
TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK VIII (2014), Č. 1, S. 61 – 74 

 

 

 

PROBLEMATIKA INTERRUPCIÍ V ISLAME 

Doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 

 

Štúdia vznikla ako súčasť grantu VEGA č.1/1310/12 (2012 – 2014) Možnosť jednotného postoja 

k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov. Autorka je členkou riešiteľského tímu 

a zastupujúcou vedúceho projektu.  

 

Abstract: Pregnancy Termination in Islam 

The main sources of Islamic bioethics are Quran, Hadith and Fatwas. Muftis currently 

consult on such questions with experts, Muslim doctors. The issue of pregnancy 

termination belongs to the context of family life and the conception of child is a gift 

from Allah. Included questions on this issue are examined within the following 

thematic ambits: socio-legislative context, time of ensoulment of oosperm, value of a 

conceived child, saving the mother´s life as a principle of the lesser of two evils, fetus 

disability and the case of rape.  
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Úvod 

Prorokovi Mohamedovi sa pripisuje výrok, že by sa každý moslim, rovnako muž i žena, mal 

usilovať o poznanie. Tieto slová sa explicitne realizovali a priniesli úžitok v celých dejinách filozofie, 

lekárstva, astronómie a iných vedných odborov u moslimov. V islamských lekárskych spisoch bolo 

základom poznania učenie prevzaté od Galéna, na ktorom lekári ďalej stavali svoje teoretické 

a praktické závery.   

Zdrojmi islamskej bioetiky sú Korán, hadíth, v sunnitskom islame idžtihád zahŕňajúci qijas, 

idžmu, maslahu a ´urf, kým v šiítskom islame al-´aql. Úlohou Koránu nie je podávať závery 

jednotlivých vedných odborov, pretože ich rozvoj a prehlbovanie patria do oblasti ľudského rozumu, 

ako Allahovho daru. Korán má vysvetliť pravdy, ktoré sa týkajú duchovného života človeka 

a povznášať ho, ako aj byť mu vodcom v dosiahnutí skutočného šťastia.1 Aktuálne bioetické otázky sú 

predmetom diskusií a výskumu renomovaných islamských juristov, lekárov a vôbec učencov, ktorých 

závery, poznáme už v podobe oficiálnych legislatívnych vyhlásení – fatiev (arab. fatwa, pl. fatawa). 

Tie závery, ktoré však neboli vyhlásené v podobe fatiev, sú považované za inovácie – bid´ah a teda 

                                                           
1 LARI, S. M. M. The Seal of the Prophets and His Message. Lessons on Islamic Doctrine, s. 121 a 124. 
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neprípustné – haram. V prípade každého predpisu, ktorý je v islame vydaný, sa uvádza, či je povinný 

– fard, resp. wadžib, odporúčaný – mustahabb, neutrálny – mubah, odstrašujúci – makruh, alebo 

zakázaný – haram.2 

V Koráne sa priamo o interrupcii nehovorí; hovorí sa o zabíjaní novorodeniatok, k čomu sa 

dostaneme v rámci state Materiálne zabezpečenie dieťaťa. Napriek tomu však islamskí učenci 

nachádzajú implicitné odkazy, resp. usmernenia, ktoré považujú v otázke interrupcií za smerodajné. 

V našej štúdii sa problematike interrupcií v islame budeme venovať skúmajúc otázky jej 

sociálno-legislatívneho kontextu, času oduševnenia oplodneného vajíčka, hodnoty počatého dieťaťa, 

materiálneho zabezpečenia dieťaťa, pozrieme sa na aktuálnu kazuistiku silne veriacej moslimskej 

ženy, ktorá sa rozhodla pre interrupciu; potom sa zameriame na aspekt záchrany života matky ako 

menšieho zla, problematiku postihnutia plodu a prípadov znásilnenia. 

 

1. Sociálno-legislatívny kontext problematiky interrupcií v islame 

Manželstvo - nikáh, je ideál, ktorý vyplýva zo stvoriteľského určenia v Koráne 49:13 – manželstvo 

tvoria muž a žena. Korán v súre Al Nisá pripúšťa moslimovi, aby mal až štyri manželky, ale jedine za 

podmienok, že bude ku každej spravodlivý a dokáže sa o každú jednu úplne postarať.3 Manželstvo má 

v islame zmluvný charakter a v prípade nevyhnutnosti je prípustný rozvod – talaq.4  

Chod moslimskej domácnosti je v rôznych častiach sveta odlišný, avšak po celom svete je im 

spoločná úcta k Prorokovi a rodinným cnostiam, predovšetkým zosobnených v správaní manželky. 

Rodina má byť vedená starostlivo, s láskou a nesebecky. Muž musí pre zabezpečenie rodiny zväčšiť 

svoju doterajšiu snahu o zárobok a zvyšovať životný štandard rodiny, čím prispieva aj k zvyšovaniu 

úrovne života celej ummy.5 

Pohlavný styk s osobami rovnakého pohlavia islam zakazuje. Tak aj incest, znásilnenie, 

sebaukájanie, a cudzoložstvo.6 K poslednému sa Korán vyjadruje v súre Al Isrá: „A stráňte sa 

mimomanželského pohlavného styku, pretože je to nemravnosť a cesta zlá.“7 

V záujme dieťaťa sa tehotné ženy nemusia postiť; podobne sú vyňaté z tejto povinnosti 

v čase menštruácie a počas doby kojenia.8 Deti sú v islame považované za vzácny Boží dar 

a nesmie sa im za žiadnych podmienok ubližovať; syn a dcéra však v bežnom živote moslimskej 

rodiny nemajú rovnaký status: „... syn je považovaný za významnejšieho ako dcéra, pretože je 

