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         Секое општество претставува заедница од луѓе кои се во меѓусебни социјални, 

културни, религиозни односи во насока на остварување на личните, колективните и 

општествените интереси. Општествето настојува да преку низа процеси влијае врз 

однесувањето на поединците и нивното поведение да го насочи кон почитување на 

општествените вредности.Ваквата општествена функција, се нарекува функција на 

социјална контрола. Денес општеството настојува да ја вклучи секоја индивидуа кон 

неговото функционирање, преку процесот на социјализација. Во социјализацијата, 

контролни механизми се обичајот, моралот, семејството и религијата. Ако овие не дадат 

резултат во повинување на индивидуата тогаш на сила стапува правото. Но, живееме во 

време на обезвреднети луќе каде не се почитува ниту обичај, ниту се практикува религија, 

па најчесто се јавува потреба од правото и сепочесто практикување на неговите норми, а се 

со цел  да се избегне општествена аномија. Овој негативен феномен денес е својствен за 

најголем број на луѓе, без оглед на нивниот пол, вера, национална припадност и слично. 

Конкретно во оваа статија се одлучив да дадам приказ само на Исламот како религија и на 

исламското(шеријатско) право, зошто кога општествена хармонија не може да се постигне 

со обчај и верување, тогаш на сцена стапува правото. За разлика од Исламот кој денес 

непекинато се шири како верска идеологија, исламското(шеријатско) право денес во многу 

исламски држави не се задржува како такво во целост, туку се земаат само некои делови 

или служи како база која понатаму секоја земја си ја обликува во сопствен правен систем 

зависно од современите општествени околности и општествен односи кои треба да ги 

регулира. 

1.) РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИСЛАМОТ КАКО РЕЛИГИЈА 

 

Исламот е монотеистичка религија која се вбројува во Авраамските религии и е 

втора религија по распространетост во светот. На арапски зборот исалм доаѓа од коренот 

со 3 букви Син-Лам-Мим кој значи покорност, предавање и послушност. Зборот ислам е 

вербален апстракт на овој корен и се однесува на покорност кон Алах.Исламот значи 



 2

доброволна и потполна предаденост кон возвишениот Алах, напуштање на секаква 

горделивост и себичност. Како верско искуство означува точка од која почнува човековата 

понизност, па, човекот во Исламот е Абдуалах или, понизен роб, а, во исто време и горд  

пред Бога кој е неговиот Рааб,Господар и Создавач. Следбениците на оваа религија се 

нарекуваат муслимани.Муслиманите веруваат дека Бог ја предал Божјата реч во вид на 

откровение, и дека Мухамед бил последниот Божји пратеник. Исламското верување 

содржи 6 темелни, верски вистини:1.)верба во Алах, кој е севозможен, милосрден-т.н. 

божјо едноштво или тевхида.(Тој е Алах,Еден е!Никој не Му е рамен!).,а, не се дозволени 

визуелни слики за Бог т.е.идолопоклонството строго се забранува; 2.)верба во ангели 

(мелеци) како Џибрил, Микил, Мелек кои се верни извршители на наредбите на Алах, им 

помагаат на верниците против злото, единствено Иблис-шејтанот ги посетува оние кои 

извршиле лоши дела; 3.)верба во пишани објави преку Давид, Муса ,Иса и Мухамед; 

4.)верба во прпроци испратени од Алах,од кои позначајни се Адем, Ибрахим, Муса и 

Мухамед; 5.)верба во судниот ден кога луѓето ќе одговараат за сторените добри или лоши 

дела и 6.) верба во предодреденото(кадера).Во Исламот постојат 5 должности, столбови на 

Исламот: 

1.)Сведочење (шехадет)-Нема Бог освен Алах,а Мухамед е негов пророк.Шехадетот е 

клуч за да се биде дел од исламската вера , секој кој навистина верува  во овие зборови се 

вбројува како муслиман. Шехадетот укажува дека Исламот е отворен за секој оној кој со 

срце верува,а со јазик сведочи за Алаховото единство и Мухамедовото праќање.Шехадетот 

укажува дека Исламот е отворен за секој кој се однесува и се декларира како муслиманин. 

2.)Обредна молитва(намаз)-со која верникот се приближува до Бога. Муслиманите  

извршуваат пет намаза дневно –сабах, подне, икиндија, акшим и јација.Од верниците се 

очекува пет пати во денот да се свртат со лицето према Мека и ја изговорат молитвата. 

Постојат два генерални типа на молитви, и тоа лична молитва, независна  од ритуали, и 

салат која е ритуална молитва со која се докажува  предаденоста кон Исламот. Со 

молитвите  се означува дека човечкото тело реагира на стварноста која претходно со 

шехадетот  е потврдена со јазик и срце.Пред молењето верникот треба духовно и физички 

да се исчисти преку ритуално миење..Молитвата најчесто се обавува во џамија,а,верниците 

се редат во редови,пришто,собено се цени првиот ред ,и оние десно од имамот. Единствена 

јавна молитва е пладневната молитва во петок. 

3.)Пост-Бајрам- ги претставува двата муслимански празника - Рамазан и Курбан Бајрам. 

