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Povinnosti človeka k Bohu (ibádát)

Význam a dosah náboženských noriem

• Povinnosti človeka k Bohu = súbor čisto náboženských noriem (z uhla 
pohľadu kontinentálneho práva), ktoré majú samy o sebe alebo z hľadiska 
ich dôsledkov presah do oblasti pozitívneho práva (rodinné, trestné, 
ústavné, správne, finančné právo)

• Piliere náboženstva, resp. päť pilierov islamu (arkán ad-dín)

• Vyznanie viery (šaháda)

• Modlitba (salát)

• Almužna (zakát)

• Pôst v mesiaci ramadán (sawm)

• Púť do Mekky (hadždž)

• Stav rituálnej čistoty (tahára)

• Podmienka platnosti viacerých úkonov smerujúcich k splneniu povinností 
človeka k Bohu

• Džihád

• Niekedy zaraďovaný ako šiesty pilier islamu



Povinnosti človeka k Bohu (ibádát)

Stav rituálnej čistoty (tahára)

•Otázky rituálnej čistoty riešené na začiatku právnych kníh vzhľadom na svoju povahu 
predpokladu platnosti náboženských úkonov

•3 dimenzie čistoty, chápané v ich celkovej jednote – telesná, morálna a rituálna čistota

•Opak čistoty = poškvrnenie, diferencovaná podľa viacerých kritérií

•Z teologického hľadiska – hmotné a mentálne poškvrnenie

•Z právneho hľadiska (prakticky závažnejšie) – vecné a náboženské; ťažké (džanába) a 
ľahké (hadat)

•Ťažké poškvrnenie – napr. akýkoľvek pohlavný styk

•Dôsledky – zákaz prítomnosti v mešite alebo prednášať verše z Koránu (t.j. znemožnenie plniť 
si povinnosti človeka k Bohu)

•Ľahké poškvrnenie – napr. dotknutie sa nečistej veci (víno, liehoviny, nečisté zvieratá –
psi, prasatá,...)

•Dôsledky – zákaz vykonávať modlitbu, dotýkať sa Koránu

•Odstránenie poškvrnenia – rituálne očistné omytie tela (vodou, resp. podľa okolností 
jemným pieskom) sprevádzané zbožným predsavzatím a myšlienkou na Boha (očista 
srdca i ducha); diferencované podľa závažnosti poškvrnenia

•Ťažké poškvrnenie – úplné omytie celého tela (ghusl)

•Ľahké poškvrnenie – čiastočné omytie tela (jeho častí)



Povinnosti človeka k Bohu (ibádát)
Päť pilierov islamu

• Vyznanie viery (šaháda)

• Najdôležitejší pilier islamu – vyjadrenie príslušnosti k islamu a odovzdanosti 
do vôle Božej

• „Vyznávam, že nie je boha okrem Boha a Mohammed je Posol Boží.“

• Zložené z dvoch pasáží Koránu (47:19, 48:29)

• Odmietnutie (tahlíl) – odmietnutie iných božstiev

• Uistenie (itbát) – prijatie jediného Boha a potvrdenie Mohammedovho
prorockého poslania

• Náboženské a právne dôsledky vyznania viery

• Prednesením vyznania sa osoba stáva moslimom so všetkými z toho 
plynúcimi právami a povinnosťami

• Korán zakazuje vynútené konverzie k islamu (2:256 – „V náboženstve niet 
donútenia.“)

• Neplatnosť vyznania učineného pod nátlakom alebo za účelom osobného 
prospechu (neúprimne)

• V ideálnom prípade posledné slová umierajúceho (odpoveď na otázku 
anjelov „Kto je tvoj Boh?“) – získanie spôsobilosti na vstup do raja



Povinnosti človeka k Bohu (ibádát)

Päť pilierov islamu

• Modlitba (salát)

• Hlavná a každodenná náboženská povinnosť každého dospelého a duševne 
zdravého moslima (muža i ženy)

• Choré osoby majú v závislosti na ich zdravotnom stave rôzne úľavy (jednoduchšia verzia 
modlitby alebo jej odpustenie pri stanovení budúcej náhrady po uzdravení)

• Každý dospelý muž musí poznať modlitbu aby bol schopný ju na vyzvanie viesť ako 
imám (duchovný) + musí byť vzdelaný a mať v komunite rešpekt

