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Pramene islamského práva

Právna metodológia (usúl al-fiqh)

• Usúl al-fiqh = vedný odbor islamského práva, zameriavajúci sa na

• Pramene práva

• Metódy odvodzovania právnych noriem z týchto prameňov 
práva

• Fiqh = znalosť konkrétnych noriem islamského práva, resp. právo 
získané z prameňov nachádzaním a odvodzovaním jednotlivých 
noriem (produkt usúl al-fiqh)

• Pramene práva vymedzené v duchu usúl al-fiqh

• Korán (sväté písmo moslimov)

• Sunna (súbor rozprávaní zo života Proroka Mohammeda)

• Idžmá (spoločný konsenzus učencov islamského práva)

• Quijás (dedukcia podľa analógie)

• Doplnkové metód interpretácie a odvodzovania noriem z 
uvedených prameňov



Pramene islamského práva

Korán

• Sväté písmo moslimov, základný a hlavný prameň islamského práva

• Povaha zjaveného Božieho slova

• večné a nestvorené slovo Božie, ktorého predobraz v podobe pôvodnej Knihy 
(umm al-kitáb, t.j. matka knihy) je uložený na nebesiach

• vyjadrenia Allaha tak, ako ich v autentickom znení zjavil archanjel Gabriel 
(Džibríl) Prorokovi Mohammedovi na hore Híra neďaleko Mekky a ako ich 
ten počas 20 rokov svojej prorockej činnosti prednášal

• Obsah – otázky politickej, sociálnej, morálnej, náboženskej i právnej povahy

• Členenie – 114 súr (kapitol), viac ako 6 000 áját (veršov, z ktorých sa skladajú 
súry)

• Cca. 350 áját (veršov) právneho charakteru  (fiqh al-qurán) – právne normy 
islamského práva s najvyššou právnou silou

• Nemajú všeobecný charakter a nie sú komplexné

• Náhodne a nesystematicky riešené otázky, riešené Mohammedom

• Zavrhnutiahodné zvyky z predislamského obdobia (vražda ženských 
novorodencov, hazard, úroky, neobmedzená polygamia), rodinné  a dedičské 
právo



Pramene islamského práva

Korán

•Delenie súr na mekkánske a medinské

•Mekkánske súry – zamerané na otázky viery, jedinosti Boha, 
posledný súd, minimum normatívneho textu

•V Mekke Mohammed pôsobil ako prorok obracajúci ľudí na pravú vieru

•Medinské súry – predpisy a návody pre riešenie otázok právneho 
charakteru

•Mohammed vystupuje ako zákonodarca, sudca a politický vodca obce

•Formulácia textu jednotlivých súr a áját

•Jednoznačný a jasný text (qattí) – normy nie sú otvorené interpretácii 
za použitia kvalifikovaného osobného názoru (idžtihádu)

•Nejednoznačný text otvorený viacerým interpretáciám (zanní) –
normy sú otvorené použitiu kvalifikovaného osobného názoru 
(idžtihádu)

•Pripúšťa sa aj niekoľko rozdielnych interpretácií, z ktorých ani jedna 
nie je záväzná pre orgány verejnej moci – diskrecinoárna právomoc



Pramene islamského práva

Korán

• Korán a všeobecné právne princípy

• Väčšina právnych noriem obsiahnutých v Koráne majú charakter všeobecných 
princípov

• Univerzálnosť princípov zjavených v Koráne (aplikovateľné na akýkoľvek problém)

• Konkretizácia všeobecných princípov v sunne a iných prameňoch práva

• Konkrétna a špecifická formulácia všeobecného princípu – zmena je neprípustná

• Všeobecná formulácia princípu – prípustnosť zmien a modifikácií

• Interpretácia noriem a všeobecných princípov Koránu

• Hľadanie účelu (illa) noriem a princípov (taalíl)

• Umožňuje prekročiť rámec doslovného gramatického výkladu textu normy alebo 
princípu

• Nevyhnutné pri analógii – účel pôvodnej i odvodenej (analogickej) normy sa musia 
zhodovať

• Je potrebné orientovať sa v historickom kontexte, za akého došlo k zjaveniu 
jednotlivých noriem (boli Bohom na zem zosielané postupne)

• Významné pre rozlišovanie jasných a zrejmých ustanovení (záhir) od dvojzmyslov 
(mudžmal)



Pramene islamského práva

Sunna

• Sunna = súbor rozprávaní a poznatkov o tradíciách, skutkoch, výrokoch, 
odporúčaniach a príkazoch Proroka Mohammeda a jeho druhov (hadít) 
spolu s normami odvodenými z hadítu