Постот  е душевен ибадет којшто на верникот му го зголемува трпението и му го зајакнува 

телото.Дефиницијата за постот во Исламот гласи: Воздржување од јадење, пиење, пушење, 
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интимен однос од пред зора па се до заоѓање на сонцето, со цел постигнување на 

Алаховото задоволство и награда.Рамазан се извршува во деветтиот месец според 

исламскиот календар и се смета дека во тој месец започнала објавата на Коранот, а пак, 

Курбан-Бајрам трае четири дена во дванаесеттиот месец и е празник на жртвата.Рамазан е 

време на пост, молитва, солидарност, целодневно воздржување од храна ,цигари,алкохол 

но и,од лоши мисли ,идеи и дела.Постот почнува со изгрејсонце(суфур),оброк пред зората, 

и завршува крајната молитва-магриб која трае до зајдисонце(ифтар).Рамазан е месец на 

љубовта и простувањето. По Рамзан следува Курбан-Бајрам.Овој е исламски празник на 

принесување на жртва и е најзначаен исламски празник, кога родителите ги даруваат 

децата, а жените спремаат богата трпеза за гостите.Муслиманите Бајрам го дочекуваат 

дома,а во зора одат во џамија на сабах-намаз,чекаат излез на сонцето и се поклонуваат-

бајрам-намаз.Следи честитање, се оди на гроб, за да пак се вратат дома каде се подготвува 

т.н. курбан колење.Муслиманите колат курбан(овца) и го делат на сиромашните,  на 

пријателите, на соседите и на роднините. Целтана празнувањето е меѓусебна солидарност и 

сосрадание,  како и покажување на искреноста кон вербата во Алах. 

4.)Зекат-задолжително верско принесување,милост,милодар. Зекат е верска установа 

под која се подразбира добрина соберена и поделена помеѓу муслиманите. Најпрвин 

постои како доброволен чин на љубов и давање, а подоцна со шеријатот се развива како 

данок на имотот, парите, стоката, житото и на робовите.Се дава во месецот Рамазан, а 

изнесува 2,5% од имотот на богатите муслимани, а се користи како бенифиција за 

помагање на сиромашните, во изградба на џамии или за подмирување на владините 

трошоци.Со зекат се чисти срцето од алчност , имотот од зло и се помага за развој на 

заедницата. 

5.)Одење во Мека(Аџилак)-Секој муслиманин е должен да барем еднаш во животот отиде 

во Мека согласно со верозаконот.На аџилак не мора да одат сиромашните, болните, или 

вдовиците.Одењето се врши во првите десет дена од дванаесеттиот месец во исламскиот 

календар. Одењето се состои од:пат во Мека;доаѓање во Мека(се влегува како мухрим, 

облечен во незарубен фустан, а потоа започнува умрах или малото патување.; 

циркумамбулација(вртење околу Каба);стоење во Арефат ;фрлање на камења на пат за 

Мина на три места каде сатаната го искушувал пророкот Ибрахим;принесување на 
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жртва(овца или коза);повторување на циркумамбулацијата; пиење на света вода од бунарот 

Земзем и завршување со два циклуса од канонски молитви1. 

 

 

                    2.) РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ШЕРИЈАТСКОТО (ИСЛАМСКО) ПРАВО 

 

  Откако накратко го разгледавме исламот како религија, сега ќе го разгледаме 

исламското(шеријатско) право. Шеријатското право претставува еден автохтонен, 

заокружен правен систем, Тоа е верско право-арапскиот збор „saria“ значи божји закон-пат 

кој треба да се следи. Според муслиманските правници шеијатското право има божјо 

потекло и божја цел. Тоа е современо и непоменливо, како објавена волја на Алах за 

дејствувањето на луѓето. Шеријатот е  збир на прописи од областа на верското и 

световното право,врз чија основа се уредени односите во исламската заедница и неговото 

толкување е дадено во форма  на правана наука или фикх.Мухамед не правел разлика 

помеѓу верскиот и световниот закон,па на која страна ќе застане шеријатот зависи од 

степенот на секуларизација во секоја земја. Шеријатот се однесува на секоја сфера од 

животот,вклучувајќи ги семејните односи, наследниот закон па се до управата и 

меѓународните односи. Исламските прописи генерално се делат на халал-она што е 

дозволено и харам-она што е забрането..Халалот и харамот не поседуваат 

ирационални,нелогични прописи,несфатливи или нескладни размислувања врзани со 

универзалните човекови чувства за доброто и злото. Исламското прааво забранува: 

крадење,консумирање месо од свиња,крв,лажење,проституција и сл..Исламските закони 

покриени со Коранот се нарекуваат худуд закони.Овие закони подразбират забрана за 

убиство,вонбрачен секс, земање/давање на камата, пиење на алкохол, како и низа правила 

врзани за постењето, добротворноста и молитвата. Шеријатското право опфаќа два типа 

на одредби,од религиозна-обредна и од правно-политичка природа,кои не се апсолутни 

наредби или забрани туку постапки класифицирани во 5 категоррии:она што Алах го 

наредил,она што е препорачано,но не е пропишано,она што е оставено како 

неодредено,она што го отфрлил но не строго го забранил и она што е строго забрането.  

Денес постојат четири општоприфатени извори на шеријатското право,и тоа : 

                                                 
1  За исламот како религија и кутура може да прочитате во делото наНеркез Смаилагиќ -,,Klasicna 

kultura Islama’, Zagreb, 1976 год. и во делото на Ариф Рамадани- ,,Исламски теми”, Скопје, 1997год. 
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1.)Коран-претставува главен и извор на исламското право,света книга на 

муслиманите.Коранот е Божја реч предадена на Мухамед преку ангелот Габриел(Џибрил) 

,кога во пештерата Хира,блиску до светиот град Мека, се слушнало откровението.На 

Мухамед, кого муслиманите го нарекле Шарма  или создавач, Коранот му бил објавен на 

повеќе наврати од 610год. до неговата смрт во 632год.,на делови(ајети) или во повеќе 

делови од една сура.Коранот содржи 6219 стхови ,распоредени во114 сури,кои според 

местото на откривање се делат на мекански и медински,а во почетокот содржат ајети со 

тајна мисла-хуруфу муката и отпочнуваат со зборовите:Во име на милостивиот Бог. 

Муслиманите веруваат дека денес Коранот е истиот од откровението на Мухамед. 

