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nosti, nicménû Ïe brání, a to i okupací ãástí palestinského území, palestinské samosprávû nastolit efektivní vládu. Je v‰ak otázkou, zda
v˘chodiskem z této patové situace mohou b˘t
cílené kroky palestinské reprezentace na mezinárodním poli, k nimÏ ﬁadí pﬁijetí za ãlena
UNESCO, iniciativní uznání jurisdikce MTS
a zejména pak dosaÏení statutu neãlenského
státu OSN. Autor z tûchto aktivit dovozuje, Ïe
za urãit˘ch okolností jsou kritéria efektivní vlády a schopnost vstupovat do mezinárodních
vztahÛ v korelaãním a kompatibilním vztahu.
ZároveÀ ale konstatuje, Ïe samy tyto vcelku úspû‰né iniciativy na mezinárodní úrovni nezaji‰Èují Palestinû plnohodnotnou existenci. Její
perspektivu spojuje pﬁedev‰ím s narovnáním
vztahÛ s Izraelem cestou uzavﬁení mírové
smlouvy a s mírov˘mi podmínkami v celé oblasti. Urãitá ambivalentnost autorov˘ch v˘vodÛ
ze v‰eho nejvíc potvrzuje, Ïe z neustálen˘ch politick˘ch pomûrÛ nelze vygenerovat jejich ustálenou právní regulaci.
Tématem poslední kapitoly jsou mezinárodnûprávní aspekty vzniku Kosova. O. Svaãek na
nevelké plo‰e podává zasvûcenou anal˘zu
právních otázek spojen˘ch s jednostrann˘m vyhlá‰ením nezávislosti Kosovské republiky. Autor pﬁednostnû vûnuje pozornost unilaterální
secesi a souvisejícím principÛm práva na sebeurãení a územní integritu státu. V kontextu zkou-
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mané materie se autor zab˘vá i tzv. nápravnou
secesí, která i kdyÏ nemá oporu v mezinárodním právu, objevuje se v literatuﬁe a minoritních
stanoviscích soudcÛ MSD. Autor dochází k závûru, Ïe jednostranná secese v pﬁípadû Kosova
zmûnu mezinárodnûprávní regulace nepﬁinesla
s tím, Ïe ﬁada státÛ pokládá oddûlení Kosova za
pﬁípad sui generis, to jest, Ïe nemá hodnotu precedentu. Stejnû tak ani internacionalistická
doktrína nespatﬁuje v pﬁípadu Kosovo dÛvod
k pﬁehodnocení pozice jednostranné secese
v mezinárodním právu. Autorova obezﬁetnost
je nespornû na místû a to i s ohledem na nejnovûj‰í v˘voj událostí na Ukrajinû.
UÏ s ohledem na Ïivost a aktuálnost zkoumané materie a úspû‰nost jejího uchopení a zpracování mlad˘m autorsk˘m kolektivem by bylo
nanejv˘‰ Ïádoucí v nastoleném projektu pokraãovat a to tím spí‰, Ïe dané téma není v domácí
doktrínû dostateãnû zpracováno. Sám hutn˘,
nanejv˘‰ odborn˘ text, pﬁedurãuje publikaci
pﬁedev‰ím zájmu odborné veﬁejnosti a studentÛm právnick˘ch fakult. Nespornû by nemûla
uniknout ani ãeské diplomatické praxi. Doporuãit ji lze i kaÏdému zájemci o mezinárodnûprávní souvislosti vzniku nov˘ch státních útvarÛ a to
uÏ proto, Ïe práce autorského kolektivu mlad˘ch internacionalistÛ nabízí objektivní pohled
na zaãasto subjektivnû pﬁijímané události a jevy
souãasného mezinárodního Ïivota.