• Spolu s Koránom = usúl al-usúl, t.j. „korene koreňov“, dva 
najdôležitejšie pramene islamského práva

• Formulovaný pre účely a potreby každodennej praxe – zrozumiteľné 
podanie noriem a príkazov Koránu

• Dopĺňa Korán, no nesmie odporovať Koránu, len objasňovať a 
vysvetľovať nezrozumiteľné normy a zapĺňať medzery v Koráne

• Obsah – náboženské normy (povinnosti veriacich), individuálne správanie 
politickej, kultúrnej a právnej povahy

• Forma jednotlivých noriem sunny – tzv. hadíty (rozprávanie o činoch a 
tradíciách proroka), konštruované na princípe poučných a mravných 
historiek

• Dve časti – isnád = reťazec uchovávateľov tradície, ktorí si ju odovzdávali; 
matn = samotná správa, rozprávanie, svedectvo o tradícii



Pramene islamského práva

Sunna

• Delenie sunny podľa matn (t.j. obsahu jednotlivých hadítov)

• Verbálna sunna (qawlí)

• Prorokove výroky o konkrétnej veci, skutku alebo záležitosti

• Skutková sunna (fiilí)

• Prorokove činy a spôsoby, akými riešil problémové otázky 

• Konkludentná, t.j. mlčky schválená sunna (taqrírí)

• Skutky, výroky a prax iných osôb, ktoré boli Prorokovi známe a ktoré schválil 
výslovným súhlasom alebo mlčaním

• Neprávna sunna (sunna ghajr tašrííja)

• Otázky spojené s bežným životom Proroka (spôsob obliekania, stravy, 
spánku,...)

• návod ku konaniu, ktoré je z pohľadu islamského práva spravidla prípustné, resp. 
indiferentné (odporúčané alebo povinné len pri výslovnom dôkaze či potvrdení)

• Právna sunna (sunna tašrííja)

• Typické, vzorové a príkladné jednanie Proroka, prejavované slovami, skutkami 
alebo mlčky z troch pozícií

• Prorok ako Posol Boží, ako hlava štátu alebo ako sudca



Pramene islamského práva

Sunna

• Právna sunna (sunna tašrííja)

• Skutky Proroka ako Posla Božieho

• Doplnkové normy ku Koránu, a to i v prípade absencie úpravy v Koráne, 
spravidla v podobe všeobecne záväznej legislatívy (tašríí ámm)

• Ak norma sunny dopĺňa záväzný príkaz Koránu, je tiež všeobecne záväzná 
(wádžib)

• Ak norma sunny dopĺňa odporúčaciu normu, je tiež odporúčajúca (mandúb)

• Spresnenie dvojzmyselných pasáží (mudžmal) alebo detailnejšie 
rozpracovanie noriem z Koránu

• Skutky Proroka ako hlavy štátu (fiškálne, vojenské, medzinárodné 
záležitosti)

• Podľa noriem sunny nemožno konať samostatne, ale treba súhlasu vládnej 
autority (napr. pri privlastnení si časti dobytého územia)

• Skutky Proroka ako sudcu

• Jednotlivec nie je normou sunny viazaný priamo, ale až na príkaz sudcu

• Až rozsudok vo veci samej zakladá všeobecnú normu pre daný prípad, 
pričom rozhodnutia sú záväzne pro futuro len pre sudcu



Pramene islamského práva

Idžmá

• Idžmá = jednomyseľný konsenzus učencov islamského práva 
(mudžtáhidov) moslimskej komunity o spoločensko-právnych 
otázkach, na ktoré Korán ani sunna nedávajú odpoveď

• Idžmá sa formuje ako prameň práva po smrti Proroka 
Mohammeda

• Normy Idžmá tvorili údajne už druhovia Proroka po jeho smrti

• Presadila sa koncepcia súhlasu všetkých moslimských učencov

• Verš 4:59 z Koránu – poslušnosť moslimov voči Bohu, jeho 
Poslovi a tým, ktorí majú nad moslimami autoritu (úlú al-amr)

• Osoby s autoritou nad moslimami sú poverené Bohom = sú 
neomylné

• Učenci islamského práva (mudžtáhidi) = neomylní v rámci 
svojho poľa pôsobnosti, formulujúc normy idžmá na základe 
nezávislého kvalifikovaného úsudku (idžtihád)



Pramene islamského práva

Idžmá

• Konsenzus mudžtáhidov v konkrétnej otázke = prevládnutie 
pravdy nad rozdielmi a mylnými názormi - záväzný, platný a 
neomylný prameň práva

• Proces prijatia idžmá

• individuálny idžtihád, nasledovaný súhlasom ostatných 
mudžtáhidov až po všeobecnú akceptáciu mudžtáhidmi danej 
generácie

• Pre platnosť idžmá sa vyžaduje

• riešenie spornej otázky viacerými mudžtáhidmi, 

• počiatočná rozdielnosť názorov mudžtáhidov,

• jednomyseľnosť (minoritný názor to vylučuje, dôkaz prítomnosti 
omylu),

• explicitné vyjadrenie zhody (forma písomnej fatwy, ústny 
prejav,...)



