
Al-Hidáyah (hanefíovská právna náuka z 12. stor., platná po zmenách až dodnes) 

 

Kniha II. 

 

O nikáh, alebo manželstve 

 

Definícia pojmu. – Nikáh vo svojom základnom význame znamená pohlavné spojenie. Niektorí tvrdili, že to 

znamená spojenie vo všeobecnosti. V jazyku práva to v sebe zahŕňa osobitný kontrakt, používaný za účelom 

legalizácie plodenia potomstva. 

 

Kapitola I. 

 

Formy podľa ktorých môže byť manželstvo uzavreté. – Manželstvo je uzavreté – čím sa rozumie, že je účinne 

a zákonne spečatené – prostredníctvom formálneho vyhlásenia a prejavu súhlasu, kde obe tieto musia byť 

vyjadrené už v minulom čase, pretože hoc sa minulý čas vzťahuje na to, čo sa udialo v minulosti, predsa sa 

v práve používa v odlišnom zmysle, aby zodpovedal nutnosti vyplývajúcej z daného prípadu (prítomný 

a minulý čas sa v arabčine vyjadrujú v jednej jazykovej forme, čo by pri použití prítomného času mohlo 

privodiť nejednoznačnosť právneho úkonu. pozn. autor). Vyhlásenie podľa práva na jednej strane predstavuje 

prejav, ktorý najprv vychádza od jednej z dvoch kontrahujúcich strán, a súhlas na strane druhej prejav, ktorý 

zasa vychádza z z druhej strany v odpovedi na vyhlásenie. 

 Manželstvo môže byť tiež uzavreté stranami, ktoré sa vyjadrujú jedna za použitia rozkazujúceho 

spôsobu a druhá za použitia minulého času; ako keby mal muž povedať druhému „Vydaj svoju dcéru za mňa“, 

a ten by mu mal odpovedať „Vydal som (svoju dcéru za Teba)“, pretože jeho slová „Vydaj svoju dcéru za mňa“ 

vyjadrujú splnomocnenie k zastupovaniu, oprávňujúc tak k uzavretiu manželstva; jedna osoba totiž môže byť 

oprávnená konať za obe strany pri sobáši (ako tu bude ďalej vysvetlené); preto odpoveď otca „Vydal som“ 

reprezentuje súčasne vyhlásenie i súhlas, ako keby povedal „Vydal som a súhlasil som“. 

 Manželstvo môže byť tiež uzavreté použitím inštitútu nikáh, alebo manželstvo (resp. sobáš), ako keby 

žena mala mužovi povedať „Vydala som sa za Teba za takúto sumu peňazí“ (čím sa myslí výška jej obvenenia, 

pozn. autor) a muž by jej mal odpovedať „Ja som súhlasil“;... 

 Manželstvo môže byť uzavreté použitím inštitútu bíja, alebo predaju; ako keby žena mala mužovi 

povedať „Predala som sa do tvojich rúk“, a toto sa pripúšťa, pretože predaj sa uskutočňuje na princípe 

realizácie práva osoby; a právo osoby predpokladá právo na pohlavné spojenie, z čoho pramení metaforické 

prirovnanie predaja k manželstvu. ... 

 

Musí byť uzavreté v prítomnosti svedkov. – Manželstvo, ktorého obe strany sú moslimami, nemôže byť uzavreté 

inak než v prítomnosti dvoch mužských svedkov, alebo jedného muža a dvoch žien, ktorí sú duševne zdraví, 

plnoletí a moslimovia, či už sú preukázanej morálnej integrity alebo inak, alebo niekedy mohli byť 

potrestanými ohováračmi. Autor tejto práce podotýka, že dôkaz je základnou podmienkou uzavretia 

manželstva, pretože Prorok povedal „žiadne manželstvo nie je dobré bez dôkazu“; a táto zásada je dôkazom 

proti Málikovi, ktorý tvrdí, že v manželstve je notoricky známa skutočnosť iba podmienkou, a nie pozitívnym 

dôkazom. 

 

Požiadavky kladené na svedkov. – Je nevyhnutné, aby bol svedok osobne slobodný, nakoľko svedectvo otrokov 

nie je v žiadnom prípade platné, pretože títo nie sú v žiadnom ohľade spôsobilí konať ako svojprávne osoby; 

a tiež je nevyhnutné aby boli zdravého ducha a dospelého veku, pretože maloletí a slaboduchí nie sú spôsobilí 

konať samostatne; a je taktiež potrebné aby boli moslimami; svedectvo neveriacich nie je voči moslimom podľa 

práva platné. 