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V létû roku 2013 obohatila nabídku ãeské odborné literatury pojednávající o islámu kniha
Lenky Bezou‰kové Islámské rodinné právo se
zamûﬁením na právo manÏelské, která vychází
z disertaãní práce obhájené v roce 2012. Autorka, která je vûdeckou pracovnicí Ústavu státu
a práva Akademie vûd âR, jiÏ má s tématem islámského práva mnohé zku‰enosti a v této oblasti pravidelnû publikuje (zejména v ãasopise
Právník). Kniha si klade za cíl pﬁispût k prohloubení poznání v této stûÏejní ãásti islámského práva, o které se tvrdí, Ïe nejvíce odolává
zmûnám a cizím vlivÛm.
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Poãet muslimÛ v âeské republice není sice
tak vysok˘ jako v západní Evropû, nicménû také zde pﬁib˘vá smí‰en˘ch manÏelství. Islámské
rodinné právo je mezi ãesk˘mi právníky stále
spí‰e neznámé a setkává se s mnoha pﬁedsudky.
Pﬁesto jeho v˘znam nelze podceÀovat, jelikoÏ se
na nûm v men‰ím ãi vût‰ím rozsahu zakládá
platné rodinné právo konkrétních islámsk˘ch
zemí. âe‰tí právníci mohou proto b˘t konfrontováni s islámsk˘m právem v rámci mezinárodního práva soukromého a procesního.
V islámské kultuﬁe je rodina jednou z centrálních hodnot, je základním prvkem muslimské
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obce. Proto je otázkám spojen˘m s rodinou,
manÏelstvím, rozvodem, dûdick˘mi právy atd.
vûnováno mnoho prostoru v nejdÛleÏitûj‰ích
zdrojích islámského práva – v Koránu, sunnû
(sebran˘ch tradicích o ãinech, osudech a v˘rocích proroka Mohameda) a právní vûdû (tedy
v interpretaci a aplikaci norem Koránu a sunny
v jednotliv˘ch Ïivotních situacích).
První kapitola monografie struãnû charakterizuje odli‰nosti a specifika islámského práva jako náboÏenské právní kultury. Na ni navazuje
druhá kapitola pojednávající o hlavních pramenech islámského práva, které jsou rozdûleny na
primární (Korán a sunna) a sekundární (idÏmá
a qijás). Tﬁetí kapitola se podrobnûji vûnuje islámsk˘m právním ‰kolám, jejichÏ role pﬁi v˘kladu práva a názorová pluralita je mnohdy
opomíjena.
Autorka kromû vymezení základních rozdílÛ
mezi sunnitsk˘mi právními ‰kolami zdÛrazÀuje moÏnosti, které názorová pluralita pﬁiná‰í pro
interpretaci a aplikaci islámského práva. Znalosti této problematiky jsou uÏiteãné proto, Ïe
v mnoha pﬁípadech chybí legislativní úprava
a islámské právo se aplikuje v klasické podobû,
pﬁiãemÏ se v konkrétní zemi dává pﬁednost uãení nûkteré z tûchto právních ‰kol.
Dal‰í kapitoly úvodní obecné ãásti knihy obsahují nástin vztahu islámského práva a práva
státního, stejnû jako právní úpravy subjektÛ
práva. Struãnû je pﬁedstaven i v˘voj právních
úprav v muslimsk˘ch zemích, kter˘ doznal pﬁedev‰ím od poãátku dvacátého století celé ﬁady
zmûn.
StûÏejním rozebíran˘m institutem islámského práva je manÏelství, kterému jsou vûnovány
pﬁibliÏnû dvû tﬁetiny publikace. Sedmá kapitola
obsahuje definici manÏelství a pﬁehled základních typÛ manÏelství. Autorka se nevûnuje pouze charakteristice obecnû známé polygamní
formy manÏelství, ale uvádí také dal‰í zvlá‰tní
(a téÏ mnohem ménû známé) formy manÏelství
– na dobu urãitou, zvykové, cestovní atd.
Polygamie byla bûÏná v raném stﬁedovûku,
kdy rÛzné dÛvody (pﬁedev‰ím války) zpÛsobily, Ïe v sociální skladbû mírnû pﬁevaÏovaly Ïeny. Islám tuto moÏnost pﬁipustil, ale její
uplatÀování je podﬁízeno pﬁísn˘m podmínkám.
