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Urška Flisar in Mari Jože Osredkar
Pravni sistemi islama1

Povzetek: Življenje muslimanov je tesno prepleteno z določili šeriatskega prava, ki 
posega na vsa področja človekovega življenja in je tesno povezano z razumeva-
njem Božjega razodetja. Kljub temu je mogoče opaziti, da se muslimani ne dr-
žijo predpisov šerie do črke natančno, ampak so se začeli ozirati za civilnim 
pravom, kar povezujemo s procesom sekularizacije. Ta je namreč čedalje bolj 
opazna tudi v islamskem svetu, a ne povsod. Razprava osvetli razlikovanje med 
sunitskim in šiitskim pravnim sistemom in metodami, ki jih uporabljajo različne 
pravne šole znotraj muslimanskih vej ter ugotavlja, zakaj se asimilirajo le pri-
padniki določene veje islama, druge pa postajajo čedalje bolj fundamentalne. 

Ključne besede: šeria, sekularizacija, suniti, šiiti, pravne šole

Abstract: Legal Systems of Islam
The life of Muslims is closely intertwined with the provisions of Shari’a law, 
which encompasses all spheres of human existence. Muslims model their living 
excessively depending on their understanding of God’s revelation. Neverthe-
less, it can be observed that a lot of Muslims do not adhere to the rules of the 
Shari’a to the letter for they have begun to look at the civil law. We call this 
process secularization. This tendency is also becoming increasingly apparent 
in the Islamic world. Yet, not everywhere. Our presentation highlights the dis-
tinction between the Sunni and Shia law system and the methods used by va-
rious law schools within Muslim branches. These serve to determine why only 
certain branches of Islam are assimilated in Europe, while others are becoming 
more and more fundamental.

Key words: sharia, secularization, sunnis, shiites, law schools

1. Uvod 
Evropa danes zelo velikodušno sprejema begunce iz tretjega sveta, ne glede na 
kulturno in versko pripadnost. V imenu demokratičnih svoboščin jim omogoča 
ohranjanje njihove religije. Hkrati želi, da bi se prišleki integrirali v evropski način 

1 Članek je rezultat dela v raziskovalnem programu Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter 
religiologija v kontekstu sodobne edukacije (P6―0269), ki ga izvaja Teološka fakulteta Univerze v Lju-
bljani in ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
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življenja. Naš namen ni odgovarjati na vprašanje, ali je pametno sprejemati be-
gunce in migrante, ali je to koristno ali ne. Dejstvo, da so tukaj med nami, da jim 
omogočamo ohranjanje religije in da se težko navajajo na naš način življenja, je 
izhodišče našega razmišljanja o islamskem pravnem sistemu.

V islamu sta vera in pravni sistem tesno povezana, ker oba izhajata iz Korana. 
Biti musliman, ne pomeni zgolj priznavati in izpovedovati verske resnice, temveč 
pomeni hkrati upoštevati tudi šeriatsko pravo, ki ureja vsa področja življenja. Ilu-
zorno je torej pričakovati, da bo goreč muslimanski vernik ohranil svojo vero ne-
spremenjeno, a spremenil način življenja. Če pa se njegova vera nekoliko »spre-
meni«, ne bo več dosledno spoštoval pravnih navodil in bo lahko spremenil način 
življenja. Sekularizacija je proces, pri katerem vernik na nekaterih področjih življe-
nja odstopa od verskopravnih določil, a kljub temu ostaja pripadnik določene re-
ligije. Ker je torej spolnjevanje ali nespolnjevanje islamskega pravnega sistema 
ključ za razumevanje integracije muslimanov, bomo v prispevku predstavili islam-
ski pravni sistem in osvetlili, zakaj ima šeriat vpliv na življenje muslimana.

2. Islamsko pojmovanje Božjega razodetja

Razumevanje šeriatskega prava je pogojeno s poznavanjem islamskega pojmova-
nja razodetja. Ob primerjavi šeriata in judovsko-krščanskih moralnih zakonov opa-
zimo bistveno razliko. Prve različice desetih Božjih zapovedi, ki jih je Bog sam 
vklesal v kamen (2 Mz 24,12; 2 Mz 32,16), ne zasledimo več. Mojzes jo je iz besa 
razbil nad zlatim teletom (2 Mz 32,19). A potem se je vrnil na goro Sinaj in jih sam 
po navdihu znova napisal (2 Mz 34,28). Od takrat naprej govorimo o dveh avtorjih 
Svetega pisma: Bog in človek. To omenja tudi »Dogmatična konstitucija o Božjem 
razodetju« (BR, tč. 11). Ker je resnični avtor Božjega razodetja človek, ki prepozna-
va Božjo voljo, jo človek lahko tudi razlaga – različnim krajem in obdobjem primer-
no. Prav možnost interpretacije Božje volje omogoča sekularizacijo. 

