
they were acts officially recognised by the law of Pakistan as leading to an effective
divorce. It followed therefore that the husband was entitled to a declaration.
Lord Diplock: “My Lords, the presumption is that the draftsman of the Recognition
Act, by his use of the phrase 'obtained by means of judicial or other proceedings in
any country outside the British Isles', intended to provide for the recognition of all
divorces to which the Recognition Convention applies, for to fail to do so would be a
breach of that convention by this country.”
Lord Scarman: “Under the law of Pakistan, therefore, talaq is the institution of
proceedings officially recognised as leading to divorce and becomes an effective
divorce only after the completion of the proceedings and the expiry of a period laid
down by statute. The proceedings in this case were, therefore, officially recognised,
and led to a divorce legally effective in Pakistan. Further, the trial judge was correct
in holding that the effective divorce was obtained by means of these proceedings;
for without them there would have been no effective divorce.”
Viscount Dilhorne and Lord Scarman were of the view that the law should be
changed to enable a UK resident whose divorce has been recognised here to claim
under the Matrimonial Causes Act 1973.
Abbassi v Abbassi & Anr [2006] EWCA Civ 355
Court: Court of Appeal Facts: The wife presented a divorce petition, but her
husband asserted that their marriage had already been dissolved by talak in
Pakistan in 1999, which would have meant that they had been cohabiting out of
wedlock. The wife insisted that the documentation was improper. Wood J held that
the court in Islamabad should decide as to the validity of the talak divorce and gave
directions accordingly.
Issues: (1) Whether Wood J had exercised his discretion properly – it was argued
that he had placed too much emphasis on the availability and convenience of
witnesses in Pakistan; (2) Whether Wood J had acted properly in having regard to
Article 6 of the ECHR.
Held: The appeal was dismissed. Wood J had exercised his discretion properly. He
had a responsibility to adjourn the proceedings to await the outcome of a case in
another jurisdiction at his own motion, even if that was not initially sought by either
of the parties. He had a wide discretion and it was perfectly legitimate for him to
take into account the availability of witnesses in Pakistan. Lord Justice Thorpe: “in
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family proceedings with an international dimension, it is becoming increasingly
common to have regard to the sensible transfer by the court...it is worth
emphasising that there are particularly strong relationships between the judges of
the family division and the judges of the courts of Pakistan”. Further, it was
considered that as the Article 6 argument was for the favour of the wife, that issue
was a nonstarter.
Ramsamy v Babar [2005] 1 FLR 113 (not particularly relevant)
Court: Court of Appeal
Facts: Before the husband and wife’s divorce was finalised the husband underwent
a marriage ceremony with a second wife in Pakistan. In respect of the first
marriage, the husband occupied the wife’s home and the wife occupied the
husband’s home. The husband’s new wife lived in the property with the husband.
The husband very shortly moved out and told his first wife to rent it out; the
second wife was still living there. Upon applying to the court for a possession order,
the court refused on the grounds that the second wife occupied the property as her
matrimonial home. The recorder avoided the issue of whether the second marriage
was valid under UK law; if it was not then the second wife would not be occupying
the matrimonial home. The first wife appealed.
Issues: Whether the recorder had been right in dismissing the issue of validity.
Held: The recorder should have either looked into validity, or alternatively
undertaken an investigation under Section 30 of the Family Law Act 1996. Case
remitted to the recorder.
Sulaiman v Juffali [2002] 1 FLR 479
Court: High Court (Family Division)
Facts: The husband and wife were both Saudi nationals, both were Muslims and
they were married in Saudi Arabia in accordance with Sharia law in 1980. The
husband pronounced a bare talaq in England in 2001 and this was registered with
the Sharia court in Saudi Arabia shortly thereafter. It was accepted by the expert
witnesses that the talaq divorce would irrevocably dissolve the marriage in Saudi
Arabia. The wife petitioned for divorce in the English courts and the husband replied
that the talaq divorce was effective.
Issues: (1) Whether the court had jurisdiction; (2) Whether the divorce was to be
recognised.
Held: (1) The Court clearly had jurisdiction under Section 5 of the Domicile and
Matrimonial Proceedings Act 1973; the wife was found to be habitually resident in
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England. (2) The divorce was not to be recognised in England because it had not
taken place in proceedings outside of the British Isles.
Munby J: “The simple fact in light of all the expert evidence is that this talaq...was
‘obtained’ in this country, it was not ‘obtained’ in Saudi Arabia. It was obtained in
this country because, as explained by the experts, the effect of this talaq,
pronounced by thew husband on 23 June 2001, was, as Dr Al-Sawwaf put it, to
dissolve the marriage ‘as soon as’ the talaq was pronounced. ‘The validity of this
talaq was ‘not dependent in any way upon...the participations or authorisation of
judicial authorities’.”
A-M v A-M (Divorce: Jurisdiction: Validity of Marriage) [2001] 2 FLR 6
Court: High Court (Family Division)
Facts: The husband was domiciled in Iraq and the wife in Syria, Saudi Arabia or
Lebanon until taking English domicile in 1992. They had lived together for 20 years
and had two children. They went through two marriage ceremonies. The first one
was in a London flat and was an Islamic service. The wife knew that the husband
was already married to S and therefore that the marriage was polygamous. Some
years later the husband’s lawyer advised that the marriage was not valid in English
law. Therefore the husband divorced the wife in Sharjah, an Islamic country and
the divorce was revoked (i.e. they were remarried) three days later. Eventually the
marriage broke down and the husband obtained a divorce in Sharjah. The wife
sought divorce in England; the husband replied that there was no valid marriage
and therefore the English court had no jurisdiction.
Issues: Did either of the two marriages constitute an effective marriage?
Held: The first marriage did not fall within Section 11 of the Matrimonial Causes Act
1973 and was therefore not a valid marriage in English law. The second marriage
was merely a divorce and revocation of divorce, therefore the original invalid
marriage continued to subsist. However, interestingly, the court found that there
was a marriage in existence. The wife was entitled to rely on the rule that
cohabitation and reputation of being man and wife together amounted to strong
evidence that a lawful marriage had taken place, which only strong evidence that
such a marriage had not taken place would rebut. The probable polygamous
marriage may have taken place in an Islamic country without the presence of the
wife; she had signed various documents for her husband and had not known what
they were. The husband’s Shariah divorce was therefore ineffective in England and
the court could make the order.
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