                                                           
2 Toto klasické rozdelenie vyplýva z kategorizácie všetkých skutkov podľa fiqhu. Bližšie pozri: ZAVIŠ, M. 

Repetitórium z religionistiky 1, s. 80. 
3 Korán 4:3. Používame slovenský preklad z roku 2013.[online]. 
4 Bližšie pozri: ZAVIŠ, M. Manželstvo a rozvod vo svetových mimokresťanských náboženstvách s dôrazom na 

ich pozíciu v islame, s. 35 - 48. 
5 LARI, S. M. M. Western Civilisation Through Muslim Eyes, s. 95. 
6 Bližšie pozri: STINGL, M. Sex v pěti dílech světa, s. 96. 
7 Korán 17:32.  
8 MAWDUDI, A. A. Towards Understanding Islam, s. 115. 
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pokračovateľom rodu. Moslimská tradícia však odporúča mať v rodine tiež dcéru s tým, že otec 

dcéry má väčšiu šancu dostať sa po smrti do raja.“9 

Meno majú novorodencovi určiť rodičia spoločne tak, aby bolo dôstojné a nepriečilo sa 

zásadám islamu; meno nesmie vyjadrovať, resp. znamenať nejakú neresť, rúhanie sa Allahovi, 

etc. Meno sa určuje pred pôrodom alebo ihneď po ňom.10 Nie náhodou sú najfrekventovanejšími 

menami moslimských bábätiek meno Proroka, jeho najbližších nasledovateľov a rodinných 

príslušníkov, jeho žien a podobne. Výchova dieťaťa je tiež úlohou, za ktorú sa rodičia budú 

Allahovi zodpovedať, rovnako tak, ako sa deti budú zodpovedať za to, ako sa postarali o rodičov 

a ako s nimi komunikovali v čase ich staroby, keď sa už sami o seba nedokázali postarať. 

Vštepovanie náboženských morálnych hodnôt pomáha v prevencii nezdravých návykov 

a správania mládeže, čo má dopad aj na zdravotný stav jednotlivca počas celého jeho života.11 

Telo musí byť pod kontrolou rozumu, ktorý je v službách Allaha, Stvoriteľa, ktorému sa spláca 

dlh, dín. Telu sa však nesmie upierať dimenzia naplnenia a spokojnosti, ktoré sa dosahujú 

v manželstve. Asketicizmus nie je model, ku ktorému by sa islam prikláňal vo svojich kľúčových 

svätých spisoch. Telo ženy nie je absolútne jej vlastným telom, pretože sa k jednaniu s ním 

v pravom rade vyjadrujú Korán a Hadíth, ako aj fatwy. Nemože sa sama rozhodnúť podľa 

vlastných pocitov alebo argumentov a tak podstúpiť interrupciu. Bol by to ťažký hriech.  

 

2. Otázka času oduševnenia oplodneného vajíčka 

Východiskovým svätým textom v otázke stanovenia času oduševnenia oplodneného vajíčka je 

hadíthový text z Buchariho hadíthu, kde sa píše: „Allahov Apoštol, skutočne a pravdivo 

inšpirovaný povedal: „(čo sa týka vášho stvorenia), každý jeden z vás je zhromaždený v lone 

svojej matky za 40 dní, a potom sa stáva zrazeninou počas ďalších 40 dní, a potom kusom mäsa 

počas nasledovných 40 dní. Potom Allah posiela jedného anjela, aby napísal 4 slová: píše jeho 

skutky, čas jeho smrti, prostriedky jeho živobytia, a či bude prekliaty alebo požehnaný (v 

náboženstve). Potom je do jeho tela vdýchnutá duša.““12  

Štádiá vzniku, formácie človeka podľa klasického vnímania v islame sú nasledovné: 

1. zhromaždenie v lone matky – 40 dní (začína sa počítať od okamihu počatia), 

2. štúdium zrazeniny – mudgha – 40 dní 

3. štádium kusa mäsa – alaqa - 40 dní; 

                                                           
9 RALBOVSKÁ, Rebeka – KNEZOVIĆ, Renáta – LIBERKO, Marián. Základy multikultúrneho prístupu pre 

zdravotníckych pracovníkov, s. 152. 
10 Bližšie pozri: AL-SBENATY, A. Manželstvo v islame, s. 76. 
11 Bližšie pozri: KOENIG, H. G. – McCULLOUGH, M. E. – LARSON, D. B. Handbook of Religion and Health, 

s. 393. 
12 Buchari 4:55:549 



MONIKA ZAVIŠ 

 

64 

 

sumárne 120 dní pred príchodom anjela, ktorý do materiálnej podstaty človeka vdychuje 

Ruh, dych života. Z tejto koncepcie teda vyplýva všeobecný konsenzus, že je interrupcia 

v prípade nevyhnutnosti prípustná do 120. dňa od počatia, pretože ešte neprišlo k oduševneniu 

oplodneného vajíčka. Avšak interpretácie tohto hadíthového textu sa líšia: ďalšia kľúčová hovorí 

o tom, že Ruh neznamená dych života, byť nažive, pretože iba Allah vie, aký význam má v tomto 

texte toto slovo, najmä v kontexte súry Al Isrá 17:85: „Pýtajú sa ťa na ducha. Povedz: „Duch je 

jedna zo záležitostí, poznanie ktorých je u môjho Pána. Bolo vám dané z poznania len málo.“13 

Z dôvodu nevedomosti času oduševnenia oplodneného vajíčka, títo učenci považujú interrupciu 

vo všeobecnosti za zakázanú, lebo by mohla byť vraždou živej bytosti. Jedinou výnimkou 

prípustnosti interrupcie pred či po 120. dni od počatia je hrozba úmrtia matky.  

