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Az iszlám jogi gondolkodás alapjairól

(BevezetQ) Az iszlám és az iszlám politikai és jogi gondolkodás az érdeklQdés középpontjá-

ba került a nyugati világban. A 2001. szeptember 11-ei támadás által kiváltott, erQsen érzel-
mi színezet_ reakció lecsitulta után eljött az ideje az iszlám jog valódi tanulmányozásának.

A nyugati jogcsaládoktól eltérQ bármilyen jogterület tanulmányozása elQfeltételezi, hogy 
az érdeklQdQ más hozzáállást tanúsítson, mint ami a Párizsban 1900-ban megrendezett nem-

zetközi jog-összehasonlító konferenciát jellemezte. A komparatisztika születésekor ugyanis 
az európai kultúrfölény gondolata olyan megingathatatlannak t_nt, hogy föl sem merült más 
jogterület képviseletének gondolata, csak a kontinentális európai jog jöhetett számításba. 
Esetjogi jellegére hivatkozva még az angolszász jogot sem tekintették a döntQen frankofón 
szervezQk méltónak arra, hogy egyenrangú partnere legyen a kodifikált jog képviselQinek.

Amennyiben figyelembe vesszük azonban a legfiatalabb monoteista világvallás az azóta 
eltelt több mint egy évszázad alatt történQ erQteljes terjeszkedését a korábban egyértelm_en 
a nyugati civilizációhoz1 sorolható társadalmakban, szembe kell néznünk azzal a ténnyel is, 
hogy az Európai Unió egyre nagyobb mértékben vegyes, az iszlám által is befolyásolt civi-
lizációs térré válik.2 A nyugati demokrácia exportjának gondolata lassan kiüresedik, ezzel 
szemben az arab tavasz mozgalmai – bár maradandó jogi hatásuk még nem vizsgálható – 
gyQzedelmesen söpört végig Észak-Afrika és ElQ-Ázsia számos országában. A mozgalom 
ideológiai sokfélesége ellenére is egyértelm_nek t_nik az a törekvés, hogy a Maghreb-térség 
és a Közel-Kelet országainak iszlám lakossága szerves, a történelmi folyamatosságra építQ 
demokratizálódást tud csak elfogadni a nyugati értékek exportja helyett.

Mivel az iszlám kultúra egyre nagyobb befolyást fog gyakorolni a nyugati civilizá-

ció központi térségeinek lakosságára a 21. század második felében, elmondható, hogy a 
huntingtoni civilizációs összeütközés ebben a tekintetben elveszti földrajzi meghatározott-
ságát, sokkal inkább szociológiai határai lesznek.

Magyarország külföldi katonai szerepvállalása jelentQs mértékben az iszlám civilizáció – 
vagy legalább is az iszlám által erQteljesen befolyásolt vegyes civilizáció területén valósul 
meg, és így a magyar katonák olyan kultúrával ismerkedhetnek meg annak szülQhelyén, 
amely nagyvalószín_séggel a mainál lényegesen nagyobb hatást fog gyakorolni gyermekeik 
de legalábbis unokáik otthonára.

A fentiek alapján mindenképpen érdekünk, hogy megismerjük a jelenleg hozzávetQleges 
2 milliárd ember hétköznapjait meghatározó vagy valamennyire befolyásoló iszlám jogi 
gondolkodás gyökereit.

(Az iszlám politikai gondolkodás alapjai) Az iszlám politikai és jogi gondolkodás alapja 
egyértelm_en a Korán, amely azonban nem tartalmaz direkt politikai nézeteket. A Korán 
erkölcsi parancsainak közéleti alkalmazhatóságát három – vallási-jogi, filozófiai és végül 
a Fejedelmek tükreiben elQször testet öltött gyakorlati politikai – az iszlám civilizációt 
végigkísérQ gondolkodási megközelítés szolgálta.

Ezek közül a vallási-jogászi megközelítés mutatja leginkább az iszlám világot szinte a 
kezdetektQl máig megosztó szunnita és síita irányzat különbözQségét.

A két irányzat egyaránt központi szerepet szánt az imámkalifának a Korán jogi alkal-
mazásának szempontjából. A vélemények egyeztek abban is, hogy a politikai és egyúttal 
vallási hatalom személyében történQ koncentrációját az ember eredendQ gyöngesége in-

SZÁZADOK



54 HAID TIBOR: AZ ISZLÁM JOGI GONDOLKODÁS ALAPJAIRÓL

dokolja, a két irányzat azonban lényegesen eltért az imámkalifa legitimációjára vonatkozó 
nézetekben, ami az iszlám állam eltérQ felfogását hozta magával.

A síita állam-koncepció szerint Mohamed döntése értelmében a próféta utódja Ali volt, 
így az Q családjából kell származnia az imámnak. Mivel Husszeint, Ali fiát, csatában 
megölték, a kalifátus megromlott, és királysággá, mulkká alakult. A világ rendje a b_n-

telen, tévedhetetlen imám visszatértével állhat helyre. Az imám a síita hagyományban 
csak annyiban különbözik a prófétától, hogy nem közvetíti Allah szavát írásos formában, 
egyébként tévedhetetlen és b_ntelen. Messianisztikus sajátosságaiból eredQen a síita el-
képzelésben nincs helye az imám konszenzusos megválasztásának, az eljövetelét kísérQ 
jelenségek egyértelm_vé teszik kilétét, így az Umma (iszlám közösség) által gyakorolt 
Idzsma (konszenzus) általi legitimáció lehetQségét nem fogadják el. Az elQzQekbQl követ-
kezik, hogy a síita fölfogás tökéletes földi állam kialakítását várta az imámtól, amelynek 
természetesen a valós hatalmi viszonyok képviselQi nem feleltek meg. Ugyanakkor a ha-

talom képviselQivel szembeni legális szembefordulás lehetQségét a síiták sem ismerték, az 
egyedüli legális – és egyúttal végsQ – forradalom csak az Imám eljövetelét kísérQ jelen-

ségsorozat lehet. Az imám érkeztével a világi-katonai hatalom a vallásival újra egyesül, 
az igazságos rend helyreáll az imám isteni eredet_ tekintélye alatt.3

