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Filozofické a náboženské základy 

Islam ako náboženstvo 

• Islam = monoteistické náboženstvo, ktoré vzniklo na Blízkom východe na 
prelome 6. a 7. stor. n. l. 

• Korene v judaizme, kresťanstve a starosemitských kultúrach 

• Zakladateľ – Mohammed (570-632), pôvodne obchodník z Mekky 

• na základe náboženskej tradície priznané postavenie Proroka – 
sprostredkovateľa Božej vôle, zjavenej mu archanjelom Gabrielom 
vyslaným Allahom 

• Vykladal nejasné (mudžmal) miesta Koránu, vyžadoval podriadenie sa a 
poslušnosť voči Alahovi (vysoká autorita medzi arabskými kmeňmi) 

• Dve hlavné vetvy islamu 

• Sunnitská vetva islamu (ortodoxná) – voliteľnosť kalifov (najvyšších 
svetských a náboženských predstaviteľov) + striktné dodržiavanie sunny 
(zvyklosti a výroky zo života Proroka + prax prvých troch kalifov) 

• Šiítská vetva islamu (heterodoxná, členiaca sa na viacero siekt) – na 
post kalifa môže prísť len priamy Prorokov potomok (po línii bratranca a zaťa 
Alího) + neuznávanie sunny ako prameňa práva 



Filozofické a náboženské základy 
Charakteristické črty islamského práva 

•Islamské právo = zjavené právo 

•Súbor Bohom zjavených pravidiel, záväzných pre každého moslima 

•Platnosť a legitimita odvodzovaná od božského pôvodu 

•Manifestácia božej vôle, nezávislej od autority akéhokoľvek pozemského 
vládcu či jednotlivca 

•Nemennosť islamského práva 

•Zásadná nemennosť a nezmeniteľnosť vzhľadom na božský pôvod 
(aspoň teoreticky) 

•Spoločnosť sa musí prispôsobiť právu, ktoré bolo ľuďom dané Bohom 
raz a navždy (nemá reflektovať zmenu spoločenských podmienok) 

•Islamská právna teória uznáva nesystematickosť, neprístupnosť a 
čiastočnú nezrozumiteľnosť pôvodne zjaveného práva 

•Plný rozsah formulácie dosiahnutý stáročiami práce islamských právnikov 
na základe uznaných prameňov - objavenie a pochopenie formulácií 
existujúceho práva (nie nové normy/nové právo!!!) 



Filozofické a náboženské základy 

Charakteristické črty islamského práva 

• Univerzálnosť islamského práva 

• Životná cesta, chápaná ako spôsob správania sa jednotlivca, 
stanovený Bohom, ktorý treba dodržiavať po celý život od 
narodenia po smrť 

• Šaríᶜa = cesta k zdroji vody; vychodený chodník, po ktorom treba 
ísť 

• Normatívna úprava a regulácia ľudského správania vo 
všetkých jeho dimenziách a oblastiach do najmenších 
podrobností 

• Povinnosti človeka k Bohu (ibádát) 

• Povinnosti človeka k človeku (muámalát) 

• Majetkové, rodinné, dedičské právo; pomimo stojí trestné právo 
(uqúbát) 



Filozofické a náboženské základy 

Charakteristické črty islamského práva 

• Charakter noriem islamského práva 

• Absencia efektívnej sankcie 

• Žiadna sankcia, neplatnosť úkonu, alebo sankcia prenechaná Bohu 

• Odporúčací (nezáväzný) charakter niektorých noriem 

• Rozlíšenie odporúčaných a zavrhnutiahodných činov – ponechané na vôľu 
jednotlivca, ako sa zachová pod hrozbou metafyzického následku (Boží trest) 

• Triedenie ľudských činov z hľadiska ich náboženskej hodnoty 

• Činy povinné podľa Koránu (fard, wádžib), vykonávané individuálne 
(modlitba, pôst) alebo kolektívne (džihád, pohrebná modlitba) 

• Činy odporúčané na základe Prorokových výrokov a praxe (sunna, 
mustahabb, mandúb) 

• Indiferentné činy (neprikázané a nezakázané)(mubáh) 

• Zavrhnutiahodné činy, ktorým sa treba vyhnúť, no nie sú explicitne 
zakázané a trestané (makrúh) 

