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ISLÁMSKÉ PRÁVO-příprava k ústnímu referátu

            Stručná charakteristika islámu:
Slovo islám=závazek odevzdání se do vůle Boží, vyznavači muslimové, zakladatel prorok Muhammad (Mohamed) (*570-+632) -kupec z arabské Mekky, v 40 letech- série několika zjevení v nichž vyzván, aby se vzdal polyteismu vládnoucího v Mekkce a začal hlásat existenci jediného boha-Alláha, nesporný vliv obou ostatních mon.náb.-křesťanství a židovství, od počátku sebe chápal jako posledního v řadě proroků seslaných lidstvu („pečeť proroků“), posla konečné boží zvěsti. 622-nucen opustit Mekku (tzv. Hidžra), odchod do Medíny=počátek muslimského letopočtu. Zde zorganizoval svou prvotní obec-začali napadat obchodní karavany z Mekky, zapojil četné beduínské kmeny, 630-dobyl Mekku a prastarou svatyni Ka’bu zasvětil Alláhovi. Podařilo se mu sjednotit všechny arabské kmeny-využití obrovského potenciálu, který dosud oslabovaly vzájemné války. Již za života-války za ovládnutí nových území-pokračovaly po jeho smrti 632, kdy se do čela dostali M. nejbližší-chalífové (=nástupci). Postupně v průběhu 7.a 8. stol. ovládnuto obrovské území. (sever Afriky, polovina Asie, Španělsko, dočasně jih Itálie). Chalífové-náboženská i politická autorita, zpoč.voleni, poz.dynastický princip-Umajjovci, Abbásovci, rozdrobení na emiráty, světskou moc postupně přebírají emírové, šáhové, sultánové.
Od počátku byl islám náboženstvím společenské praxe-přinášel nejen kultovní ale i konkrétní sociální, právní, státoprávní a politické ponaučení a zásady, jimiž se měla obec věřících-tzv. umma řídit a navíc se věřící měl snažit tuto zvěst programově šířit. Od počátku tedy šlo nejen o náboženství ale i o státní ideologii. 
Brzy po prorokově smrti-spor o legitimitu moci, který znamenal dodnes existující rozkol mezi dva zákl. směry: Sunnité (asi 90%) – kteří považují za zásadní názorovou shodu společenství, která byla podnětem k vydání prorokovy sunny – koránský verš-„má obec jako celek nikdy neupadne v blud“, zpoč.volitelnost chalífy, později dynastický princip-vůle Boží. Šíité (10%)-rozš. Írán, Irák, Bahrajn, Libanon- opírají se o legitimitu nástupnictví potomků Alího, M.bratrance a zetě-imámové-přešlo na ně M.osvícení, poslední sedmý (Ismaelité-Indie, Afrika) či dvanáctý (Írán) se skryl, aby se vrátil na zem jako spasitel-mahdí, skrytého i.zastupují duchovní-mudžtahidové=podřízení světské moci duchovní (Írán). Další odnože: Cháridža (Azrakovci, Ibádovci-Omán), Alavité (turečtí šíité-venkov), Drůzové (Libanon, Sýrie)…
Krátce po M. smrti sesbírány záznamy o jeho zjeveních do posv. knihy-Koránu –je chápán jako věčné nestvořené autentické slovo Boží (tedy podobně jako křesť. Logos, Ježíš Kristus), božský řád přikázaný lidstvu, obsahuje závazný návod pro život každého člověka. Bůh patrný z Koránu je méně osobní než JHVH, je natolik transcendentní, že o něm můžeme mluvit jen v podobenstvích (99 božích jmen) nejčastější příměry i.jsou všemocný, milosrdný, slitovný, spekulativní teologie se v islámu rozvíjela jen málo a jen asi v 9.-12.stol. (tzv. falsafové, kt. m.j. uchovali a zprostředkovali Evropě znalost Aristotela), Alláh je zakoušen spíše v praktickém životě jako morální imperativ a zákonodárce a poslední soudce člověka, který rozhoduje o jeho věčném osudu. 
Další prameny: Prorocká tradice-Sunna-soubor výroků a činů (Hadísy) proroka a jeho prvních druhů. Šíitská odnož sunnu neuznává, obdobou hadísů jsou v ní tzv. achbáry-soubory právních rozhodnutí imámů.
