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Cseh Balázs 

A tradicionális vallási jog és a kodifikált állami jog 
együttélése. Az iszlám és a germán jogi kultúra a 
német területeken élı muszlim közösségekben* 

Bevezetés 

A 2009-es német adatok szerint 4,3 millió muszlim él Németországban, ami a 
lakosság 5,4 %-át teszi ki, de az adat valószínőleg alábecsült voltára a 
felmérés maga is felhívja a figyelmet, hiszen magas a be nem vallott 
feketemunkások száma. Ez a szám, avagy arány folyamatosan növekszik. 
Integrálódásuk a német társadalomba kiemelkedıen fontos és 
elengedhetetlen, aminek természetes módon a jog a legbiztosabb eszköze. 
Azonban a magukkal hozott iszlám-vallási jog és az elfogadtatni kívánt, 
számukra ismeretlen, új jogként megjelenı német jog alapvetı különbségei 
az integrálódást akadályozzák. A két jogrendszer pedig érvényesülésük és 
hatékonyságuk tekintetében „küzdelmet” folytatnak egymással. 
A következı fıbb kérdésekre érdemes keresni a választ, illetve választ vagy 
iránymutatást adni ebben a tanulmányban. Hogyan fér meg egy vallási jog 
egy kodifikált jog árnyékában? A vallási jogi normák feloldódhatnak-e 
teljesen a közösségek tudatában? A bevándorlók új jogi környezete milyen 
hatást tud gyakorolni? A régi jogi környezet mennyiben ver gyökeret a 
mikroközösségi szinteken? A jogi normák cementezıdésének a mély vallási 
hithez milyen a viszonya? A hit és a jog között mennyire erıs kapcsolat 
létezik, létezhet? Továbbá milyen erıs gátként funkcionálhat a hit az új 
környezetben? 

I. A jog hatása a társadalomra és a társadalom hatása a 
jogfejlıdésre 

1. Az iszlám vallás – hit mint közösségformáló és közösségmegtartó erı 
jelentısége a jogra tekintve 

Érdemes elıször meghatározni a vallás és a hit fogalmát. Elıd István és köre 
a vallásra a következı meghatározást adja: 

„A vallás elsıdlegesen a többé-kevésbé személyesnek és a 
világmindenség sorsa intézıjének tartott transzcendens Végsı 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Jog- és Állambölcselet II.” tagozatban került bemutatásra. Konzulens: Dr. 
Visegrády Antal egyetemi tanár 
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Valóságba /vagy: Emberfölötti Lénybe; vagy: Numenbe; vagy: Szentbe/ 
vetett hit és ennek megfelelı viselkedés /= vallásosság/. Másodlagosan 
pedig az ezzel összefüggı tanok, szabályok, alkotások és intézmények 
rendszert alkotó összessége /= a vallás mint rendszer/.” 1 

A maghatározásból kiemelendı a „hit”,  a „viselkedés” és a „szabály” 
fogalmi elemek. A viselkedés a magatartásban nyilvánul meg, a magatartások 
egy jelentıs részét pedig a jog szabályozza, ezért jogi relevanciával bír. A 
vallási szabályok pedig az iszlámnál nem különülnek el az etikai 
szabályoktól, sıt az iszlám jog szabályaitól sem, amelyek norma-
összeütközéseket eredményezhetnek a német joggal. A hit szó természetes 
vonatkozásban mindenekelıtt egy alapvetı emberi magatartást, személyes 
készséget és cselekvı emberi megnyilatkozást jelent, de jelenti a szó magát a 
hit tárgyát, azokat a tételeket, melyeket például az iszlám jog és vallás 
magába foglal, ez az ún. objektív hit.2 Ex definitione a hit magatartás és 
cselekvés, amely már említett okoknál fogva a jog asztalára tartozik. 
A Németországban élı több mint 4,3 millió muszlim lakos sajátos közösségi 
struktúrákat hozott létre. Két igen fontos jellemvonással bírnak ezek a 
közösségek: a) zárt közösségek; b) és vallási közösségek. A kettı lényegében 
összefüggı jelenség, mivel mindkettı az iszlámból fakadónak tekintendı. A 
zártság kívülrıl és belülrıl egyaránt érvényesül, mivel mindkét irányból az 
átjárhatóság szők határok között mozog. 
A vallási közösségeknél a hitnek és az eszményeknek azonossága tartja össze 
a tagokat, nem pedig a közös érdek, az egymás iránti szeretet, és hasonlók. 
Ezek közül is a legigazibb vallási közösségek a kultikus közösségek,3 vagyis 
az imádság, áldozatbemutatás és egyéb közös vallási cselekmények által 
egybeforrott közösségek.4 A közösségi összetartást szolgálja az egységes 
liturgikus nyelv (az arab), az egységes szimbolika (amely az egyén által 
magával hozott kultúrából ered) és a közös hit (az iszlám). Természetesen a 
felsoroltakon kívül nagy szerepe van az egymás iránti szeretetnek (pl. a 
vérségi kapocsnak, családnak), az érdekközösségnek (saját vállalkozás, 
munka, érvényesülési bázis), továbbá a vezetés és szervezés minıségének 
(vallási vezetık, közösségek vezetıi, családfı). 
A vallás és vallásosság annyiban bír jelentıséggel a jog szempontjából, hogy 
a jog – különösképpen a német jog – mennyiben tudja áttörni a vallási 
közösség, az iszlám mikroközösségek határait? Ezeknél a csoportoknál az 
egyének magatartását három jelentıs dolog határozza meg, amik beépülnek 