Pramene islamského práva

Quijás

• Quijás = dedukcia podľa analógie, predstavujúca spôsob 
interpretácie a aplikácie práva

• Rozšírenie významu normy islamského práva na nový 
prípad, ktorý má s prvotnou normou rovnakú podstatu

• Podmienka uplatnenia analógie

• Riešenie prípadu neposkytuje Korán, sunna a ani idžmá

• Nie tvorba nových noriem, ale len objavovanie a 
rozvíjanie existujúcich noriem (technika výkladu práva)

• Uplatňovanie kvalifikovaného individuálneho úsudku 
(idžtihád) za účelom uskutočnenia výkladu pi zohľadnení 
účelu porovnávanej normy islamského práva (illa)

• Výsledok výkladu nesmie odporovať Koránu a sunne



Pramene islamského práva

Doplnkové pramene islamského práva

•Istihsán

•Vzdialená obdoba inštitútu Equity v anglickom práve

•Istihsán = odklon od ustálenej (striktnej) analógie v prospech 
alternatívneho pravidla, ktoré lepšie slúži ideálom spravodlivosti a 
primeranosti

•Oprava a spresnenie interpretácie podľa analógie (quijás)

•Uplatnenie istihsánu v prípade, ak mudžtáhid quijásom zistenú 
normu považuje za príliš prísnu a preto nevhodnú pre riešený prípad 
alebo vzhľadom na zmenené spoločenské podmienky

•Podmienky uplatnenia istihsánu

•Dostatočne závažný dôvod pre odklon od štandardnej normy
(väčšia presvedčivosť normy získanej istihsánom)

•Opodstatnenie v šaríᶜi (napr. vo všeobecných princípoch)

•Odklon slúži vyššiemu účelu (spravodlivosť)

•Nájdené riešenie je kvalitatívne lepšie než pôvodné



Pramene islamského práva

Doplnkové pramene islamského práva

• Maslaha a istisláh

• Maslaha = verejný záujem/všeobecné blaho/hodnoty, na ktorých ochrane 
je zainteresovaná celá moslimská komunita

• Niekoľko subkategórií verejného záujmu

• Základné hodnoty verejného záujmu (darúríját) = hodnoty, na ktorých 
závisí ľudský život a bez ktorých by bol v spoločnosti chaos (náboženstvo, 
život, rozum, rodina/rod, majetok)

• Doplnkové hodnoty verejného záujmu (hádžíját) = doplnkové hodnoty, 
ktorých zanedbávanie by viedlo k príliš tvrdému a ťažkému životu

• „Prikrášlenia“ (tahsíníját) = hodnoty zlepšujúce žiaduce javyv v 
spoločnosti a kvalitu v života

• Istisláh = metóda právnej argumentácie, využívaná na prevzatie maslahy
ako podkladu pre rozhodnutie v konkrétnej právnej otázke

• Cielené formulovanie právnej normy/právnych opatrení s ohľadom na 
konkrétny, úzko vymedzený verejný záujem a jeho presadenie alebo ochranu



Pramene islamského práva

Doplnkové pramene islamského práva

• Istisháb

• Istisháb = pomocná metóda právnickej dedukcie používaná pri absencii 
„presvedčivejších“ dôkazných prostriedkov islamského práva 

• Prezumpcia kontinuity právneho stavu/právnych noriem

• Právne normy alebo faktické skutočnosti, ktorých (ne)existencia bola v 
minulosti preukázaná, sa v súčasnosti považujú za (ne)existujúce do doby 
preukázania opaku

• Predpoklad pôvodnej absencie: negramotný sa považuje za 
negramotného do preukázania opaku

• Predpoklad pôvodnej prítomnosti: ak muž a žena spolu žijú, ich 
manželstvo sa považuje za platné, ak sa nepreukáže opak; je známe že A 
dlží B a preto sa A považuje za dlžníka kým nepreukáže opak