 

Kniha IV. 

 

O taláq, alebo rozvode 

 

Definícia pojmu. – Taláq vo svojom základnom význame znamená zapudenie manželky; v práve to podľa 

niektorých tvrdení znamená zrušenie manželstva alebo anulovanie jeho platnosti. 

 



Kapitola I. 

 

O taláq-al-sunna (t.j. doslovne „rozvod podľa pravidiel sunny, pozn. autor), alebo riadnom rozvode.  – 

Rozlišujú sa tri druhy rozvodu; po prvé ahsan alebo najchvályhodnejší rozvod; po druhé húsn alebo 

chvályhodný rozvod (čo sú rozdielnosti taláq-al-sunna); a po tretie biddat alebo mimoriadny rozvod. 

 

Taláq ahsan.  – Taláq ahsan alebo najchvályhodnejší rozvod je ten, pri ktorom manžel zapudí svoju manželku 

jedinou vetou, vyslovenou v rámci obdobia tohr (alebo obdobia čistoty; t.j. obdobia medzi dvomi 

menštruačnými cyklami ženy, pozn. autor), počas ktorého s ňou nemal pohlavný styk, a potom ju ponechá 

k dodržiavaniu jej idda, alebo predpísanej skúšobnej doby. Tento spôsob rozvodu je označovaný za 

najchvályhodnejší z dvoch dôvodov: po prvé, pretože Prorokovi nasledovníci si vážili najmä tých, ktorí 

nepodstúpili viac ako jeden rozvod do vypršania iddy, považujúc to za lepší spôsob než podstúpiť tri rozvody 

zopakovaním formuly zapudenia počas každého z dvoch nasledujúcich období tohr; po druhé, pretože 

dodržiavaním tohto postupu si manžel stále ponecháva vo svojej moci, bez akejkoľvek hanby, možnosť 

nadobudnúť svoju manželku späť, ak sa k takejto možnosti prikloní, a to zrušením rozvodu počas jej iddy; tento 

spôsob je navyše najmenej škodlivý pre ženu, nakoľko táto ostáva právoplatným subjektom manželského 

zväzku voči jej manželovi dokonca aj po vypršaní jej iddy, čo jej ponecháva voľnosť v jej prospech, ako to 

nakoniec nezavrhol žiaden z učencov. 

 

Taláq húsn. – Taláq húsn alebo chvályhodný rozvod je ten, pri ktorom manžel zapudí požívačnú manželku 

vyslovením troch formúl zapudenia v priebehu troch období tohr. Imám Málik tvrdí, že táto metóda sa radí 

k taláq biddat, alebo mimoriadnemu rozvodu, a že nie viac ako jeden takýto rozvod je prípustný ako 

nepopierateľný, pretože súc sám o sebe nebezpečným a odsudzovaným postupom, je iba naliehavým 

oslobodením sa od nevhodnej ženy, čo môže viesť ku schváleniu rozvodu; a pre túto naliehavosť je plne 

postačujúce jedno obdobie tohr. ... 

 

Taláq biddat. – Taláq biddat alebo mimoriadny rozvod je ten, pri ktorom manžel zaprie svoju manželku 

vyslovením troch formúl zapudenia naraz (to jest zahŕňajúc ich do jednej vety), alebo pri ktorom zopakuje 

formuly samostatne, trikrát v rámci jedného obdobia tohr; a ak manžel trikrát vysloví formuly zapudenia 

niektorým z týchto spôsobov, tieto tri platia, avšak manžel, ktorý sa rozviedol, je osobou konajúcou v rozpore 

s právom. 

 

Korán, súra 2, ája 231 – otázka rozvodu manželstva 

 

Krátka edícia 

 

231. Ak by ste sa rozviedli so ženami a ony by dosiahli im stanovenú lehotu, tak ich podržte podľa dobrej 

zvyklosti, alebo ich uvoľnite podľa dobrej zvyklosti. A nedržte ich v manželstve, aby ste im uškodili a 

voči nim mieru prekročili. A kto by tak konal, ten krivdí svojej duši. A neberte si Božie znamenia na 

posmech a spomeňte si na dar Boží vám daný a na to, čo vám zoslal z Knihy a z múdrosti, aby vás tým 

poučil. A bojte sa Boha a vedzte, že Boh o všetkom vie. 