                                                           
1 Elıd István: Vallásosság és vallás. Katolikus Teológiai Fıiskola jegyzet. Budapest 1980. 
32. o. 
2 Veres András: Erkölcsteológia. Egri Hittudományi Fıiskola és Érseki papnevelı Intézet 
jegyzete, Eger 1993. 42. o. 
3 A kultikus közösségek általában az egy mecsetbe vagy imaházba járók csoportját jelenti. 
4 Elıd: i.m. 28. o. 
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jogtudatukba és alakítják azt: a) a vallás és ennek megélése; b) az iszlám jog 
mint a minden élethelyzetre való válasz; c) és a német jog mint a 
Németországban legitim állami kényszerítıerıvel rendelkezı normatömeg.  
A tanulmány keretei között az objektív értelemben vett vallással nem 
foglalkozok, hiszen in objektivo a vallás egy rendszer, az iszlámnak pedig 
megvan a saját rendszere, amit a teológia részletesen elemez évszázadok óta. 
A szubjektív értelembe vett vallás takarja a vallásosságot.5 A vallásosság 
tárgyai az eszmék, tanok, elıírások, dogmák és szokások, amik kihathatnak a 
jog érvényesülésére, illetve a vallásosság megnyilvánulási formái, a hit, az 
áldozat, a közösségekbe való integráció szintúgy lényeges. Ráadásul az 
iszlám intézményes vallásossága – amely azoknak a vallásossága, akik 
elkötelezik magukat egy vallási közösségnek és átveszik annak eszmei 
világát, szokásait, törvényeit, „hitét”  – kiemelkedı szempontú az 
intézményesített jog hatékonyságának kérdésénél. 
A vallás, a szubjektív értelembe vett vallásosság és a hit, tehát az iszlám 
közösségek mindennapjait határozzák meg, illetıleg az iszlám jogi 
gondolkodást szintén determinálják. Az elıbb felsoroltak a közösségeket nem 
engedik feloldódni, így természetes gátat képeznek a német társadalom és a 
muszlim közösségek közeledése felé. Az elidegenülés nem csak a 
társadalom, hanem a német jog felé éppen úgy jelentkezik, ezáltal pedig a jog 
funkcionalitásában szenved sérelmet. 

2. A helyi-közösségi jogérvényesítési eszközök és lehetıségek 

A 20. század végén és a 21. század elején az Európai Unióba áramló 
bevándorlók tömegei, vagyis a migrációs hullám komoly feladatok elé állítja 
a jogalkotót. Az Unió támogatja a tagállamok törekvéseit a harmadik 
országokból – így az iszlám világból – érkezık integrációjának elısegítése 
érdekében, azért, hogy elkerülhetıvé váljon az ilyesfajta bevándorlók által 
létrehozott közösségek elszigetelıdése és szociális kirekesztıdése.6 Azonban 
a zárt közösségek kialakulása következtében a német jog érvényesülése 
nehézzé válik, aminek egyenes következménye a helyi-közösségi jog 
felbukkanása, megerısödése. Az új jog kialakítása helyett az muszlimok a 
magukkal hozott és mindenki számára jól ismert iszlám joghoz nyúlnak 
vissza. Ez egészséges társadalmi jelenségként fogható fel, hiszen a 
szervezettség és a rend biztosítására – ami a társadalomban, közösségben 
élést lehetıvé teszi – jogra van szükség. Azonban ez a „szokásjog-szerő”  jog 