A szunnita hagyomány szerint az iszlám közösség kormányzásnak alapelveit a próféta 
halálát követQ medinai tanácskozáson fogadta el a közösséget irányító vezetQk többsége. A 
szunnita felfogás a kiválasztás szempontjánál a közmegegyezést4 tartja fontosnak amellett, 
hogy a vezetQnek a próféta törzsébQl kell származó (azaz korais), erkölcsileg feddhetetlen, 
tanult férfinak kell lennie. Az elsQ négy kalifát követQen a szunnita hagyomány már nem 
vélelmez tökéletes és tévedhetetlen vezetQt, a kalifa személye elvesztette messianisztikus 
jellegét. A szultanátus megjelenésével pedig korlátozott világi hatalmú, a konszenzusos vá-

lasztás helyett akár a legfQbb katonai hatalmat gyakorló által kinevezett kalifa is elfogadha-

tóvá vált, ha az elQzQ feltételeknek megfelelt. A kalifa személye a szunnita hagyományban 
a 14. századra elvesztette kényszerítQ erej_ hatalmát vallási kérdésekben is.

Ahogy a síita hagyományban, a szunnitában sem jelent meg – a világi eredet_ szulta-

nátus egyértelm_vé vált elsQbbsége ellenére sem – a vallási és világi hatalom (nyugati) 
kereszténységben megismert szétválasztásának gondolata. A vallási vezetQk tehát nem 
kérdQjelezhették meg az iszlám állam politikai vezetQinek legitimitását igazságtalan kor-
mányzati döntések alapján. A keresztény középkor filozófiájának az a központi kérdése, 
hogy a zsarnok mikor és milyen arányossági elvek betartásával _zhetQ el, az iszlámban 
nem jelent meg. Mindez szervesen összefügg azzal, hogy iszlám párhuzama nem alakult 
ki a kereszténység minden tételes, ember által alkotott jog fölött álló, tomista eredet_ 
természetjogi alapvetésének, amely megteremti a kozmikus–teológiai–erkölcsi–jogi–po-

litikai szabályok láncolatát. A hatalom gyakorlójának nyilvánvaló igazságtalanságára sem 
adható más válasz az alávetésnél, amely az iszlám szó eredeti lényege.5

(Az iszlám jogi gondolkodás eredete) A késQbbiekben a szunnita irányzatra szorítkozom 
az iszlám jogi gondolkodás vizsgálata során, mivel az iszlám ezen ága bír jelenleg a leg-

több követQvel és a legnagyobb befolyással a moszlim világban.
Követve az összehasonlító jogtudomány jogcsaládokra vonatkozó megállapításait6, 

a jogintézmények jellege és a jog m_ködési logikája közötti különbségek alapján lehet 
a világ jogrendszereit egymással több-kevesebb hasonlóságot mutató csoportokba, jog-

családokba sorolni. A jogrendszer természetesen a többi társadalmi normarendszerrel 
kölcsönhatásban alakul, így az egyes jogcsaládok közötti eltérés rendszerint civilizációs 
különbségek következménye.7 
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Az iszlám jogrendszer mind m_ködési logikájában, mind jogintézményeiben és jog-

forrásaiban lényegesen eltér a kontinentális és az angolszász jogrendszerektQl. Az iszlám 
jog közismert arab elnevezése, a Saríja szó szerinti jelentése – ’ösvény, út’ – is tükrözi 
ezt a felfogásbeli különbséget. Az ösvény, út nem csak jogi tartalmat hordoz. A Saríja a 
végsQ célhoz, Allahhoz vezet a neki engedelmeskedQ hívQ életét meghatározó szabályok – 
európai megközelítéssel vizsgálva vallási, morális és jogi szabályok egymástól általában 
élesen nem elválasztható rendszerének – alkalmazásán keresztül.

A Saríja tehát nem kizárólag „jogi ösvény”. Olyan szóösszetételekben fordul elQ, 
amely (Saríja at Muszá, Saríja at al-Maszih, mózesi, illetve messiási út) amely arra utal, 
hogy a monoteista vallások – beleértve a zoroasztriánus hitet is – utaknak tekinthetQk a 
Mindenhatóhoz. Ezeken az ösvényeken járva a hívQ óhatatlanul jogi kérdésekbe botlik, 
amelyeket a továbbhaladás érdekében meg kell oldania. Ezek azonban nem lehetnek 
függetlenek a vallási és filozófiai tartalmuktól, sQt szétválasztásuk egyenesen céltalan, 
mivel pusztán jogi végsQ igazság nincs, az csak a végsQ abszolút igazság egyik vetülete. 
Ez egyúttal magyarázat arra is, hogy a jog elsQdlegesen élethelyzetek megoldási mód-

szereinek együttese, nem pedig teoretikusan tiszta és zárt rendszer, amely pusztán né-

hány alapelven és hagyománybeli egyezQségen keresztül kapcsolódik a többi társadalmi 
normarendszerhez. A nyugati világ jelenlegi jogfelfogástól idegen vélekedés fellelhetQ a 
nyugati jog gyökereiben. A római jog meghatározása („Ius est ars boni et aequi.”) kiter-
jed az isteni harmóniát is magába foglaló aequitas fogalmára. A középkori skolasztika 
természetjogi felfogása szintén az isteni világrend egyik megnyilvánulásának tekintette a 
természetjogot, amelyet a tételes jognak tükröznie kell.