Научниците веруваат дека Коранот денес е собран и кодифициран од третиот калиф Осман 

ибн Афан(650-656год.).Тој испратил примероци насекаде во муслиманската империја и 

наредил сите прагменти,камења и листови на кои Мухамедовите следбеници ги запишале 

неговите откровенија,да бидат целосно уништени. Во Османовото собирање сурите се 

ределе по должина,најдолгата на почеток,најкусата на крајот.Подоцнежните научници се 

обиделе да сурите хронолошки ги подредат ама не успеале.Коранот за прв пат бил 

овековечен во пишана форма со писмата Хиџази, Машк, Маил и Куфик, каде постоеле 

само согласки без самогласки.Подоцна , поради проблемите во усната традиција, се 

создале писма со дијакритички знаци (точки) за бележење на самогласките. Вака се создале  

седум различни варијанти (кираети) на Коранот,чиишто разлики биле многу мали и не ја 

менувале содржината негова.Констатацијава не е прифатена од скептиците кои биле 

убедени дека со варијантите Коранот веќе не се создава како вечен,туку временски се 

менува и секоја таква варијанта, подложена на човечки труд и грешки, ја губи 

вдахновената форма од оригиналот на арапски јазик..Како и да е ,Коранот како извор на 

исламското право има за цел да ги укине и аболира сите нелогични обичаи од човековиот 

живот и да го реформира исламското општество во верските,општествено-хуманистичките 

и правните односи.; 

2.)Суна –Сунетот сам по себе не е текст како Коранот ,но е изведен како анализа на 

хадисот или запишаните усни традиции кои во основа се зборови и учења на Мухамед или 

пак содржат раскажувања за мислите и делата на Мухамед. Суната е арапски збор што 

значи обичај, начин на живот, пропис, норма, одредба, термин со кој се одбележуваат 

верските закони кои Мухамед  ги проповедал во текот на својот живот, а сега, се 

инкорпорираат  и ги регулираат односите од новосоздадените територии меѓу арапските и 

неарапските народи , со цел обезбедување на нивната солидарност.Затоа, можеме да 
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речеме дека Суната е интегрален  дел на Коранот, помага во негово објаснување и 

детализирање, преку општи правила од неговата воопштеност и конфузност.; 

3.)Иџма-претставува единствено или заедничко мислење на мнозинството од 

шеријатскиот консензус (улема), врзано за поединечни прашања што се базираат на општи 

парадигми наведени во Коранот и Суната.Иџмата, се дефинира како согласност да оние 

кои имаат право,потпирајќи се на своето знаење ,да донесуваат сопствени судови кои по 

смртта на Мухамед ќе важат за сите времиња.Иџмата е највисока и доверлива исламска 

институција за донесување одлуки по пат на консензуален договор помеѓу исламските 

правници за некое правно прашање кое делумно е третирано во претходните два 

извора.Бидејќи овој правен суд се донесувал од колективно тело, се проверувало дали таа 

одредба некогаш се донела во минатото,кога свесно се усвојувала и кога важела како 

решение. Од ова може да заклучиме дека иџмата е едногласен и косензуален став, 

единствена практика и примена,став од група исламски правници без можност за негово 

опонирање и усвоена практика од исламските правници, притоа останатите да не и 

противречат.; 

4.)Кијас-претставува поединечно мислење на одреден исламски правник,издадено во 

одреден временски период. Кијасот како аналогно расудување е тесно поврзан со 

иџтихадот,кој значи да се работи врз основа на претходно поставена цел, односно да се 

работи етапно и да се добие некое мислење за некој случај или во врска со некое правило 

од законот по пат на заклучување. Целта на кијасот е да преку аналогија/споредување на 

правни правила кои регулираат даден однос во Коранот или Суната ,се реши негов сроден 

правен однос произлезен од правната пракса.За разлика од него,иџтихадот е поширок поим 

кој во себе ги вклучува истихсанот-правно решение во полза на месните 

потреби,истислахот-правно решение во полза на државната волја и ер-реи-правно правило 

донесено од кадијата како одраз на суштината на шеријатот, а ваквата целокупност се 

спроведува од страна на лице-муџтехид.Како и да е, можеме да кажеме дека базична цел на 

иџтихадот е трагање по општ интерес,каде е интересот, таму треба да биде и Божјиот 

закон.Секој став кој се исклучува од рамките на праведноста кон насилието,од сомилост 

кон антагонизан, од полза кон штета,од мудроаст кон лудило – не е шеријатски став. 

Подоцна, кон крајот на XI век како извор на правото се јавува и адетот или урфот,односно 

толкувањата од правните школи се запишале во обичајното право.Тоа интензивно ,покрај 

шеријатот го регулирало семејното,наследното а особено трговското право.Покрај адетот 

,како извор на правото,надвор од шеријатот се  јавувал и канунот или државниот закон со 

кој се означувале одредбите на исламските владетели. 
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Во VIII век како потреба за доразвивање на шеријатското право се јавуваат 

повеќе,класични,верско-правни школи како следбенички на објавениот Ислам:1,) 

ханефитска школа-основана од Абу Ханифал(умрел 767год.), бил трговец од Куфа што 

ги систематизирал законите и создал своја школа со седиште во Иран.Го применувал 

рационалниот метод  во поставувањето правила за прашања од правната наука;2,) 

маликитска школа-основан од Малик ибн Анас (умрел 795год.),бил правник од Медина 

чија цел била да ја кодифицира  правната пракса на заедницата и верските обреди  според 

иџмата во Медина. Бил човек кој се залагал за хармонија на заедницата праку 

индивидуалната одговорност базирана на етичките идеи. Неговата школа била оформена 

во Северна Африка и во Шпанија, а , тој вооеднo е и автор на првата расправа во 

исламската,правна наука наречена ,,Муватта”;3.) шафиитската школа-основана од 

Мухамед ибн Идрис аш Шафија (умрел 820год.),кој бил ученик на Малик ибн Анас, а 

родум од Мека.Основал своја школа во Багдад и Каиро.Внимателно ги дополнил 

упатствата од Коранот со одбрани прикази од Пророковите мудрости,а, во своето дело 