Islamski nauk pa je prepričan, da je nadangel Gabrijel sam dobesedno narekoval 
Mohamedu besedilo Korana. Zato se Koran ne bi smel niti prevajati iz arabskega 
jezika. Doslej se še nobena uradna islamska šola ni izrekla za zgodovinskokritično 
metodo preučevanja Korana. To storijo posamezniki, razumniki in raziskovalci, toda 
njihovi spisi nikoli niso postali uradna doktrina kakšne ugledne šole. Glede na to, 
da se je šeriatsko pravo razvilo pod neposrednim vplivom razodetja svete knjige 
Korana in razlage poslanca Mohameda, je sprejeto kot integralni del verskega ži-
vljenja, ki ga mora musliman »po črki« uresničevati v svojem vsakdanjem življenju. 
»V arabski kulturi biti predan Bogu pomeni, biti pasiven. Bog se odloča namesto 
človeka, ker je človek razumljen kot Allahova last,« pravi Osredkar (2015, 709). 

Islam razlikuje med pojmoma iman in din. Besedo iman zahodni religiologi po 
navadi prevajajo z vera, din pa z religija. Toda ta prevod je zavajajoč. Iman je v bi-
stvu pričevanje vernika o tem, kar človek verjame; je notranje sprejemanje razo-
detih resnic in njihovo izpovedovanje z besedo. Musliman postaneš, ko izpoveš 
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vero. Vendar, kdor ostane le pri izpovedovanju vere, je sekularizirani vernik. Pravi 
musliman je vernik, ki izpoveduje »koransko vero« in se hkrati odloči za radikalno 
življenje po izvornem nauku vere, ki pa je din. Le-to povzema šeriat, ki daje navo-
dila, kako ravnati na različnih področjih življenja. Islamsko spoštovanje dina, torej 
islamskega prava, nam pomaga razumeti radikalnost mnogih islamskih vernikov v 
današnjem svetu oziroma njihovo željo po vrnitvi h koreninam. Hkrati pa nam od-
govarja na vprašanja, ki se porajajo ob težavah z inkulturacijo in integracijo mu-
slimanov v zahodnem, »krščanskem« svetu. (2016, 15‒16)

3. Sekularizirani islam

Kot smo omenili že zgoraj, sta spoštovanje in neupoštevanje šeriatskega prava pri 
muslimanih tesno povezana s procesom sekularizacije. V katolištvu beseda seku-
larizacija najprej pomeni prehod posvečene osebe v posvetni stan. Latinski izraz 
saecularis namreč pomeni posveten. Iz njega se je razvila beseda saecularisatio, 
ki so jo začeli na prehodu iz 17. v 18. stoletje uporabljati v povezavi s cerkvenim 
posestvom, ki je prehajalo v državno oskrbo. V tem smislu danes besedo oprede-
ljujemo kot »preobrazbo cerkvenega v posvetno« (Leksikon Cankarjeve založbe 
1988, s. v. »sekularizacija«), tudi kadar gre za »odvzem ali prevzem cerkvenih po-
sesti s strani države« (Flere in Kerševan 1995, 122). V zadnjih desetletjih se bese-
do sekularizacija pogosto uporablja pri opredeljevanju razkristjanjenja zahodno-
evropske krščanske družbe. Sekularizirana družba ali oseba je tista, ki je v prete-
klosti javno izražala verske vrednote, danes pa verske nauke zapostavlja (123–124) 
ali pa po njih živi zgolj v zasebnem življenju. A izraz sekularizacija v evropskem 
kontekstu izraža še nekaj – proces ločevanja med javnim in zasebnim življenjem 
na področju religije, ki prej ali slej pripelje do stanja, da se v javnosti o Bogu ne 
govori in se vera ne izraža. Osredkar (2013, 467) pravi: »Zdi pa se, da proces se-
kularizacije ne poteka le v eno smer (zmanjševanja vpliva religije v družbi), temveč 
poteka dvostransko. Tudi v religiji se čuti prevzemanje posvetnih, sekularnih vre-
dnot in standardov.« Ta vzorec sprememb se je poimenoval kar notranja sekula-
rizacija Cerkve (469). Ko v kontekstu take opredelitve sekularizacije razmišljamo 
o verskem življenju muslimanov, predvsem v Evropi, lahko proces sekularizacije 
prepoznamo v njihovem nedoslednem spolnjevanju islamskih zakonov. Vsekakor 
drži, da je islam zaradi lastnega nauka o razodetju veliko bolj odporen proti seku-
larizaciji kot krščanstvo. Sekularizacija v islamskem svetu pomeni razvrat, medtem 
ko je v Evropi ta način življenja čedalje bolj sprejemljiv tudi za muslimane.

