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TEZE pro Debatní dny 
Státy s početnými muslimskými menšinami by měly povolit užívání práva šáría v rámci 

jejich právních systémů 

Oblast: Člověk a společnost - občanský a společenský základ - náboženství a reliogionistika 

Popis: 

Právo šáría se odkazuje na systém islámského práva odvozeného z Koránu. Jedním z hlavních 

požadavků politických stoupenců islámu v pozdním dvacátém století bylo to, aby se ze šáríi 

stal základ právního systému muslimských zemí. Většina muslimských států nyní tvrdí, že 

mají právní systém odvozený od šáríi, ačkoli např. takové Turecko nebo Sýrie se stále 

prohlašují za světské státy.  V praxi se způsob, jakým se uplatňují principy šáríi, značně liší a 

jsou v islámském světě zdrojem mnohých diskuzí. Dokonce i ve státech jako Saudská Arábie a 

Irán, kde je šaría nejvýraznější, je její užití stále sporné, protože existují školy s různou 

islámskou filozofií, které dávají důraz na různý výklad šaríi. 

V neislámských zemích, zvláště v západních demokraciích, má šária špatnou reputaci. Je 

spojována s tvrdými tresty, jako např. useknutí ruky za krádež, ukamenování ženy obviněné 

z cizoložství a časté užívání veřejných poprav za závažné trestné činy. Šária je také 

považována za neslučitelnou s konceptem všeobecných lidských práv, namísto toho je 

vnímána jako něco, co na společnost uvaluje přísnou konformitu – např. ti, kteří opustí islám, 

mohou být tvrdě potrestáni za pokus o výkon svobody vyznání. Šáría je považována za 

obzvláště diskriminující vůči ženám, které např. nemohou zažádat o rozvod a také v případě 

dědictví stojí na nižší pozici než muži.  

Mnoho muslimů si myslí, že šáría je na západě pouze špatně pochopena. Argumentují tím, že 

jí náleží autorita božského zjevení a že tedy vyjadřuje velký zájem o sociální spravedlnost a 

spravedlivé zacházení.  Islámské skupiny ve státech s výraznou muslimskou menšinou 

požadují, aby se soudy práva šáría staly prostředkem k řešení sporů v rámci jejich komunity, 

ačkoli tyto požadavky nejsou podporovány úplně všemi muslimy. Příklady takového přístupu 

existují v několika zemích světa, včetně Indie a Nigérie, které mají obě početné muslimské 

obyvatelstvo, které je schopno řídit si své vlastní záležitosti pomocí práva šáría, ačkoli je to 

v obou státech stále zdrojem debat. Co se týče západu, Kanada zažila v roce 2004 řadu živých 

diskuzí týkajících se uznání autority soudů šáríi v některých oblastech civilního práva, 

nakonec však vláda Ontaria takovou změnu nepřipustila.  
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PRO       PROTI 

V multikulturních společnostech bychom měli 
respektovat zvyky a náboženské hodnoty 
menšinových komunit a uznat je také v rámci 
právního systému, pokud není v rozporu se 
základními právními principy. Soudům šáríi by 
tedy mělo být umožněno rozhodovat spory 
v rámci muslimské komunity v případě, že obě 
strany sporu dopředu odsouhlasí fakt, že budou 
slyšeny u náboženského soudu. Většina 
takových případů bude pravděpodobně 
zahrnovat otázky rodinného práva, jako 
manželství, rozvod a poručnictví, a dědictví. 
Šáría je již dnes v muslimských komunitách 
neformálně užívána k řešení sporů, proto by 
taková změna pouze formálně uznala něco, co 
již v reálu existuje. 

V jedné zemi může existovat pouze jeden právní 
systém, jinak je autorita státu ohrožena. Se 
všemi občany musí být zacházeno stejně a jejich 
práva musí být garantována státem, čehož nelze 
dosáhnout existencí samostatných jurisdikcí, 
které nepodléhají veřejné a demokratické 
kontrole. Pokud se některý z občanů rozhodně 
k urovnání sporu neformální cestou, tedy u 
náboženského soudu, je to v pořádku – stát by 
však neměl uznávat za platné jak samotné 
řízení, tak i jeho výsledek.  

 

Užití náboženských soudů pro urovnání sporů 
v rámci určité komunity není žádnou novinkou. 
Ve Velké Británii a v Kanadě již dlouho fungují 
židovské soudy, které rozhodují v rámci 
ortodoxní židovské komunity, a jejich pravidla 
jsou státem uznávána a potvrzována. Tyto 
soudy působí ve stejných oblastech, které by 
právo šáría zaštiťovalo pro muslimy. Bylo by 
přece nespravedlivé povolit fungování 
židovských soudů a současně zakázat soudy 
šáríi. Takový přístup pouze vyvolá napětí ve 
společnosti a pocit odcizení muslimů ve státě. 

 

Přestože v některých zemích fungují židovské 
soudy, opozice je ještě nemusí podporovat. 
Může namítat, že stát by neměl uznávat takové 
nálezy, zvláště proto, že mohou být v konfliktu 
s obecnějšími právy (např. práva žen při 
rozvodu). I kdyby byly židovské soudy uznány za 
součást statu quo, nemělo by být to samé 
přiznáno soudům práva šáría, protože fungují 
na odlišných principech. Právo šáría zaštiťuje 
celý systém pro organizování společnosti, 
včetně vlády státu, je proto obtížné jen tak 
vybrat rodinné právo a aplikovat jej odděleně. 
Jakýkoli pokus aplikovat právo šáría pouze 
částečně proto povede akorát k tomu, že 
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muslimové budou požadovat i uznání ostatních, 
daleko radikálnějších pravidel. 

Šáría je často špatně pochopena. Ve skutečnosti 
se nejedná o krutý systém, ale právě naopak o 
lidský. Zdůrazňuje hodnoty jako spravedlnost a 
rovnost a připomíná morální hodnoty, které 
západní svět již zapomněl. Některé drsnější 
tresty, které se používají ve jménu šáríi, jsou 
často spojeny s určitou interpretací islámu - jen 
málokdo je toho názoru, že se aplikuje všude a 
za všech okolností. Někteří odborníci tvrdí, že 
povolení šáríi v západních zemích by podpořilo 
nové myšlení v rámci islámu a vytvořila by se 
tak alternativa ke krutým interpretacím, které 
se objevují v některých islámských státech. 
V každém případě však návrh počítá 
se zaměřením činnosti těchto soudů pouze na 
oblast civilního a rodinného práva – trestné činy 
a tresty by zůstaly čistě v pravomoci státu. 

Šáría je velice krutý systém, který se staví do 
konfliktu s právy a hodnotami západního světa. 
Stejně jako udělování přísných trestů jako 
ukamenování, bičování, amputace či veřejné 
popravy, šáría také brání muslimům přejít k jiné 
víře, a to pod hrozbou trestu smrti. Ženy jsou 
podle šáríi hodny nižšího postavení než muži, 
s méně právy v případě rozvodu (pouze muži 
mohou zahájit rozvodové řízení a jsou to 
zpravidla oni, kterým jsou svěřeny děti) a 
dědictví. Proto bychom v žádném případě 
neměly dovolit, aby v moderním státě existoval 
takový tyranský systém. 

 

 