• Zakázané, hriešne a trestné činy (harám) 



Filozofické a náboženské základy 

Charakteristické črty islamského práva 

• Charakter noriem islamského práva 

• Triedenie ľudských činov z hľadiska ich platnosti v 
záväzkových a vecnoprávnych vzťahoch 

• Správne a platné činy (sahíb, náfid) 

• „Neférové“ konanie, ktoré síce formálne je platné, ale 
súvisí s niečím nepatričným (makrúh) 

• „Skazené“ konanie, ktoré nevyhovuje po formálnej stránke 
a preto ho možno zrušiť alebo napraviť (fásid) 

• Neplatné (nulitné) konanie (bátil) 

• Osobitné prípady nahradenia sankcie v štruktúre normy 
odmenou 

• Reakcia na žiaduce správanie jednotlivca vo forme najmä 
metafyzickej odmeny v raji 



Filozofické a náboženské základy 

Charakteristické črty islamského práva 

• Princíp personality a teritoriality islamského práva 

• Islamské právo = právo upravujúce vzťahy medzi osobami, 
ktoré sa hlásia k islamu bez ohľadu na územie, kde sa 
nachádzajú 

• Princíp personality – islamské právo sa vzťahuje na všetkých 
moslimov žijúcich na celom svete vo svojom plnom rozsahu 

• Princíp teritoriality – islamské právo vo svojej úplnosti platí 
len na území islamského štátu (v klasickom islame význam pri 
trestnom stíhaní) 

• Stíhanie za trestný čin spáchaný mimo územia islamského štátu je 
vylúčené 

• Stíhanie za čin spáchaný na území islamského štátu po jeho 
opustení a opätovnom návrate už možný je 



Filozofické a náboženské základy 

Charakteristické črty islamského práva 

• Heterogénnosť islamského práva 

• Islamské právo (šaríᶜa) = právna fikcia, v praxi neexistuje 
všeobecné islamské právo – rozlišuje sa právo sunnitské a 
šiítske (v Iráne) (+ cháridžovské v Ománe) 

• Aj dominantné sunnitské právo sa líši podľa náhľadov 
jednotlivých právnych škôl (mazhaby) 

• Rôznorodosť názorov na podrobnosti ohľadom hmotného 
práva (slobodný úsudok právnych expertov, miestne zvykové 
právo, lokálne právne tradície a doktríny, metódy práce s 
prameňmi, ich vymedzenie a hierarchia) 

• Zdieľané pramene práva, spoločná právna metodológia, 
filozofické a etické východiská = základ označenia 
islamské právo, resp. islamská právna kultúra 



Filozofické a náboženské základy 

Charakteristické črty islamského práva 

• Islamské právo ako právo právnikov 

• Islamské právo = právo vytvorené právnikmi, resp. súkromnými 
odborníkmi 

• Výraz záujmu zbožných učencov o zaistenie súladu právnych 
vzťahov s náboženskými príkazmi 

• Právna spisba nereflektuje aktuálne potreby a spoločenské 
podmienky – účelom je uviesť chovanie moslimov do súladu s 
náboženstvom 

• Nevyhnutný rozpor medzi teóriou a praxou ako dôsledok 

• Kazuistickosť právnických spisov v dôsledku snahy obsiahnuť 
všetky varianty prípadu 

• Spracúvanie aj čisto nepraktických, metafyzických problémov 
(otázka právnej zodpovednosti démona v ľudskej podobe) 

• Právne knihy – produkt právnej vedy so silu zákona  



Filozofické a náboženské základy 

Charakteristické črty islamského práva 

• Absencia systematického triedenia práva na odvetvia 

• Žiadne delenie na verejné a súkromné právo a jeho odvetvia, 
hmotné či procesné právo 

• Len výslovné rozlišovanie medzi povinnosťami voči Bohu (ibádát) a 
povinnosťami medzi ľuďmi (muámalát) 

• Absencia rozvinutých verejnoprávnych inštitúcií 

• Ústavné inštitúcie – výkon verejných funkcií nie z titulu 
príslušnosti k orgánu/úradu alebo zastávania funkcie, ale z titulu 
kvalifikácie, vzdelania, dôveryhodnosti a záujmu na dodržiavaní 
práva a poriadku (t.j. osobných a charakterových vlastnostiach) 