MnohoÏenství v islámsk˘ch zemích je dnes spí‰e v˘jimkou – svou úlohu sehrály osvûtové
kampanû, vzrÛstající kulturní vyspûlost obyvatelstva a také zpﬁísnûní podmínek pro uzavﬁení
dal‰ího manÏelství v zákonech tûchto zemí.
V souãasnosti je polygamie ãastûj‰ím jevem pﬁe-
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dev‰ím v konzervativních spoleãnostech na
Arabském poloostrovû.
Následující tﬁi kapitoly podrobnû rozebírají
samotné uzavírání manÏelství. âtenáﬁ se seznámí s pﬁedpoklady a zpÛsobem uzavﬁení manÏelství, stejnû jako s manÏelskou smlouvou, ve
které je mimo jiné sjednáno obvûnûní pro Ïenu
(mahr). Tomuto specifickému institutu se autorka vûnuje pomûrnû zevrubnû, vãetnû uvedení
pﬁíkladÛ konkrétní v˘‰e obvûnûní v nûkter˘ch
islámsk˘ch zemích.
V rámci kapitol vûnovan˘ch zru‰ení a zániku
manÏelství jsou vysvûtleny zpÛsoby rozvodu
manÏelství. Dvanáctá kapitola podrobnû analyzuje zapuzení Ïeny (taláq), které je velmi specifick˘m a neobvykl˘m institutem islámského
práva, jelikoÏ pﬁedstavuje jednostranné právní
jednání manÏela. Dal‰í dvû kapitoly se pak vûnují zpÛsobÛm zru‰ení manÏelství, které mohou
vyuÏít Ïeny, tedy rozvodu dohodou za poskytnutí kompenzace a rozvodu soudní cestou.
V souãasnosti není ve vût‰inû islámsk˘ch zemí rozvod jednoduchou záleÏitostí. Muslim‰tí
uãenci obãas vyzdvihují skuteãnost, Ïe dnes je
rozvodovost v tûchto zemích v˘raznû niÏ‰í neÏ
v Evropû. Poukazují tím na vût‰í soudrÏnost
muslimské ‰iroké rodiny a na oslabení rodinn˘ch svazkÛ v západních spoleãnostech. PovaÏují to za dÛkaz morální síly islámu.
Problematiku uzavﬁení, zru‰ení a zániku manÏelství doplÀují kapitoly o vztazích mezi manÏeli a následcích zru‰ení ãi zániku manÏelství.
Zde se podrobnûji popisuje zejména ãekací lhÛta stanovená Ïenû, která by mûla usnadnit pﬁípadné urãování otcovství v pﬁípadû tûhotenství
rozvedené Ïeny. Dále se autorka vûnuje také v˘Ïivnému pro rozvedenou Ïenu a dûdick˘m nárokÛm po rozvodu.
Za velmi pozitivní rys bych oznaãil autorãin
literární styl, díky kterému se práce dobﬁe ãte.
âtenáﬁ, kter˘ neovládá arab‰tinu (a takov˘ch
bude pravdûpodobnû vût‰ina), mÛÏe ocenit
„Slovník nejãastûji pouÏívan˘ch termínÛ“ islámského práva, kter˘ je pﬁipojen v závûru monografie.
Závûrem bych uvedl, Ïe recenzovaná publikace pﬁedstavuje zasvûcen˘ v˘klad otázek spojen˘ch s problematikou islámského rodinného
práva. Knihu je moÏné doporuãit pﬁedev‰ím
studentÛm magistersk˘ch a doktorsk˘ch oborÛ
na právnick˘ch fakultách jako doplnûní materie
t˘kající se svûtov˘ch právních kultur. ZároveÀ
by ale mohla b˘t cenn˘m zdrojem informací také pro ‰ir‰í (a to nejen odbornou) veﬁejnost.
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