 

Dlhá edícia 

 

231. Ak by ste sa rozviedli (manželia) so ženami (so svojimi manželkami) a ony (tieto manželky) by dosiahli 

im stanovenú lehotu (blížili by sa ku koncu ochrannej doby - uddy), tak ich podržte podľa dobrej zvyklosti 

(zotrvajte s nimi v manželstve s dobrými úmyslami), alebo ich uvoľnite (z manželského zväzku) podľa dobrej 

zvyklosti (platnej na tom ktorom mieste a v tom ktorom čase). A nedržte ich v manželstve (len preto), aby ste 

im uškodili a voči nim mieru prekročili. A kto by tak konal, ten krivdí svojej duši. A neberte si Božie 

znamenia na posmech (tým, že budete ignorovať to, čo vám Boh ukladá) a spomeňte si na dar Boží vám 

daný a na to, čo vám (Boh) zoslal z Knihy a z múdrosti, aby vás tým poučil (zoslal vám také zásady, ktoré 

vám umožnia žiť čo najlepšie v živote pozemskom a čo vám zabezpečí dobrý život i v živote posmrtnom). A 

bojte sa Boha (dajte si pozor, aby ste si nevyslúžili Jeho hnev) a vedzte, že Boh o všetkom (čo robíte) vie. 

 

 



Korán, súra 33, ája 4 – zákaz adopcie 

 

Krátka edícia 

 

4. Boh neučinil žiadnemu mužovi dve srdcia v jeho vnútri. A neučinil vaše manželky, ktorým hovoríte, že 

sú pre vás akoby chrbtami vašich matiek, vašimi matkami. A neučinil z vašich adoptívnych synov vašich 

vlastných synov. To sú len slová, ktoré vyslovujete svojimi ústami. Boh hovorí pravdu a On správne 

usmerňuje k ceste správnej. 

 

Dlhá edícia 

 

4. Boh neučinil žiadnemu mužovi dve srdcia v jeho vnútri (každý má len jedno srdce, ktorým cíti). A 

neučinil vaše manželky, ktorým hovoríte, že sú pre vás akoby chrbtami vašich matiek, vašimi matkami. 

(V predislamskej dobe sa stávalo, že manžel povedal svojej manželke vetu: „Si pre mňa ako chrbát mojej 

matky“. Ak manžel túto vetu vyslovil, znamenalo to, že s manželkou už viac nebude mať žiaden intímny život, 

resp. že ju z hľadiska intímneho styku pokladá akoby za svoju matku, s ktorou má styk zakázaný. Keď manžel 

takéto niečo povedal, manželka ostala s manželom už len v provizórnej domácnosti a až kým to Korán 

nezakázal, jej ďalšie zotrvanie v takomto manželstve bolo závislé len a len od manžela. Pozri napríklad verš 

2:231.) A neučinil (Boh) z vašich adoptívnych synov vašich vlastných synov. To sú len slová, ktoré 

vyslovujete svojimi ústami (Boh to neuložil). Boh hovorí pravdu a On správne usmerňuje k ceste 

správnej. 

 

 

Al-Hidáyah (hanefíovská právna náuka z 12. stor., platná po zmenách až dodnes) 

 

Kniha XIV. 

 

O šarikat, alebo partnerstve 

 

Definícia šarikat. – Šarikat vo svojom základnom význame znamená spojenie dvoch alebo viacerých majetkov 

takým spôsobom, že jeden od druhého ich nie je možno rozoznať. Termín šarikat však zahŕňa aj zmluvy, hoci 

pri nich nie je žiadne skutočné spojenie majetkov, pretože zmluva je príčinou takéhoto spojenia. V jazyku práva 

to znamená spojenie dvoch alebo viacerých osôb do jednej záujmovej spoločnosti. 

 

Partnerstvo je právom povolené. – Partnerstvo je právom povolené, pretože v Prorokových časoch boli ľudia 

zvyknutí uzatvárať zmluvy v partnerstvách a Prorok ich v tom utvrdil. 

 

A je dvojakého druhu; založené na práve vlastníctva a založené zmluvou. – Partnerstvo je dvojakého druhu, 

šarikat milk alebo partnerstvo založené na práve vlastníctva a šarikat akid alebo partnerstvo založené zmluvou. 

... 