4. Šeriatsko pravo 

Zahod šeriatsko pravo mnogokrat pojmuje kot zastarelo, patriarhalno obarvano, 
obenem pa ga implicira kot monolitno zlitino verskega in državnega prava. Sicer 
drži, da je šeriat sistem božjega prava in da je upoštevanje njegovih predpisov znak 
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pokorščine Allahu. Tudi v koranskem stihu 45,182 beremo, da je treba slediti veri 
v določeni smeri. Po verovanju in razumevanju muslimanov je šeriat razodet od 
Boga in zato bi se mu morali poskušati približati vsi muslimani. 

Arabska beseda šeria (pojavlja se tudi zapis šarija) pomeni »pot k napajališču«, 
»predpisana pot«. Kot taka pomeni najpomembnejšo zahtevo, ki označuje sveti 
zakon kot globalni pojem. Šeriatski pravni sistem se je razvil znotraj posebnih oko-
liščin in družbe, ki so jo delile plemenske razlike. Najpomembnejši vidiki šeriat-
skega prava so: ibadat, področje bogoslužja, munakehat, področje zakonskega in 
družinskega prava, muamelat, področje gospodarskega in družbenega delovanja, 
in ukubat, kazensko pravo. Glede na razvoj prava v zahodnoevropskih družbah in 
razlike, ki so danes očitne in jasno izražene, izstopajo vprašanja kazenskega prava, 
ki se prakticirajo v manjšem številu držav. Večina muslimanov v praktičnem smislu 
danes islamsko pravo živi in doživlja kot merilo za svojo moralo in etiko. (Karčić in 
Karić 1998)

4.1 Viri šeriata v sunizmu in šiizmu

Šeriat kot pravni sistem priznavajo suniti in šiiti. Oboji za njegov vir uporabljajo 
Koran, suno (hadise) in idžmo, a pri tem se pojavljajo razlike v interpretaciji. V na-
sprotju s suniti, šiiti kot četrtega vira ne štejejo kijasa, ampak dajejo namesto tega 
večjo veljavo razumu (akl).3 Hadisi so izreki preroka Mohameda in poročila iz nje-
govega življenja. Zbirko vseh hadisov imenujemo suna, kar pomeni tradicija. Su-
niti in šiiti nekoliko različno razumejo hadise. Suniti za hadise sprejemajo Moha-
medove izreke, dejanja in tiha določila. Šiiti pa za hadise sprejemajo tudi izreke in 
dejanja šiitskih imamov. Idžma je soglasje muslimanske skupnosti. Sunizem idžmo 
razume kot soglasje verskih pravnih strokovnjakov o živi tradiciji oziroma živi suni. 
Šiizem ima tri pravne šole, ena izmed teh pa je šola Usuli. Ta je edina šiitska prav-
na šola, ki za svoj pravni vir upošteva tudi idžmo. Omenjena šola jo razume kot 
soglasje mudžtehidov4 o tem, kako so se do nekega vprašanja opredelili dvanaj-
stniški imami. Idžma se deli na javno izrečeno soglasje in na molčeče soglasje is-
lamske skupnosti. Za javno je značilno, da so mudžtehidi svoja stališča argumen-
tirali na glas. Mudžtehid pa dá molčeče soglasje v primeru, da javno ne komenti-
ra mnenja svojega kolega o določeni problematiki. Z molkom mu torej dá tiho 
pritrditev.

Kijas pomeni razumsko sklepanje, pri katerem je pravnik postavljen pred tedaj 
še neznan oz. neobravnavan primer, hukm. Za iskanje pravilnega odgovora upo-
rablja primere iz Korana in sune. (Khan Nyaaze 2000, 146)

4.2 Drugotni viri

Obstajajo še drugi viri šerie, ki pa niso skupni šiitom in sunitom oziroma nekatere 
priznavajo le določene pravne šole ali pa celo manjše skupine muslimanov. Istis-

2 »Potem smo izbrali tebe, da boš sledil veri v določeni smeri.« (K 45,18) 
3 Človeški um. 
4 Mudžtehid je v islamu priznan šeriatski pravnik, ki samostojno rešuje pravna vprašanja.
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han pomeni pravno presojo,5 da se mudžtehidi pri iskanju odgovorov na vprašanja 
zatekajo stran od vidnega analognega sklepanja (kijasa) k nevidnemu. Fundamen-
talistične skupine nasprotujejo uporabi istishana, medtem ko ga promovirajo pred-
vsem reformatorji feminističnih skupin. Med sekundarne vire se prištevajo tudi 
obči interesi (maslehatu-l-mursele), a seveda obstajajo določeni pogoji glede 
obravnave tega vira. V primeru, da je zakonodajalčevo mnenje absolutno naspro-
tno od občih interesov posameznika, prevlada volja prvega. Bečirović (2015, 15) 
omenja, da so obči interesi pogostejši v praksi v državah z »milejšo« obliko vlada-
nja. 