Egyptský šejk Sha´rawi zastáva názor, že na 120. deň plod prechádza zo štádia 

potenciálnej ľudskej bytosti s niekoľkými právami - insan bi-l-quwwa, do štádia skutočnej 

ľudskej bytosti - insan bi-l-fi ´l. Akékoľvek násilie na tejto bytosti je trestuhodné.14  

 Imám Al - Ghazali rozlišuje dokonca aj stupne, ako veľmi ťažký hriech je 

vykonaním interrupcie spáchaný, a to na základe dĺžky času po oplodnení: veľkosť hriechu rastie 

s pribúdajúcim časom gestácie. Tvrdí, že je po oplodnení vajíčka ako potenciálneho života jeho 

odstránenie hriechom; avšak, ak sa odstráni po jeho nidácii v stene maternice, je to ťažší hriech.  

Hanafijská škola juristov je generálne proti interrupciám, avšak akceptujú ich v dobre 

opodstatnenom prípade, ako je napr. prevencia zastavenia laktácie u kojacej matky, ktorá by 

znova otehotnela; v prípade času po oduševnení, čiže po 120. dni tehotenstva, je interrupcia 

celkom zakázaná. Málikovská škola juristov je zásadne proti interrupcii v ktoromkoľvek 

okamihu po počatí. Otázka oduševnenia oospermu je pre nich irelevantná.  

Čestný riaditeľ Centre national de la recherche scientifique (CNRS) v Paríži a 

renomovaný výskumník v molekulárnej biológii, F. Ben Hamida, vypočítal, že sa zárodok stáva 

úplnou osobnosťou po 100 dňoch od počatia.  

Neurochirurg Mukhtar al-Mahdi odmieta názor, že sa ľudský život začína oplodnením 

vajíčka. Poukazuje na prípad identických dvojičiek alebo trojičiek: vyvíjajú sa totiž z toho istého, 

jediného vajíčka, delia sa o rovnaké gény a chromozómy, ale nemajú rovnakú dušu alebo identitu 

či život. Práve naopak, začiatok ľudskej existencie sa realizuje so zrodom mozgu, čiže v 12. 

týždni, resp. okolo 90. dňa po počatí.15 

 Tí, učenci, ktorí interrupciu považujú za dovolenú, dovoľujú aj použitie 

antikoncepčných metód. Takto tomu bolo už v antike, v prípade chýrečného gynekológa Sorana 

z Efezu – pripúšťal aj interrupcie aj antikoncepčné metódy, ktoré však uprednostňoval, pretože 

                                                           
13 Korán 17:85. 
14 Bližšie pozri: RISPLER-CHAIM, V. The Right not to be Born, s. 81 – 95. 
15 ATIGHETCHI, D. Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, s. 107 – 108. 
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považoval za bezpečnejšie predísť tehotenstvu než potom ničiť plod. Takisto, ako väčšina 

islamských učencov a fatiev, odporúčal interrupciu iba v prípade ohrozenia zdravia matky; 

odsudzuje použitie interrupcie ako riešenia v prípade zamaskovania cudzoložného vzťahu či 

z estetických dôvodov.16 Z analýzy textov na náhrobných kameňoch z obdobia života Sorana, 

zistila Korečková, že najčastejšou príčinou smrti žien v tomto období boli neznesiteľné pôrodné 

bolesti, pričom najčastejšie umierali pri svojom prvom pôrode a s nimi aj ich narodené alebo 

nedonosené deti. Ako príklad uvádzame preklad jedného náhrobného textu: „Putala, dcéra 

Potalova a manželka Tityrova z Larisy zomrela v rozpuku svojej mladosti a to pri pôrodných 

bolestiach, čo bolo častou príčinou úmrtia žien.“17 V islame sa však takéto informácie považujú 

za prísne intímne. 

 

3. Hodnota počatého dieťaťa 

 

V súre Al Máida je vystihnutá islamská podstata vnímania hodnoty živej ľudskej bytosti: „Preto 

sme stanovili synom Izraela, že ten, kto by zabil dušu za niečo iné než za dušu  

zavraždenú alebo za skazu, ktorú šírila na zemi, akoby zabil všetkých ľudí. A kto by ju oživil, 

akoby oživil všetkých ľudí.“18 Táto koncepcia súhlasí so židovskou koncepciou v Talmude, že 

ktokoľvek zachráni život jediného Žida, sa podieľa na záchrane celého sveta.19 Plod, ktorý nie je 

stotožnený s telom matky, a nie je vnímaný ako súčasť jej tela, je v islame bežne vnímaný ako 

samostatná ľudská entita, ktorá má byť chránená. Život, vznikajúci v matke, nie je matkou 

samotnou, ale je darom, ktorý prijala od Allaha. Hassan Hathout, moslimský lekár a profesor 

medicíny, argumentoval, že plod môže mať inú krvnú skupinu než matka, iný rhesus, HLA 

a biologické i genetické atribúty.20  Takisto aj moslimský indický učenec Fazlur Rahman tvrdí, že 

je nová bytosť nezávislá od matky, a robí tak na základe koránového textu: „Potom sme 

pretvorili kvapku obsiahnutú v mužskom semene v pijavicu, nato sme pretvorili pijavicu v kúsok 

