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AZ ISZLÁM JOG  

 
PRIEGER ADRIENN∗–MÁTYÁS IMRE∗∗ 

 
Az iszlám jog földrajzilag, de dogmatikailag is távol áll az európai jogalkalmazótól és annak jogfel-
fogásától. Hosszú időn keresztül megmaradt ez a távolság, ám az utóbbi évtizedek fejleményei, a 
globalizáció, az európai határok relativizálódása, a bevándorlás fokozódása indokolttá teszi, hogy 
közelebbről megismerkedjünk ezzel a sajátos jogrendszerrel, hiszen előbb-utóbb az európai jogászság 
is érintett lehet az iszlám jog alkalmazásában. Ezzel párhuzamosan emberi jogi problémák is felme-
rülhetnek, ennek megítélése azonban főként kulturális nézőpont kérdése. Alábbi cikkben az iszlám 
jog rendszerét és forrásait mutatjuk be.  
Kulcsszavak: jogalkalmazás, demográfiai folyamatok, Korán, saría, dín, iszlám értékrendje, jogfor-
rások, emberi jogok, alapvető jogok az iszlámban. 
 
Islamic law is far away from the European lawyers and their concept of law both geographically and 
dogmatically. That distance has been kept up for long time but the processes of the last decades, the 
globalization, the relativization of European borders and the increasing of immigration make it 
reasonable to take a closer look at that special legal system since also European lawyers can be 
involved in the application of Islamic law. Parallelly, human rights difficulties may arise, their 
evaluation is, however, mainly question of cultural aspect. This article is dealing with the system and 
sources of Islamic law.  
Keywords: application of law, demographic processes, Quran, saría, dín, core values of Islam, legal 
sources, fundamental rights in Islam. 
 
1. Bevezetés 
 
A XXI. század viszonyai között egyre nagyobb figyelem irányul az iszlám országokra, 
amelyek államrendjét, berendezkedését, vallási előírásait, erkölcseit és szokásait kíváncsi-
sággal vegyes borzongással próbálja értelmezni a kívülálló. 

Mindez nem csak azért van így, mert a modern európai, liberális demokráciákban magá-
tól értetődő a szekularizáció, az állam és az egyház szétválasztása, valamint az úgynevezett 
emberi jogok érvényesülése, hanem azért is, mert az iszlám államokban nem tapasztalható 
olyan mély demográfiai válság, mint Európában, továbbá az Európába bevándorolt 
muszlimok nem látszanak integrálhatónak, büszkén és öntudatosan őrzik vallásukat és szo-
kásaikat, amelyek sokszor nyíltan ellentétesek az európai értékrenddel.  

Ezen kollízió feloldása jelentős erőforrásokat és türelmet igényelhet a jövőben, azonban 
jelen írás nem az ezzel kapcsolatos megoldási lehetőségeket kívánja bemutatni.  
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Sokkal inkább azt, hogy milyen valójában az iszlám jog, milyen előírásokat fogalmaz 
meg, és mit kell tudnia róla az európai jogászságnak. 

Felvetődhet az olvasóban, hogy ez a kérdés nem aktuális, valamilyen egzotikus témát 
vizsgáló, bennünket, európaiakat nem érintő dolgozatról van szó csupán.  

Ezt cáfolni látszik, hogy Európában 2010-ben 44 millió iszlám vallású személy élt, 
Londonban minden 7. ember muzulmán, továbbá, hogy Nyugat-Európa nagyvárosaiban 
több a muszlim tizenéves, mint az őshonos, a demográfiai trendek pedig még komolyabb 
változás bekövetkezését sejtetik.  

Ugyancsak felvetődhet, hogy a muszlim vallás még nem vonja maga után az iszlám jog 
alkalmazását. Az iszlámban azonban a jog és a vallás szorosan összefonódik, szinte elvá-
laszthatatlan egymástól, elég itt csak a rituális testmódosításokra gondolni, amely más kö-
zösséghez tartozó személyek esetében is arra indítja a vallásuk gyakorlásában magukat kor-
látozottnak vélőket, hogy az európai jogrend ellen forduljanak.1 

Ezek az érvek tehát arra buzdíthatják az érdeklődő európai értelmiséget, főként a jo-
gászságot, hogy betekintsenek egy olyan jogrend szabályainak rendszerébe, amely ma még 
messze áll a felvilágosult és demokratikus Európától, ám a nem túl távoli jövőben, az is-
mert demográfiai folyamatok változatlansága mellett, akár alkalmazhatóságot is követelhet 
magának.  