Preprečevanje oziroma odklanjanje zla (seddu-z-zera’i’) ima svoj temelj v mu-
slimanski pravni filozofiji, ki odklanja vsakršno zlo in promovira dobro. Da bi se 
slabo dejanje (greh, zločin) preprečilo, so pravniki, že preden je bil greh storjen, 
sprejeli določene kazenske zakone, kakor tudi pogoje pomilostitve. Zgled za to 
daje že Koran. 

Naslednji sekundarni vir je istishab, ki pomeni imeti kaj za dobro. »Vse, česar 
zakonodajalec ni prepovedal, je dovoljeno, in vse, kar ni ukazano, ni zavezujoče 
za zavezanca,« pravi Bećirović (2015, 16). To pomeni, da vsak zakon, sprejet v pre-
teklosti, velja tako dolgo, dokler ga ne nadomesti nov zakon. 

Adet ali urf sta dve besedi, ki v posplošenem pomenu opisujeta običaje. A pri 
razlagi tega moramo biti še posebej previdni, saj v urf prištevamo le dobre, pozi-
tivno naravnane običaje, medtem ko adet zajema tudi slabe. Običaji imajo velik 
vpliv na oblikovanje islamskega prava, saj se mora to prilagajati toku življenja. Gle-
de na to, da so šiitski pravni sistemi bolj odprti za sprejemanje različnih vsebin, je 
praksa uporabe adeta in urfa v pravnem sistemu pri njih pogostejša kot pri sunitih. 

Predislamski mezhebi so objave, ki so bile razodete Mohamedovim prednikom. 
Nekatera razodetja najdemo v Koranu, druga so se obdržala v arabskem ustnem 
izročilu. Islamski pravniki so si enotni, da muslimanom teh pravil ni treba nujno 
izpolnjevati, saj se je Allah popolnoma razodel šele Mohamedu. Na podlagi tega 
je Mohamed glavna islamska avtoriteta in njegovi ukazi pretehtajo vse prejšnje. 

Zadnji sekundarni vir šerie je mezhebi ashabov. Pod pojmom ashabi razumemo 
osebe, ki so se dlje časa družile s Prerokom. Obravnavani vir ima večji vpliv pri ši-
itih. Ti namreč za svojega prvega imama štejejo Mohamedovega sorodnika in te-
snega prijatelja Alija. Njegovi nauki in dejanja so šiitskim muslimanov zgledna 
dejanja, ki jih prištevajo in upoštevajo takoj za Mohamedovimi. 

4.3 Vseobsežnost šeriatskega prava

Šeriatskega prava ne moremo primerjati s sodobnimi pravnimi sistemi, ki veljajo 
v Zahodnem svetu. Islamsko pravo je obtičalo v srednjem veku. Izjema je le pravo 
šiitske manjšine, ki se še danes razvija v koraku s časom. Čeprav je šeriat v prvi 
vrsti versko pravo, zajema, kot pravi Fyzee (1974, 15), tudi etična in družbenoprav-
na pravila in kot tako je vir morale. Ureja ves spekter vsebin, ki zajemajo tako za-

5 Dobesedno pomeni »razmisliti kaj dobrega«.
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sebno kot javno življenje, ki vključuje tudi politično, družbeno in družinsko delo-
vanje vsakega muslimana. Danes mnoge muslimanske države ne uveljavljajo šerie 
na vseh področjih. Svoje pravo so bili pripravljeni zamenjati s sekularnimi pravni-
mi sistemi, predvsem na ustavnem, tržnem in kazenskem pravnem področju. Še-
riatsko pravo pa je, predvsem v državah, kjer je delež muslimanov najvišji, ohra-
nilo svoj vpliv v družinskem pravnem sistemu, ki zajema tudi obredno življenje 
vernika. 

Islam ne pozna ločitve med sakralnim (fas) in sekularnim (jus). Čeprav mnogi 
zahodnjaki islamu očitajo ozkoglednost in zastarelost, moramo biti pri takšnih 
očitkih pazljivi. Mentaliteta islamskega ljudstva je drugačna od zahodne, prav tako 
kot pripadnik afriškega plemena razmišlja drugače od hindujca. Veliko vlogo pri 
razumevanju igra tudi dejstvo, da Koran, v nasprotju z Biblijo (Mt 22,21), ne pozna 
ločitve med božjim in državnim pravom. 

5. Fikh
Fikh je islamska pravna veda. Beseda v arabskem jeziku pomeni »razumnost«. 
Medtem ko je šeria pot ali metoda, ki prihaja od Boga, je fikh aplikacija te meto-
de na posamezne primere. Prva je bolj normativna in idealna, sam fikh pa je bolj 
hermenevtične narave in želi poseči v praktično življenje. Uporablja se za označe-
vanje vedno razvijajoče se interpretacije zakonov skozi različne šole. 