žutého mäsa, nato sme pretvorili žutý kúsok mäsa v kosti, nato sme pokryli kosti mäsom a potom 

sme mu dali vzniknúť v stvorení ďalšom. Požehnaním oplýva Boh, najlepší z tých, ktorí 

tvoria.“21 

 Úlohou každej vtelenej duše je žiť na tomto svete tak, aby sa pripravila na druhý svet: 

„Táto duša (nafs) sa vydáva na cestu týmto svetom ku svetu budúcemu a účelom tejto existencie 

je urobiť ju [dušu] schopnou vstúpiť do sveta, v ktorom neexistuje priestor ani čas; byť úplne 

                                                           
16 DASEN, V. Becoming Human: From the Embryo to the Newborn Child, s. 25 – 26. 
17 KOREČKOVÁ, A. Prejavy rodičovskej lásky v antike, s. 212. 
18 Korán 5:32 
19 Bližšie pozri: ZAVIŠ, M. Prierez dejinami antagonizmu postojov k ženskej fertilite v židovstve, s. 85. 
20 ATIGHETCHI, D. Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, s. 111. 
21 Korán 23:14 
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pripravenou.“22 Každý človek, ktorý sa narodil v materiálnom tele, sa raz vráti späť k Allahovi: 

„Mysleli ste si snáď, že sme vás stvorili pre nič a že sa k nám nevrátite?“23 Tento pozemský život 

má svoj cieľ: „Zmyslom nášho života je budovať zem, na ktorej žijeme, rozvíjať našu myseľ 

i celý náš život k lepšiemu. Vtedy vlastne napĺňame úlohu, pre ktorú sme na zemi vznikli. 

V rámci tejto našej úlohy by sme mali rozumom a srdcom vždy myslieť na Toho, kto tomu 

všetkému dal vzniknúť.“24 

K situácii, že je žena tehotná z dôvodu spáchania cudzoložstva a mala by byť ukameňovaná, 

sa vyjadruje príbeh, ktorý je zapísaný v Muslimovom hadíthe v knihe Kitab Al-Hudud: „On 

(rozprávač) povedal: Potom prišla Ghamidova žena, vetva Azdova, k nemu a povedala: Posol Allahov, 

očisť ma, na čo on povedal: Beda ti; vráť sa a pros o odpustenie Allaha a obráť sa k Nemu v pokání. 

Ona povedala: Zisťujem, že ma mieniš poslať späť, tak, ako si poslal Ma´iza b. Malika. On (Svätý 

Prorok) povedal: Čo sa ti stalo? Povedala, že otehotnela v akte cudzoložstva. On (Svätý Prorok) 

povedal: Bola si to ty (kto to urobil)? Ona povedala: Áno. On (Svätý Prorok) jej povedal: (Nebudeš 

potrestaná) kým neporodíš to, čo je v tvojom lone. Jeden z Ansarov [pomocníkov Proroka] sa stal 

zodpovedným za ňu až kým neporodila (dieťa). On (ten Ansar) prišiel k Allahovmu Apoštolovi (nech 

je s ním pokoj) a povedal, že Ghamidova žena porodila dieťa. On (Svätý Prorok) povedal: V tom 

prípade ju neukameňujeme a nenecháme jej novorodenca tak, aby ho nemal kto kojiť. Jeden z Ansarov 

vstal a povedal: Allahov Apoštol, nech som zodpovedný za jeho kojenie ja. Vtedy bola ukameňovaná 

na smrť.“25 Z uvedeného príbehu vyplýva, že je počatý život ušetrený a neznáša trest určený matke. 

Starostlivosť o narodené dieťa pokračuje aj ďalej, keď je matka potrestaná – je mu zabezpečená dojka, 

aby dostal to, čo novorodenec najviac potrebuje.  

Podobný prípad je opísaný v tej istej knihe Muslimovho hadíthu s rozdielom akcentu na 

veľkosť pokánia tej, ktorá zhrešila: „Imran b. Husain informoval, že žena z Juhainy prišla za 

Allahovým Apoštolom (nech je s ním pokoj) a otehotnela z cudzoložného styku. Povedala: Allahov 

Apoštol, urobila som niečo, za čo (predpísaný trest) musí byť na mňa uvalený, takže mi ho ulož. 