,,Рисали”-ги истражил методите и начелата на правната наука , зад која сметал дека стојат 

четири извoри и тоа:Коранот, Суната, иџмата и иџтихадот. Аш Шафија сметал дека за 

поставување на едно правно правило покрај општата согласност на правниците,  

неопходна била и општата согласност на заедницата,па поставувајќи го хадисот 

,Мухамедова одредба дадена од Бога , тој истата ја ставил над иџмата. Истo така Шафија 

го ограничил и иџтихадот со ограничено перцепирање по пат на аналогија во утврдувањето 

на правните правила,како и нивна примена со строго утврдени референци,за да се избегне 

било каква грешка.;4,) ханибалитската школа-основана од Ахман ибн Ханибал 

(умрел855год.), бил ученик на Аш Шафија, а родум од Багдад.Тој давал предноста на 

тежината на запишаните зборови на Пророкот  од Коранот и Суната , над било кои правни 

откривања,го отфрлил слободното мислење на судијата,ја ограничил аналогијата.Ханибал 

се залагал за интересите на јавното добро во правното расудување,со цел да се спречи 

ригидноста и строгоста на исламското право. 

 

 3.) РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ГРАНКИ СПОРЕД ШЕРИЈАТСКОТО ПРАВО 

Стварно право-Сопственоста според шеријатското право се дефинира како збир на 

овластувања на неограничено располагање и уживање на стварите над кои како врховен 

,надсопственик се јавува Алах. Изворите  за стекнување на право на сопственост се труд, 

догвоор, остапување од халифатот и наследство. За парите е користен изразот „нем имот“ а 
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за стварите „имот што зборува“. Втората поделба на стварите била на жива стока(животни 

и робови) и мртва стока (имот, како злато,сребро, пари и стока за продавање). Секако 

главната поделба на стварите била на подвижни и недвижни ствари, а подобни за промет  

биле само стварите кои имаат определена вредност и чиешто коистење е дозволено.Затоа 

во  шеријатот како предмет на сопственост не можеле да се сретнат: 1) некорисните 

ствари(на пр.дивите животни); 2)стварите чијашто употреба е во спротивност со верски 

заповеди (на пр.грозјето),и 3.)стварите кои што според верските одредби се нечисти(на 

пр.свињите итн.). Доколку овие ствари се добијат тогаш сстанувало збор за посебно право 

коешто се нарекува ihtisas.Карактеристично е дека веднаш по склучувањето на 

договорот,истовремено, мора да се изврши и фактично предавање на 

стварта.Поблиску,шеријатското право го разработува поимот и  каректеристиките на 

земјишната сопственост.Начелно, таа стои врз сфаќањето дека земјата е божјо добро, при 

што правото на располагање му припаѓа само на калифот како намесник на 

пророкот.Калифот може да даде делови од земјиштето на приватни лица само под услов да 

плаќаат данок. Што се однесува на освоената земја,правниците сметале дека таа не може 

да се даде во сопственост на приватни лица, туку може да се даде единствено на 

користење.Сепак со текот на времето ,држателите на доделеното земјиште почнале да се 

однесуваат како феудални сопственици, а веќе со распаѓање на калифатот,независните 

владетели го присвоиле и правото на располагање со доделеното земјиште. Се разликувале 

повеќе типови на земјишна сопственост и тоа: 1.)Мулк (милк) или приватна сопственост на 

арабиските семејства и родови на подрачјето на Арабија 2.)Мириска сопственост во која 

што се наоѓала освоената територија.Нејзин сопственик била државата и таа ја делела во 

закуп на одделни угледни Арабјани. 3.)Икта поседи,кои што биле привремено подарувани 

заради вршење служба во корист на државата и кои што ги поседувале извршителите на 

овие служби. 4.)Вакуфи, односно земја којашто ја давала државата на верските 

установи.Оваа сопственост имала траен карактер и се наоѓала надвор од правниот промет 

(не можела да биде продадена,ни заложена,ниту отуѓена на било кој начин). 

  Облигационо право-Облигационото право било регулирано со шеријатот,меѓутоа 

доминантен извор во оваа област бил обичајното право.Имено, знаеме дека Коранот го 

забранил давањето и земањето на камата , кое пак е неопходно во облигациите.Решението 

е дадено со користење на т.н. правни фикции.Така идниот должник му продавал на идниот 

доверител стока за пари и истовремено ја купувал од него таа иста стока за повисока цена 

која ја испраќал на подоцнежен датум. Ова е всушност еден вид на договор за заем каде 

залогот е стоката ,а разликата помеѓу цените –камата. Во облигационото право, се правела 
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разлика на обврските на : 1.)обврски без услов и на оние кои се врзани за некој услов 

2.)обврски во кои што е заинтересирано едно или повеќе лица, 3.)прости и алтернативни 

обврски, 4.)деливи и неделив и5.)еднострани и повеќестрани. Исто така, се правела разлика 

меѓу обврски коишто произлегуваат од склучување на договори и 2.)разни чинења од кои 

произлегува одговорност за надомест на штета (оштетување на туѓ имот, земање на туѓ 

посед). Причинителот на штетата што е причинета  со умисла или од небрежност морал да 

ја надомести. Исто така ,морала да се надомести и штетата причинета од лица за кои 

одговрал некој,како што се малолетните лица или робовите,а,се надоместувала и штетата 

причинета и од домашните животни.Воедно, Исламот сметал дека не е морално да се зема 

камата и сека ова е спротивно од солидарноста.Коранот пишува:,,О,верници,!Ооткажете 

се од каматата што ви останува .Немојте да го оштетите некого и вие нема да бидете 

оштетени” .2 Што се однесува на обврските од договорите,за нивна полноважност се 

барало: 1.)присуство на најмалку две договорни странки, 2.)согласност на страните, 