• Súkromnoprávna povaha niektorých vyslovene 
verejnoprávnych oblastí úpravy – napr. trestné právo 

• Len porušenie povinností voči Bohu je stíhané v pravom slova zmysle 
ex offo, inak súkromnožalobný charakter (riešenie civilného deliktu) 



Historický vývoj islamského práva 

Predislamské obdobie 

• Predštátne zriadenie – kmeň a rod = základné jednotky organizácie 
spoločnosti 

• Dominantný prameň práva – ústne tradovaná právna obyčaj 

• Autorita odvodzovaná od otcov a praotcov, ktorí obyčaje zachovávali od 
nepamäti 

• Zodpovednosť jednotlivca kmeňu a odkazu predkov 

• Výkon práva 

• Poškodený jednotlivec, rod alebo kmeň (absencia štátnych orgánov ochrany 
práva) – princíp krvnej pomsty + súkromné žaloby 

• Medzikmeňové spory riešené vojnou alebo zmluvami (spojenecké, o 
platenej ochrane), prípadne arbitrážou (hakam = ad hoc arbiter vyberaný 
sporovými stranami, spravidla veštec alebo kňaz pohanského kultu - káhin) 

• Základy obchodného práva (Mekka); držba pôdy (Medina); voľnosť v 
otázkach manželského súžitia (polygamia, konkubíny, polyandria, jednoduchý 
rozvod pre muža i ženu); hazardné hry, úroky a špekulácia na trhoch 



Historický vývoj islamského práva 

Mohammed a Korán 

• Prorok Mohammed (570-632) 

• Príslušník kmeňa Qurajšovcov, rodu Hášimovcov – tradície a zvykové právo 

• Ťažké životné skúsenosti vedú k formovaniu sociálneho cítenia 

• Kontakty so Židmi a kresťanmi – predstavy o monoteizme (aj u Arabov), 
svätých knihách a príbuzenstve s Izmaelom (prvorodený syn proroka Abraháma, 
praotca Arabov podľa židovskej i kresťanskej tradície) 

• 610 – prvé zjavenie na hore Híra od archanjela Gabriela 

• Mohammed ako zvestovateľ Božej vôle = počiatok formovania novej viery 

• 622 – Hidžra, t.j. útek Mohammeda a jeho priaznivcov z Mekky do Jatribu 

• Jatribské kmene ponúkajú post arbitra – Mohammed sa stáva Prorokom a 
Poslom Božím, Jatrib sa premenoval na Medinu (mesto Prorokovo) 

• Prekonanie kmeňového zriadenia, Mohammed na čele obce veriacich 

• Medinská ústava – zmluva s jatribskými kmeňmi o prijatí islamu a 
Mohammeda ako náboženského a politického vodcu (zákonodarná, výkonná 
a súdna moc)  



Historický vývoj islamského práva 

Mohammed a Korán 

•Korán (qur‘an) 

•Súhrn božích zjavení, zaznamenaných Mohammedom ako základný 
prameň morálky a návod pre život veriacich 

•Etické odporúčania a zásady 

•Absencia popisu spôsobu ich naplnenia 

•Absencia sankcií za porušenie ustanovení Koránu 

•Odmena v posmrtnom živote za ich dodržiavanie 

•Minimum právnych ustanovení – nesystematicky roztrúsené po 
celom Koráne 

•Absencia úmyslu vytvoriť nový právny poriadok 

•Akceptácia dovtedajšieho obyčajového práva – modifikácia alebo 
zákaz niektorých praktík 

•Obmedzená polygamia (max. 4 manželky), obvenenie (mahr) 
vyplácané neveste, sťaženie rozvodu zavedením čakacej doby 
(idda), zákaz hazardu a pôžičky na úrok, potláčanie krvnej pomsty 



Historický vývoj islamského práva 
Obdobie štyroch pravoverných kalifov 

• Abú Bakr 

• Zvolený kalif (chalífa, t.j. nástupca, námestník Posla Božieho) po Mohammedovej 
smrti 

• Pokračuje v expanzii islamského štátu 

• Umar 

• Prvá administratívna reforma rozsiahlych dobytých území – privilegované 
postavenie arabských moslimov 