Allahov Apoštol (nech je s ním pokoj) zavolal jej pána a povedal: Správaj sa ku nej dobre, a keď 

porodí, priveď ju za mnou. Urobil podľa usmernenia. Vtedy Allahov Apoštol (nech je s ním pokoj) 

vyriekol nad ňou rozsudok a jej šaty boli zviazané okolo nej a vtedy dal príkaz a bola ukameňovaná na 

smrť. Potom sa modlil nad ňou (mŕtvym telom). Nato mu Umar povedal: Allahov Apoštol, ty 

predkladáš za ňu modlitbu, zatiaľ čo ona spáchala cudzoložstvo! Nato on povedal: Ona učinila také 

pokánie, že ak by sa dalo rozdeliť medzi 70 mužov z Medíny, bolo by postačujúce. Našiel si vôbec 

lepšie pokánie než toto, že obetovala svoj život Allahovi, Vznešenému?“26 

                                                           
22  HAERI, Š. F. Základy islámu. Tradice, historie, vývoj, současnost. s. 182. 
23 Korán 23:115 
24 AL-SBENATY, A. Islam – viera a náboženstvo, s. 127 – 128. 
25 Muslim 17:4205 
26 Muslim 17:4207 
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Ak by sa stalo, že by bola tehotná matka zbitá a pritom potratila, ide o kategóriu náhodne 

spôsobeného potratu, ktorý je podľa niektorých škôl islamu potrebné vykompenzovať zaplatením 

pokuty tzv. krvavých peňazí; pokuta sa rovná 1/10 pokuty za omylom zabitú dospelú bytosť.  

Dôvodom na interrupciu nemôžu byť subjektívne túžby, ciele rodičov, pretože pri ich 

dosahovaní sa podľa islamu nesmie ubližovať žiadnemu Allahovmu stvoreniu. V prípade životnej 

situácie nevyhnutnosti ublížiť niekomu, sa vždy musia zvážiť všetky argumenty tak, aby sa menším 

ublížením predišlo väčšiemu ublíženiu.27 

 

4. Materiálne zabezpečenie dieťaťa 

 

Korán hovorí: „Nezabíjajte svoje deti zo strachu pred chudobou, my im obživu dáme i vám. Ich 

zabíjanie je veru chyba veľká.“28 V predislamských časoch bolo totiž bežné, že sa arabské kmene 

zbavovali nežiadúcich, predovšetkým ženských novorodencov29 tak, že ich zaživa30 pochovali. 

Korán vníma túto prax ako vraždu.31 Táto ája č. 31 je však aj často citovaným miestom, 

argumentom rôznych islamských škôl, že ekonomická či sociálna nedostatočnosť rodiny, do 

ktorej sa má dieťa narodiť, nie je dôvodom na interrupciu. Islam odmieta aj myšlienku 

nevstupovania do manželstva z finančných dôvodov: „Umožňujte sobáš tým z vašich radov, ktorí 

sú slobodní a tým dobrým z radov vašich poddaných a z radov vašich otrokýň. Ak by boli 

chudobní, Boh im pomôže a dá zo svojej štedrosti. Boh všetko obsiahol a všetko vie.“32 

Allah sa postará o obživu dieťaťa i jeho rodičov. Podobne sa vyjadruje aj súra Al An´ám:  

„Povedz: „Poďte, prednesiem vám, čo vám váš Pán zakázal: Aby ste pridružovali k 

Nemu čokoľvek a aby ste zle zaobchádzali s rodičmi a aby ste zabíjali svoje deti z obavy pred 

chudobou, my obživu vám aj im dáme, a približovať sa k nemravnostiam, k zjavným i skrytým a 

zabíjať dušu, ktorú Boh zakázal zabíjať, jedine ak v práve. Toto vám odkázal, azda budete 

chápať.“33 

Ide o záležitosť viery, resp. dôvery Stvoriteľovi. Niektoré výnimky sú však obsiahnuté 

vo fatwách novšieho dáta, napr. v Iráne vydal Veľký Ajatolláh Jusuf Sanei liberálnejšiu fatwu, že 

                                                           
27 MAWDUDI, A. A. Towards Understanding Islam, s. 111 – 112. 
28 Korán 17:31. 
29 Korán varuje pred praxou, ktorú moslimovia preberali od predislamských kmeňov aj v súre 16:58-59: „Ak je 

niekomu z nich radostne oznámené (že sa mu narodila) dcérka, zachmúri sa jeho tvár (od správy, ktorú 

považoval za zlú) a zlosť (ho naplní) a skrýva sa pred ľuďmi (z obavy, že sa mu budú vysmievať) za zlú správu, 

ktorá mu bola oznámená. (Nevie, či si novorodeniatko) má ponechať i napriek potupe, alebo či ho má zakopať 

do zeme. Veru je zlé (a chybné) ich rozhodnutie.“ 
30 Moslimská tradícia spájaná s obdobím od druhého chalífa Omara do konca obdobia vlády štvrtého chalífa 

Aliho považovala coitus interruptus za analogický pochovávaniu dieťaťa zaživa. ATIGHETCHI, D. Islamic 

Bioethics: Problems and Perspectives, s. 94. 
31 VAN VOORST, R. E. Anthology of World Scriptures, s. 324. 
32 Korán 24:32 
33 Korán 6:151 
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je v prvých troch mesiacoch interrupcia prípustná z rôznych dôvodov. Medzi najakútnejšie patria 

chudoba rodičov alebo preľudnenie. Sanei však rešpektuje a podporuje všeobecný zákaz 

interrupcie v islame, ale zároveň akcentuje, že je islam náboženstvom súcitu; ak totiž existujú 

závažné problémy, Boh občas neinzistuje, aby ľudia dodržiavali Jeho predpisy. Z toho dôvodu sú 

výnimočné prípady rozhodnutia pre interrupciu v islame prípustné.34  

 

 