3.)предмет на договорот морал да биде погоден,стварен,определен и во правен 

промет.Оттука, се сметале за неполноважни оние договори кај коишто не постоела 

согласност на волјите,односно биле склучени во заблуда,измама или под принуда,и оние 

договори кај кои што некоја од страните немала право на располагање со својот 

имот.Малолетните,душевно болните,оние што банкротирале,робовите,болните(можеле да 

располагаат само со една третина од својот имот) и немуслиманите во однос на некои 

правни дела (прибавување на сопственост над земја или над робови-муслимани) Договорот 

се сметал за склучен  во моментот кога била постигната согласност на волјите на странките  

за предметот и цената, без никаква поголема формалност.Договорот кој  содржел 

неморални услови или бил спротивен на законот се сметал за непостоечки,а,должноста да 

се извршуваат обврските, била света должност.Во однос на системот на договорите се 

разликувале: 1)договори кои имале за цел давање со цел да се добие еквивалент 

(како:трампата, размена на пари, порамнување, наемот, набавка, заемот и бракот)и 2.)други 

договори, како договорот за залог, за ортаклук за полномоштво, за послуга итн. 

Семејно право-Шеријатското право во регулирањето на бракот и односите во 

бракот се засновувало донекаде на обичајното право во коешто жената имала изразено 

неповолна положба,со тоа што, прифаќајки некои од карактеристиките на предисламското 

право(на пр.полигамијата)3
шеријатот внел револуционерни елементи чијашто цел била 

                                                 
2Halit Inalcik:,,The great Ottoman,Turkish civilization”,Pages from the Koran(2;278) 
3 Nerkez Smailagic:,,Leksikon Islama’,Sarajevo,1990година 
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подобрувањена на положбата на жената..Ова право,овде мислиме  на предисламското,се 

засновало на патријахалниот систем којшто му давал на мажот големи 

слободи.Така,брачниот договор се склучувал со т.н. купување на невестата склучено меѓу 

младоженецот и таткото, односно најблискиот машки роднина на невестата,при што 

нејзината согласност воопшто не била битна, во бракот жената била под неограничена 

власт на мажот,раскинувањето на бракот зависел единствено од волјата на мажот,и по 

неговата смрт неговите роднини можеле да полагаат право над вдовицата. За разлика од 

него, шеријатското право го сметало бракот како договор којшто спаѓа во облигационо-

правните договори. Тој се склучувал меѓу младоженецот и старателот (wali)на 

жената,којшто морал да биде слободен муслиман,полнолетен и на добар глас по 

однесувањето.Wali ја давал жената во брак само доколку таа била согласна ,додека ако 

била девојка било доволна и премолчена согласност. Единствено најблиските машки 

роднини(таткото и дедото)можеле да ја омажат девојката против нејзината волја.Како 

противвредност за правото што го добивал над жената, сопругот бил должен да и даде 

брачен подарок, којшто бил важна точка за склучување на договорот.Брачниот договор бил 

склучуван во писмена форма во присуство на двајца правно квалифицирани лица за 

сведочење и пред службен орган-најчесто кадија. Пречки за склучување на бракот биле: 1.) 

блиското крвно сродство, 2.)б лиското сродство по млеко, 3.) сродство по сватовство, 

4.)неморалот кај жената и 5.)идолопоклонството.Доколку брачниот договор не бил склучен 

според барањето на правото, тој не бил полноважен. Во бракот секој од брачните другари  

го задржувал правото на сопственост над својот имот, како и правото со него да 

управува.Мажот сам ги подмирувал трошоците на домаќинството и бил должен да ја 

издржува жената како што прилега на нејзиниот статус, а во спротивно жената можела да 

бара судски развод. Постоеле три облици на брак и тоа: 1.)траен.2.)привремен. и 3.)брак со 

робинка.Трајниот брак можел да биде заклучен истовремено само со четири жени и 

младоженецот морал на секоја од нив да и даде женидбен подарок , кај којшто ја губел 

половината во случај на развод на бракот.Исто така,секоја жена имала право на 

издржување,на посебен стан  и на посебна послуга. За разлика од него привремениот брак 

бил дозволен само кај шиитите. Тоа бил таков облик на брак кој што се склучувал на 

определен рок,со договор а жената добивала одреден надомест. Ваквиот брак можел да се 

договори за 1 ден или за повеќе години. Кај овој брак,децата родени во него се сметале за 

законити деца и наследувале подеднакво со другите деца на таткото, но мајката тука 

немала наследни права.Додека,кога немал мажот доволно имот за издржување на слободна   

жена, тој можел де склучи брак со робинка.Таа доколку не ја добиела слободата за време 
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на животот на мажот  станувала слободна по неговата смрт. Децата од овој брак, исто така, 

биле сметани за законити.Разводот бил слободен-,,Ако разводот е цврсто решен,Бог знае и 

слуша се” 4
и можел  да сеспроведе од следниве причини: 1.)со купување на разводот од 

страна на жената со плаќање на определен надоместок, 2.)развод на бракот од страна на 

кадијата на барање на жената кога мажот не ги извршувал своите обврски,не ги 

исполнувал брачните должности ,не и давал на жената издржување или поради физички 

недостатоци на мажот, 3.)отпуштање на жената од страна  на мажот. Така, мажот можел 

многу лесно да го раскине бракот,со еднострана изјава на волјата пред сведоци требало три 

пати да и каже на жената дека е слободна.,а, по разводот полнолетните деца останувале кај 

таткото а малолетните кај мајката, а жената останувала во домот на дотогашниот сопруг 

уште 3 месеци за да се утврди евентуална бременост и 4.)развод врз основа на взаемно 

проколнување(на пр.кога мажот сметал дека детето на неговата жена е плод на нејзино 

неверство, а не можел да даде законски докази. 