Az iszlám jog tehát a Saríja atu-ná, „a mi ösvényünk” jogi vetülete, a vallásból ered és 
oda vezet vissza.8

(Az iszlám jog forrásai) Ahogy a Saríja, az iszlám jog legszélesebb körben elfogadott 
meghatározása sem kizárólag jogi természet_ fogalom, az iszlám jog forrásai is számos 
vonatkozásban a nyugati – ezen belül különösen a kontinentális európai – jogcsaládtól 
eltérQ vonásokkal bírnak.

1. Fiqh
Az általános gy_jtQfogalomként is felfogható, az iszlám jog forrásait felölelQ Fiqh 

elsQdleges jelentése ’megértés, tudás’. Azt a jogászi gondolkodásmódot jelenti, amely a 
Saríjának megfelelQ, azzal összhangba hozható szabály megtalálásában nyilvánul meg.

A próféta halála után a moszlim közösség hirtelen szembekerült azzal a szabályozási szük-

séghelyzettel, amely abból fakadt, hogy az élet minden területét – így az egyéni és közösségi 
élethelyzetek szabályozást is – közvetlenül a kinyilatkoztatásnak, azaz a Koránnak kívánták 
alárendelni, az iszlám szent könyv viszont semmiképpen sem tekinthetQ jogi kódexnek, bár 
számos, a hétköznapi emberi viszonylatokra is kiterjedQ szabályt tartalmaz. Ezért a jogi szabá-

lyozás és a jogalkalmazás szempontjából nem lehet figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor nem 
lehet teljes mértékben és kizárólagosan a Korán szabályaira hagyatkozni.

Mivel az iszlám közösség nem rendelkezett olyan jogi örökséggel, mint a római jog 
– amely korábbi politeista, pogány gyökereitQl eltávolodott, és a kereszténység elterje-

désének idejére már lénygében laikus jogrendszerré vált – az elsQ moszlim nemzedékek 
nem választhattak mást, mint a hagyományos arab törzsi jogi hagyomány egységesítése 
és pogány vallási vonatkozásoktól való megtisztítása után annak alkalmazását, vagy – 
mint ahogy történt – saját, a Koránon, mint központi alapon nyugvó önálló jogrendszer 
kidolgozását.
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A Fiqh ennek megfelelQen annak a jogászi törekvésnek az összefoglaló neve, amely 
olyan jogrendszer „megtalálására” irányul, amely a monoteista szent könyv jogi kódex-

nek nem nevezhetQ, de a jogrendszert vallási és erkölcsi alapelvein keresztül mégis meg-

határozó rendelkezéseinek és szellemiségének megfelel. 
A Fiqh megértését könnyebbé teszi, ha elfogadjuk azt a – az európai középkor jogi 

gondolkodástól sem idegen – jogászi szemléletet, amely szerint a végsQ jogi igazság és az 
annak megfelelQ szabályok a szent könyvben és az azt körülvevQ hagyományban benne 
van, azt csak elQ kell onnan hozni, meg kell találni. Tudatos jogalkotásról és ettQl egyér-
telm_en elkülönített jogalkalmazásról nem beszélhetünk, hiszen a jog alapjai már készen 
vannak a Koránban és a Szunnában, azt csak meg kell találni. A jogtalálás ugyanakkor 
megfelelQen alkalmazható forma alkotását is jelenti, tehát messze több, mint az európai 
értelemben vett jogalkalmazás.

Ezért fontos, hogy a jogász ne pusztán jogi logikai eszköztárral rendelkezzen, de is-

merje a Koránt és a Szunnát, valamint egész életével a Saríját, a Mindenhatóhoz vezetQ 
ösvényt keresse. Így jogászi munkája során – amely kodifikációnak és jogalkalmazásnak 
is tekinthetQ egyszerre – helyes, a kinyilatkoztatásnak megfelelQ következtéseket fog 
levonni. Azért nem aggasztó tehát, ha a jogalkalmazó jogászi tevékenység egyúttal rész-

ben jogalkotási is, mert a jogász közvetlenül aláveti magát az általános törvénynek, élete 
minden részében – nem csak szakmai tevékenységében – az igazság elérésére törekszik.9

2. Ilm
Már a korai moszlim jogtudósok is különbséget tettek a Korán és az egyéb prófétai 

kinyilatkoztatások vallási és erkölcsi értelmezése és a azon szellemi erQfeszítés között, 
amely a jogi kérdések eldöntéshez szükséges szabály megtalálására irányult a hagyomá-

nyos – iszlám elQtti – jogi szabályok figyelmen kívül hagyásával. Ez utóbbi a Fiqh, míg 
az elQzQekben összefoglalt szellemi tevékenységet az Ilm szóval jelölték. 

A moszlim szent könyv erkölcsi és jogi alkalmazásnak megkülönböztetése ellenére 
az iszlám jogi gondolkodás tisztán laikus vonulata nem alakult ki. A Fiqh a Saríja jogi 
természet_ követése maradt. Az iszlám gondolkodás nem teszi lehetQvé, hogy a Korán 
követésével felhagyók továbbra is moszlimként határozhassák meg önmagukat. Pusztán 
kulturális, de nem vallási értelm_ iszlám nem létezik.10 Az iszlám szellemi elkötelezettsé-

get is elvár a jogtudóstól ahhoz, hogy moszlimnak nevezhesse magát.