4.1 Kazuistika  

V zmysle zásady audiatur et altera pars považujeme za vhodné uviesť aktuálnu kazuistiku, 

ktorá bola zverejnená v júli tohto roku. V islame sa totiž k zásadným veciam vyjadrujú takmer 

pravidelne iba muži, a v prípade tehotenstva a interrupcie je to značne paradoxné, že nezaznieva hlas 

tých, ktoré z vlastnej skúsenosti dokážu robiť závery, ku ktorým muži nemôžu nikdy dôjsť, pretože 

nemajú schopnosť byť matkou.35 Trochu iný pohľad na otázku interrupcie v islame preto podáva Iman 

Ahmed, postgraduálna študentka v odbore religionistika, matka dvoch dcérok, spisovateľka 

a aktivistka moslimskej komunity. Svoj názor uverejnila na jedinej mediálnej platforme, ktorá je 

venovaná životným príbehom a komentárom z oblasti genderovej problematiky v islame z aspektu 

mužov i žien, moslimskej a nemoslimskej perspektívy, na webovej stránke alMuslimah: Iman sa vo 

svojom štúdiu stretávala s problematikou interrupcie v islame z etickej a juristickej stránky, a 

pristupovala k nej nezaujato. Osobnou sa táto téma stala pre ňu v čase, keď mala dve malé dcérky, 

študovala, pracovala, a otehotnela. Ako silne veriaca osoba sa dala na výskum tejto témy aj širšie než 

akademicky, a než poznala predpisy napísané mužmi a to pred mnohými storočiami. Ako pro-choice 

moslimka preskúmala lekárske argumenty, rôzne závery rozličných škôl v islame, postoje iných 

náboženstiev, rovnako tradičné i feministické postoje. Najznámejší právny text týkajúci sa interrupcie 

v islame, z Kitab-ul-Qadr36 v Muslimovej zbierke, v knihe 33 a hadíthe 6390 totiž hovorí:  

„Abdullah (b. Mas´ud) povedal, že Allahov Posol37 (pokoj s ním), ktorý je najpravdovravnejší 

(z ľudských bytostí) a bol verný (čo je faktom) povedal: Akt vášho stvorenia je nepochybne 

realizovaný nasledovne: Čiastočky každého z vás sú zhromažďované počas 40 dní v lone vašej matky 

vo forme krvi; po týchto 40 dňoch sa stávate zrazeninou krvi, čo trvá nasledovných 40 dní. Potom sa 

stávate kusom mäsa a o 40 dní neskôr Allah posiela k nemu [k mäsu] svojho anjela38 s inštrukciami 

                                                           
34 Religions. Islam: Abortion. In BBC.co.uk [online]. 
35 Podobne paradoxné sú často aj postoje a závery mužov - kňazov, juristov či teológov, ktorí si nárokujú 

vyjadriť definitívne stanoviská v dilematických otázkach týkajúcich sa materstva a interrupcií v kresťanskej 

proveniencii.  
36 V preklade Kniha osudu.  
37 Mohamed. V hadíthoch sú dôležité reťazce tradentov – isnád a dôveryhodnosť tradovaného textu – matn. 

Z toho dôvodu nami citovaný text menovite uvádza, kto, čo a od koho počul, že o tom hovorí.  
38 V tomto Muslimovom hadíthe chýba formulácia, ktorá je doplnená v texte Buchariho hadíthu (4:55:549), a to 

že Allahov anjel prichádza k materiálnej podstate človeka v podobe mäsa a vdychuje mu Ruh, dych života. Toto 
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v súvislosti so 4 vecami. Anjel teda zapíše každého informácie o živote, smrti, skutkoch, šťastí či 

nešťastí.“39 

Keďže bola Iman v 6. týždni tehotenstva, podstúpením interrupcie by neporušila zásadu 

majoritného legislatívneho názoru v islame, že v prípade nevyhnutnosti môže byť realizovaná do 120 

dní od počatia. Problém nastal, keď sa snažila zistiť, ktoré dôvody sú postačujúce na rozhodnutie pre 

interrupciu. Svoj prípad dokázala identifikovať v postoji prof. Tariqa Ramadana, ktorý prezentoval 

v knihe Radical Reform (Oxford University Press 2009). Ramadan argumentuje, že v prípade 

nechcených alebo náhodných tehotenstiev, zvlášť keď rodinná situácia alebo sociálny kontext nie sú 

vhodné, interrupcia by mala byť prípustná. Samozrejme, umelý potrat nie je nikdy chvályhodným 

činom, avšak by sa mal brať do úvahy  vtedy, keď ide o ochranu zdravia, rozvoja, autonómie, 

blahobyt, vzdelanie alebo dôstojnosť  matky.  

Iman s manželom sa po zistení všetkých uvedených názorov rozhodli pre podstúpenie 

interrupcie z dôvodu zabezpečenia žiadúcej kvality života matky, otca a už narodených detí. Iman verí, 

že Allah je milujúcim a najsúcitnejším, a že je Jemu jedinému zodpovedná za svoje rozhodnutia; 

hovorí o vnútornom pokoji a pocite bezpečia v Jeho milosti.40 

Táto kazuistika je príkladom prístupu erudovaných moslimských žien žijúcich v západných 

krajinách Európy alebo v USA. V krajinách, kde je životný štandard vysoký, kde sú obzory budúcich 

rodičov značne rozšírené z dôvodu života v multikultúrnom a multireligióznom prostredí, je typický 

ich plánovitý prístup k rodičovstvu.  

 

5. Záchrana života matky: princíp menšieho zla 

Všeobecná zhoda moslimských učencov, ktorí sa zaoberajú otázkou interrupcií v súčasnosti, 

spočíva v tom, že uznávajú terapeutické dôvody interrupcie v prípade ohrozenia života matky. 