 
2. Az iszlám jog alapjai 
 
Az iszlám előírásai két nagy részre bonthatók: az egyik a hit, (dín), a másik a szorosan vett 
jog (saría). A kettő közötti különbség az, hogy a dín-t a próféták hozták el, akik időről idő-
re felléptek, és az iszlámot, vagyis az Istenbe és tulajdonságaiba, az ítéletnapba, a próféták-
ba és a kinyilatkoztatott könyvekbe vetett hitet hirdették, és ebből következően felszólítot-
ták az embereket, hogy Uruknak tetsző és engedelmes életet éljenek. Ez a dín fogalma, és 
minden próféta tanítása ezen alapszik.2 

A saría ehhez képest a részletekre vonatkozó törvénytár, amely az élet minden dolgában 
való viselkedésmintát tartalmazza. Így például az istentisztelet elvégzése útjának és módjá-
nak leírását, erkölcsi normákat, utasításokat az istenfélő életre vonatkozóan, és törvényeket 
arra, ami megengedett vagy tilos, ami helyes vagy helytelen. Ezek a törvényleírások időről 
időre javításokon és változásokon mentek keresztül, s noha mindegyik próféta ugyanazt a 
dín-t hirdette, mégis egy kissé megváltozott saría-t hozott el, amely népe és kora életkö-
rülményeihez akkor illett.3 A dín változatlan és állandó, míg a saría figyelembe veszi a tár-
sadalmi gazdasági folyamatokat, változásokat, ezért dinamikusabb normarendszer. 

Az iszlám jog (saría) jelentéstartalma teljesen más, mint az európai és angolszász nem-
zetek jogfogalmai, ennek következtében az „iszlám jog” fordítás sem kielégítő, mégis en-
nek a használatát az indokolhatja, hogy nem található jobb kifejezés. A saría teljesen eltérő 
a nyugati jogfelfogáshoz képest, tekintve, hogy szorosan kapcsolódik a vallási előírások-
hoz, és nem csak a jogi szempontból releváns életviszonyokat szabályozza, hanem a min-
dennapi élet valamennyi területére, még a tisztálkodási étkezési előírásokra vagy akár a 

                                                           
1 SAJÁT Orsolya: A körülmetélés mint testi sértés: reflexiók egy német bírósági döntésről, Jogi Irány-
tű, Az MTA Jogtudományi Intézetének tájékoztató kiadványa, 2012/3, 45–47. 
2 Az iszlám alapelvei http://terebess.hu/keletkultinfo/iszlamelv3.html  2014. 04. 24.  
3 Az iszlám alapelvei http://terebess.hu/keletkultinfo/iszlamelv3.html  2014. 04. 24. 
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szexuális érintkezés szabályozására is kiterjed.4 Nem csupán a tartalmában és szabályozási 
tárgyköreiben különböző a saría az európai kultúrkör jogfogalmától, hanem alapvetésében 
is teljesen eltérő.  

A saría szó eredeti jelentése vízforráshoz vezető ösvény, majd e szó jelentésváltozása 
után válik a kifejezés ösvény, út, követendő irányvonal, s így Istenhez vezető út és szabály-
rendszert megjelenítő fogalommá. Az igazi útra való rátalálás központi teológiai kategória 
az iszlámban, és ennek eszköze a saría, ami az egész életet Isten parancsai alapján szabá-
lyozza. E vallási háttér ismeretében érthetővé válik, hogy miért szabályozza az élet minden 
pillanatát, sokkal szélesebb szabályozási kört alkotván, mint a modern szekuláris jogrend-
szerek teszik azt. Az imádság vagy az emberek egymás közti viszonya pont annyira tárgyát 
képezi, mint az öltözködés, az étkezés vagy éppen a személyes életvitel és a hit. A saría az 
igaz ösvényként jelenik meg, és nem, mint technikai jogi normák összessége. Ezzel magya-
rázható az, hogy miért a saría adja az iszlám lényegét. A saría ismerete, tanulmányozása és 
követése az Isten akaratának megismerése és követése is. Mivel az „iszlám” jelentése az 
Isten akaratának való alávetés, e legfőbb vallási cél a saría útján valósul meg.5  

Éppen ezért az iszlámban nem válik ketté a teológia és a jog, hanem a teológia maga is 
jogi kategória, amelyik tartalmazza a jog posztulátumait, mégis az iszlám jogon belül he-
lyezkedik el. A saría nem ember alkotta jog, amely a társadalmi kapcsolatok rendezése ér-
dekében a gazdasági és a politikai folyamatok változását nyomon követi, hanem Isten által 
lefektetett normák összessége.6 E szabályok módosítása nem lehetséges, és az esetleges új 
szabályok alkotása sem jogalkotás útján valósul meg, hanem a mindeddig nem ismert isteni 
eredetű szabályok felismeréseként. A jog továbbfejlesztésének, átalakításának elméleti le-
hetőségét az a doktrína biztosította, hogy az isteni jog nem egy befejezett mű, melyet az 
emberiség egy előre elkészített kódex formájában kapott meg, hanem az írott források ta-
nulmányozása folytán válik megismerhetővé. 7 E megismerés a közösség, de főleg a tudó-
sok kötelezettsége, akik a források helyes értelmezése útján megállapítják az isteni jogba 
tartozó szabályokat8. A kalifa vagy bármely más világi hatalom azért nem rendelkezik 
legiszlatív funkcióval, mert az isteni jog alkotásába ember nem avatkozhat bele.9 