3. Furu al-Fiqh és Uzul al-Fiqh
Az iszlám jogfejlQdés eredményeképpen a Fiqh két ága különült el:
A Furu al-Fiqh a jogesetek jellegének különbözQségére összpontosítva kidolgozta a 

jogrendszer rendszerét, azok sajátos jogforrásaival és jogalkalmazási módszereivel. A 
különbözQ jogi iskolák nem pontosan ugyanazokat a jogágakat különítették el, de közös 
vonásként megfigyelhetQ, hogy – az iszlám jogfelfogásnak megfelelQen alapvetQ különb-

séget tettek az Isten–ember között érvényesülQ vallási szabályok (ibádát) és társadalmi 
szabályok (mu’amálát) között. Általánosan elfogadott jogágként tartják számon a vallási 
kötelezettségek jogát, a társadalmi élettel (beleértve a családi kapcsolatokat is) kapcso-

latos jogágat, a dologi-, szerzQdéses és örökösödési jogot, a büntetQjogot, a közjog (a 
hatalomgyakorlás és a hadviselés jogát).

Az Uszul al-Fiqh a jogforrásokat vizsgálja, és arra törekszik, hogy azok között világos 
hierarchiát állítson fel. A különbözQ jogi iskolák természetesen eltérQen határozták meg 
az egyes jogforrásokat és azok rendszerét, azonban itt is megfigyelhetQ több közös vonás. 
Az európai jogi gondolkodáson iskolázott jogász számára talán úgy lehet az iszlám jog 



HAID TIBOR: AZ ISZLÁM JOGI GONDOLKODÁS ALAPJAIRÓL 57

forrásit a legkönnyebben megérteni, ha azokat statikus és dinamikus jogforrásokra oszt-
juk fel. Ezt a két kategóriát az iszlám jogi iskolák nem használják, de az európai – külö-

nösen a kontinentális – jogi ismerettel rendelkezQ jogász számára megkönnyíti az iszlám 
jogfelfogás megközelítését.

3.a) Korán
A kontinentális európai jogfelfogáson felnQtt jogász számára célszer_bb az iszlám jog-

hoz annak statikus jogforrásai felQl közelíteni. A jogforrások ezen csoportja javarészt a 
próféta halálát követQ 1-2 évszázadban keletkezett. Egy részük szöveges jogforrás (Korán 
és Szunna), más részüket inkább az íratlan hagyomány Qrizte meg (Idzsma és Urf). Közös 
jellemzQjük, hogy a jogász szándékától függetlenül alkalmazhatók, nem a jogász és a 
jogforrás közötti interaktív folyamatban keletkeznek.

Az iszlám szent könyve az egész moszlim világban ugyanaz11, és általánosan elfoga-

dott vélekedés, hogy a szöveg IstentQl Gábriel arkangyal közvetítésén keresztül jutott el 
a prófétához, általa pedig az emberiséghez.

Az iszlám jogtudósok között vita folyik arról, hogy a Korán milyen mértékben tekint-
hetQ jogi könyvnek. Általános vélekedés szerint a több mint 6000 verset számláló szöveg-

bQl mindössze 500 vers tekinthetQ jogi tartalmúnak, de az ezek súlyáról vallott nézetek 
már eltérnek. Vannak, akik szerint figyelembe kell venni a jogi szövegek hosszát és azt a 
tényt is, hogy azok – szemben a nem jogi jelleg_ekkel – általában nem ismétlQdnek. Az 
így kalkulált jogi és nem jogi „leütés-számok” arányát figyelembe véve pedig már a jogi 
jelleg_ szövegek olyan mértékét lehet megállapítani, amely – a ’törvény’ jelentés_ – Tóra 
szövegében megfigyelhetQ arányhoz hasonló.

A jogi szövegek arányáról vallott eltérQ nézetek ellenére az iszlámhoz tartozó jogi isko-

lák általánosan elfogadják a Korán elsQdleges helyét a jogforrások rendszerében.

3.b) Szunna
Az iszlám jog másik szöveges forrása a Szunna, azaz prófétai hagyomány. A szó eredeti 

jelentését követve olyan magatartásmódok gy_jteménye, amelyeket a hagyomány közvet-
lenül Mohammedhez köt.

A próféta halálakor bekövetkezett szabályozási kényszerhelyzetben a korai iszlám jo-

gászok támaszkodhattak ugyan a Koránra, de mivel az nem tekinthetQ elsQdlegesen jogi 
kódexnek, szükség volt a helyes és egységes értelmezés kialakítására. Ehhez hívták segít-
ségül a hétköznapi életében is nyilvánvalóan Isten akaratának megfelelni kívánó próféta 
tetteit, véleményét összefoglaló, akkor még kollektív emlékezet által íratlan formában 
Qrzött hagyományt, a Szunnát.

Ahogy a profetikus idQtQl távolodva egyre nagyobb szerepet kaptak a történetmondók 
(qussza), akiknek feladata volt a Szunna Qrzése és átadása. Szerepkörük egyesítette magá-

ban az énekmondó és a „jogi tanácsadó” tevékenységét, és jellemzQ módon a zarándoklat 
(Hádzs) idején lehetett a legnagyobb igény munkájukra. Ez az idQszak egyúttal a részben 
különbözQképp megQrzött hagyomány egymás közti összevetésére is módot adott a tör-
ténetmondóknak.