• Jediná forma bohoslužby – islam nemá štandardizovanú liturgiu ako kresťanstvo

• Výnimka – povinná modlitba v piatok pre všetkých dospelých zdravých mužov

• Zanedbanie modlitby = odklon od viery

• Zanedbanie modlitby kalifom = dôvod na jeho zosadenie

• Podmienky pre vykonanie modlitby

• Rituálna čistota modliaceho sa moslima

• Čistota miesta, kde sa modlitba uskutočňuje (modliaci koberček)

• Čistota odevu modliaceho sa moslima (zakrytie nevhodnej nahoty tela)

• Dodržanie modlitebného smeru k Mekke (výklenok v mešite – mihráb)

• Dodržanie modlitebného času (Korán + Mohammedova prax)



Povinnosti človeka k Bohu (ibádát)

Päť pilierov islamu

• Almužna (zakát)

• Svetský rozmer – forma náboženskej dane (zakotvená zákonom alebo 
povinná podľa ústavy), používanej na všeobecne prospešné a dobročinné 
účely (sociálna spravodlivosť a solidarita)

• Podpora tzv. „potrebných“ (chudobní moslimovia a konvertiti; moslim, ktorý sa 
zadlžil bohumilým činom; výbercovia almužny) alebo verejnoprospešných 
činností (stavba škôl, mešít, studní,...)

• Dnes v zásade štátna daň, vyberaná štátnymi úradmi len v peniazoch; 
nevylučuje dobrovoľnú almužnu (sadaqa), platenú priamo jej adresátom

• Náboženský rozmer – vrátenie časti majetku, ktorý Boh umožnil človeku 
získať; povinný odpustok za hriešnu túhu vlastniť – očistenie zvyšného 
majetku

• Povinnosť odvádzať almužnu má každý dospelý moslim, ktorého majetok 
presahuje zákonom stanovené minimum

• Povinnosť nemajú otroci, inoverci, telesne a duševne postihnutí a deti

• Povinnosť sa vzťahuje na niektoré druhy najmä hnuteľného majetku –
vypestovanú úrodu, dobytok, drahé kovy, peniaze



Povinnosti človeka k Bohu (ibádát)

Päť pilierov islamu

• Pôst (sawm)

• Povinnosť dodržiavať pôst (zdržať sa od úsvitu do súmraku jedenia, 
pitia, fajčenia, oddávaniu sa zmyslovej rozkoši, hádok, ohovárania, 
vulgárností,...) počas pôstneho mesiaca ramadán (deviaty z dvanástich 
lunárnych mesiacov, trvajúci 29-30 dní)

• Vzťahuje sa na každého dospelého, duševne i fyzicky zdravého 
moslima (deti sú k pôstu vedené cca. od 10 rokov veku)

• Výnimky – staré a choré osoby, tehotné a kojace ženy, ľudia vykonávajúci 
ťažkú fyzickú prácu, ľudia na cestách

• Pôst zahŕňa i povinnosť na začiatku každého dňa alebo aspoň 
samotného ramadánu vysloviť zbožné predsavzatie (níja)

• Za vymeškanie pôstu je stanovená náhrada – nahradenie pôstu iný 
deň alebo poskytnutie stravy chudobným

• Pri úmyselnom porušení pôstu – okrem náhrady aj povinnosť vykonať 
kajúcny skutok (tzv. kaffára – 60 dodatočných dní pôstu alebo nakŕmenie 
60 chudobných moslimov)



Povinnosti človeka k Bohu (ibádát)

Päť pilierov islamu

•Púť do Mekky (hadždž)

•Povinnosť aspoň raz za život vykonať púť do Mekky, vzťahujúca sa na všetkých 
dospelých a telesne i duševne zdravých moslimov (mužov i ženy), zakotvená priamo v 
Koráne (3:97)

•Nevzťahuje sa na otrokov a ženy bez manžela/mužského príbuzného, ktorý by ich 
odprevadil

•Pripúšťa sa i vykonanie púte za použitia náhradníka

•Dva druhy púte do Mekky

•Malá púť (umra) – individuálny zbožný čin, vykonateľný kedykoľvek

•Hadždž – hromadná púť vykonávaná v určených dňoch mesiaca dú l-hidždža (12. 
mesiac moslimského kalendára)