Az iszlám vallás az Arab-félszigeten jelent meg elsőként a VII. században, Mohamed 
próféta tevékenységének köszönhetően. Az iszlám a világ második legnagyobb és leggyor-
sabban terjeszkedő vallása a kereszténységet követően. Jelenleg több mint 1 milliárd köve-
tője van, de a hívők száma akár az 1,8 milliárdot is elérheti. Nehézségekhez vezethet, hogy 
sok követője nem arab országban él, azonban vallásukat gyakorolni és az azzal kapcsolatos 
jogrendszert alkalmazni kívánják. A legnagyobb muzulmán népesség Indonéziában talál- 
ható.10 

 

                                                           
4
 SALAMON  András–Abdul Fattah MUNIF–T. BALLA  Gizella: Saría – Allah törvénye – Az iszlám jog 

különös világa, Presscon Kiadó Kft., Budapest, 2003, 4–6. 
5 Malik ibn ANAS: The First Formulation of Islamic Law. London, 1989, 16–17. 
6 Laleh BAKHTIAR : Encyclopaedia of Islamic Law. A Compendium of the Major Schools, Chicago, 
1996. 6–7. 
7 Khalil ATHAMINA : The Pre-Islamic Roots of the Early Muslim Caliphate, in: Der Islam, Band 76, 
Heft 1, 1999, 2–3. 
8 Yusuf AL-QARADAWI : The Lawful and Prohibited in Islam, American Trust Publications, New 
edition, 1999, 10. 
9 Ibn RUSHD: Great Books of Islamic Civilization I. The Distinguished Jurist’s Primer. Ithaca Press, 
1994. 
10 http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html#Islam 2014. 04. 23. 
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3. Az iszlám értékrendje 
 
Az iszlám értékrendje öt alapvető fizikai kötelességen, ún. pilléren alapszik, amelyek telje-
sítése minden muszlim hívő számára fontos kötelesség.11 Ezek az iszlám oszlopai (arkán 
al-iszlám) és az alábbi kötelességeket foglalják magukba: 

• Tanúságtétel (sehede), vagyis az Isten (Allah) egyedülvalóságának és Mohamed pró-
fétaságának tanúsítása, ezt a muzulmánok minden nap, sőt, minden ima alatt el-
mondják.  

• Ima (szala), amelyet naponta ötször kell elvégezni a megadott időben, napszakhoz 
igazodóan.  

• Böjt (szaum), amelyet a muszlim közösség minden tagjának kötelező megtartania 
évente egyszer egy hónapig (Ramadán hónapban). A kötelező böjt hajnalhasadástól 
napnyugtáig tart. 

• Kötelező adakozás (zakát) a szegények részére, melynek fizetése egy évben egyszer, 
ramadán alkalmával kötelező. Az adakozás mértéke a rendelkezésre álló, nem a 
közvetlen létfenntartásra szolgáló vagyon 2,5%-a. 

• Zarándoklat Mekkába (haddzs), ha a hívő képes rá. Minden muzulmán kötelessége 
életében legalább egy alkalommal elzarándokolni Mekkába, a Szent Mecsethez. 

Az iszlám oszlopai a legfontosabb, legalapvetőbb előírásokat rögzítik, amelyek betartá-
sa minden hívő kiemelt kötelezettsége. 

Vannak elméletek, amelyek hatodik oszlopként említik a dzsihádot, amely harcot jelent 
Isten útján. Ezt nem konkrét fegyveres harcként kell elképzelni, hanem inkább törekvés, 
erőfeszítés az iszlám terjesztése érdekében, jóllehet számos esetben ez fegyverrel történt. A 
mértékadó források szerint azonban ez az előírás nem része az iszlám oszlopainak.12  

 
4. Az iszlám jog forrásai 
 
Az iszlám alapvető és elsődleges forrása a Korán. A Korán az iszlám szent könyve, tanítá-
sainak és törvényeinek legfőbb forrása, melyet a muszlimok Isten végső kinyilatkoztatott 
szavának tekintenek, tehát isteni kinyilatkoztatás, benne minden szó Istentől származik. A 
Korán a hit alapjaival, az erkölccsel, az emberiség történetével, az imádsággal, a bölcses-
séggel az Isten és ember kapcsolatával, továbbá az emberi viszonyok különböző formáinak 
megnyilvánulásaival is foglalkozik. 

A Korán és az iszlám összes többi forrása is arab nyelven íródott. Az arabok rendkívül 
tisztelik és ragaszkodnak nyelvükhöz, az imákat is kizárólag arab nyelven végezhetik.  