Az idQ elQrehaladtával a prófétai hagyományok hitelessége csökkent, ezért új tudo-

mányág jelent meg, az Isznad, amelynek m_velQi arra törekedtek, hogy elkülönítsék az 
egyértelm_en a prófétához köthetQ hagyományanyagot attól, ami az Qt követQ elsQ két 
kalifához kapcsolódik. Ez utóbbit Szíra néven foglalták össze, és bár hasznosnak ítélték 
a Korán magyarázatához, a Szírának nem tulajdonítottak kötelezQ jogforrási szerepet, 
szemben a prófétai hagyománnyal.
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3.c) Idzsma
Az Idzsma szó eredeti jelentése ’konszenzus, egyetértés’, azaz egyhangú megegyezés 

a Umma (moszlim közösség) tagjai – valójában vezetQi – között.
Az a hagyomány, amely a közösség vezetQinek társadalmi kérdésekben történQ meg-

egyezésének kötelezQ erQt tulajdonít, az iszlám elQtti idQk arab törzsi hagyományából 
ered. A próféta halála után ez a konszenzuális szabályozási módszer megtartotta fontos-

ságát, és vallási kérdésekre is kiterjedt. Az Idzsma elvébQl nem következik, hogy csak a 
próféta elsQ követQinek megegyezése bír kötelezQ erQvel, ezért egyes jogtudósok egyete-

mes jelleget tulajdonítanak ennek a szabályozási módnak. Amennyiben ezt a gondolatot 
továbbvisszük, úgy az Idzsma átvezet az iszlám jog dinamikus forrásai közé, mivel sokkal 
inkább döntéshozatali eljárásnak, mint a jogalkalmazótól független jogforrásnak t_nik. 
Azonban a jogtudósok többsége – bár nem sz_kíti le a konszenzuális döntéshozatali el-
járás szerepét az iszlám elsQ évszázadára – egyetért abban, hogy csak azoknak, a próféta 
korában élt közösségi vezetQknek a konszenzusa kötelezQ erej_, akik egyszersmind a pró-

féta elsQ követQi közé tartoztak. Ebben a felfogásban az Idzsma már statikus jogforrásnak 
tekinthetQ, amely jellegét tekintve hasonló a Szunnához, de nem a próféta jogi vonatko-

zású véleményének és tetteinek, hanem elsQ követQi jogi kérdésekben hozott egyhangú 
döntéseinek gy_jteménye.

3.d) Urf 
A terjedQ iszlám csak a keresztény területekre érve nézett szembe olyan befolyásos 

„vallási vetélytárssal”, mint amilyennel a korai kereszténységnek születése pillanatától 
meg kellett küzdenie. Ugyanakkor komoly kihívást jelentett az új vallási közösség jogi 
ügyeinek szabályozatlansága, ezért azokon a területeken, ahol más erQs vallási befolyás 
nem volt, már a próféta és elsQ követQi is bátorították a hívQket arra, hogy alkalmazzák az 
iszlám elQtti korszak szokásjogát.12 Az iszlám elQtti szokásjogot ugyanakkor nem tekintik 
olyan széles körben önálló jogforrásnak, mint a Koránt vagy a Szunnát, inkább ez utóbbi 
részeként alkalmazzák, azaz a próféta véleményén és tettein keresztül.

Az iszlám jog dinamikus forrásai
A hagyományos kontinentális európai jogfelfogás szerint a jogforrás rendszerint 

írásos formában, hierarchikus rendszerben rögzített jogi norma, amelyben – az egyéb-

ként kivételes a jogalkotás hibás m_ködése folytán fellépQ – a jogszabályi ütközésnél 
az alacsonyabb szint_ jogszabályt felülírja a magasabb szint_. A jogforrások alkalma-

zása nem befolyásolja azok szabályozó tartalmát, mert csak a törvényhozás hatalmi 
ág módosíthatja vagy változtathatja meg azokat. A legfelsQbb bírói fórum döntései 
ugyan kötelezQ erQvel bírhatnak az alávetett jogalkalmazó szervekre, de csak a jog-

szabályok értelmezése tekintetében. ElQfordulhat a bíróságokon túlnyúló, a jogászok 
nagytöbbségét felölelQ egyetértés valamely jogi norma megváltoztatásáról vagy egy 
kérdés szabályozásának szükségességérQl, azonban a jellemzQen jelentQs társadalmi 
érdekérvényesítQ képességgel rendelkezQ jogászság egyetértése is csak indirekt ko-

difikációs hatással bír.
Ezzel szemben az iszlám jogban azt az intellektuális erQfeszítést, amelyet a jogesetet 

megoldani törekvQ jogász kifejt, amikor az ügyhöz megfelelQ jogszabályt keres, szintén 
jogforrásnak tekintik, mert egy bizonyos kölcsönhatást feltételeznek a jogi norma és az 
azt alkalmazó jogász között. Némiképp leegyszer_sítve azt mondhatjuk, hogy az iszlám 
jog a jogalkalmazás módszereit is jogforrásként kezeli.

Minden gyakorlati jogász számára ismerQs az a helyzet, hogy megoldhatatlannak t_nQ 



HAID TIBOR: AZ ISZLÁM JOGI GONDOLKODÁS ALAPJAIRÓL 59

jogesettel találkozik, és az ügyben elmélyedve, az annak kulcsát adó, megfelelQ szabályt 
keresve kimeríti szellemi energiáit. Ezt a tevékenységet, amely különbözQ jogalkalmazási 
módszereket foglal magában, az iszlám jog Idzstihádnak nevezi.

A fogalom egyszerre intellektuális erQfeszítést és erkölcsi hozzáállást foglal magában. A 
fáradozás, erQfeszítés értelm_ kifejezés azt a jogászi magatartást jelöli, amelynek lényege 
az isteni igazság érvényre juttatása érdekében végzett szabálykeresés. Erkölcsileg – sQt, 
vallási szempontból – motivált intellektuális tevékenység tehát, és elsQsorban akkor jutott 
jelentQs szerephez, ha sem a Korán, sem a Szunna nem tartalmazott sajátos, az egyedi esetre 
alkalmazható szabályt (hukm-t). A jogász ekkor az alábbi módszerek közül választhatott: 
• Qiyasz (Analógia) olyan jogalkalmazási mód, amely az angolszász és kontinentális 

európai jogász számára is ismerQs. Eredete visszanyúlik a próféta halálát követQ idQ-

re, amikor a korai moszlim közösség szembenézett azzal a helyzettel, hogy a Korán 
korlátozott számú jogi jelleg_ szabályt tartalmaz, viszont a hívQk hétköznapjai a 
hatalmas mennyiség_ jogesetet teremtenek, amelyek jogi megoldása a szent könyv 
nem található. Mivel a másik szöveges jogforrás, a Szunna éppen az összegy_jtés fá-

zisában volt, és az Idzsmát sem alkalmazhatták még – hasonló okból – jogforrásként, 
a moszlim jogászok a Korán szabályainak alkalmazhatóságát a Quiyasz módszerével 
tágították ki. A módszer a következQ logikai lépésekbQl épült föl: 