Pět hlavních sloupů islámské víry, které jsou zároveň základem části islámského práva upravující vztah člověka a Boha: 1.Šaháda-vyznání víry-Není boha kromě Alláha a Muhammad je jeho prorok (Lá iláha illá ‘lláhi wa Muhammadun rasúlu’lláhi), 2.Salát-modlitba-základní kultický projev, pětkrát denně směrem k Mekkce, podmínkou čistota, 3.Saum-půst-v měsíci ramadánu se nesmí ani jíst ani pít ani kouřit a pohlavně se stýkat v době od úsvitu do západu slunce, 4.Zakát-almužna-chápána jako vrácení části majetku, který Bůh umožnil člověku získat, jako povinný odpustek za hříšnou touhu vlastnit, výrazně sociální aspekt, (dnes většinou trans.v daň na soc.a kult.účely), 5.Hadždž-pouť do Mekky-aspoň jedenkrát v životě, navazuje na předislámské pouti do Ka’by, má být manifestací jednotné víry.



Islámské právo:
Tvoří neoddělitelnou jednotu s islámským náboženstvím- tzv. šarí’a (=cesta k prameni, správná cesta hodná následování), je chápáno stejně jako Korán jako věčný neměnný božský řád přikázaný lidstvu. Vědní obor zabývající se šarí’ou se nazývá fiqh (=poznání, uvědomění) a vznikl v průb.2.-3.st.hidžry z  potřeby teoreticky se vyrovnat s problémy, jež přinášel život stále složitějšího společenského a státního mechanismu. Fiqh se dělí na dva základní tématické okruhy: 1.řeší vztah člověka k Bohu (ibádát) a 2.řeší vztahy jedinců a soc.skupin v rámci obce (mu’ámalát). Lidské činy dělí do 5 kategorií: 1.povinnosti, 2.zákazy (harám), 3.doporučené, 4.ty, kt.je nutno se vystříhat, zaslouží pokárání, 5.bez morálního hodnocení.
Základními prameny z nichž právníci vyložili a utřídili soustavu božího zákona jsou již zmíněný Korán a Sunna, kt.představují autoritu Boží zvěsti. Další dva prameny Qijás (=analogie) a Idžmá’ (=konsensus, souhlas autorit) představují již výtvor lidského racionálního úsudku. Jako pátý nástroj fiqhu se někdy uvádí Idžtihád-vlastní úsudek, tvořivá interpretace jevů s použitím zmíněných postupů. (Šíité – mohli vždy užívat idžtihádu, sunnité až donedávna nikoli). Na vytváření šarí’y mělo podstatný vliv i zvykové právo oblastí do nichž se islám šířil. Samotná tvorba fiqhu byla výsadním právem ulamá- islámského duchovenstva, které však nelze považ. Za obdobu d. v křest. smyslu-islám nemá žádnou církev ani neuznává zprostředkovatelskou roli kněžstva mezi Bohem a člověkem jako je tomu v křesť. V prvních staletích ulamá vytvořili několik právních škol-madhabů-nejdůl.4nazvané podle zakladatelů: 
Hanafíjská š. (platila v Osmanské říši, říši Velkých Mogulů, dodnes většina sunnitů-Sýrie, Irák, Turecko, Balkán, Stř.Asie, Afgánistán, Pákistán, Indie, od 1912 i v R-U pro m.menšinu)-vyznačuje se poměrnou mírností v tr.právu a tolerancí vůči jinověrcům, důraz je kladen na využití vl.úsudku-idžtihád. 
Málikovská š.-výrazně tradicionalistická, navazuje na medínské právo (země afr.Maghribu, západní Afrika, v min.platila v muslim.Španělsku). 
Šáfiovská š.-osciluje mezi extrémy vl.názoru a tradice (Egypt, jih Arábie, Indonésie, vých.Afrika). 
Hanbalovská š.-je nejpřísnější, má nejméně stoupenců, uplatňují se v ní výrazně právní názory prorokových druhů (Saudská Arábie), dnes někteří fundamentalisté.
Zvláštní madhab má ší’a a od ní odvozené sekty (madhab Dža’farí).