Кога говориме за семејно право според шеријатскот право, вреди да се направи 

една мала дигресија и да се спомене за тоа како исламот ја третира жената. Имено 

честопати ќе слушнм дека Исламот ја понижил жената; жените им се подредени на мажите 

мажот може да се ожени со 4 жени, а жената може да се омажи само со еден 

маж;наследството на мажот е поголемо од на женат и сл. Обично во неисламските 

општества се заклучува дека Исламот жената од човечки аспект ја смета за пониска од 

мажот.За разбирање на положбата на жената во Исламот мошне важно е да се има јасна 

претстава за тоа каква била положбата на жената во предисламскиот период, наречен 

џахилијет.Познато е дека положбата на жената, порано, во заостанатите примитивни 

средини била мошне тешка. Жената била целосно обесправена, била третирана како 

обичен објект коj му служи на човекот. Таа била слуга на мажот во задоволување на 

неговите сексуални и други примитивни потреби. Тој бил сопственик и господар на 

нејзиното тело. Бројот на жените за еден човек бил неограничен и уште полошо, постоел и 

обичај на убивање на женски девојчиња штом ќе се родат. Тие биле без некакво право на 

глас и мислење. Исламот во тој поглед извршил, револуционерни промени. Па така, 

Коранот го забранил убивањето на женските деца, на жената и ја вратил основната 

каректеристика на човечко битие, ја ослободил од експлоатацијата на мажот. 

Шеријатското(исламско) право и дозволило да ги врши ,во својство на слободна и 

полноправна граѓанка ,сите правни работи кои се складни со нејзината женска природа, да 
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може да заработува и поаѓа во школо,располага со својот имот, може да оди на суд и да 

поднесува жалба, може да сведочи или да биде застапник и потполно ја изедначил во 

основните права и обврски. За жената и нејзината положба во општеството, за нејзините 

права и меѓусебни односи во Коранот се посветува големо внимание.За тоа постои дури и 

едно цело куранско суре  само за жени-Ен-Ниса.Исламот меѓу жената и мажот од човечки 

аспект не поставува разлика. «Вие сте од ист вид». Исламот верува дека жената и мажот во 

поглед на човечките права во сите општествени и индивидуални полиња се еднакви. Значи, 

севкупните права на жената во поглед на материјалните и духовни вредности не се помали 

во однос на мажот.Тоа што се објаснува како «нерамноправност» на жената и мажот е 

всушност «различноста». Зошто Исламот не поставил еднакви права и за жената и за 

мажот, како што тоа е присутно на Запад? На Запад под поимот «рамноправнот» никогаш 

не била еднаквост туку сличност.Она што во мигов е присутно на запад е процес во кој 

преовладува мислењето дека и мажите и жените во сите животни задачи треба да 

постапуваат еднакво рамо до рамо, а ниту најмалку не се обраќа грижа за нејзините 

природни разлики.Жената работи се исто како и мажот и тоа е рамноправност на 

Запад.Меѓутоа,.Коранот жената не ја смета за битие кое е создадено со помала вредност од 

мажот,како битие создадено од реброто на мажот. Не ја смета како елемент на гревот, ниту 

«мал шејтан», преку која «големиот шејтан» го заведува човекот. Коранот не вели дека 

жената нема да влезе во Џенет, ниту дека таа не може да постигне големи и високи 

дереџиња. Напротив, половата припадност не влијае на тоа ниту постои некаква разлика 

меѓу мажот и жената во сферата на духовноста. Семоќниот Алах вели: “А оној кој прави 

добро, бил машко или жена, а е верник ќе влезе во Џенет.”5 Второ прашање кое е: Кој му е 

помил на Алах -.. мажот или жената?.Ова прашање е посебно обработено во Коранот: На 

послушните мажи и послушните жени, на стрпливите мажи и стрпливите жени, Алах 

навистина за сите нив прошка и голема награда спреми!. Коранот и Сунетот секогаш 

повторуваат дека Алах фаворизира некоја личност на основа на нејзината свест, 

стравопочит, љубов, верба во Алах, а сите други критериуми се исклучени: пол етничка 

група, држава, потекло, итн..Мажите и жените единствено се различни по начинот на 

размислување и своите одговорности и обврски во Исламот, а поврзани се со обврските 

едни спрема други. Во бракот жената влегува како полноправен член. Полнолетна 

муслиманка може да се омажи за кој сака без оглед на волјата на нејзинита родители. 

Бракот склопен против нејзина волја се смета за неважечки. Во бракот мажите и жените се 

разликуваат по обврските кои ги извршуваат. Жените не се обврзани да работат, додека 
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мажите се. Мажот мора да обезбеди потребни услови за живот на својата фамилија. 

Жената не мора да троши пари за тоа, но ќе биде наградена ако тоа го стори. Исто така, 

мажите се должни да и обезбедат на жената пригоден венчален дар(во бракот).Со ова зе 

заклучува дека ниту мажите се попривилегирани од жените, ниту братно, туку оа е просто 

начин на делење на одговорностите во домаќинството. Кога па говориме за полигамијата 

на мажот ќе речеме дека, иако на мажите им дозволено да оженат 4 жени, на нив исто така 

им е наредено да бидат способни финансиски да ги издржуваат. Тие мораат еднакво да се 

однесуваат спрема секоја сопруга, со почитување на брачните и економските обврски. 

Исто така, на жените им е дозволено да го одбијат било кој брачен предлог, за кој 

чуствуваат дека не можат да се придржуваат на правилата од Коранот и Сунетот.  