                                                           
5 Gesztesy András (szerk.): Vallás és vallástörténet- fundamentális teológia jegyzet. Pécs 
2012. 9-10. o. 
6 Kondorosi Ferenc – Visegrády Antal: A jogi gondolkodás kezdete és új irányai Európában. 
Megjelent az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány kiadásában, Budapest 2010. 
174-176. o. 
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desuetudóként (Entwöhnung) hat a hatályos német jogra, implicite lerontja 
azt. 
Amikor egy jog nem tudja betölteni rendeltetésszerően és teljes körően 
szerepét, akkor pótló normák jelennek meg a jogbizonytalanság 
kiküszöbölésére és a joghézag kitöltésére. Ezek alapesetben az államilag 
elismert hatályos joganyag értelmezésének az eredményeképpen jönnek létre. 
Azonban, ha nem történik meg az elıbb említett eset, lehetıség szerint a 
közösség próbál legitimációt adni és legiszlatív funkciót betölteni. 
Németországban lehetıség van az iszlám jog kérdéseinek feltevésére, maga 
az egyén vagy a közösség által felkért képviselı kérdést intézhet a különbözı 
hírközlési és média fórumokon az ún. muftikhoz.7 
A Kadijustiz – ahogy Weber nevezi – meghatározza a közösség 
iszlamizációját, a kádik kvalifikációja az iszlám országokban még mindig 
színvonalas, tulajdonképpen ezek a bírák építik és gazdagítják a 
joggyakorlatot.8 Azonban a német területeken nincs szó a kádik hivatalos 
bíróként való fungálásáról, hanem azt lehet mondani, hogy egyfajta quasi- 
vagy para-hivatalnokként tevékenykednek. Ez úgy értendı, hogy hiányzik az 
állami kinevezés, helyette a közösség állandó vagy ad hoc jelleggel saját 
kebelbıl választ bírát. Természetesen ez nem élvez jelenleg semmilyen 
állami legitimitást, ezért elméletileg nem létezhetnének, nem történhetne 
joggyakorlat. Azonban a valóság mást mutat, a közösségi pseudo-jog 
alkalmazása bevett szokás. A bírák tevékenységének egy kedvezı hatása 
érvényesül azáltal, hogy keretek közé szorítják a jog önkényes értelmezését, 
de hátránya a kodifikált jog lerontása a muszlimok jogi tudatában és 
jogérzékében. Kialakult a fellebbezési rendszer is. A kádi egyes bíróként 
eljárva hoz ítéletet az adott jogvitában, azonban ítéletével szemben 
fellebbezési lehetıséget biztosít a jog. Fellebbezni a muftihoz lehet, aki 
vallásjogtudósként megmásíthatja jogi szakvéleményével a kádi döntését, de 
a káditól függetlenül is eljárhat.9 
A vallásos közösségekben nagyobb szerep jut a családnak, azon belül a 
családfınek. A családfı autoritása az iszlám vallásban és jogban egyaránt 
megtalálható. Az engedelmesség ezáltal meghatározza a muszlim ember 
gondolkodását, engedelmes kíván lenni Allah felé,10 a hite felé, a jog felé, az 
állam felé. Azonban a sorrend a fontosságot is szemlélteti, így az 
                                                           