Asi v 10.stol.se ustálily tyto 4 hl.školy, které navzájem uznávaly pluralitu svých mnohdy protikladných řešení v rámci jedné ortodoxie. Na některých univerzitách byly současně vyučovány všechny právní školy. Právnická literatura se stala podobně jako v judaismu brzy kvantitativně nejobsáhlejší. V důsledku prosazení autority zakladatelů se ujal názor, že jejich principy lze uplatňovat pouze v jejich vlastních mezích. Právník může poskytovat dobrozdání jen na základě znalosti dřívějších řešení. Pouze u šíitů byl volný idžtihád používán i nadále. K jeho znovuoživení i v sunnitském prostředí dochází až v našem století. Důležitou skutečností je, že islámské právo je vykládáno faqíhy-soukromými odborně vzdělanými právníky, kteří však stojí mimo stát-podle islámských státních koncepcí má být stát pouhou výkonnou mocí podrobenou božímu právu. Státu a člověku nepřísluší tvořit právo, pouze interpretovat boží záměr. Ve většině  islámského světa neexistují, resp.neexistovaly zákoníky, právní normy jsou obsaženy v knihách právníků. V pozdější době (Osman.ř.) vznikla ve snaze institucionalizovat výklad práva zvláštní hodnost muftího, kt.je nejvyšší duchovní hlavou určité země s právem vydávat tzv.fatwy, jakési soudy k zásadním otázkám, jež zpravidla vysvětlují a ospravedlňují praxi režimu (významní muftíové-sbírky fatw). Podobné postavení mají tzv. mudžtahidové-znalci teologie a práva, kterým přísluší autoritativní výklad práva.
Rodinné právo a právo osobního statutu: Výrazná pozornost-r.chápána jako základ obce věřících, každý muž má žít ve spořádané rodině, celibát neuznáván za plnohodnotný, staromládenectví prohřešek proti etickým normám, úchylka z níž může vzejít hřích v podobě mimomanželského styku, rovněž staropanenství je zakázáno-žena nemá právo zříci se poslání matky, postavení ženy-M.pozvedl (M.zakázal běžnou praxi zabíjení novorozených děvčátek), přesto zachován patriarchální charakter spol., žena=“polovina muže“-při hodnověrnosti svědectví u soudu-2ženy=1muž, dědictví-žena1/2mužova podílu, v majetkoprávních ot.rovna muži, v rodině podřízena muži-může ji trestat a zakázat jí vycházet z domu a omezit její návštěvy, zaměstnána jen se souhlasem muže (Afghánistán-jen ve zdravotnictví u žen), není připuštěn sňatek muslimky s jinověrcem, muž však může, modernisté interpretují korán.verše o nadřazenosti m.jako zakotvení ochrany nad ženou, povinnost zahalování-Írán, Saúdská Arábie, Turecko-zakázáno, ženy se domáhají, v některých zemích nesmí řídit auto, v Íránu nesmí ženy tančit a zpívat na veřejnosti, otázka polygamie-v Evropě často vyzdvihována, v praxi jde o minimum případů-možnost mít max.4ženy, za předpokl., že je uživí a bude se ke všem chovat spravedlivě v citovém životě, někteří z toho vyvozují praktickou nemožnost a zákaz p., poukazují na M.-1žena, jiní vidí v m.ideál a p.jako ústupek lidské přirozenosti (praktičnost islámu, reflexe reality) Turecko (1926), Tunisko (1957), Dem.Jemen (1973), komunistické isl.země-výrazné změny r.pr.-zákaz polygamie, jiné země Libanon-jen se souhlasem 1ženy, nebo po přezkoumání mat.poměrů, v mnoha jiných zemích pro urč.profes.skup.(učitelé, důstojníci, státní úředníci), v diskusích s E.m.poukazují na praktičnost p.-nemoc, neplodnost-a kritizují faktickou neschopnost dostát závazku monogamie a častou nevěru a rozvodovost v západních zemích. Islámské manželství se uzavírá smlouvou (zpr.písemnou) mezi ženichem a zák.zástupcem nevěsty (otec, děd, strýc, bratr, příp.soudce), smlouva stanoví tzv.mahr-částku, kt.ženich dává nevěstě-soc.pojistka pro případ rozvodu či ovdovění. Šíitská odnož uznává i dočasné sňatky. Rozvod je podle i.p.poměrně snadný-má buď formu zapuzení- zapuzující výrok je třeba provést třikrát (zpr.po měsíci)-zamezení prchlivého jednání, znovuuzavření m.-jen když žena mezitím měla jiného muže, zapuzením muž ztrácí mahr a šperky, které ženě daroval (jakékoli spoluvl.neexistuje), vzájemná dohoda bez finančních nároků, mužovou přísahou, že se nadále zdrží styků s danou ženou (po 4měs.platnost) nebo, že dítě kt.porodila není jeho, v moderní době nabývá stále většího významu soudní rozvod-soudce může z vlastního podnětu (!-veřejná kontrola), na žádost muže i ženy nebo zástupce-využ.ženami (neschopnost uživit, impotence, šílenství, nedodrž.svat.sml.,choroba vzbuzující odpor), manželství zaniká, jestliže jeden z m.odpadne od islámu. Žena má právo na výchovu dětí do 7-9let u chlapců a do puberty u dívek, stravu, ošacení, bydlení a svatební mahr, regulace porodnosti-obecně nepřípustná-zákaz interrupce a sterilizace, jen v případě tísně je ponecháno osobnímu svědomí užití antikoncepce.