• Zriadenie diwánu, t.j. zoznamu bojovníkov a osôb poberajúcich štátnu rentu + 
štátna pokladňa 

• Systematizácia štátnych príjmov (džizja – daň z hlavy a charadž – daň z pôdy 
platená nemoslimami + zakát – náboženská daň platená moslimami) 

• Unifikácia kultových pravidiel na dobytých územiach 

• Utmán 

• Prvá písomná redakcia dovtedy ústne tradovaného Koránu – záväzná verzia bez 
ďalších zmien platná dodnes 

• Alí 

• Mohammedov najbližší mužský príbuzný r. 661 násilne zosadený damašským 
miestodržiteľom Muᶜávijom – počiatok štiepenia na sunitov a šítov 



Historický vývoj islamského práva 

Vláda Umajjovských kalifov (661-750) 

• Obdobie svetskej vlády (mulk) – upevnenie moci a konsolidácia ríše 

• Privilegovaný status Arabov, nepodporuje sa konverzia nemoslimov k islamu 
(strata príjmov z daní), inšpirácia byzantským právom (najmä správa ríše) 

• Nové právne inštitúty a vývojové trendy 

• Sudca (qádí) – sprvu menovaný kalifom (miestodržiteľom) ako ich zástupca v 
súdnych veciach, neskôr však viac samostatnosti 

• Miestne obyčaje a voľná úvaha (aj pri posudzovaní súladu s Koránom) – základ 
pri rozhodovaní 

• Waqf, t.j. zbožné nadácie (pod dohľadom qádího) 

• Majetková podstata a jej výnosy slúžia dobročinným účelom 

• Muftí, t.j. znalec právnej vedy a vykladač Koránu menovaný qádím 

• Dobrozdania v náboženských i svetských veciach – islamizácia práva 

• Právne školy – neformálne zoskupenia právnikov bojujúcich proti 
sekulárnym Umajjovcom za posilnenie Koránskej tradície 

• Vznik myšlienky vytvorenia sunny – lokálna prax + doktrína + náboženský 
ideál = ďalší návod pre výklad práva popri Koráne 



Historický vývoj islamského práva 
Vláda Abbásovských kalifov (750-1258) 

• Oportunistické hlásenie sa k islamským hodnotám v snahe zakryť vlastnú 
despotickú vládu (nové sídlo v Bagdade) 

• Zrovnoprávnenie nearabských moslimov a konvertitov s arabskými moslimami 

• Ústavné reformy 

• Zavedenie úradu wazíra (vezír, 1. minister) – de facto správa a riadenie namiesto 
kalifa 

• Rozvoj právnej vedy a súdnictva 

• Podpora menovania zbožných učencov za sudcov a právnych poradcov (vyžaduje 
sa šaríe) 

• Sudca relatívne nezávislý na svetskej moci, viazanosť šaríou (výnimka – trestné 
právo) 

• Panovníkova normotvorba v medziach šaríe (správne právo + medzery v šaríi) 

• Zavedenie funkcie vrchného sudcu (qádí al-qudát) – najvyšší sudca v krajine a 
kalifov poradca v právnych veciach 

• Zavedenie inštitútu vyšetrovania sťažností (nazar fil-mazálim) – obdoba správneho 
súdnictva (mazálimské súdy), skúmanie pochybení a zneužitia právomocí verejnými 
úradníkmi 

• Muhtasib – inšpektor trhu – policajné funkcie + dohľad nad doržiavaním Koránu 
(oprávnenie podať verejnú žalobu) 



Historický vývoj islamského práva 

Právne školy a následný vývoj právnej doktríny 

• Formatívne obdobie – prelom 8. a 9. storočia, Medina a Kúfa 

• Malikovská, hanefíovská, šafíovská a hanbalovská škola 

• V počiatkoch vplyv lokálnej praxe - voľné používanie vlastného úsudku 
pri formulovaní metodológie a zásad nachádzania práva 

• Postupné rozširovanie využitia analógie (qijás) a metódy hľadania 
vhodnejšieho riešenia v kontexte širšej analógie (istihsán) 

• Usporiadanie hierarchie prameňov islamského práva (aš-Šafiᶜí) – Korán, 
sunna Prorokova, konsenzus moslimskej obce (idžmá) a analógia (qijás) 