Fikh vsebuje ibadet, kar pomeni nauk o obredju, in muamelat, nauk o urejanju 
družbenih odnosov. Ta se nadalje razcepi na štiri veje: ukubat (kazensko pravo), 
miras (dedno pravo), munakehat (družinsko pravo), ukud (obligacijsko pravo). 

Brez fikha bi bila šeria okamnela institucija, saj ne bi bila sposobna prilagajanja 
spremembam v svetu. Ker pa je prilagajanje nekaterim muslimanskim skupinam 
danes v napoto, si te prizadevajo za ukinitev fikha. 

6. Filozofija islamskega prava
Pravni sistemi na Zahodu služijo prvotnemu namenu, zagotavljanju reda v družbi. 
Pri tem se upoštevajo temeljne človekove pravice in pravna enakost. Islamski prav-
ni sistem je tesno povezan z božjim pravnim redom. To bi lahko nekoliko primer-
jali s kanonskim pravom ali še bolje z nauki, zapisanimi v evangelijih. Filozofija 
islamskega prava ima namreč svoj temelj v človekovem delovanju. Človek je dolžan 
delati dobro in se izogibati slabemu, kot to opredeljuje Koran in šeriat. Allah je 
tisti, ki s primeri, navedenimi v Koranu, poučuje ljudi (K 14,24-25). Za slabe stvari 
velja popolna prepoved delovanja. (Hamidullah 1989, 132–133) Slaba dejanja is-
lamsko pravo za razliko od civilnega povezuje z grehom. Čeprav je najvišji sodnik 
Allah, dobijo grešniki svojo kazen tudi v času življenja. Največji greh v islamu je 
odpad od vere.
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7. Sunitske pravne šole
Islamsko stališče glede poučevanja je jasno. To, da človek pridobi določeno znanje, 
je religiozna dolžnost. Se pa od človeka ne zahteva več, kot je zmožen. Tega se 
držijo tako suniti kot šiiti, a razlike glede sprejemanja znanja in poučevanja so pre-
cejšnje. 

Sunitske pravne šole se imenujejo madhabe. V toku prvih stoletij islama so se 
razvile štiri pravne šole, ki so jim skupni viri in metode, s katerimi so reševali spor-
na teološka in pravna vprašanja. Med štiri velike pravnike suniti prištevajo Hanifa, 
Anasa, Šafiija in Hanabala. Najprej si bomo pogledali vire in metode, nato pa bomo 
predstavili vsako šolo posebej.

7.1 Sunitske pravne avtoritete

Sunitske šole se med seboj razlikujejo po metodi, ki jo uporabljajo pri svojem uče-
nju, in glede na to, kako sprejemajo nekatere pravne trditve. 

Prvemu pravniku je bilo ime Abu Hanifa (700–767). Hanifska pravna šola se od 
drugih šol razlikuje predvsem po tem, da hadisom ne daje velikega pravnega po-
mena. Pri svojem delu je uporabljal individualno razlago (raj) in analogično reše-
vanje problemov (kijas). Pripadnike njegove šole imenujemo hanifi, znani pa so 
po tem, da za drugi vir upoštevajo lokalne običaje. Slednje jim je pomagalo, da so 
se zelo hitro prilagodili kulturnemu okolju in posledično so postali vodilna islam-
ska šola v času Otomanskega imperija. (Nasir 2009, 18) Hanifa je znan tudi po tem, 
da je na metodi kijasa razvil eksegezo Korana in utemeljil princip idžme, tj. soglas-
je skupnosti. Hanife danes najdemo na Balkanu, v Turčiji, Afganistanu, Indiji, Iraku, 
Indiji, Pakistanu in na Kitajskem.

Drugo veliko pravno ime sunitske šole je Malik ibn Anas (715–795), ki je med 
drugim tudi avtor prvega islamskega pravnega dela Kita al Muvatta.6 V njem si je 
prizadeval narediti pregled zakonov, verskih obredov in pravnih predpisov, pri če-
mer se je naslanjal na metodo idžma, kdaj pa je dal prednost tudi individualni 
razlagi. Malikiti v vsakem dvoumnem položaju iščejo srednjo pot. Gre za najbolj 
odprto šolo, ki pa je doživela tudi kritike zaradi »svojeglavosti«. Najdemo jih v 
Maroku, Tuniziji, Alžiriji, severnem Egiptu, Sudanu, Kuvajtu in Bahrajnu.