 1. Annak megállapítása, hogy az eset egyedi, és nincs rá irányadó szabály a szent iratban,
 2. Aszl, azaz: kiindulási eset – vagy szabály – találása, amely az analógia alapjául szolgál,
 3. Ila, azaz: az alkalmazhatóság logikai igazolása, amely egyrészt az analógia 

alapjául szolgáló szabályozás logikájának, másrészt annak a kapcsolóelemnek  
a megtalálását jelenti, amely lehetQvé teszi az Aszl kiterjesztését az adott, 
megoldani kívánt jogesetre.13

• Naszkh (hatályon kívül helyezés) A Naszkh módszere a Qiyasz logikai ellentétpár-
jának tekinthetQ. A Szunna tartalmát jelentQ prófétai tettek és vélemények, valamint 
az Idzsmát alkotó alapvetQ döntések összegy_jtése után elQfordult, hogy egy esetre 
több szabály is alkalmazható volt különbözQ megoldást eredményezve. A jogásznak 
tehát ki kellett választania az esetre vonatkozó megfelelQ jogforrást, és egyúttal azt is 
fel kellett fedeznie, ha Allah akarata valamelyik szabály figyelmen kívül hagyására 
irányul. Ez utóbbi jogforrás hatályon kívül helyezéséhez vezetett tehát az a felisme-

rés, hogy annak alkalmazása a kiválasztott szabály általi megoldással ellentétes ered-

ményre vezetne. A Naszkh azonban nem egyszer_ hatályon kívül helyezést jelentett. 
A jogásznak elQször meg kellett kísérelnie az ellentétes eredményre vezetQ normák 
„összebékítését”, amely elQfeltételezte a mindegyik, ellentétes jogforrás mélyebb 
elemzését, és annak alapos vizsgálatát, hogy a kérdéses normák harmonizálása nem 
lehetséges-e. Ha ezután is lehetetlennek bizonyult az ellentét föloldása, és a jogász 
meggyQzQdött arról, hogy valamelyik jogforrás alkalmazása a Saríja elveivel ellenté-

tes eredményre vezetne, maradt a kérdéses norma hatályon kívül helyezése. A korai 
moszlim jogtudósok a Naszkh módszerének alkalmazásakor azzal a komoly kétség-

gel is szembesültek, hogy az iszlám jogforrások vajon milyen hierarchikus rendben 
állnak. Általánosságban elfogadták azt az elvet, hogy a késQbbi jogi norma hatályon 
kívül helyezi a korábbit. A Korán és a Szunna egymáshoz való kapcsolata ugyan-

akkor nem volt teljesen egyértelm_, bár a többség osztotta azt az álláspontot, hogy 
a Korán hatályon kívül helyezheti a Szunna valamely ellentétes normatív tartalmú 
szövegét, a Korán valamelyik versét azonban csak egy másik Korán-részlet helyez-

heti hatályon kívül. Azonban mind a Korán, mind a Szunna hatályon kívül helyezhet 
alacsonyabb szint_ jogforrásokat.14
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• Az Isztihszán szóval a legvitatottabb módszert jelölték, amely a jogász számára az 
alkalmazható szabályok közötti választás lehetQségét teremtette meg saját – tapaszta-

latokra épülQ – preferenciája alapján. Az eljáró jogász egyéni választásának szerepét 
a megfelelQ szabály megtalálásában az európai kontinentális és angolszász jogban 
sem lehet tagadni. Szubjektív jellege miatt az iszlám jogtudósok sem egységesek 
abban, hogy a jogász preferenciája valóban jogforrásnak tekinthetQ-e. Akik nem 
utasítják el az Isztihszán jogforrási jellegét, azok is ragaszkodnak ahhoz, hogy annak 
alkalmazása következQ sorrendben történjen: 1. A jogász meggyQzQdik arról, hogy 
a statikus jogforrások között nincs megfelelQ, az esetre vonatkozó szabály. 2 Követi 
a Quiyasz módszerét. 3. Észleli, hogy egy másik szabály más eredményre vezethet. 
4. Ez utóbbi szabályt választja, mert az a Saríja elveinek figyelembe vételével ked-

vezQbb eredményre vezet.15

• Az Isztisáb (jogi vélelem) módszere lehetQvé tette a jogász számára egy korábban fenn-

álló jogi helyzet idQbeli hatályának fenntartását az ellenkezQ bizonyításáig.
• Az Al-Maszalih al-Murszala (nem szabályozott elQnyök) és a Maqaszid al-Sharia 

(jogi cél). A fenti fogalmak széles látókör_ jogászi gondolkodást igényelnek, és arra a 
feltételezésre épültek, hogy a jogász egyrészt a közjót is figyelembe veszi az eseti jog-

alkalmazáskor, másrészt a jogrendszer nem öncélú, érvényesülése az egyetemes isteni 
elvek kibontakoztatásnak egyik lehetséges eszköze.