7 Messick, Brinkley: Media Muftis: Radio Fatwas in Yemen. In Islamic Legal Interpretation. 
Muftis and their Fatwas. Harward University Press, Cambridge, Mass., London 1996. 210-
223. o. 
8 Jany János: Klasszikus iszlám jog – Egy jogi kultúra természetrajza. Gondolat Kiadó, 
Budapest 2006. 259-262. o. 
9 Salamon András – Abdul Fattah Munif: Saría – Allah törvénye, az iszlám jog különös 
világa. PressCon Kiadó, Budapest 2003. 47. o. és 49. o. 
10 Prokoláb Lilla: A hit útja – válogatott írások. Magyarországi Muszlimok Egyháza, 
Budapest 2007. 70-73. o. 
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engedelmesség a jogtudatban differenciáltan szerepel. A családapai tekintély 
– mivel az idısebb generáció joghoz való viszonyát örökíti tovább – erısíti a 
helyi jog érvényesülésének jogos hiszemét, nem ad lehetıséget a kollektíva 
tagjainak leválására, arra, hogy a német jog ordinációjának megismerésével 
betagozódjanak. 
Hasonló a probléma a kollektívára mint szerves egészre nézve is, tudniillik az 
autoritásból adódóan a vezetık szintúgy az idısebb generációból kerülnek ki, 
akikre fokozottan igaz a boldogulás egymáshoz való ragaszkodás általi 
felfogása, illetve a bizalmatlanság az állami jog irányába, sıt respektáció sem 
történik az idegen kulturális-szocializáltság okán. 
Tehát levonható a következtetés, hogy a jogérvényesítés eszközei nem az 
államtól erednek, hanem a magától mikroközösségtıl, bármelyik esetet 
vesszük figyelembe a felsoroltakból. Vagyis összességében létrejön egy 
kezdetleges orientatív jogi kultúra az alsóbb szinteken. 
A megállapítást erısíti a házi fenyítés rendszere. A házi fenyítés az iszlám 
jog alátámasztásával valósul meg, a közösség általi megbélyegzés vagy 
kitagadás pedig eszköz a jog kikényszerítésére. A testfenyítı büntetés11 a 
látencia magas aránya miatt nem mérhetı, a megbélyegzés és a kitagadás 
pedig súlyos büntetések, hiszen az idegen közegbeli érvényesülést 
ellehetetleníti az individuum teljes magárautaltsága. A német szociális jog és 
az StGB nem tud megfelelıen fellépni, mivel a kodifikáció hátrányai miatt a 
jogszabályalkotás és jogszabály-változtatás nem tud koncentrálni a 
problémára a más irányú túlzott leterheltség okán.12 

3. A jogalkalmazás társadalmi – jogi folyamata, a konfliktusfeloldás 

A jogalkalmazás legfontosabb feladata és célja a jogi konfliktusok feloldása, 
kiterjesztıen pedig a társadalmi konfliktusok megszüntetés, megoldása. A jog 
reflektál a társadalmi folyamatokra, ha pedig valami változik, tehát 
folyamatban van, akkor ott mindig kialakulnak érdek, érték, és 
nézetkülönbözetek, amire a jog objektív kategóriaként próbál válaszolni. A 
jogalkalmazás egy adott társadalmi-jogi norma átültetése a gyakorlatba, 
emiatt a társadalmi norma – amely olyan magatartás-elıírás, amely a 
lehetséges magatartások közül elıírja a helyeset és a követendıt, illetve az 
elıírás be nem tartása esetére hátrányos következményt helyez kilátásba – 
magatartásmintát nyújt, közremőködik a konfliktusok rendezésében, 
értékelési alapot nyújt mások magatartásához és kiszámíthatóvá teszi mások 