Az iszlámon belül kezdettől fogva két irányzat létezett. Az egyik ág a szunna, a másik 
pedig a siíta. A szunniták azok a muszlimok, akik a szunnát, vagyis a Próféta hagyományát 
követik, szerintük a Próféta utódainak nem kell szükségszerűen a vér szerinti rokonokból 
kikerülniük, és önmagukat a hagyomány embereinek nevezik. Az iszlám hívők 85%-a a 
szunnita irányzatot követi. A siíták úgy látják, hogy megengedhetetlen tévedés volt, hogy 
nem Mohamed vér szerinti utódai örökölték a próféta hatalmát.13 Alapvető dogmák tekinte-
tében nincsen nézetkülönbség a szunniták és  siíták között, azt vallják, hogy egyetlen Isten 

                                                           
11 Erről bővebben lásd Jahjá ibn Saraf ad-Dín AN-NAWAWÍJ: Negyven hagyomány (Az iszlám alapvető 
tanításai), Palatinus Könyvek, Kiadói Kft., 1998. 
12 Ld. AN-NAWAWÍJ: i. m. 6. 
13 RESPERGER István: Az iszlám világ és hatása a globális biztonságra, ZNME Egyetemi Kiadó, Bu-
dapest, 2003, 14–17. 
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van, és a Korán az ő szavait tartalmazza. A szakadás a két irányzat között Mohamed halálát 
követően következett be, mert nem tudtak megegyezni a vezetés kérdésében. A szunnita és 
a siíta harcok rossz hatással vannak az iszlám egységére. 

Az iszlám jog legfontosabb forrása a Korán, amely 114 szúrából áll. Ezt Allah küldte el 
Gábriel arkangyallal Mohamed prófétának. A jog másik forrása a Szunna, mely Mohamed 
próféta tanácsait foglalja magában. A harmadik forrás az al idzsmá, a muzulmánok általi 
egyhangú döntés. Mohamed próféta szerint a muszlimok nem értenek egyet olyan dolgok-
ban, amely nem igaz. Sor kerülhet még al qiyás, az analógia használatára, ekkor egy már 
megtörtént hasonló eset ügyében hozott döntést vizsgálnak meg, és ennek megfelelően mér-
legelik a tényállást.14 

Fontos forrás még a Hadith, amely a próféták pecsétjének tetteiről és mondásairól, 
életmódjáról és az élet dolgaiban való viselkedésről szóló gyűjtemény. Ezeket a hagyomá-
nyokat azok igazolták, akik a Mohamed prófétával együtt éltek vagy megbízható hírt kap-
tak felőle. Később vallástudósok gyűjtötték össze ezeket a Hadithokat, kiválogatták őket, 
nagyon gondosan megvizsgálva valódiságukat. Csak azokat a hagyományokat foglalták 
össze könyvek formájában, amelyeket elismert hagyományozók láncolatán át vissza lehetett 
vezetni Mohamedig.15 

Az iszlám jog alapjainak kidolgozására az Abbászid Kalifátus első két századában ke-
rült sor. Ebben az időben élt négy imán, aki a négy nagy iszlám jogi iskola vagy irányzat 
alapítói voltak: Abu Hanifa, Malik ibn Anas, as-Safi és Ahamad Ibn Hanbal.16 „Az így ki-
alakult iszlám jog egyrészről megfelelt annak a társadalmi igénynek, hogy a bírók számára 
megközelítőleg egységes alapokon nyugvó jogi normákat biztosítson, másrészt a moralista 
és kegyes vallási tendenciákat is egységes rendszerbe foglalta. Az iszlámban minden egyes 
ember saját személyében felelős azért, hogy engedelmeskedjen Isten parancsának, nincs 
közvetítő, nincs csoportos felelősség, és semmilyen módon nem lehet kikerülni az isteni 
akarattal való közvetlen szembesülést.”17 

Az iszlám jogban nem beszélhetünk polgári és büntetőjogról, ezek a fogalmak nem lé-
teznek, nincsen továbbá anyagi és eljárásjog közötti megkülönbözetés sem, ennek követ-
keztében az egyes jogágakon belül a kontinentális jogrendszerekben megszokott szerkezeti 
felépítés sem létezik, mint például a dologi jog, kötelmi jog stb. Ezen fogalmakat nem ér-
demes használni, mert valótlan képet festenek az iszlám jogról. A szunnita jogászok három 
részre osztották a saría rendszerét. Az ibadat az imádásra és a rituáléra vonatkozó szabá-
lyokat foglalja magában, a mu amalat a társadalom tagjainak az egymáshoz való viszonyá-
nak rendezésével foglalkozik, végül az uqubat a büntetéseket határozza meg.18 

További fontos forrás a fiqh, a részletekbe bocsátkozó törvénykönyv, amely a Koránra 
és a Hadithra támaszkodva számos olyan kérdést dolgoz fel, amelyek az emberi lét min-
dennapjait érintik. Ez a törvénykönyv ember alkotta jog, és hiába határozták meg szabályait 
a legjelentősebb iszlám jogtudósok, emberi beavatkozás következtében alulmarad az isteni 
joggal szemben, a társadalom napi gyakorlata számára azonban mégis jelentőséggel bír. A 
fiqh gyakorlati jelentősége biztosítja a jogászok megkerülhetetlen fontosságát a jog értel-