Život matky sa má uprednostniť pred životom plodu, pretože je ona zdrojom života, a plod iba 

potenciálny život. Za menšie zlo sa teda považuje smrť plodu, a preto by sa malo uprednostniť 

pred väčším zlom, čo by bola smrť matky. O nevyhnutnosti interrupcie a akútnosti ohrozenia 

života matky má rozhodnúť lekár, resp. lekárske konzílium, ktoré pozostáva z veriacich 

moslimských odborníkov. V tomto prípade úlohu náboženských sudcov plnia lekári, lebo ich 

učenci považujú za kompetentnejších.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
oživenie, resp. oduševnenie hmoty býva častým kameňom úrazu pri stanovení doby, do ktorej je interrupcia 

povolená.  
39 Hadíth 6390, kniha 33, Muslim. In Bukhari, Muslim, Malik, Dawud Hadith Collection. [online].  
40 Bližšie pozri: AHMED, I. I am a Muslim woman and I chose to have an abortion – Part 1. [online]. 
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6. Postihnutie plodu 

Otázka postihnutého plodu je novšieho dáta a islamskí učenci sa snažia vynášať na túto tému 

fatwy, ktoré sú podrobne prekonzultované s odborníkmi, moslimskými lekármi špecialistami na 

danú problematiku. Ajatolláh Sajjid Alí Husejní Chámeneí, ktorý je duchovným vodcom Iránu 

od roku 1989, vydal fatwu, že je interrupcia prípustná do 10. týždňa tehotenstva vtedy, keď sa 

zistí, že má plod dedičnú chorobu abnormálnej tvorby hemoglobínu, thalassémiu (diagnóza 

podľa ICD-10: D56). Niektorí učenci považujú túto fatwu za zneužívanú, pretože sa aplikuje za 

podmienok, že thalassémia nie je liečiteľná, čo však podľa ich zistení nie je pravda.  

Vo februári 1990 sa na 12. stretnutí Moslimského svetového zväzu (MWL – Muslim 

World League) vyniesla často citovaná fatwa, že je interrupacia dovolená v prípade, že je plod 

ťažko znetvorený formou neliečiteľných, vážnych stavov, ktoré sú lekársky preskúmané 

a ku ktorým sa vyjadrí komisia zložená z dôveryhodných lekárov. Interrupcia musí byť 

vyžiadaná rodičmi a ich plod musí mať menej než 120 dní od okamihu počatia.41 

Interrupcie v prvých 120 dňoch tehotenstva v prípade letálnych malformácií plodu, ale aj 

neletálnych za konsenzu odborníkov, dovoľuje aj Etický výbor Islamského lekárskeho združenia 

Severnej Ameriky (Ethics Committee of the Islamic Medical Association of North America - 

IMANA). Interrupciu v prvých 120 dňoch tehotenstva dovoľuje aj z dôvodu záchrany života 

matky alebo ochrany jej zdravia pred serióznymi psycho-fyzickými poškodeniami. Zákonná 

interrupcia je vykonateľná aj v prípade znásilnenia, vojnových zločinov alebo incestu.42  

 

7. Prípad znásilnenia  

Islam nepristupuje k počatému životu na základe toho, či sa pohlavný styk uskutočnil dobrovoľne 

alebo násilne. V prípade znásilnenia sa totiž s počatým životom má rovnako zaobchádzať, ako 

keby išlo o dieťa počaté v manželskom zväzku. Podobne zaznievajú názory učencov aj v prípade 

cudzoložstva, či už s príbuznými alebo nepríbuznými. Šaria totiž aplikuje rovnaký postoj na 

všetky prípady. Dieťa, ktoré je plodom znásilnenia, sa považuje za plnohodnotné dieťa a jeho 

život sa má chrániť; bolo by hriechom zabiť ho. Platí zásada zo súry Al Isrá: „Nikto z tých, čo 

bremeno nosia, nebude nosiť bremeno za iného.“43 Právo na život je považované za väčšie 

a nezávislé od podmienok a okolností jeho počiatku. Dieťa, ktoré sa však nenarodí 

z manželského zväzku, má marginalizovaný sociálny status ako walad zina čiže nemanželské 

dieťa, resp. pankhart. Považuje sa za menejhodnotného člena spoločnosti.  

Všeobecne platí zhoda učencov, že sa interrupcia môže v prípade znásilnenia výnimočne 

podstúpiť, ak má plod menej než štyri mesiace, a potom v prípade, že plod ohrozuje život matky; 

                                                           
41 Religions. Islam: Abortion. In BBC.co.uk [online]. 
42 ATIGHETCHI, D. Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, s. 113. 
43 Korán 17:15 
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napr. 4. augusta 1994 sa Islamská akadémia pre výskum (Islamic Research Academy) uzniesla 

a potvrdila stanovisko, že je interrupcia z dôvodu znásilnenia a cudzoložstva nezákonná, 

s výnimkou ohrozenia života matky. Podobné stanovisko zaujal aj Islamský lekársky zväz 

(Islamic Medical Association) v roku 1997, keď povolil interrupciu pred 120. dňom od počatia 

v troch prípadoch: 

1. keď by bolo zdravie matky vážne poškodené v prípade pokračovania tehotenstva, 

2. keď sú potvrdené vážne fetálne anomálie, ktoré znemožňujú život, 

3. keď bola žena oplodnená v incestnom vzťahu alebo znásilnená.44  

 Hoci je záujmom šarie, aby sa moslimská komunita zväčšovala a rástla aj v zmysle 

duchovnom, materiálnom, ale najmä počtom vyznávačov, veľmi búrlivú diskusiu v islamských 

juristických kruhoch vyvolali znásilnenia žien ako obetí vojny v roku 1991: znásilnenie 

kuvajtských žien irackými vojakmi, bosnianskych žien srbskými vojakmi a podobne. 