•Obrady podobné s umrou, no sú dlhšie a bohatšie

•Povinnosti spojené s účasťou na púti hadždž

•Pútnik musí usporiadať svoje osobné pomery (zaplatiť dlhy, zaistiť rodinu na dobu svojej 
neprítomnosti, vyrovnať sa so svojimi hriechmi, vyrieknuť predsavzatie žiť  čestnejšie voči Bohu i 
ľuďom)

•Nosenie osobitného odevu ihrám (dva pruhy bielej látky, ovinuté okolo bokov a 
prehodené cez  ľavé rameno, zaviazané na uzol)

•Vykonanie predpísaných úkonov (7-krát obísť svätyňu Kaaba, kameňovanie Satana,...)



Povinnosti človeka k Bohu (ibádát)
Džihád

• V širšom význame = všeobecné úsilie o upevňovanie a šírenie viery v zmysle 
úsilia o rozvoj vlastnej osobnosti i pôsobenia na ostatných

• „Posvätný zápas“ (preklad do európskych jazykov) – zahŕňa všetky varianty 
džihádu od mentálneho úsilia po ozbrojený boj

• „Svätá vojna“ – v arabčine takýto význam džihádu neexistuje, vzdialená 
podoba s džihádom mečom 

• Formy džihádu

• Veľký džihád – premáhanie vlastných vášní; každodenný boj proti 
ignorancii, chudobe, chorobám a pod.; hľadanie poznania; misijné úsilie –
mierové šírenie islamu

• Malý džihád – ozbrojený džihád proti neveriacim alebo domácim 
odpadlíkom od viery

• Džihád srdcom (neustále prehlbovanie osobnej zbožnosti, premáhanie 
hriechu a pokušenia), džihád jazykom (misijná činnosť a poukazovanie na 
zavrhnutiahodné činy), džihád rukou (charitatívna činnosť), džihád mečom 
(vedenie vojny za šírenie islamu)

• Kolektívna povinnosť – každý zdravý muž je ňou viazaný, ak je treba jeho 
osobného prispenia (ak nestačí existujúce moslimské vojsko)



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Všeobecné princípy

•Muámalát v užššom zmysle = dvojstranné právne vzťahy medzi 
ľuďmi navzájom

•Aj napriek svetskej povahe ich obsahu sa normy muámalátu usilujú o súlad s 
morálkou a Božími prikázaniami

•Úmysel, resp. vôľa (níja) v islamskom práve

•Zásadný význam

•pri náboženských povinnostiach je úmysel vykonať predpísaný 
úkon podmienkou jeho platnosti

•Vyžaduje sa jednota úmyslu a jeho prejavu – nestačí úmysel alebo 
len prejav

•Pri svetských úkonoch – postačuje aj naplnenie formálnych znakov 
prejavu vôle, samotný úmysel (resp. vôľa) môže absentovať

•Vždy keď je úmysel, resp. vôľa preukázateľná, považuje sa právny úkon 
za platný (v praxi spravidla riešené kazuisticky)

•Písaný prejav vôle je plne akceptovaný len od nemej osoby



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)
Všeobecné princípy

• Omyl

• Islamské právo dôsledne nerieši problematiku omylu v právnych úkonoch

• Obetiam omylu sa neposkytuje významnejšia právna ochrana

• Len v prípade trestnoprávneho postihu prípadov závažného podvodu

• Nátlak (ikráh)

• Právne úkony uskutočnené pod nátlakom (hrozba smrťou alebo ťažkým 
ublížením na zdarví) je možné zrušiť

• Výnimka – prípady, ak je následkom vynúteného úkonu bohumilá skutočnosť 
(prepustenie otroka)

• Lehoty a plynutie času

• Čakacia lehota uložená žene po ukončení manželstva/otrokyni po zmene 
vlastníka – získanie istoty v otázke otcovstva/vlastníctva počatého alebo 
narodeného dieťaťa

• Lehoty týkajúce sa vydržania, plynutie času v špecifických zmluvných 
vzťahoch (napr. nájom), premlčacia lehota pre priznanie nároku na súde (v 
Osmanskej ríši 15 rokov)

• Lehoty majú byť v zásade určité



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Všeobecné princípy

• Podmienky (šurút)