                                                           
14 William Montgomery WATT: Az iszlám rövid története. Az iszlám jog. A muszlim vallásjog fejlődé-
se, Akkord Kiadó, 2000, 107–108. 
15 Erről részletesen lásd AN-NAWAWÍJ: i. m. 
16 IVÁNYI  Tamás: A törvény (saria) az iszlámban – Az iszlám törvényének (Saria) a kialakulása, 
Kőrösi Csoma Sándor Társaság, Budapest, 2008, 12. 
17 IVÁNYI : i.m. 12. 
18 JANY  János: Klasszikus iszlám jog. Gondolat, Budapest, 2006, 56–57. 
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mezésében és a jog keletkezésének folyamatában is.19 A fiqh a mindennapi életre vonatko-
zó, közérthetően megfogalmazott előírásokat tartalmaz, ezért a muzulmánok akkor is kö-
vetni tudják a saría-t, ha a vallás területén való jártasságuk nem olyan nagy, hogy maguk 
helyesen tudnák értelmezni a Koránt és a Hadithot.20 

 
5. A jog célja 
 
Az iszlám jogi rendelkezéseinek célja az öt jogi tárgy védelme, amelyek az emberi érde-
kekben gyökereznek. Ez az öt jogi tárgy a vallás, az élet, a leszármazás, a tulajdon és a ra-
cionalitás. Az iszlám jog normái között ezekre lehet példa az emberölés tilalma, az élet vé-
delme vagy a házasságon kívüli nemi kapcsolatok tilalma. Voltak, akik a jogban csupán az 
isteni akaratot látták, és bírálták az emberi érdekek figyelembevétele mellett állást foglaló-
kat, mert úgy gondolták, hogy az isteni jog önmaga értékei szerint az emberi érdekektől 
függetlenül létezik. Így az emberi érdekek mellett állást foglalók azt próbálták bebizonyíta-
ni, hogy Isten a jogalkotás során tekintettel volt az emberi érdekekre is.21 

Egy jogi döntés meghozatala a szunnita iszlám jogban négy lépésben történhet meg: 
Az első és legfontosabb azt kideríteni, van-e a tényállásra alkalmazható Korán idézet. 

Ha van, annak megfelelően kell eljárni. Amennyiben nincs, jön a második lépcső, a hiteles 
hagyományok vizsgálata. A hagyomány az, ami az első vagy második generációs 
muszlimoktól származik, és a hagyomány-láncolat megbízhatósága alapján igazolták, hogy 
ún. „jó és hibátlan hagyomány”.22 Ha van a kérdéssel foglalkozó hagyomány, azt kell al-
kalmazni. Harmadsorban a szokásjogi szabályokat kell figyelembe venni, míg végezetül a 
racionalitás elve jön számításba, vagy figyelembe vehető a kortárs jogtudósok véleménye. 
A fenti sorrend kötött, attól eltérni nem lehet.23 

Az iszlám jogban alkalmazott interpretatio teljes mértékben eltér a más jogi kultúra ér-
telmező hagyományaitól. Egy muszlim jogtudós csak az esetek nagyon kevés százalékában 
van abban a könnyű helyzetben, hogy egy már tételezett szabályt tud értelmezni. Az iszlám 
jog szabályainak többségét Isten nem hozta az emberek tudomására előre lejegyzett vagy 
lejegyezhető formátumban. Isten kinyilvánította a saría szabályait, ám ezek az életben 
szükséges normák tört részét foglalják magukban, mert a muszlim teológia szerint Isten 
nem azt várja el az emberektől, hogy egy készen megkapott normarendszerhez igazodjanak, 
hanem azt várja, hogy maguk is vegyenek részt a szabályok megismerésének komplex fo-
lyamatában. A jognak a forrásokból való deriválását nevezik igtihad-nak.24 

 
6. Külső hatások 
 
Az iszlám jog, valamint más jogrendszerek kapcsolata tekintetében nincsen általános meg-
egyezés, mert nehézségekbe ütközik annak megítélése, hogy két intézmény párhuzamos 

                                                           
19 JANY : i. m. 102. 
20 Az iszlám alapelvei http://terebess.hu/keletkultinfo/iszlamelv3.html  2014. 04. 24. 
21 JANY : i. m. 57. 
22 AN-NAWAWÍJ: i. m. 32. 
23 http://repuloszonyeg.wordpress.com/2009/12/12/saria-fiqh/ 2014. 04. 24.  
24 JANY : i. m. 185. A kifejezés jelentései: szorgalom, független érvelés, a legfőbb erőfeszítés, amelyet 
egy személy kifejthet egy tevékenység során. 
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léte elég ok-e a történeti kapcsolatot feltételezésére. Napjainkban sincsen közmegegyezés 
olyan jogtörténeti kérdések kapcsán, mint a római jog iszlám jogra gyakorolt hatása.25 

Az iszlám jogot érő külső hatások vizsgálata nehézségekbe ütközik, mert az iszlám jogi 
szövegek dogmatikai okok miatt nem tüntetik fel a forrásukat, mivel ez nem lenne össze-
egyeztethető az isteni eredetű norma tanával. Az iszlám jog forrásrendszerét tekintve ha-
sonlóságot mutat más jogrendszerekkel, mint a zsidó joggal, valamint a hindu joggal is, 
mivel az alapvető szabályokat mindannyian szent könyvükből vezetik le. 