• Základ pre vyvodzovanie noriem islamského práva (šaríᶜe) metódou 
idžtihádu, t.j. kvalifikovanej voľnej úvahy právnikov (mudžtáhidov) pri 
hľadaní konkrétneho pravidla v medziach uznaných prameňov práva 

• Výklad, aplikácia a interpretácia nemennej doktríny, nasledovanie 
predchodcov (taqlíd) = strnulosť práva, kazusitickosť, vzdialenosť 
právnej realite, tzv. uzavretie brán idžtihádu až do modernej doby 

• Rast významu neformálnych radcov a odborníkov (sg. muftí) – 
záväzné dobrozdania (sg. fatwá) = úpadok úlohy sudcov (sg. Qádí) 



Historický vývoj islamského práva 

Osmanská ríša 

•Rozsiahle uplatňovanie islamského práva podľa hanefíovskej školy 

•Hierarchická súdna sústava (najvyšší sudca = veľký muftí v Istanbule) sa 
riadi šaríᶜou, splývanie administratívnych a súdnych obvodov (šéf 
polície podriadený qádímu) 

•Centralizácia moci – qádí zodpovedný panovníkovi (menovaný + 
podriadený), právo panovníka atrahovať rozhodovanie konkrétneho 
sporu  

•Qánún, qánún-náme = zákony doplňujúce islamské právo; šaríᶜa sa 
presúva z právnych kníh a spisov do zákonov = cesta k flexibilnej 
zmene práva 

•16. stor. – vrchol rozvoja práva, obdobie unifikácie a zákonodarných 
snáh, následne však úpadok spolu s úpadkom ríše 

•19. stor. – reformy vedúce k sekularizácii práva 

•Kodifikácia sekularizovaného náboženského práva – zákonník 
madžalla (záväzkové a procesné právo, vzor v Code civil) 



Historický vývoj islamského práva 

Obdobie kolonializmu 

• Uplatňovanie šaríᶜe v britských a francúzskych kolóniach 

• Britská India - šaríᶜa zachovávaná vo vzťahu k moslimom 

• Britskí sudcovia (magistrates) od 19. storočia využívajú právne rady 
odborníkov na šaríᶜu (muftí) – často prísnejšie dodržiavanie než pred 
príchodom Britov  

• Interakcia s anglickým právom – sudcovia vyberaní z domáceho 
moslimského obyvateľstva boli preškolení v anglickom práve = 
prenikanie doktríny precedensu a zásad common law a equity do 
islamského práva, Privy Council ako odvolací orgán 

• Anglo-muhammadan law – uplatňovanie autonómnych právnych 
princípov súčasne s existujúcimi prameňmi šaríᶜe 

• Francúzske Alžírsko – zachovávanie šaríᶜe podľa malikovskej školy 

• Chambre de revision musulmane – najvyšší odvolací súd v Alžíre s 
právom odchýliť sa od islamského práva ak odporuje európskej 
predstave spravodlivosti, primeranosti či ľudskosti 

• Modifikácia tradičných interpretácií moslimských právnikov 



Historický vývoj islamského práva 

Interakcie zo západom a modernizácia práva v 20. storočí 

• Vplyv západu na islamské právo do 60. rokov 20. stor. – snaha zachovať 
náboženský charakter práva za súčasnej reinterpretácie stredovekých 
právnych doktrín a dogiem 

• Islamské právo nadobúda podobu zákonov v paragrafovanom znení 

• Snaha poskytnúť sekulárnym a šariatským súdom použiteľné právo s 
jasnými pravidlami aplikácie 

• Súdne reformy – viacinštančné súdnictvo, odvolacie súdy rozhodujú v 
senátoch 

• Sekularizácia práva – štát určuje medze pôsobnosti šaríᶜe (v minulosti 
naopak), odkazy na zásady Božieho práva (často vágne) ostávajú v 
zákonoch prítomné 

• Modernizácia práva – idžtihád (nachádzanie práva kvalifikovanou úvahou) 
nahrádza taqlíd (pridŕžanie sa doktríny predchodcov) 

• 70. a 80. roky 20. stor. – islamské hnutia bojujúce proti sekularizácii = 
návrat k islamskému právu, zakotvené aj priamo v ústave a realizované v 
zákonoch (najmä trestné, rodinné či dedičské právo) 