Наследното право, ќе речеме дека тоа првобитно  било во согласност со 

патријахалната структура на општеството,така што наследувале најблиските машки 

роднини на оставителот,според редослед којшто подоцна го презело и исламското 

право.Малолетните деца кои што не биле способни да носат оружје биле исклучени од 

наследувањето.Исто така,не наследувале женските роднини,како и вдовицата која што во 

прво време  и самата се сметала за дел од оставнината.Коранот и шеријатското право ја 

зачувале таа традиција ,но сепак во времето на Мухамед,под силно влијание на обичаите 

на Мека,им било признато ограничено наследно право на жените-вдовици и на роднините 

од женска линија.Така, Коранот  вели:,, Алах ви наредува од вашите деца-на машкото да 

му припадне толку колку на две женски.А,ако бидат повеќе женски деца на нив-две 

третини од онаа што е оставено,а ако е само една –на нејзе половина.А,на родителите 

на секого посебно една 1/6 од онаа што оставил ако има дете,а ако нема дете а го 

наследуваат само родителите тогаш на неговата мајка 1/3.А,ако има браќа тогаш  на 

неговата мајка 1/6,откако ќе се изврши завештението коешто го оставил,или ќе се 

подмири долгот.” 6.Мажот наследувал 1/2 од оставината ако жената немала потомци , а ако 

имала тогаш1/4.Жената пак 1/4наследувала ако мажот немал деца  и 1/8 ако имал.А,ако 

мажот или жената немаат ни родители ни деца,а имаат брат или сестра,тогаш секој од нив 

двајца ќе добие 1/6,а ако се повеќе,тогаш заеднички учествуваат во1/3.Притоа во 

законското наследување на оставинската маса,која ја чинеле само имотот и правата на 

оставителот но,не и долговите, ,секој имал право на определен дел од наследството,којшто 

пропорционлно се смалувал,ако имало и други наследници.Правото на наследување било 

исклучено:1.)кога се работело за наследник од друга вера,2.)кога се работело за лице кое го 
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убило оставителот,макар и од небрежност ,3.)во случај на развод и 4.)во случај на 

ропство.Покрај законското наследување, го среќаваме и тестаменталното 

наследување.Имено ,шеријатското право познавало оставање на имот по пат на 

завештание, во тој случај оставителот(завештителот)можел да располага само со 1/3 од 

имотот.За полноважност на завештанието се барало завештателот да е полнолетен,душевно 

здрав,да има право на располагање со својот имот и лицето на коешто му се остава имотот 

да не биде еден од законските наследници.При завештанието , за негова полноважност се 

барало присуство на двајца побожни сведоци. 

Казненото право- се карактеризирало со архаичност на неговите норми.Не 

постоело јасно разграничување на казнените норми и моралните норми на Исламот.Не бил  

даден поимот казниво дело,ниту институтите: обид,соучешништво,поврат,отежнувачки и 

олеснителни околности,степен на вина.Впрочем,исламското казнено право се развило врз 

основа на  предисламското племенско право и врз некои одредби на Коранот и на Суната. 

Во однос на предисламското право, позитивен чекор бил направен со тоа што 

самоодбраната била дозволена покрај во нужна одбрана и кај фаќањето на виновникот на 

дело,како и во казнувањето само на виновникот,а не и на неговото семејство. Исламското 

право познава три категории казнени дела: 1.)Казнени дела против животот и 

телото,какви што биле убиството и телесните повреди.Тие се казнувале по пат на крвна 

одмазда (qisas), која што се извршувала по изречување на правдата,под надзор на 

судот.Наместо крвна одмазда оштетениот, односно неговото семејство,можело да бара од 

сторителот да исплати откуп односно да плати крвнина. Инаку височината на откупот 

зависел  од правниот статус на оштетеното лице и на сторителот,како и од некои други 

околности (нпр.убиство извршено во света земја, или во време на светите 

месеци.).Убиството на жената и немуслиманин се казнувало поблаго.Кога се работело за 

убиство настанато при одбрана на својот живот и имот ,или на животот и на имотот на 

друго лице,сторителот не се казнувал. За разлика од овие, телесните повреди се казнувале 

по принципот на талионот-„око за око, заб за заб“, 2.)Злостори за кои во Коранот или во 

Суната се утврдени често драконски казни(fudud,egn.haad).Тука спаѓаат:а.)напуштање на 

Исламот и побуна на државната власт кои се казнувале со смртна казна,б.)противзаконито 

полно општење,коешто се казнувало со 100 удари со камшик за слободен и 50 за роб,и по 

втор пат со каменување,в.) лажно окривување за блуд, коешто како и г.)пиењето на опојни 

пијалоци се казнувало со 40-80 удари со камшик,д.)кражба на скапоцени предмети,што се 

казнувало со одсекување на десната, а во поврат и на левата рака и ѓ.)друмско 

разбојништво,коешто се казнувало според тежината,и 3.)Сите други престапи кои 
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подложеле на казнување,а за кои судијата ќе откриел сразмерно, полезна казна(ta’zir).Тука 

спаѓале:скитничарењето,бегството за време на борбата,хазардните игри,лажното 

обвинување,лажното сведочење.Како казни можеле да се изречат:обичен 

укор,камшикување,парична глоба и прогонство.Гледаме дека , за казнивите дела од првата 

и втората група се применувале строги и свирепи казни кои се среќаваат и во 

средновековните држави. Тие требале да дејствуваат застрашувачки и да ги одвратат  

извршителите на казнивите дела. Така,смртната казна се изведувала со: 

бесење,расчеречување на телото на четири дела,давење,закопување жив и сл.;телесните 

казни се изведувале со :сечење на раце,камшикување,каменување,и сл.,а ,значаен ефект 

постигнувале и понижувачките казни како: бричење брада,забрана да се носи чалма, 

затвор, прогонство и други. 