Šafiiti so tretja muslimanska skupina, ki je dobila ime po pravniku Mohamedu 
Aš Šafiiju (767–820), ki je bil daljni sorodnik Preroka. Velja za prvega sistematič-
nega pravnega teoretika v islamu. Prizadeval si je najti srednjo pot med racio-
nalisti in tradicionalisti. Največjo avtoriteto je dajal Koranu in suni, čemur pa je 
sledila analogična povezava in obvezujoče soglasje. Po njegovem mnenju lahko 
kijas uporabljajo le tisti posamezniki, ki so vešči preroške tradicije, poznajo arab-
ski jezik, ob tem pa morajo biti pozorni na to, da se v svojih odločitvah ne pre-
naglijo in da so pripravljeni sprejeti mnenje svojih nasprotnikov. (Peters 1990, 
707) Šafiitska pravna šola se od prvih dveh razlikuje najbolj po tem, da metodo 
kijas uporablja zelo previdno, metode istislaha (javnega interesa) pa sploh ne 

6 Delo je med suniti zelo cenjeno in je po svoji veljavi za hadisi.
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uporabi. Danes jih najdemo v južnem Egiptu, vzhodni Afriki, Indoneziji, na Arab-
skem polotoku, v Palestini, Jordaniji in Siriji. 

Zadnja, četrta pravna šola v sunizmu se imenuje hanabalitična pravna šola. Vo-
dilna osebnost je Ahmed ibn Hanabal (780–855). Ta je metodo kijasa uporabljal 
zelo redko, zelo zvest pa je bil tradiciji. Pravi, da le preko tradicije lahko sledimo 
Prerokovemu življenju, a se je treba odpovedati lastnim nagnjenjem. Hanabal je 
ljubil uporabo hadisov, uporabljal jih je veliko in posledično kdaj tudi nepreverje-
ne. Obravnavana pravna šola je strogo nasprotna modernizaciji in novitetam. Po-
sledično je imela najmanj pristašev, v 14. stoletju pa je prerasla v gibanje, imeno-
vano vahabizem, ki še danes prevladuje v Saudovi Arabiji. (767) V 18. stoletju je 
arabski voditelj Mohamed Al Vahabi naredil reformo hanabalistične pravne šole 
in še dodatno poostril pravila. Predpisal je obvezno nošenje brade in podložnost 
nevernikov, poleg tega pa je prepovedal vse okrasje in glasbo. (Tello 2006, 77)

V sunizmu je bila v 10. stoletju na podlagi soglasja sprejeta odločba, ki je vele-
la, da se je treba podrediti eni izmed štirih šol. Pravni sistem šol se ni smel več 
spreminjati, kar je posledično pomenilo, da se šole niso posodabljale in so še da-
nes tam, kjer so bile pred 1100 leti. (Tabatabai 2013, 91) Razlago za to najdemo v 
stihu Korana, ki pravi, da je božje pravo od vekomaj in da ne bo nihče doživel tega, 
da bi se Gospodovi zakoni spremenili (K 48,23). 

Omenimo še, da danes med suniti najdemo posameznike, ki kljub prepovedim 
poskušajo vnašati novitete in izvajajo svobodni idžtihad. Modernejše smeri so tako 
nagnjene k eklekticizmu, njihova glavna naloga pa je ločiti med tem, kar je dobro 
in tem, kar je slabo. 

8. Šiitske pravne šole
Šiizem je v znanju vedno nekoliko prednjačil pred suniti. Zaradi svojskega pogleda 
na določene stvari je postavljal vprašanja sunitom in jih s tem na neki način prisi-
lil, da so začeli razmišljati, ali so želeli temeljito argumentirati svoja načela. Tako 
so s časom šiiti čedalje bolj vstopali v filozofsko misel, ki pa je prešla tudi na su-
nitski svet. Pot do tega je bila težavna, saj je pred tem oblast (v 9. stoletju) celo 
ukazala, da morajo uničiti mnoga prevedena filozofska dela. Filozofija je nato z 
naslednjim stoletjem spet zaživela, a v sunizmu je z vrhom v 12. stoletju (Averro-
es) dosegla konec. Šiitski učenjaki so še naprej razvijali filozofsko misel in jo pre-
nesli še na druge znanosti. (Tabatabai 2013, 94)

Dvanajstniški šiizem pozna tri pravne šole (Akbari, Usuli in Šejki), ki so sad druž-
benega, kulturnega in političnega okolja, med seboj pa se razlikujejo predvsem 
glede priznavanja pravnih virov, kar vpliva na razreševanje verskih in družbenih 
vprašanj (Šterbenc 2005, 153). V nadaljevanju bomo predstavili šiitske pravne šole, 
njihova izhodišča in temelje ter dejstvo, zakaj se je do današnjega dne obdržala le 
ena izmed pravnih šol, glede na to, da v sunizmu še vedno delujejo vsi štirje prav-
ni sistemi.
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Šiiti menijo, da je v kanoniziranem Koranu, ki je nastal v času Otmanove re-
dakcije (tretji sunitski kalif), premalo poudarjena vloga Alija.7 Obstaja tudi šiitska 
različica Korana, v kateri najdemo dodatno suro, imenovano »Dve zvezdi«. Ena 
zvezda je Mohamed, druga pa Ali in v njej sta si Prerok in imam enakovredna. 
Popolno razodetje Korana pa bo na svet prinesel pričakovani mahdi. (Nasr 2007, 
56)8