• Rôzne chápanie podmienok

• Predpoklad platnosti právneho úkonu

• Podmienky obsiahnuté ex lege v príslušnom type transakcie

• Podmienky, ktorých splnením sa dodržuje nábožensko-právna 
povinnosť (odvedenie zakátu)

• Podmienky, ktoré sú predpokladom vzniku/zániku ďalšej povinnosti 
alebo záväzku

• V určitých prípadoch právom vyžadované (napr. pri podstúpení 
prísahy), inokedy vylúčené (okamžitý prevod vlastníctva a 
záväzky týkajúce sa peňazí – nebezpečenstvo úroku)

• Podmienka (ale aj lehota) dojednaná v rozpore s právom 
spôsobuje neplatnosť celého právneho úkonu



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Všeobecné princípy

• Právne zastúpenie

• Rozličná úprava pre náboženské a svetské úkony

• Náboženské úkony – zastúpenie v zásade možné pri úkonoch 
týkajúcich sa majetku, nie však pri osobných povinnostiach (rituálna 
očista alebo modlitba; výnimka pri púti do Mekky)

• Svetské úkony – riešené kazuisticky

• Splnomocnenec koná podľa príkazov a vždy s následkami pre 
zastúpeného (výnimka – konanie v excese s výsledkom vo forme bohumilej 
skutočnosti)

• Rozlišovanie generálnej plnej moci a obmedzeného splnomocnenia 
(splnomocnenec koná iba ako posol – aj osoby bez spôsobilosti na právne 
úkony)

• Zákonný zástupca – tzv. walí, t.j. najbližší mužský príbuzný pre ženy a 
maloletých

• Poručník/opatrovník menovaný závetom – rovnaké práva ako zákonný 
zástupca (walí)



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Osobné právo

• Právna subjektivita (ahlíja)

• Nadobúdaná narodením

• Nenarodené dieťa môže dediť alebo byť predmetom 
právnych úkonov ak je otrokom (môže byť prepustené z 
otroctva, predané či odkázané v závete)

• Právne úkony sú platné ak sa dieťa narodí do 6 mesiacov od ich 
uskutočnenia

• Zaniká smrťou

• Pri nezvestných osobách uplynutím 90 až 120 lunárnych 
rokov od ich narodenia

• Dve kategórie právnej subjektivity

• Spôsobilosť na práva a povinnosti (ahlíja al-wudžúb)

• Spôsobilosť na právne úkony (ahlíja al-adá)



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Osobné právo

• Obmedzenie právnej subjektivity

• Plnú právnu subjektivitu má slobodný, duševne zdravý, plnoletý moslim, ktorý 
je súčasne zodpovedný (mukallaf)

• Plnoletosť určovaná na základe fyzických znakov alebo vyhlásením za plnoletú 
dosiahnutím veku 15 lunárnych rokov

• Zodpovedná osoba (mukallaf) je schopná úmyselného konania –
zodpovednosť = podmienka vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti

• Slabomyseľné osoby a deti sú spôsobilé len na právne úkony, ktoré sú v ich prospech 
(prijatie daru alebo almužny)

• Márnotratnosť – dôvod obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo uvalenia 
kurately (opatrovníctva) do dosiahnutia veku 25 rokov

• Dobrý charakter a dôveryhodnosť – podmienka pre svedčenie na súde (osoba nesmie 
byť hriešnik)

• Právnické osoby

• v islamskom práve neexistujú PO, ani štátna pokladnica/fiscus – vlastníkom 
majetku je umma (spoločenstvo všetkých moslimov)

• Šaríᶜa waqf (pl. Awqfá) – majetok alebo časť majetku (nehnuteľný i hnuteľný) 
zakladateľa tejto inštitúcie, ktorého výťažky idú na charitatívne účely



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Osobné právo

•Právne postavenie žien

•Determinované patriarchálnou organizáciou rodiny a spoločnosti

•Náboženstvom podložená podriadenosť ženy mužovi

•Nevýhodnejšie právne postavenie ženy (menšie práva, ale i menej 
povinností)

•V otázkach odškodnenia, svedectva a dedenia sa žena ráta za ½ 
muža

•Žena nepatrí k širšej rodine – spoločenstvu (áqila), ktoré je 
zodpovedné za prehrešky svojich príslušníkov, vykonáva trest 
alebo vymáha odškodné