Dědické právo: Islámské právo má 9 dědických skupin, pro které složitě vypočítává podíly, závětí může m.odkázat cizím os.nebo na dobroč.úč.nejv.1/3jmění, zbytek se dělí-synův podíl vždy dvojnásobkem podílu dcery, manžel 1/2, manželka 1/4 nejsou-li děti, jinak 1/4 a 1/8, zajímavý je institut vyloučení z d.pro jiné nábož., rozsáhlé právo je p.nadační (waqf)-dobročiné nadace-mešita,škola,nemocnice-v někt.zemích až 15%půdy (Írán 1930)-dnes pod st.spr.-ministerstva nadací.
Trestní právo: Základ tvoří koránský systém trestů, nazývají se hadd (=vymezení) a jsou ukládány za porušení zákona božího v koránu: Za smilstvo-předmanželské-100ran, manželské-ukamenování (starozákonní inspirace)-musí být prokázáno 4 hodnověrnými muži, není-li plně prokázáno mírnější trest soudcovský, podobně za křivé nařčení z cizoložství, opilství-80 ran, krádež-přesahuje-li věc urč.hodnotu-utětí ruky, při recidivě-noha v kotníku, loupežné přepadení spoj.s vraždou-ukřižování, vražda-stětí, odpadlictví od islámské víry-tr.čin trestaný u muže, kt.odpovídá i za víru své rodiny smrtí, žena je uvězněna a bita tak dlouho až se znovuobrátí. (Salman Rushdi-1989-A.Chomejní nad ním vynesl fetvu smrti za rouhačství a odpadlictví-kniha satanské verše)-vzbudilo velké pobouření v západním světě, poněvadž systém koránských trestů byl postupně od pol.20.stol.opouštěn (pod vlivem všeob.dekl.l.p.) a vnímán spíše jako zastrašení, jako morální apel. Další tresty, z nichž některé mají také podklad v Koránu jsou Quisás-jsou porušením lidského práva, u někt. příp. vraždy, zabití, ublížení na zdraví a na cti, poškození majetku-ve staré Arábii-přísná krevní msta-Mohamed zmírnil-omezil k.m. jen na osobu pachatele a doporučil přijetí odškodného (za zabití nebo zmrz. muže 100velbloudů, žena1/2, párový orgán1/2), Islám zde rozl.4 st.zavinění -úmysl se zbraní, úmysl beze zbraně, omyl a nepřímé zavinění-určují míru odpovědnosti a přísluš.odplatu a odškodné, nutná obrana připuštěna, mírnější formu trestu předst.Ta’zír, kt.ukl.soudce nejsou-li splněny všechny předp.k vymezení haddu nebo quisás, byly ukládány také za špionáž, útlak poddaných, nevhodné chování na veřejnosti, křivá výpověď-tresty např.oholení hlavy, začernění tváře, třídenní hladovka, věřejné vyhlášení prohřešku, předvádění po ulicích, avšak i tělesné tresty vč.smrti. Trest má výhradně funkci odplaty, vězení klasická šarí’a nepovažuje za trest-prevence a prostř.vynucení lítosti. Pachateli je dána možnost projevit pokání, jež umožňuje změnu kval.a zmír.tr. Důkazní prostředky-1.svědecká výpověď-i z druhé ruky (např.úmrtí svědka)-aspoň 2 svědci, mohli kdykoliv odvolat, i po rozsudku-avšak náhrada škody, 2.přísaha, že je nevinný-když nebyli svědci-věřilo se mu, když nechtěl přísahat-přísahá žalobce-když nechce-žalovaný prohl.za nevinného.Odvolání výjmečné-1.nepřítomnost žalovaného, 2.aplikace nesprávné normy, 3.rozhodnutí v rozporu s nezvratným důkazem.V mnoha zemích byly k.tr.nahrazeny moderními trestními kodexy podle západních vzorů, vynášeny a vykonávány byly v 2/2 stol. jen v několika zemích-Saudská Arábie (příležitostně), Severní Jemen a Afghánistán. Některé země, které je opustily se k nim však od 70.let znovu vracejí-Pákistán (1979-tresty bičování, kamenování, amputace), Írán (1981,1995-tr.kodexy-smrt, veřejné mrskání), Libye (1972,1994), Súdán (od 1983, znovu od 1991), některé provincie na severu Malajsie, země při Perském zálivu (proklamativní). 