8.1 Šiitska pravna šola Akbari

Svoje prve zametke je prva pravna šola dobila z nastankom dvanajstniškega šiizma, 
kot ločeno gibanje pa je začela delovati konec 16. stoletja. Glavno vlogo pri Akba-
ri je imel Astarabadi, največji uspeh je šola doživela v času iranskega vladarja Na-
dira Šaha (1736–1747), ki si je prizadeval za zbližanje šiitskih pravnih šol s sunit-
skimi. Glede na to, da je pravna šola Akbari za svoja edina vira priznavala suno in 
Koran, se je tudi v praksi začela približevati sunitskim pravnim šolam. (Momen 
1985, 222) Omenjenega pravnega sistema se danes polašča zelo malo šiitov, naj-
močnejši vpliv ima šola v Bahrajnu, okolici jezera Hamar in južnem predelu Iraka 
(Šterbenc 2005, 157).

8.2 Usuli – najvplivnejša šiitska pravna šola

Pravna šola Usuli se je začela razvijati ob koncu 18. stoletja z islamskim strokov-
njakom Bihbahnijem, ki je naredil revolucionarni premik v šiitskem pravnem sis-
temu. Ko je vključil kijas, je zaradi širine šola Usuli premagala Akbari, kar je pre-
prečilo, da bi se dvanajstniški šiizem zlil s sunizmom. 

Prišlo je tudi do delitve šiitov glede na religijski stas. Govorimo o delitvi na dva 
pola, v katerem prvi pol zajemajo mudžtehidi, drugi del pa laiki, posnemovalci 
(mukalidun). Naloga slednjih je, da posnemajo svoje imame. (Momen 1985, 127–
128; 205) Po mnenju J. Cola (1983, 40) sta bila zmaga šole Usuli in pojav posne-
manja imamov tako pomembna kot zmaga papeške moči za katolištvo na prvem 
vatikanskem koncilu. 

Pomembno vlogo je imel pri opredelitvi pravne šole tudi šejk M. Ansari. Cole 
(42–45) navaja, da je Ansari poudaril razveljavitev ritualnih opravil laikov, če ti ne 
posnemajo mudžtehidov. Zapisana so tudi pravila, kateri mudžtehid ima večjo 
veljavo. Največji poudarek ima izobraženost. V primeru, da je najbolj izobraženih 
mudžtehidov več, ima vsak vernik, glede na svojo pobožnost in zanesljivost, pra-
vico sam presoditi, katerega imama bo posnemal. Velja tudi napisano pravilo, da 
mora biti mudžtehid, ki se posnema, živa oseba, kar pomeni, da si je po smrti iz-
branega mudžtehida treba poiskati drugega. Praksa kaže tudi na to, da isti mu-
džtehid daje kontradiktorne izjave. Na tem mestu prevladajo pozneje izrečene 

7 Ali ibn Abi Talib je bil Mohamedov bratranec in zet, saj je bil poročen z Mohamedovo hčerko Fatimo. 
Spadal je med prve vernike, velja za hrabrega bojevnika, hkrati pa je bil Prerokov diplomat in tajnik. Ali 
je hkrati četrti sunitski kalif in prvi šiitski imam. 

8 Dvanajsti, za zdaj še skriti, imam. 
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sodbe.9 Omenimo še, da so ustne sodbe v prednosti pred zapisanimi.10 Ansari je 
odigral pomembno vlogo tudi pri razdelitvi pravnih določil v štiri kategorije. Te so 
gotovost (kat), domnevna veljavnost (zan), dvom (šak) in domnevna napačnost 
(vam). 

Zgodovinski viri nam potrjujejo dejstvo, da je bila verska pravna znanost šiitske 
manjšine v času življenja Ansarija razdeljena na praktična in semantična načela. 
Praktičnim načelom (usul al amalija) se je posvetil tudi obravnavani strokovnjak 
in jih razdelil na štiri dele. Prvo praktično načelo se imenuje, kot navaja Momen 
(1985, 187), al bara in pomeni dovoljenost večje svobode pri odločanju. To se na-
vezuje na odločanje laikov. Al takjir je druga kategorija in pomeni svobodo izbira-
nja mnogih drugih verskih strokovnjakov in pravnih šol, v primeru, da se zdi ver-
niku njihov nauk ustreznejši. Tretje praktično načelo govori o tem, da veljajo spre-
jeta načela, pravila tako dolgo, dokler kdo ne pokaže njihove zmote in ne najde 
nove rešitve (al istišab). Sledi al ihtijat, prakticiranje preudarne previdnosti v ob-
stoju kakršnega koli dvoma. 