K znásilneným ženám vo vojne v Kosove sa vyjadril mufti Ekrima Sa´id Sabri radikálnejšie než 

ostatní učenci: moslimské ženy by mali užiť liek na vyvolanie interrupcie, pretože inak by deti 

narodené z týchto žien mohli jedného dňa bojovať proti moslimom.  

  V súvislosti so znásilnením sa v niektorých krajinách povoľuje interrupcia z dôvodu 

zachovania cti rodiny, z ktorej obeť pochádza.  

 

Záver 

V islame sú bioetické závery spojením poznatkov učencov, juristov a interpretov svätých textov na 

jednej strane, a špecifickými lekárskymi poznatkami moslimských lekárov na strane druhej. Môžeme 

povedať, že dochádza k akejsi spiritualizácii vedy, ako ju definujú Tolnaiová-Gáliková a Dojčár: 

„Spiritualizácia je vnímaná ako rehabilitácia a re-kontextualizácia eticko-duchovných hodnôt 

v teleologickom kontexte vedy, čo znamená prijatie hlbšieho ľudského spirituálno-kultúrneho obzoru 

vo vede alebo v jej „ethose“, ktorý je individuálne spätý s antropologickými aspektmi.“45 Kým je vo 

väčšine bioetických otázok spojených s problematikou interrupcií dominantné slovo učencov 

odborníkov na fiqh, v otázke interrupcie v prípade ohrozenia života matky alebo malformácií plodu 

majú dominantné a rozhodujúce slovo lekári špecialisti.   

Konfliktné postoje učencov vyplývajúce zo štúdia sakrálnych textov sú zrejmé v prípade 

otázky oduševnenia oplodneného vajíčka a následne otázky počtu dní, resp. pokročilosti tehotenstva, 

keď je interrupcia ešte prípustná. Všeobecne je rozšírené povolenie interrupcie v prípade ohrozenia 

života matky, v optimálnom prípade pred 120. dňom tehotenstva. Súčasní moslimskí špecialisti 

z odboru molekulárnej biológie a neurochirurgie sa približujú k tomuto číselnému údaju, ktorý 

                                                           
44 ATIGHETCHI, D. Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, s. 115. 
45 TOLNAIOVÁ-GÁLIKOVÁ, Sabína – DOJČÁR, Martin. Socio-cultural dynamics and ethos of contemporary 

man in the context of sustainable development, s. 147. 
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vyplýva zo svätého textu, a hovoria o vzniku ľudskej bytosti okolo 90., resp. 100. dňa od počatia. 

Tento fenomén priblíženia sa, alebo stotožnenia súčasných vedeckých dát s informáciami zo svätých 

spisov je predmetom konkordačného prístupu v islame (concordist approach).   

Moslimskí učenci a lekári sú v súčasnej dobe stavaní pred nové dilemy rozhodnutia pre 

interrupcie a zisťujeme, že sú, napriek svojej striktnosti, niektoré fatwy novšieho dáta rozšírené o nové 

prípady, v ktorých je interrupcia dovolená: znásilnenie vo vojne alebo mimo vojny, smrteľné alebo 

nesmrteľné fetálne malformácie, vážne ohrozenie psychického či fyzického zdravia matky, ale aj 

v prípade incestu. V týchto fatwách je vidieť prítomnosť špecialistov z odboru lekárstva či iných 

príbuzných prírodných vied, ktorí sa skutočne aktívne podieľajú na tom, ako v konečnom dôsledku 

znie rozhodnutie moslimských učencov, juristov.  

Keďže je ľudský život Allahovým darom, ktorý prijala matka z Jeho milosti, nie je oosperm 

považovaný za časť matkinho tela, ale za samostatnú entitu, ktorá sa ma vyvíjať tak, aby svojou 

existenciou oslávila svojho Stvoriteľa. Hodnota počatého dieťaťa je v islame nevyčísliteľná a to je 

dôvod, prečo sa za každú cenu má rodina i žena vyvarovať interrupcií. Korán neuznáva neuzatváranie 

manželstiev a neplodenie detí z dôvodu materiálnej nedostatočnosti rodičov, pretože sa majú 

spoľahnúť na Allaha a potenciálny otec aj sám má vynaložiť väčšie úsilie než doteraz, aby svoju 

rodinu zabezpečil.  

Na základe našej analýzy predpokladáme, že sa diapazón prípadov povolených interrupcií 

u moslimov žijúcich v západnej Európe či v USA bude rozširovať, avšak tematicky veľmi postupne, 

a to po dlhom časovom odstupe od vyhlásenia aktuálnej fatwy. Islamské krajiny sa pravdepodobne 

budú správať omnoho konzervatívnejšie, a to z dôvodu nepovoľovania ľudskej rozmarnej povahe 

a hriešnej koncepcii životného pohodlia podľa vzoru neveriacich na úkor čistoty a autenticity učenia 

svätých spisov, ale aj počtu členov ummy. 
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