•Manželské otázky (sobáš, manželské povinnosti, rozvod) –
ženine obmedzené práva môže manžel rozšíriť (priznať z vlastnej 
vôle právo na rozvod)

•Rovnocenné postavenie s mužmi v majetkovom a záväzkovom 
práve



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Osobné právo

• Právne postavenie otrokov

• Determinované tradíciami patriarchálnej spoločnosti

• Stav otroctva z náboženského hľadiska – otrok = osoba, 
ľudská bytosť

• Stav otroctva z hľadiska svetského práva – otrok je 
podriadený vôli pána, má obmedzenú právnu subjektivitu a 
súčasne je chápaný ako vec (majetok)

• Upadnutie do otroctva

• Narodením matke, ktorá je otrokyňa

• Zajatím pri vojne ak je zajatec nemoslim a jeho kmeň/štát 
nemá s islamským štátom ochrannú zmluvu

• Islamské právo nepozná dlžnícke otroctvo = slobodný moslim 
sa na území islamského štátu otrokom stať nemôže



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Osobné právo

• Právne postavenie nemoslimov

• Základ právnej úpravy – vojnové právo

• Po dobytí ich územia mohli nemoslimovia buď konvertovať k islamu, podriadiť 
sa nadvláde islamského štátu alebo boli okrem žien, detí a otrokov popravení

• Právny status nemoslimov určený kapitulačnou zmluvou (dhimma – t.j. 
záväzok, povinnosť)

• Porazení nemoslimovia sa podriadili islamskej moci a moslimovia sa zaviazali 
chrániť život a majetok ich zmluvných „partnerov“ (dhimmí)

• Na nemoslimov sa vzťahovala povinnosť platiť daň z hlavy (džizja) alebo daň z 
pôdy (charadž)

• Ďalšie povinnosti a zákazy (aspoň teoreticky) – osobitné oblečenie, označovanie 
obydlí, zákaz nosiť zbrane, zákaz stavať nové synagógy, kostoly alebo pustovne,...

• Kategórie nemoslimov – „ľud Knihy“ (ahl al-kitáb, osoby popierajúce základy 
islamu), zoroastrijci (žijú v Perzii) a pohania (islamom neuznávané náboženstvá)

• Dôsledky statusu nemoslima

• Čiastočná prekážka manželstva (disparitas cultus), rovnosť vo veciach majetkových a 
záväzkových, neprípustnosť svedectva proti moslimovi (proti nemoslimovi áno) 



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)
Rodinné právo

• Rodina

• Spoločenstvo osôb založené na pokrvnom príbuzenstve

• Islam uznáva aj iné kritéria príslušnosti k rodine (širšie rodinné zväzky), nie však 
kmeňovú príslušnosť

• Manželstvo

• Inštitút budovaný na kontraktuálnom základe – zmluvný vzťah, ktorý sa vyvinul 
so zmluvy o predaji nevesty

• Nejedná sa o zmluvu medzi snúbencami – zmluvu uzatvára ženích so 
zákonným zástupcom nevesty (walí)

• Pre platnosť zmluvy a tým aj potvrdenie existencie manželstva sa vyžaduje prítomnosť 
svedkov (2 muži alebo 1 muž a 2 ženy)

• Ženích súčasne vypláca priamo neveste zásnubný dar, tzv. obvenenie (mahr)

• Povolená polygamia – slobodný moslimský muž môže mať až 4 manželky ak ich 
vie zaopatriť primerane svojmu postaveniu

• Uzatváranie manželstva maloletými a dospelými ženami

• Walí môže vydať maloletú ženu aj proti jej vôli - ako dospelá má právo na rozvod

• Dospelá žena sa smie vydať podľa vlastnej vôle, walí však má právo odporu ak je 
snúbenec nižšieho spoločenského postavenia alebo rozdielneho rodu



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)
Rodinné právo

• Manželské prekážky

• Rozdielne vyznanie snúbencov (moslim si smie vziať ženu spomedzi ľudu 
Knihy, muž spomedzi ľudu Knihy si nemôže vziať moslimku)

• Príbuzenstvo (povolený je sobáš napr. so sesternicou)