Az Al-Maszalih al-Murszala az iszlám jog szerves fejlQdést tette lehetQvé. A közjó, 
vagy közérdek, mint önálló szabályozási (jogalkotási) elv nem játszott szerepet az iszlám 
jogban, de érvként szolgált valamely jogszabály átvételéhez vagy alkalmazhatóságának 
megerQsítéshez, amennyiben más szöveges jogforrás vagy akár egyetemes jogelv alátá-

masztotta a kérdéses szabály alkalmazásának lehetQségét.
A Maqaszid al-Sharía az iszlám jog általános jogi céljaira utal. Mivel a Sharíja olyan 

elvek rendszere, ahol a vallási és az erkölcsi, valamint a jogi vonatkozások nem választ-
hatók szét egymástól, a jogi cél egyúttal vallási és erkölcsi cél is. A közjó általános jelle-

g_, vallási és erkölcsi tartalommal is bíró elv, azonban ez utóbbi – a társadalmi változá-

sokat követQ tartalma miatt – nem helyezkedik el azonos szinten a Sharíja örök elveivel. 
A Maqaszid al-Saríja olyan jogalkalmazási módszer, amely az iszlám jog önazonosságát 
biztosítja, visszavezetve a jogalkalmazót a moszlim jog alapvetQ forrásaihoz.

(Összegzés) A magyar katonai jelenlét a Saríja által uralt vagy befolyásolt térségekben kétség 
kívül szükségessé teszi a moszlim jogrendszer tanulmányozását.

Az iszlám jog közel 1400 éves fejlQdésének sajátos, az európai és angolszász jogrendszer-
tQl eltérQ alapjainak sajátosságait kíséreltem meg röviden bemutatni. A gyarmati rendszer 
megsz_ntével nyilvánvalóan komoly változások következtek be az önálló iszlám jogcsaládon 
belül. A hagyományokhoz való visszatérés és az akár kényszeradaptáció általi modernizálás 
egyszerre ható törekvés, bár az utóbbi jelenleg visszaszorulni látszik. Ugyanakkor megjelent 
és az arab tavasz miatt különös hangsúlyt kapott a saját forrásokból származó, szerves megúju-

lás igénye. Ez utóbbi egyértelm_en bizonyítja azt is, hogy az iszlám kialakulásakor megjelenQ 
szellemi források nem apadtak el, és a bevezetQben említett gyakorlati okok mellett ez utóbbi 
miatt is elengedhetetlenül szükséges az iszlám jogi gondolkodás alapjainak megismerése.

Ennek a jogrendszernek mindmáig ható, a nyugati jogcsaládoktól eltérQ jellemzQje, hogy a 
jog, az erkölcs, a vallás és egyéb társadalmi normarendszerek kölcsönhatása sokkal erQsebb, 
mint azt a nyugati jogász meg saját kulturális közegében megtapasztalhatta. Mindez kifejezést 
nyer az iszlám jog legelterjedtebb megnevezésnek, a Saríjának a jelentésében is.

Az elQzQekkel összhangban az iszlám államfelfogás is eltér a nyugatitól és a hatalmi ágak 
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szétválasztásnak alapelve nem jelenik meg európai formában és mértékben. Ennek eredmé-

nyeképp a jogalkotás és a jogforrások fogalma is mást takar.
A könnyebb megértés érdekében statikus és dinamikus jogforrásokat különböztettem 

meg. Ez utóbbi inkább jogalkalmazási módszerek együttese az európai jogász számára, 
és számos logikai párhuzamot mutat más jogrendszerek jogalkalmazási módszereivel.

A statikus jogforrások csoportja a Koránt, a Szunnát, a Konszenzuális döntések gy_j-
teményét és a szokásjogot foglalja magában, a 21. század nyugati jogászának meglehe-

tQsen szokatlan módon. Ugyanakkor ezen jogforrások párhuzamát is megtalálhatjuk az 
európai jogtörténet egy évezreddel ezelQtti korszakában, amely egyúttal a nyugat-európai 
terjeszkedés hajnala.

Az állam és az egyház szigorú szétválasztásának elve máig nem lelt teljes kör_ elfoga-

dást az iszlám világban, ahogy a jog és az erkölcs és vallás elhatárolása sem. Az iszlám 
világ talán elkerülheti azt a modernizációs csapdát, amely a szétválasztás után a társada-

lom szétesésébe torkollik.
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újraiszlamizációján – túl nem lehet elhanyagolni 
az ilyen gyökerekkel nem rendelkezQ európaiak 
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identitás kialakításaként értelmezhetQ.
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jelentett a korai iszlám államban.
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Allah akaratának bármilyen más, kedvezQ vagy 
kedvezQtlen – akár természeti katasztrófában is 
jelentkezQ – kinyilvánításába.

6 A jogcsaládokra vonatkozóan írtak Konrad 
Zweigert és Heinz Kötz: Einführung in die 
Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des 
Privatrechts cím_ m_vének Tony Weir által készí-
tett angol nyelv_ fordításában (An introduction to 
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comparative law, 1977, North-Holland Publishing 
Company) olvasottakra alapulnak.

7 A kényszeres és önkéntes adaptáció esetében ez a 
megállapítás természetesen csak azzal a feltétellel 
igaz, ha a jogrendszert a ténylegesen érvénye-

sülQ normák figyelembe vételével vizsgáljuk. 
Az adaptációt okozó társadalmi vihar csillapo-

dásával elQbb-utóbb megmutatkoznak az átvett 
jogrendszernek a befogadó társadalmi közegtQl 
legidegenebb elemei.