Пред да преминам на разгледување на судската постапка, овде ќе направам мала дигресија 

врзана  повторно со една би рекла предрасуда за Исламот, и тоа дека:-Исламот го толерира 

убивањето на невините, затоа што муслиманите водат „свети војни“, a имаат и 

нетолерантен правен систем, па ќе речам дека во Коранот Створителот недвосмислено 

вели:„ И не убивајте никој кој Алах ви го забранил “, па следствено на јасно е дека  ако 

некој муслиманин убие невина личност, сигурно таа работа не може да биде „во името на 

Исламот“. Токму затоа . пошироко гледано, никој денеска не смее да си дозоволи 

тероризмот да го изедначи со религија и нејзиното учење,кога е очигледно дека едното 

прокламира убиство, а другото човечност и милосрдие. 

            Судовите и судската постапка-Ваквата содржина на исламското право барала 

потреба од негово толкување. Во предисламската држава споровите се решавале на тој 

начин што за секој поединечен спор се именувал пресудител (hakam).Пророкот ,пак,и 

првите калифи често самите донесувале пресуди,а исто и управниците на 

провинциите.Исто така, и месните власти биле тие коишто делеле правда.Дури 

Омар,Осман и нивните наследници именувале посебни службеници за судии т.н. 

кадии(qadi) од редот на непророчните полнолетни муслимани и добри познавачи на 

арапскиот јазик и шеријатот .Тогаш во му слиманските земји муфтијата , во согласно со 

правото,ги решавал случаите од праксата и донесувал решение,а кадијата го потврдувал и 

спроведувал во пракса.Калифот бил световен и политички заштитник на Исламот и ги 

именувал кадиите одговорни за определени области.Тие биле верски судии коишто 

одлучувале во граѓанските и во кривичните предмети. Нивната надлежност,меѓутоа,не се 

исцрпувала со вршење на судската дејност,туку тие управувале и со побожните задужбини 

и со имотите на децата без родители,слабоумните и на нив сличните лица,а вршеле и некои 
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други задолженија.  Судската постапка била иста и во граѓанските и во кривичните 

предмети  и била едноставна.Се покренувала по правило од оштетеното лице или неговите 

роднини,а, за делата против религијата и за прељубата постапката можел да ја покрене 

секој правоверен муслиманин.Таа била устена и по правило се завршувала во едно 

заседание. Државни обвинители и адвокати немало, судско застапништво било дозволено 

единствено кај граѓанските спорови ,а ,пресудата на кадијата била конечна и на неа не 

можело да се поднесе жалба.Како судски докзи се употребувале: 1.)признанието- дококу 

признаел тужениот дека тужителот е во право работата натаму не морала да се докажува,во 

спротивно,тужителот морал да поднесе докази дека е во право и 2.)изјавите на 

сведоци.При недостиг на други докази  во судската постапка се користела  и заклетвата. 

 

                     4.) РАСПАД НА ВЛИЈАНИЕТО НА ШЕРИЈАТСКОТО ПРАВО   

 

Во 19-ти и 20 –ти век шеријатското право доживува криза во средбата со 

западното, лаичко општество и граѓанското право.Во исламските земји денес шеријатското 

право се задржува на подрачјето на семејното право (во повеќето земји), во граѓанското 

право (во Турција) , а некаде е во сила и целата негова содржина (СаудискаАрабија). За 

разлика од исламското право, Исламот денес продолжува непрекинато да се шири како 

верска идеологија. Исламот како втора најраспространета религија 1,57 милијарди верски 

следбеници, а годишната стапка на пораст на бројот на муслимани е 6.4%, за разлика од 

христијаните каде стапката е  1,46%. Гледано по континенти, вистински „муслимански 

континент“ е Африка каде истите се мнозинство од 59%, а муслиманите се мнозински 

народ во 59 држави во светот, со тоа што држава со нјаголем број муслимни е Индонезја со 

196.288.020 муслимани(95% од вкупен број на население), па потоа тука се Пакистан, Египет , 

Судан, Турција итд. Дотолку повеќе што во најјаките западни земји , како САД, В.Британија и 

Франција, Исламот е втора најјака религиозна група, а пак на европско толо Франција го има 

најголемиот процент на муслиманско население во Европа, со 6 милиони муслимани (или 10% 

од вкупното население), а пак Албанија го има пропорцијално најбројното муслиманско 

население во Европа (со 70%),  
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Заклучок 

                Со проучување на Исламот и исламското правo доаѓаме до основните 

карактеристики на Исламот и тоа дека Исламот сака да воспостави рамнотежа во 

сите сегменти: помеѓу духот и материјата, разумот и срцето,  помеѓу правата и 

должностите итн..Основна негова вредност е  толеранцијата меѓу поединците, 

затоа во него нема место за расна, класна, национална, верска дискриминација. Тој 

дава потполна заштита послабите категории на општесвото,не му пречи љубовта и 

гордоста на граѓанинот спрема својата татковина, спрема својот народ и нација, се 

додека тоа не ја надмине љубовта и гордоста спрема Алах и Исламот. Исламот на 

идејата и се спротиставува со идеја, а на дилемата со доказ .Нему не му е најголема 

грижа формалната примена на шеријатските прописи, туку за своја темелна задача 

го смета воспоставувањето на исламски начин на живеење, преку нивната примена. 

Имено, Исламот преку своето право настојува да ги искористи креативните 

потенцијалии на мажот и на жената, со цел нивна посигурна иднина и совладување 

на непознатото. Тој не прави разлики помеѓу овие општествени категории, туку, 

диференцијата е предмет на обичното, човечко расудување, затворено во незнаење. 

Затоа, по кој знае кој пат се заклучува дека многу е полесно брзо се заклучи со 

незнаење отколку да се разбере некоја индивидуа, нејзиното општење, облекување, 

и верување со прибирање на информации. Лесно е човек да осуди и презира некој, 

во време кога предрасудите и стереотипите  алудираат  на се почеста сепарација 

меѓу мнозинскиот народ , од една, и етникумите, од друга страна, но нивното 

совладување ќе го даде нивниот пораз, а истовремено ќе биде одраз на наша 

човечка големина и на покажана волја за прогрес на социјабилитетот. 
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