 

Partnerstvo založené zmluvou. – Šarikat akid alebo partnerstvo založené zmluvou sa stáva platným na základe 

návrhu a súhlasu, čím sa rozumie, že jedna osoba hovorí druhej „Spravil som Ťa mojim partnerom v súvislosti 

s takýmto majetkom“ a podobne, a tá druhá odpovedá „Súhlasím“; a je zmluvnou podmienkou, že záujmová 

spoločnosť, rešpektujúc jej formu, bude vzhľadom na svoju povahu pripúšťať,... že majetkové akvizície sa 

stanú rovnako majetkom oboch partnerov. 

 

... 

 

Popis partnerstva založeného na vzájomnosti. – Šarikat mufáwada alebo partnerstvo založené na vzájomnosti je 

také, pri ktorom dvaja muži, ktorí sú si navzájom rovnoprávni vzhľadom na ich majetkové práva a náboženské 

presvedčenie, vstúpia do zmluvného vzťahu spolupodieľníctva; pretože tento druh partnerstva je univerzálnym 

partnerstvom vo všetkých transakciách, v rámci ktorých každý spoločník vzájomne uskutočňuje obchodné 

úkony partnerstva voči tomu druhému bez akýchkoľvek obmedzení alebo výhrad; nakoľko termín mufáwada 

doslovne znamená rovnosť. 



 

Vyžaduje si rovnosť vo veci základného majetku. – Je preto nevyhnutné, aby po celý čas existovala dokonalá 

rovnosť v majetku, čím sa rozumie spolupodieľníctvo na základnom majetku, takom ako sú dirhamy alebo 

dináre. (Žiadna mimoriadny pozornosť sa však nevenuje čomukoľvek mimo spolupodieľnictvu na základnom 

majetku, ako napr. tovaru alebo inému majetku, pôde alebo dlhom.) 

 

A v právach. – Rovnakým spôsobom je nevyhnutné, aby existovala rovnosť s ohľadom na práva; pretože ak by 

boli jednému zo spoločníkov zverené také práva, ktoré tomu druhému neboli zverené, nebolo by možné hovoriť 

o dokonalej rovnosti. 

 

... 

 

Termín „vzájomnosť“ musí byť tiež vyjadrený v zmluve. – Zmluva o vzájomnosti nie je perfektná pokiaľ v nej 

vzájomnosť nie je výslovne spomenutá tým, že zmluvné strany vyjadrujú „sme spoločníkmi v partnerstve 

založenom na vzájomnosti“, pretože inak by nebolo možné poznať podmienky takejto zmluvy. Ak však pri 

vstupe do takéhoto zmluvného vzťahu vyjadria všetky jeho podmienky, takáto zmluva je v súlade s právom, 

hoci termín vzájomnosti v nej nie je osobitne vyjadrený, pretože dôraz sa kladie na význam a nie na písmo. 

 

Na nákupe uskutočnenom ktorýmkoľvek zo spoločníkov sa podieľajú obaja; s výnimkou tovarov slúžiacich 

k zaisteniu obživy. – Na čomkoľvek, čo je zakúpené ktorýmkoľvek z dvoch spoločníkov na základe zmluvy 

o vzájomnosti, sa podieľajú obaja, s výnimkou jedla a oblečenia, ktoré si spoločník zakúpil pre seba a svoju 

rodinu; pretože zmluva o vzájomnosti vyžaduje, aby si obaja spoločníci boli navzájom dokonale rovnoprávni; 

a nakoľko sú si obaja navzájom zástupcami vo všetkých jednaniach, je jasné, že nákup učinený jedným je 

rovnocenný nákupu učinenému spoločne oboma. ... 

Dlh spôsobený ktorýmkoľvek zo spoločníkov je záväzný pre oboch. – Akýkoľvek dlh spôsobený ktorýmkoľvek 

z dvoch spoločníkov, združených v partnerstve založenom na vzájomnosti, týkajúci sa vecí, v ktorých má 

partnerstvo oprávnenie zaväzovať sa, je pre druhého spoločníka rovnako záväzný, a to za účelom, aby bolo 

možné dosiahnuť rovnoprávnosť spoločníkov. Medzi tie veci, v ktorých je partnerstvo oprávnené zaväzovať sa, 

patrí predaj, nákup a tiež vystavovanie potvrdení o nájme a výplate mzdy; a medzi veci, v ktorých partnerstvo 

nie je oprávnené zaväzovať sa patrí manželstvo a rozvod s poskytnutím náhrady, náhrada za svojvoľne preliatu 

krv a náhrada za živobytie, ako aj delikty proti osobám. 
 