„Az iszlám jog az ókori Közel-Kelet civilizációinak történeti és kulturális közegében 
jött létre. A római provinciai, a keresztény, a zsidó és a perzsa kulturális elemek már az 
iszlám kialakulása előtt is keveredtek egymással részben politikai, részben gazdasági kap-
csolatok révén.”26 Azonban a római jogi hatások feltételezése ellen szól az, hogy nem talál-
ható egyetlen latin vagy görög eredetű kifejezés sem az iszlám jogban, valamint a zsidó és a 
római jogban a magas fokú írásbeliség figyelhető meg, ezzel szemben az iszlám jogban a 
szóbeliség a meghatározó. Továbbá az iszlám jog isteni jog, melyhez emberi jogalkotó nem 
párosul, ezzel szemben a római jog kétség kívül szekuláris jogrendszer.27 

Egyes kutatók az iszlám jogforrási rendszerében erős zsidó jogi hatásokat vélnek felfe-
dezni. A hipotézis szerint a Korán, szunna, konszenzus, analógia megfeleltethető a zsidó 
jog rendszerének és szerkezetének is. A Koránt mecsetben olvassák fel, ez a qira’a, ennek a 
héber megfelelője a qeri'at ha-Torah, ami a zsidóknál a nyilvános Tóra-olvasásokra utal.28 

A perzsa jog egyetlen jogforrását jogforrást, a Mādigān-ī hazār dādestānt29 is vizsgálat 
alá vetették, kapcsolatot keresve az iszlám joggal. A perzsa jog jóval korábban jött létre, 
ezért földrajzi közelsége okán is feltételezhető volt a kapcsolat a két jogrendszer között. Az 
iszlámra gyakorolt hatása felmerült a jogi gondolkodás és az intézmények kapcsán is, de 
rendkívül ellentmondásos mind a mai napig. Fontos hivatkozási alap a perzsa hatások mel-
lett az, hogy a legtöbb jogtudós nem arab, hanem perzsa származású volt. Ezek a jogtudó-
sok pedig jelentős szerepet játszottak az iszlám jog megmunkálásában és fejlesztésében. 
Például az iráni származású al-Shirazinak kiemelkedő munkássága jelentős előrelépést je-
lentett, csakúgy mint a leghíresebb iráni jogász, al-Magishun tevékenysége. Érdekes adalék, 
hogy az iszlám jogtudósok 71%-a iráni származású volt.30  

 
7. Alapvető jogok az iszlámban 
 
Már korábban leszögeztük, hogy az Isten szentesítette jogok örökérvényűek, nem módosít-
hatók és nem helyezhetők hatályon kívül. 

Az alapvető jogok emberi mivolta miatt illetik meg az embert. Fontos, hogy minden 
embert megilletnek, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek, vagy hogy hívők-e. 
Minden muzulmánnak kötelessége elismerni ezeket a jogokat és teljesíteni az ez irányú 
kötelezettségeket. 

 

                                                           
25 JANY : i. m. 101. 
26 JANY : i. m. 102. 
27 JANY : i. m. 106–107. 
28 Judith Romney WEGNER: Islamic and Talmudic Jurisprudence: The Four Roots of Islamic Law and 
Their Talmudic Counterparts, The American Journal of Legal History, Vol. 26, No. 1 (Jan., 1982), 
25–71. 
29 Ezer jogi döntés könyve. 
30 JANY : i. m. 114. 
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a) Az élethez való jog 
A Korán fenntartja az emberi élet szentségét és abszolút értékét, és hangsúlyozza, hogy 
lényegében minden egyén élete összehasonlítható az egész közösségével, és ezért a legna-
gyobb gondossággal kezelendő. Az első és a legfontosabb alapvető jog, az élethez való jog 
és hogy tiszteletben tartsák az emberi életet.31 
 
b) A tisztelethez való jog 
A Korán úgy tartja, hogy minden emberi lény méltó a tiszteletre, mert minden teremtmény 
közül egyedül ők döntöttek úgy, hogy elfogadják a szabad akarat „felelősségét”. Az emberi 
lények gyakorolhatják a szabad akaratot, mert birtokolják a faji tehetséget, és ez az, ami 
megkülönbözteti őket minden más teremtménytől. 
 