• Rozvod

• Spravidla chápaný ako subjektívne právo manžela, u manželky len 
výnimočne

• Rozlišovanie rozvodov na odvolateľný (pri vyslovení formuly zapudenia 
manželky) a definitívny rozvod (vyslovenie formuly zapudenia manželky v situácii 
keď manželstvo nebolo konzumované)

• Zapudenie manželky – 3-krát sa vysloví formula „zapudzujem ťa“

• Vždy raz v období medzi dvomi menštruačnými periódami manželky

• Za sebou v jednom úkone – zakázaný, no napriek tomu platný spôsob zapudenia

• Ďalšie druhy rozvodu – dohoda manželov (podmienená vzdaním sa majetkových 
nárokov zo strany manželky); vyplatením sa manželky z manželstva; splnením 
prísahy zdržanlivosti (manžel sa po 4 mesiace zdrží manželského sexuálneho styku)

• Čakacia doba po rozvode (idda) – prekážka uzavrieť manželstvo



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)
Rodinné právo

• Vzťahy medzi manželmi – práva a povinnosti manželov

• Práva manžela

• Právo trestať manželku pre neplnenie si manželských povinností (fyzicky alebo 
odopretím stravy)

• Právo zakázať manželke opustenie obydlia

• Právo odoprieť prístup manželkiných príbuzných do obydlia

• Práva manželky

• Právo odoprieť sprevádzať manžela na cestách spolu s deťmi

• Zvýhodnenie v oblasti opatrovania detí (chlapci do 7-9 rokov, dievčatá do 
dovŕšenia dospelosti)

• Majetkové vzťahy medzi manželmi

• Neexistujú inštitúty vena ani majetkové spoločenstva manželov

• Náhradné inštitúty – obvenenie (mahr), vyživovacia povinnosť manžela voči 
manželke (jedlo, oblečenie, ubytovanie v bohatej rodine aj sluha), žena tiež nenesie 
náklady na vedenie domácnosti

• Adopcia

• Inštitút adopcie v islamskom páve neexistuje (zakázané priamo Koránom – 33:4), 
supluje ho však inštitút uznania dieťaťa za vlastné



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Dedičské právo

• Neuplatňuje sa zásada univerzálnej sukcesie ani možnosť ustanoviť dediča len 
pre jednotlivý predmet z pozostalosti (heredis institutio ex re certa)

• Z pozostalosti sa prioritne hradia náklady na pohreb poručiteľa a jeho dlžoby

• Ak po úhrade týchto povinností niečo zvýši, majetok sa delí medzi dedičov 
určených komplikovanou dedičskou postupnosťou

• Dve formy dedenia

• Zákonné dedenie

• Dedičská postupnosť určená 9 dedičskými triedami (osoby oprávnené na fixný 
podiel – t.j. deti, manželka a najbližší pokrvní príbuzní, mužskí príbuzní z okruhu širšej 
rodiny, ostatní mužskí a ženskí príbuzní z užšej rodiny,...)

• Neuplatňuje sa zásada dedičskej reprezentácie (potomkovia zosnulého dediča 
nenastupujú na jeho miesto)

• Bližší príbuzní vyraďujú vzdialenejších príbuzných

• Testamentárne dedenie

• Zahŕňa právo menovať vykonávateľa závetu (tzv. wasí, ktorý musí menovanie 
prijať; je zodpovedný len za rozdelenie pozostalosti) a právo urobiť odkaz (zakladá 
právo in rem, t.j. priamo ku konkrétnym veciam; limitované do výšky 1/3 výšky celej 
pozostalosti)



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)
Majetkové právo

• Vlastnícke právo (milk)

• Právo vlastníka (málik) na úplné (t.j. všestranné) a výlučné nakladanie s 
vecou

• Predmet vlastníckeho práva – môže ním byť hmotná i nehmotná vec 
(spravidla v zmysle subjektívneho práva)

• Vo vecnoprávnych vzťahoch sa rozlišuje vec (ajn) a nárok (dajn), úžitok 
veci (manfa-a) a podstata veci (raqaba)

• Úžitok veci (manfa-a) = požívacie a užívacie právo, samostatný predmet 
transakcií

• Nadobúdanie vlastníckeho práva

• Originárne – najmä okupácia veci bez vlastníka, prírastkom, vydržanie,...