• Subsidiárne (podporné) využitie istishábu

• Ak na základe zjavených noriem/povolených metód právnej interpretácie 
nemožno dospieť k presvedčivému záveru, platí domnienka 
kontinuity pôvodného stavu, ak sa neprieči islamskému právu



Pramene islamského práva

Doplnkové pramene islamského práva

• Urf

• Urf = obyčajové právo a zvyky; stála a opakovaná kolektívna prax prijatá ľuďmi 
dobrého charakteru 

• Autoritatívny prameň práva, ak spĺňa podmienky

• Všeobecný, široko uplatňovaný a z hľadiska dodržiavania konzistentný zvyk 
(ak existujú 2 zvyky v tej istej veci, rozhoduje prevládajúca)

• Na rozdiel od idžmá stačí súhlas väčšiny, nemusia súhlasiť všetci moslimovia

• Urf je nezávislý na názore mudžtáhidov = formulovaný laikmi = ľahká 
zmeniteľnosť zvykov

• Zvyk platí v čase uskutočnenia právneho úkonu, ktorý má regulovať

• Zvyk je subsidiárny k dojednaniam zmluvných strán (ak chýbajú, nastupuje 
zvyk)

• Zvyk nesmie odporovať jasne formulovaným normám islamského práva 

• Predchádzajúce zjavené práva (normy judaizmu a kresťanstva)

• Islam = konečná záväzná verzia zjavenia, opravujúca ostatné náboženstvá 
vychádzajúce zo zjavenia Knihy

• Normy judaizmu a kresťanstva záväzné pre Židov a kresťanov v ich komunitách



Pramene islamského práva

Doplnkové pramene islamského práva

•Idžtihád

•Idžtihád = kvalifikované použitie vlastného úsudku (osobného 
názoru), smerujúce k prepojeniu primárnych (Korán, sunna) a 
sekundárnych prameňov islamského práva (quijás, istisláh, 
istisháb,...)

•Účel = zaistenie harmónie medzi Zjavením a rozumom

•Juristický význam – intelektuálne úsilie patrične vzdelaného 
jednotlivca o odvodenie noriem šaríᶜe z ich prameňov za použitia 
dostupných metód interpretácie, argumentácie a osobného názoru

•Nesmie protirečiť jednoznačným normám Koránu, sunny a idžmá

•Subsidiarita idžtihádu – nastupuje vtedy, ak explicitné riešenie 
neposkytuje Korán, sunna, iždmá, qijás, ani ostatné metódy interpretácie

•Viazanosť mudžtáhida výsledkom jeho idžtihádu

•Meniť môže len výklad vecí, ktoré sa týkajú jeho - veci týkajúce sa 
tretích osôb v záujme právnej istoty nemôže meniť



Islamské právne školy (madáhib)

Všeobecná charakteristika

• Právne školy = súbor názorov („právd“) o normách šaríᶜe a ich výklade v 
rámci sunnitskej ortodoxie, vytvorený všeobecným konsenzom za niekoľko 
storočí

• Význam a dopady - právne školy v prvých 300 rokoch existencie islamu 
formovali podobu sunnitského islamského práva

• Rozdiely najmä v interpretácii otázok hmotného práva (na zásadných veciach sa 
spravidla zhodnú) – napr. rozdielny názor 4 právnických fakúlt na tú istú vec

• Zo stoviek právnych škôl (pl. madáhib, sg. madhab) nakoniec ostali štyri, 
nazvané podľa svojich zakladateľoch

• Škola malikovcov (Horný Egypt, SZ a centrálna Afrika)

• Škola hanefíovcov (bývalá Osmanská ríša, India, Pakistan, Afganistan, 
Čína, Balkán, stredná Ázia)

• Škola šafiovcov (väčšina, ale najmä východná Afrika, Sýria, Indonézia, 
Malajzia)

• Škola hanbalovcov (Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Dubaj)



Islamské právne školy (madáhib)

Škola malikovcov (Imám Málik)

• Centrum v Medine – miesto pôsobenia Imáma Málika (715-
759)

• Spísal právnu prax obyvateľov Mediny – ďalší s dôkazných a 
interpretačných prostriedkov islamského práva

• Vyznačuje sa náboženským tradicionalizmom, ktorý 
odvodzuje od predošlých generácií

• Spis „Vyšliapaná cesta“ od Imáma Málika

• Vysvetlenie primárnych zákonov na základe zdravého 
rozumu a všeobecne uznávaného tradovaného materiálu

• Systematicky triedený spis podľa právnických kategórií –
vyčlenenie cca. 300 „zdravých“ tradícií (nepripúšťajú sa 
názory a tradície iných škôl)