Další zákazy (harám): důl.souč,práva podrobně rozpracovaná, stanoveny v Koránu nebo poz.tradice: Zákaz zobrazovat živé bytosti-tradice-rozvoj ornamentální výzdoby, rostlinné, kaligrafie-20.stol.prosadil se názor, že je to možné-nehrozí modloslužba-původní účel zákazu, zákaz požívat nečisté věci-vepřové maso, zdechliny, krev (staré semit.zvyky-judaismus) odmítání konzerv, zákaz požívání alkoholu, opia, narkotik (v S.Arábii i tabáku)-pozdější, nejednoznačné-v někt.obdobích se pilo víno-opěvováno básníky, přísná prohibice dnes v Íránu, Libyi a v zemích Arábie, zákaz hazardních her-(Korán-hra majsir)-rozš.na jakýkoli hazard a spekul.úmluvu s nejistým výsledkem-bránilo v rozvoji pojišťovnictví(!), zákaz lichvy-brzda vývoje bank a spořitelen-vynález směnky a mohatry-v posl.době se rozv.islámské bezúrokové banky-nabízejí vkladatelům namísto úroku podíl na zisku z investic, na nichž má banka účast.
Státní teorie a ústavní právo: z 228 korán.veršů věn.právu se jen 10zabývá otázkami „ústavními“, 13 soudnictvím a procesním právem a 25 mezinárodními vztahy. Základ ideálního státního usp.-Mohamedova praxe v Medíně a vláda 4 prvních chalífů. Poté došlo k nastolení světské monarchické vlády-mulk-za d.Umajjovců (Damašek)-sunnité vůle Boží. Za Abbásovců-faktické rozdělení světské a duchovní moci, přestože původnímu isl.ideálu je taková dělba cizí+rozpad politické jednoty.chalífát v Bagdádu (8.-13.st.), poz.v Káhiře a Istanbulu (od16.st.) trval dále jako fikce kontinuity nejvyšší moci v islámu-přisvojili si ho osmanští sultánové-chápán v užším náb.smyslu-nelze srov.s papežstvím-jen dohled nad dodrž.uznaných islámských norem-ne jejich tvorba-ta náležela duchovenstvu-ulamá a fuqahá. Chalífát zanikl i přes snahy o jeho obnovení s koneč.plat.r.1924 za Kemalovské revoluce.
Nejvýznamnější teorii islámského státu sestavil v 11.stol. Máwardí (O zásadách vlády). Popisuje ideální stát s nerozlišenou světskou a duchovní mocí, připouští však ústupky dané konkrétními poměry doby-chalífa i lid mají uznat faktickou vládu uchvatitele nebo dobyvatele, jestliže jedná v souladu s náboženskými předpisy islámu a chrání chalífát-lepší než vzpoura či bezvládí. Soudci-(sg.=Kádí) mají být voleni chalífy (=nejvyšší soudce) nebo místní správou, musejí být znalci Koránu, právní vědy, být bezúhonní, bezúplatní a nesmějí se zabývat obchodem, působí zároveň jako ochránci veř.zájmu-šarí’a nezná st.zástupce. Nerozlišují se trestní ani civilní soudy. Od počátku se ujal názor, že hlava muslimské obce vykonává jen pouhou výkonnou moc a nikdy nemůže mít zákonodárnou pravomoc, ta patří jen Bohu, je povinen se radit s náboženskou obcí, zvl.s duchovenstvem jako vykladači zákonů. Máwardímu vyčítáno, že tuto zásadu širokých koránských konzultací-šúrá-opomenul. Toto slovo bývá některými mysl. kladeno na roveň západní demokracii-koránského principu se dnes dovolává Kaddáfího Libye se svým systémem přímé vlády lidu prostř.lidových kongresů, na druhé straně třeba v isl.světě rozšířené Hnutí Muslimských bratří, kt.vzniklo v Egyptě koncem 20.l. jako org.boje proti polokoloniální závislosti a měšťáckým pořádkům, odsuzuje demokracii jako islámu cizí-usiluje o všestrannou islamizaci společnosti s Koránem jako jedinou ústavou, kt.jediný odpovídá božímu záměru s lidmi. Dnes většina islámských zemí má svou ústavu, je buď republikami či monarchiemi a má své zákonodárné, výkonné i soudní orgány obdobně jako v západním světě. Jeden extrém představuje téměř poevropštělé  Turecko se sekularizovanou vládou, druhý např. Saúdská Arábie-absolutní monarchií s teokratickými rysy-král s absolut.mocí, ve vládě hlavně členové královské rodiny, Poradní rada (až od r.1992!) má pouze právo doporučovat řešení. V šíit.prostř.