• Derivatívne – prevodom držby, t.j. odovzdanie a prevzatie veci; 
transakciami, ktoré zakladajú právo priamo k veciam (dedenie, odkaz)

• Držba (jad)

• Nerozlišuje sa medzi držbou a detenciou; držbe sa právna ochrana 
neposkytuje

• Rozlišuje sa držba v dobrej viere, oprávnená držba a neoprávnená držba



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)
Majetkové právo

• Spoluvlastníctvo

• Zakladané najmä pri vlastníctve pôdy alebo otrokov – spoluvlastnícke 
podiely vyjadrené vo forme ideálnych podielov na veci

• Predaj spoluvlastníckeho podielu spravidla podmienený súhlasom ostatných 
spoluvlastníkov

• Vznik – dedením, splynutím vecí (obmedzujú sa dispozičné oprávnenia 
spoluvlastníkov), vznikom zisku pri obchodnom partnerstve

• Zánik – rozdelením veci (aj proti vôli ostatných spoluvlastníkov ak sa 
nezníži hodnota podielov alebo využiteľnosť veci)

• Vecné práva k cudzej veci

• Služobnosti – právo cesty, prietoku a výtoku vody, napájania dobytka,...

• Právo stavby – patrí vlastníkovi pozemku, ktorý ho nemôže scudziť

• Právo na obsadenie nehnuteľnosti – pôdy, za účelom jej obrobenia (vždy 
podlieha schváleniu imámom)

• Predkupné právo – priznávané spoluvlastníkom, vlastníkom služobností 
a vlastníkom priľahlých pozemkov



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)
Záväzkové právo

• Platí všeobecný zákaz úrokov a akéhokoľvek plnenia, na ktorý nie je právny 
nárok (ribá), ako aj zákaz aleatórnych zmlúv (stávky a hazardné hry)

• Neexistuje zásada zmluvnej slobody – snaha o etickú kontrolu transakcií

• Určitá voľnosť zmluvných vzťahov sa však pripúšťa – abstraktný záväzok 
(dajn mutlaq), t.j. uznanie dlhu bez ohľadu na jeho pôvod

• Osobitne sa nerozlišuje pojem „záväzok“ alebo „obligácia“ v kontinentálnom 
zmysle – hovorí sa o nároku, resp. dlhu (dajn)

• Nárok vzniká zo zmluvy (aqd), t.j. spravidla neformálneho dvojstranného 
právneho úkonu

• Podmienky vzniku – ponuka (ídžáb) a jej akceptácia (qabúl) za osobnej 
prítomnosti oboch zmluvných strán

• Podmienky zániku – splnenie zmluvou uloženej povinnosti (ífá), napr. 
splatenie dlhu; odpustenie dlhu alebo jeho započítanie; zrieknutie sa nároku 
veriteľom (isqát); zrušenie zmluvy (fasch) – záväzok ako keby nikdy neexistoval; 
priateľské urovnanie (sulh) – po uznaní dlhu sa pôvodná zmluva nahradí novým 
abstraktným záväzkom

• Zodpovednosť v zmluvných vzťahoch – vzniká porušením/nesplnením 
zmluvnej povinnosti, civilným deliktom alebo ich kombináciou



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)
Záväzkové právo

• Osobitné zmluvné typy

• Kúpa/predaj

• Základ pre ďalšie zmluvné typy

• Kontrakt je perfektný ak dôjde ku vzájomnému prevzatiu držby

• Právo odstúpiť od zmluvy musí byť podporené normami islamského práva 
alebo dohodou strán

• Osobitný typ predaja, tzv. salam

• Cena sa zaplatí, no tovar sa dodá neskôr – spôsob financovania 
remeselníkov a obchodníkov

• Zmluvy zakladajúce obchodné partnerstvo (šarikat aqd)

• Mufáwada – neobmedzené  obchodné partnerstvo; spoločníci majú rovnaké 
práva a povinnosti a ručia celým svojím majetkom

• Šarikat inán – spoločníci ručia len do výšky svojich podielov na spoločnom 
kapitáli (cca. kontinentálna spol. s.r.o.)