Islamské právne školy (madáhib)

Škola hanefíovcov (Imám Abu Hanífa)

• Centrum v Iraku – pôsobisko významného irackého 
právnika Imáma Abu Hanífu (699-767)

• Vymedzil okruh max. 50 tradícií, ktorým priznával 
záväzný charakter, 17 tradícií sa zachovalo vďaka jeho 
priamej činnosti

• Imám Abu Hanífa rozhodol na základe svojho 
kvalifikovaného úsudku, ktoré tradície treba šíriť a ktoré 
zadržať

• Tradície odporujúce jeho rozhodujúcim argumentom = 
„slabé“

• Menej intenzívne šírenie tradícií pre ich malý počet a pre 
významné využívanie analógie pri práci právnikov 
(„predstavitelia úsudku“ – ahl ar-raj)



Islamské právne školy (madáhib)

Škola šafiovcov (Aš-Šafií)

• Centrum v Egypte, no rozšírila sa aj do Iraku, Sýrie, Afriky a inde – významný 
predstaviteľ a zakladateľ učenec Aš Šafií (767-820)

• Rozšírenosť školy – jej príslušníci vyučovali právo vo všetkých moslimských 
mestách a na určených zhromaždeniach + vydávali aj právne dobrozdania (fatwá)

• Hlavné zameranie Aš-Šafiího – problém právnych tradícií a ich derogácie + 
pramene šaríᶜe

• Otázka derogácie jednej tradície druhou

• Ak sú 2 tradície, ktoré sa navzájom vylučujú, je ich ťažké navzájom zosúladiť 
výkladom a jedna časovo predchádza druhú = platí zásada, že neskoršia 
tradícia ruší skoršiu (cca. dôsledky ako kontinentálne pravidlo lex posterior
derogat legi priori)

• Otázka významu prameňov šaríᶜe

• Korán – príliš všeobecný, hovorí v náznakoch; sunna = základný prameň šaríᶜe
(najmä tradície Proroka Mohammeda, najväčšia autorita a garantovaný súlad s 
Koránom)

• Sunna vďaka tomu neregulovala už len otázky náboženského rítu, ale aj spoločensko-
právne otázky

• Zavedenie rozlišovania prameňov šaríᶜe na Korán, sunnu, idžmá a quijás



Islamské právne školy (madáhib)

Škola hanbalovcov (Ibn Hanbal)

•Menej rozšírená a menej významný škola, sústredená v Sýrii, Iraku 
(Bagdad a okolie) a Saudskej Arábii

•Zakladateľ – Ibn Hanbal (780-855)

•Charakteristický rys – uprednostnenie tradícií pred analógiou, striktný 
a doslovný výklad primárnych prameňov šaríᶜe

Vzájomné pôsobenie právnych škôl

•Preberanie právnych prvkov jednej školy druhou

•Jeden zo spôsobov obídenia pravidla nemennosti noriem šaríᶜe

•Preberajú sa ustanovenia noriem, ktoré lepšie vyhovujú a 
zodpovedajú reálnym potrebám spoločnosti – nemení sa právna 
škola, ale pozitívne právo štátu

•Riešenie rozdielnych, sporných otázok na spoločných 
zhromaždeniach príslušníkov škôl za dodržania presných pravidiel

•Vznik osobitnej vednej disciplíny s názvom „sporné otázky“ (al-chilafát)



Islamské právne školy (madáhib)

Vzájomné pôsobenie právnych škôl

• Zhodné otázky medzi školami – pramene islamského práva a ich všeobecné 
funkcie

• Rozdielnosti – špecifické úlohy prameňov a ich hierarchia

• Prorok Mohammed pôsobil v Medine

• V Medine pôsobil aj Imám Málik – malikovská škola chápe právo viac z 
pozície morálky (posudzovanie konania ako motivovaného dobrom či zlom)

• Ibn Hanífa posudzoval právne dôsledky konania jednotlivca zo širšieho 
spoločenského kontextu – dôraz na formálnu stránku konania (priestor pre 
kvalifikovaný názor sudcov a mudžtáhidov)

• Aš-Šafií zmierňoval prístupy a pozície medzi zmienenými madáhib

• Ibn Hanbal – striktný, ortodoxný prístup k interpretácii noriem šaríᶜe

• Praktické dopady rozdielností

• Otázka platnosti uzatvorenia manželstva

• Malikovská, šafiovská a hanbalovská škola – žena bez zákonného zástupcu nemôže 
platne uzatvoriť manželstvo

• Hanefiovská škola - manželstvo je platné, ak je žena plnoletá