-Ájatolláh Chomejní (+1989)-jeho státní teorie, kt.se podařilo realizovat po vítězné islámské revoluci v Íránu (1979), vychází ze šíitské teorie skrytého imáma, po dobu jeho nepřít.nejvyšším vedením obce pověřeni faqíhové, z nichž jeden nabývá pravomoci hlavy státu nadřazené prezidentu, podléhá mu armáda, policie, justice, zahraniční politika, jiní zasedají v Radě odborníků a v Radě pro ochranu ústavy.(citát-DCI str.143) Podobně-Súdán-považován západem za nejtvrdší režim-vojenská diktatura-ideologický vůdce Turabí.(podpora ze str.Íránu)
Změny v islámském právu: Reformy od 19.st. V Indii byly anglickou koloniál.správou  1857 zavedeny jednotné trestní i občanské zákoníky a šarí’a byla uznávána jen v otázkách rodinného a dědického práva, nadací a darů. Podobně zasáhli Francouzi v Alžírsku (1830), v Egyptě-1855-tr.zák., 1875-tr.řád-zvl.tr.soudy. V osmanské říši-reformy pomocí sult.ediktů, 1840-tr.zákoník, vliv franc.z.z r.1810-Kemalovské Turecko r.1926 úplně zrušilo šarí’u přijetím OZ podle švýc.vzoru, po 1945-stejně radik.krok Albánie, šarí’a byla také např.uměle odstraněna ve středoasij.rep.býv.SSSR a v býv.Jugoslávii. I ostatní země postupně přijaly zákoníky podle evropských vzorů. Šarí’a byla většinou vytlačena do oblasti rodinného a dědického práva. V ostat. odvětvích zaujala místo jednoho z deklarovaných zdrojů legislativy (zákonodárství z ní má vycházet), příp morálního apelu. Právo závazkové, obchodní a správní (vojenské, policejní, st.úřady) je dnes ve většině islámských zemí upraveno moderně a to v návaznosti na historický vývoj buď anglickým nebo kontinentálním typem práva. Západní vzory nepřijaly např. monarchie na Arabském pol.a předrevoluční Afghánistán. Dnes v Afghánistánu-šarí’a jediným právem s místními obyčeji. Od 70.let jako by se vývoj obrátil nazpět od sekularizace k islamizaci-ústavy rostoucího počtu zemí zakotvují zásady, že islám je státním náb., že zákonodárství má vycházet z Koránu a šarí’y, hlava státu musí být muslim. Z těchto skutečností plyne snaha o znovuoživení tradičního práva-fiqh se stále studuje na univ., snahy o modernizaci prostř.idžtihádu-volné interpretace, která byla pro sunnity po staletí zakázána, odborné konference-řeší ot.míry interpretace i otázku kdo je dnes autoritou, které přísl.“svazovat a rozvazovat“ konsensus autorit -parlamenty, soudci či konference? Jsou navrhovány nové principy- metody talfíqu a istirhámu= volby řešení podle kteréhokoliv ortodoxního mazhabu resp.volby nejlepšího možného řešení. Hlavní oporu pro dynamické pojetí šarí’y nalézá moderní právní myšlení v znovuobjeveném pojmu obecného užitku-maslaha, který byl užíván již v době tvoření 4 pr.škol. Na závěr možno říci, že obecná tendence směřuje k posílení legislatívní kompetence st.org. a otevřený idžtihád umožňuje uplatňovat žádoucí morální a sociální principy za použití pojmového aparátu klasického fiqhu. 