• Mudáraba – cca. tiché spoločenstvo – založené na zvereneckom pomere a 
splnomocnení, samo partnerstvo vzniká pri deľbe zisku

• Tichý spoločník nesie podiel na strate, zisk má stanovený fixne v %



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Trestné právo

• Neexistuje všeobecná koncepcia trestného práva – teória islamského 
trestného práva sa nezaoberá viacerými základnými pojmami a inštitútmi

• Absencia všeobecného vymedzenia zavinenia a trestnej zodpovednosti

• Neexistujú inštitúty poľahčujúcich okolností, prípravy trestného činu a 
súbehu trestných činov

• Islamské trestné právo má rozpracovaný a odstupňovaný systém trestov

• Obmedzuje sa krvná pomsta vykonávaná rodinou (resp. širšou rodinou) a 
podporuje sa zmier medzi páchateľom a poškodeným (resp. jeho 
pozostalými)

• Delenie trestných činov

• Trestné činy proti Bohu a vojenskej morálke (hadd)

• Súkromnožalobné delikty, pri ktorých vzniká nárok na odškodné alebo 
odplatu (qisás)

• Spoločensky nebezpečné konania trestané na základe úvahy sudcu (tazír)



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Trestné právo

•Trestné činy proti Bohu a vojenskej morálke (hadd)

•Stíhané ex offo – potrestanie je nárokom samotného Boha

•Od stíhania nie je možno upustiť ani so súhlasom poškodeného

•Trestné činy hadd – cudzoložstvo, falošné obvinenie z cudzoložstva, 
pitie alkoholu, krádež, lúpežné prepadnutie na cestách

•Sankcie vychádzajúce z ustanovení Koránu – trest smrti 
(cudzoložstvo), uťatie končatiny (krádež), bičovanie (pitie alkoholu)

•Účinná ľútosť vo forme „aktívneho pokánia“ (tawba) – vedie napr. 
k zmierneniu trestu

•Všeobecná snaha aplikačnej praxe o reštriktívnu aplikáciu noriem 
upravujúcich trestné činy hadd

•Ak je možné páchateľovo konanie podriadiť (subsumovať) pod analogickú 
normu s miernejšou sankciou, sudca (qádí) prezumuje dobrý úmysel 
páchateľa – jeho konanie kvalifikuje menej prísne a ukladá menej prísny 
trest



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)
Trestné právo

• Súkromnožalobné delikty, pri ktorých vzniká nárok na odškodné či odvetu (qisás)

• Trestné činy stíhané na základe súkromnej žaloby, nie ex offo

• Konania označované ako džináját – vražda, zabitie, ublíženie na zdraví, 
poškodenie cudzej veci

• Objektom trestného činu (t.j. hodnotou alebo záujmu, proti ktorému smeruje páchateľovo 
konanie) sú „ľudské práva“, t.j. subjektívne práva individuálnych FO – preto sa 
vymáhajú súkromnou žalobou

• Tresty za konania džináját

• Priznanie „ceny krvi“ (dija) – obdoba stredovekého kompozitného trestania 
(compositio, homagio)

• Priznanie „odvtey“ (qisás) – obdoba ius talionis (ekvivalentná ujma)

• Nariadenie „pokánia“ (kaffára) – náboženský trest, obdobne aj kontinentálne 
stredoveké právo (napr. pôst o chlebe a vode)

• Formy zavinenia

• Priamy úmysel – okrem iného predpokladá použitie vražednej zbrane

• Kvázi priamy úmysel – vražedná zbraň absentuje

• Chyba (resp. omyl)

• Nepriame zavinenie – absentuje fyzické pôsobenie páchateľa



Povinnosti človeka k človeku (muámalát)

Trestné právo

•Spoločensky nebezpečné konania trestané na základe úvahy sudcu 
(tazír)

•Prípady porušenia morálky, podvod, úplatkárstvo a všetky konania, 
ktoré nie sú trestnými činmi hadd a qisás

•Spoločný znak – protispoločenské konanie poškodzujúce celú 
moslimskú spoločnosť

•Trest ukladá sudca (qádí) na základe voľnej úvahy

•Zohľadňuje všetky dôkazy a ostatné okolnosti (páchateľovo 
sociálne postavenie, chovanie, postoj ku skutku, závažnosť činu,...)

•Sudca je pri ukladaní trestu viazaný len hornou hranicou trestnej 
sadzby

•Osobitný spôsob trestania odpadlíctva od viery

•Trest smrti – pripúšťa a odporúča sa priznať odpadlíkovi 3 dni na 
rozmyslenie si návratu k islamu