8.3 Pravna šola Šejki

Najmanj privržencev ima pravna šola Šejki, ki je nadaljevanje razsvetljenske Isfa-
hanske šole, ki je temeljila na teozofiji. Utemeljil jo je šejk Ahmed konec 18. sto-
letja. Svoje temelje ima v specifični doktrini o Bogu, prerokih, imamih, prav tako 
pa o eshatologiji in naravi. Pravna naravnanost šole za največji temelj priznava 
Koran in suno, kakor tudi razum. Glede veljavnosti idžtihidov pa je nekoliko zadr-
žana. Njihove vloge namreč ne zanika, uči pa, da je zaželeno sprejemati odločitve 
na podlagi predpisov v hadisih. (Momen 1985, 225–228)

9. Zaključek
Zgoraj navedeni Tabatabi trdi, da je prednost šiitov v tem, da se njihov pravni sis-
tem še naprej razvija in ni kot sunitski obtičal v srednjem veku. Kot zanimivost 
omenimo, da je bil eden izmed pomembnih avtoritet v zgodovini šiizma tudi aja-
tola R. Homeini (1902–1989). Študiral je šeriatsko pravo, misticizem in filozofijo. 
Z našega vidika je Homeini pomemben predvsem zaradi dejstva, ker je v Iranu 
(šiitski državi) vpeljal staro šeriatsko pravo iz časa perzijske civilizacije. V tem pri-
meru se je šiizem, nehote in nevede, vnovič približal »zaostalemu« sunizmu. Po 
drugi strani pa je razvidno, da se sunitski pravni sistem prilagaja zahodnim smer-
nicam veliko bolj, kot je videti na prvi pogled. Čeprav je v mnogih muslimanskih 
državah v veljavi šeriatsko pravo, ne smemo pozabiti, da ima slednje največjo ve-
ljavo v družinskem pravnem sistemu, medtem ko ga na drugih področjih zamenju-
jejo pravni sistemi, ki imajo svoje temelje v rimsko-evropski zakonodaji. Do odsto-

9 Po načelu abrogacije imajo tudi v Koranu večjo prednost pozneje napisani stihi. 
10 Dejstvo, da imajo ustne sodbe večji vpliv od pisnih, lahko privede do zlorabe oziroma prevar. Obstaja 

namreč možnost, da kdo sodbo narobe razume ali jo celo nekoliko priredi. 
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panj prihaja tudi znotraj družinske zakonodaje. Čeprav se šeriatsko pravo v svoji 
zakonodaji ni spremenilo, so kazni, ki so v njem predpisane, velikokrat milostnej-
še ali celo neizvršene. Slednje je prisotno predvsem v sekulariziranih muslimanskih 
državah in v državah, kjer islam ni večinska religija. Kot primer lahko navedemo 
muslimane v Sloveniji, ki so se skorajda v polnosti prilagodili slovenskemu načinu 
življenja. Eden izmed najbolj vidnih primerov je enakopravnost žensk. 

Slovenija pa ni nobena izjema. Sekularizacija islama je na Zahodu vidno priso-
tna. Opažamo, da se v zahodnem svetu asimilirajo predvsem tisti muslimani, ki so 
sekularizirani. Se pravi tisti, ki se ne držijo šeriatskega prava do črke natančno. Na 
drugi strani pa je tudi v zahodnem svetu vse več simpatizerjev fundamentalističnih 
pogledov na islamsko vero. Gre za muslimanske ekstremiste, ki si prizadevajo, da 
bi bila šeria edini veljavni zakon, po katerem bi se morali ravnati vsi ljudje tega 
sveta. 

Zaključimo lahko, da se islamski pravni sistem spreminja tako pri sunitih kot pri 
šiitih. A pravne spremembe niso toliko vezane na veje islama kot na politiko po-
sameznih držav. Tako kot nekatere sunitske države, monarhije (Saudova Arabija, 
Oman, Bahrajn) zelo dosledno sledijo predpisom šeriatskega prava, tako so tudi 
nekatere šiitske države zelo natančne pri priznavanju strogega muslimanskega 
sistema (Iran). Po drugi strani pa se tudi muslimanske države srečujejo s sekulari-
zacijo, ki v veliki meri vpliva na pravne sisteme. Tako kot sta med sunitskimi drža-
vami povsem sekularizirani Turčija in Tunizija, je v precejšnji meri sekulariziran 
tudi večinsko šiitski Azerbajdžan. 

Kratica
  BR – Koncilski odloki. 1980. [Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju / 

Dei Verbum].
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