c) Az igazsághoz való jog 
A Korán nagy hangsúlyt helyez az igazság kereséséhez való jogra és arra a kötelességre, 
hogy igazságot kell tenni. Az igazság kontextusában a Korán két fogalmat használ: adl és 
ihsan. Mindkettő parancs és az „egyensúly” eszméjéhez kötődik, de jelentésükben nem 
azonosak. Az adl a jogtudósok definíciója alapján „egyenlőnek lenni, sem többnek, sem 
kevesebbnek.” Tehát: „…a Bíróságon mindkét fél egyenlő módon kezelendő, anélkül hogy 
jogtalan hangsúlyt helyeznénk egyikre vagy másikra. Az igazság az egyensúlyt a mérleg 
formájában mutatja be, mely egyenlően kiegyensúlyozott.”32 

Az ihsan a tökéletességre, kedvességre utal, hiszen Isten előírta a muzulmánoknak, 
hogy kedvesnek kell lenniük a szüleikkel, rokonaikkal, szomszédaikkal, az árvákkal és a 
nélkülözőkkel. Továbbá, ha valamit végeznek, az tegyék tökéletesen.33 

 
d) A szabadsághoz való jog 
Egy muszlim számára a személyes szabadság legnagyobb garanciája abban a koráni rende-
letben rejlik, hogy senki más, csak Isten korlátozhatja az emberi szabadságot, továbbá, 
hogy „Az ítélet (hogy mi a jó és a rossz) csakis Istené”. A Korán alapvető jogi státuszt biz-
tosít a felelős ellenvetésnek. Hatalma gyakorlása közben ezért sem a törvényhozó, sem a 
végrehajtó nem követelhet feltétel nélküli engedelmességet.  

A 2. szúra: Al-Baqarah:62, azt mondja: „Akik hittek, és akik zsidók és a keresztények 
és a sábeusok – azok közül, aki hisz Allahban, és a Végső napban és igaz cselekedeteket 
cselekedett, megvan a fizetségük az Uruknál és nem kell őket félteni és nem fognak szo-
morkodni.”34 

 
e) A munkához való jog 
A koráni tanítás szerint minden férfinak és nőnek joga van dolgozni, legyen szó akár hasz-
not hozó, akár önkéntes munkáról. A munka gyümölcsei azt illetik, aki megdolgozott értük,  
 

                                                           
31 Islamology,the science of peace:Human rights an Overview 
http://islamology.org/Overview/rights/HumuanRightsOverviewIntro.htm 2014. 04. 24. 
32 Are human rights compatible with Islam? Riffat Hassan Phd. University of Luisville 
http://www.religiousconsultation.org/hassan2.htm  2014. 04. 24.  
33 http://www.likeamuslim.com/personal-development/ihsan-3-meanings-muslim-life 2014. 04. 24.  
34 The voice of United Ethiopian Muslims Ummah:Human Rights according to the Quran 
http://ethiomuslimsmedia.com/muslim/index.php?option=com_content&view=article&id=311:human
-rights-according-to-the-quran-&catid=42:article 2014. 04. 24.  
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függetlenül attól, hogy az férfi vagy nő. Ahogy a 4. szúra: An-Nisa’: 32 mondja: „A férfi-
aknak megvan a részük, amit ők szereztek, s a nőknek is megvan a részük, amit ők szerez-
tek.35  

 
8. Az iszlám jog és a nyugati típusú emberi jogok 
 
Az iszlám a világ második legnagyobb vallása, ennek megfelelően az iszlám jog világvi-
szonylatban is rendkívüli jelentőséggel bír. Az iszlám kapcsán azonban gyakran merülnek 
fel emberi jogi kérdések, problémák, amelyek alapvetően a jogi szemléletmód és felfogás 
eltéréseiből adódnak. Az emberi jogok ugyanis mást jelentenek a modern nyugati demokrá-
ciákban, mást az iszlám világban és megint más Kínában vagy Indiában. 

Az egyetemes emberi jogok célja közös, kölcsönösen elfogadott és alkalmazott szabá-
lyok létrehozása a világ minden népe számára. Tekintve a világban uralkodó sokszínűséget, 
ez a feladat kivételesen nagy kihívást jelent. Az emberi jogokról való vitákban, a jogok 
egyetemességét gyakran mint a nyugati kultúra egy termékét említik, és így – vetik fel 
alappal – az nem alkalmazható egyetemesen. Az emberi jogoknak mind a kultúra koncepci-
ója, mind pedig nyugati eredete sok szempontból problematikus fogalmak az emberi jogok 
egyetemességének kihívására nézve. Az emberi jogok kontextusában a kultúra igazi fogal-
ma megkérdőjelezhető.36 

Bizonyított, hogy egy ember legmélyebb, legalapvetőbb identitása az őt körülvevő kul-
túrából ered, és ez a viselkedését alapvetően meghatározza. Ez az úgynevezett társadalmi 
beágyazottság, amelyet a szociológusok több évtizede felismertek.37 

Az emberiség egy része az ember alkotta törvényekben hisz, míg mások Isten legfel-
sőbb törvényében.38 Ha az emberi jogok eredetét kritikusan szemléljük, talán fokozza érzé-
kenységünket azon problémák iránt, amelyekkel az emberi jogok egyetemességének támo-
gatói néznek szembe nem-nyugati vagy Iszlám társadalmakban is.  