8 Az iszlám jog erQs vallási jellegét magyarázhatja 
az a történelmi sajátosság is, hogy a keresztény-

séggel szemben nem egy roppant összetett és 
sokféle hagyományt egységgé olvasztó, politeista 
gyökereitQl többé-kevésbé elvált, tudományos 
igénnyel m_velt és alkalmazott jog – a római 
jog – által szabályozott birodalomban alakult 
világvallássá, hanem nagy civilizációk peremén, 
írásban nem rögzített szokásjogot alkalmazó tör-
zsek között indult hódító útjára. A Koránnak tehát 
nem volt „Qshonos intellektuális jogi partnere”, 
szemben a Bibliát követQ keresztények római 
jogi környezetével. Ez lehet egyik lehetséges 
magyarázata, hogy a kereszténység a kánonjog 
rögzítésével tulajdonképpen módosított római 
jogot terjesztett el, míg az iszlám nem támaszkod-

hatott ilyen mértékben az arab törzsek saját jogi 
hagyományára.

9 Az európai jogfejlQdés a skolasztika által megho-

nosított természetjogi gondolkodásig lényegében 
hasonló elveket követet. A természetjog Aquinói 
Szent Tamás által megfogalmazott gondolata any-

nyiban változtatott ezen, hogy az isteni kinyilat-
koztatás, az alapvetQ egyetemes törvény és a jog 
közötti közvetítQ elvek rendszereként átvezetQ 
közeget teremtett, amely egyrészt megteremtette 
a kapcsolatot a jog és a kinyilatkoztatás között, 
másrészt viszont lehetQvé tette azt is, hogy a jogász 
munkája során „csak” a természetjogi elveknek, 
és ne közvetlenül a kinyilatkoztatásnak kívánjon 
megfelelni. Véleményem szerint a természetjog 
tomista felfogása az európai jogfelfogás laikussá 
válásának elsQ lépcsQfoka, amely megalapozta a 
vallási jóváhagyástól független törvényhozás által 
felügyelt kodifikáció legitimitását.

10 Kemál Atatürk ifjútörök mozgalmának, és az ezt 
követQen létrejött török Köztársaságnak egyér-
telm_en világi jelleg_ jogfelfogását a mai napig 
nem fogadta el teljesen a török társadalom egé-

sze. Törökországban is egyre népszer_bbé válik 
a Saríjához való visszatérés gondolata, különösen 
azzal párhuzamosan, hogy az Európai Unió a 
török csatlakozási kérelemre hosszú idQ óta nem 
ad egyértelm_ választ. Figyelembe kell azt is 
vennünk, hogy a türk törzsek államfelfogásban 
meglevQ sajátos hatalommegosztás – világi-kato-

nai vezetQ és a spirituális vezetQ – befolyásolhatta 
a török szultanátus formálódását éppúgy, mint 
az ifjútörök mozgalom államfelfogását, és adott 

mindkettQnek laikus jelleget. A türk törzsek olyan 
szövetségi rendszerben egyesültek, amelyet a vi-
lági-katonai vezetQ és a vallási vezetQ együttm_-

ködve irányított. Ez a hatalomfelfogás jellemezte 
a magyar törzsszövetséget, és más – elsQsorban 
germán – koraközépkori törzsszövetségek „ka-

tonai demokráciái” által is megjelent Európában, 
ahol döntQ hatást gyakorolt az államfejlQdésre. A 
nyugati hatalmi berendezkedés leginkább sajátos 
megkülönböztetQ ismérve éppen az, hogy a ha-

talom teljes centralizációja itt tartósan soha nem 
valósult meg, legalábbis a világi és a vallási intéz-

ményrendszer elkülönült irányítása folyamatosan 
fennmaradt.

11 A szó szerinti értelemben vett azonosság érde-

kében a nem arab nyelv_ országokban is az arab 
nyelv_ változatot fogadják el hitelesnek, mivel 
a Korán nem pusztán ihletett, hanem egyenesen 
Allahtól közvetített szent szöveg. Ennek a tény-

nek számos nyelvi és társadalmi következménye 
van az iszlám világban, elsQsorban a nem arab 
nyelv_, ma már messze a moszlim népesség 
többségének otthont adó (részben vagy egészben) 
iszlám országokban.

12 Európában a korai középkorban széles körben 
alkalmazták a kereszténység elQtti szokásjogot, 
ahogy az iszlám terjedésének elsQ szakaszában is 
bátran merített a korábbi korszak arab szokásjo-

gából. MindebbQl arra lehet következtetni, hogy 
ezek a monoteista vallások elterjedésük korai 
szakaszában elfogadták a (politeista) pogány 
vallási gyökereiktQl elszakadt, „megtisztított” 
szokásjogot, amennyiben az eredetileg azt hordo-

zó vallás már nem jelentett komoly vonzóerQt az 
áttért lakosság számára, tehát nem fenyegetett az 
új hit elhagyásnak veszélyével. A római jog eseté-

ben tulajdonképpen ugyanez a jelenség figyelhetQ 
meg, amelyet olyannyira elfogadott a keresztény 
egyház, hogy annak belsQ joga mindmáig a római 
jogra alapul.

13 Az analógia alkalmazásának jogi lépései hason-

lóak a nyugati és az iszlám jogi gondolkodásban, 
valószín_sítve, hogy létezik egy egyetemes jogi 
örökség, amely nemcsak abban nyilvánul meg, 
hogy a szabályozás alaprétege minden jogcsalád-

ban szoros kapcsolódást mutat a vallással és az 
erkölcsi szabályokkal, de a jogalkalmazás során 
használatos logikai m_veletek egyetemességében 
is.

14 Az iszlám jogban ugyan nem találjuk a jogfor-
rások kontinentális jogrendszerben megismert 
egyértelm_ hierarchiáját, általában azonban meg-

egyeznek a moszlim jogtudósok a statikus jog-

források következQ sorrendjében: 1. Korán, 2. 
Szunna, 3. Idzsma, 4. Urf.

15 A fenti módszer sok hasonlóságot mutat a kon-

tinentális európai jogrendszer római jog eredet_ 
„ius specialis derogat legem generalem” jogalkal-
mazási elvével.