Francis Fukuyama szerint a modern demokrácia csak a szabadság és egyenlőség egye-
temes elvein alapulhat, melyek arra szolgálnak, hogy védjék minden emberi lény jogait. A 
népcsoportok közötti különbségek, szerinte, az emberiség történelmének véletlenszerű és 
tetszőleges mellékhatásai. A modern állam egyetemesen felismeri minden ember értékét és 
jogait, és igyekszik megvédeni azokat.39 

Egy bizonyos jog, amely egy specifikus kulturális kontextusban fejlődött és teljesedett 
ki, nem transzportálható, nem vihető át más kultúrába. A kulturális elfogultság mellett az 
egyetemesség hangsúlyozása azon tény okán is problematikus lehet, miszerint az emberi 
jogok fundamentumai a nyugati tradíciókban gyökereznek. A nyugati eredet kritikája arra 
az érvre utal, hogy mivel az emberi jogok történelmileg Nyugat-Európából és Észak-
Amerikából származnak, a nyugati tradíció politikai és filozófiai fogalmaira korlátozód-
nak.40 
                                                           
35 Mislim Women’s League,Woman in Socieaty:Economic rights 
http://www.mwlusa.org/topics/rights/econrights.html  2014. 04. 24.  
36 Jari PIRJOLA: Culture, Western Origin and the universality of Human Rights, Nordic Journal of 
Human Rights 2005/1, 3–4. 
37 Ld. Soziale Einbettung elmélete. 
38 PIRJOLA: i. m. 4. 
39 Francis FUKUYAMA : A történelem vége és az utolsó ember, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1994, 
198–200. 
40 Charles LEBEN, “Is there a European Approach to Human Rights?”, in: The EU and Human Rights 
(ed. Philip Alston), Oxford, University Press, 1999, 72–73. 
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Mindazonáltal a konfliktus a saría és a nyugati értelemben vett emberi jogok között ta-
gadhatatlan tény. Olyan kérdések kapcsán merül fel, mint például családi jogi rendelkezé-
sek, a nők helyzete, vallásszabadság vagy a vallás megtagadásához fűződő jog.  

A jövőben, az emberi jogok egyetemessége valószínűleg a legjobban az iszlám világban 
egy olyan folyamaton keresztül erősíthető meg, amely hasonló az emberi jogok történelmé-
hez nyugaton, a pluralizmusból kiemelkedve: állam és vallás, vita és feszültség belső fejlő-
dése során. Másrészről, az emberi jogok nyugati történelmének kritikus értékelése balansz-
ként szolgálhat arra az ötletre nézve, hogy az egyetemességre való igény a kulturális impe-
rializmus uralmának része, azaz a nyugati kulturális értékek átültetése lenne idegen talajba. 

 
9. Záró gondolatok 
 
Tagadhatatlan, hogy az iszlám jogfelfogása nem minden esetben kompatibilis a modern 
nyugati demokráciák emberi jogokról alkotott elképzeléseivel, ez a kijelentés azonban nem 
tartalmazhat értékítéletet, még akkor sem, ha sokan az elmúlt évtizedekben katalogizált 
emberi jogokat abszolút értékűnek, mindenek felett állónak tekintik.  

Jelen írás célja kizárólag az iszlám jog alapvető jellemzőinek bemutatása, az érdeklődő 
közönséggel történő megismertetése 

Az iszlám jog a neki tulajdonított sajátosságok nélkül és azzal együtt is megkerülhetet-
len tényező a világ jogrendszerei szempontjából, hiszen több mint egymilliárd embernek 
szabályozza a mindennapjait, ad biztos kiindulópontot az életben való eligazodáshoz, és ez 
a szám folyamatosan nő. Jóllehet, az iszlám földrajzilag jól behatárolható területen hódít, 
ezért talán alappal gondolhatjuk azt, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben nem 
kerülhetünk kapcsolatba a saríával, a bevezetőben említett demográfiai folyamatok és az 
uralkodó társadalom-koncepció miatt a muzulmánok számának rohamos növekedésére le-
het számítani Európában. Ez a kulturális különbségek elmélyülésén túl magával fogja hozni 
a muzulmánok igényét joguk alkalmazására az őket érintő jogviszonyok során, amely a 
későbbiek során akár valóságos kollíziós problémákhoz is vezethet. Bár ez a vízió ma még 
irreálisnak tűnhet, vigyázó szemünket érdemes az iszlám jogra vetni.  