                                                           
11 A testfenyítı büntetések a klasszikus iszlám jogban elfogadott és alkalmazott büntetési 
nemek, de emellett azon arab országokban is máig alkalmazottak és törvényszerőek, ahol a 
modern európai törvénykönyvek recipiálásra kerültek. 
12 Többek között a más társadalmi- és szociális problémáknak, a gazdasági váltságnak, 
illetve az EU-normák átültetésének jogszabályi háttéranyagának jogalkotása okán. 
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magatartását. Így a jogalkalmazás során a társadalmi-jogi normák 
értelmezésére kerül sor, amit egyedi logikai mővelet során ér el a 
jogalkalmazó. Bárdi Lajos szerint a jogalkalmazási folyamatban a 
jogalkalmazó legfıbb feladata, hogy megvizsgálja az esetet, mivel ı egy 
„ütközıfigura”  a társadalomban. Ezt úgy érti, miszerint egyik oldalról 
közvetíti a politikai szándékot, a másik oldalról társadalmi nyomás is éri.13 
Amikor érdekellentétek keletkeznek és kiélezıdnek egy olyan helyzetben, 
ahol jogilag védett érdekek sérülnek vagy sérülhetnek, akkor jogi 
konfliktushelyzet keletkezik.14 Azonban nyilvánvaló, hogy az egyszerő 
konfliktusoknak csak egy része a jogi konfliktus, ezenfelül a jogi 
konfliktusoknak megint csak egy része válik ismerté – a látencia magas –, 
illetve kis hányaduk jut el bírósági útra, ahol a jogászi jogalkalmazás 
történik. Az elıbb említett érdeksérelemnek nyíltnak kell lennie, ahhoz, hogy 
ne csak pár személy magánkonfliktusáról beszélhessünk, a nyíltság 
bevégeztével tesz szert jogi relevanciára, mivel a megismeréssel társadalmi 
szintre jut.15 Ezen okból kifolyólag válik problémává a zárt iszlám 
közösségeknél a belsı, egymás közötti konfliktusok elkendızıdése, amivel a 
német jogrend és jogbiztonság sérül. 
Megfigyelhetı egy rendkívül differenciált és bonyolult szelekciós 
mechanizmus, ami a társadalmi konfliktustól, a jogi konfliktuson át a jogászi 
jogalkalmazásig zajlik. Hubert Rottleuthner jogszociológus az említett 
folyamatot hívja ”berlini tölcsérnek”, hiszen a társadalmi viszonyokban és 
emberi kapcsolatokban jelentkezı érdek és értékellentétek sokasága létezik, 
de kisebb részük formálódik jogi konfliktussá, majd végsı megoldásként 
terelıdik bírósági útra.16 Kulcsár Kálmán pedig azzal a hasonlattal él, hogy „a 
bíróság elıtt eldöntött viták alatt – mint a jéghegy felszín alatti része – a 
konfliktusok és belılük eredı viták sokasága él”.17 A jogalkalmazás 
nehézségei itt tőnnek ki, ez vezet el odáig, hogy a jog érvényesülése csorbul, 
megtörik, a jog hatékonysága és eredményessége pedig csökken. A 
jogalkalmazás a közösségi és társadalmi jellegzetességeken bukik el, nem a 
logikán vagy a jog mibenlétén. 

                                                           
13 Bárdi Lajos: Jogi logika. Eötvös József Könyv Kiadó, Budapest 2009. 21-27. o. 
14 Pokol Béla: Jogelmélet – Társadalomtudományi trilógia II. Századvég Kiadó, Budapest 
2005. 465-468. o. 
15 Kengyel Mikós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris Kiadó, Budapest 2012. 595-596. o. 
16 Hubert Rottleuthner: Probleme der Beobachtung von Arbeitgerichtsverfahren. In: 
Interaktion von Gericht. Baden-Baden 1978. 129. o. 
17 Kulcsár Kálmán: Gazdaság – Társadalom – Jog. Budapest 1982. 182. o. Továbbá 
megtalálható: Kengyel: i.m. 597. o. 
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II. A jog hatékonysága és eredményessége a közösségekben 

1. A német jog hatékonyságának akadályai, a szabályozás 
érvényesülésének törései 

A jogi norma, illetve a jogszabály akkor érheti el a jog valódi céljaként 
megjelölhetı emberi életek jobbá tételét, ha a technikai minıség mellett a jog 
kiváltja a megfelelı hatást is, mivel a jog igaz értelmét az általa kiváltott 
következmények adják.18 Véleményem szerint az elıbb említettek 
megvalósulásának vizsgálata a szabályozás és normaalkotás qualitatív és 
quantitatív szempontjai mellett a társadalmi összetételen, a közösségi 
struktúrán, a jogtudaton és az egyéb társadalmi – kulturális – pszichológiai 
tényezıkön áll vagy bukik. 
A német jog hatékonyságának legmarkánsabb akadályaként a muszlim 
közösség zárt ordinációja jelölhetı meg. A jog nem képes minden esetben 
„megmászni” a kollektíva köré épített falakat. Eugen Ehrlich társadalmi jogi 
koncepciója is azt tanítja, hogy az „él ı jog”  elegendı ahhoz, hogy a jogi 
ügyeket el lehessen dönteni.19 Bár az „él ı jog”  magába foglalja a társadalmi 
jogot, a jogászjogot és az állami jogot – az elıbb felsoroltak szintézisének 
tekinthetı –, de mégis úgy gondolom, hogy a közösségben meglévı „él ı 
jog”  – amely egyfajta dinamikus variáns – képes betölteni az Ehrich által 
meghatározott funkciót, mivel jogi realitást jelent, hatalmi és 
birtokviszonyokat, szerzıdéseket alakít stb. 
Ugyanı értekezik arról, hogy a társadalmi konstrukcióknál – mint például a 
vallási közösségek – a „kötelék” , az „egyesülés” (Verband)20 
összességükben bírnak jelentıséggel, és bennük kell keresni a jog 
hatékonyságának vagy ineffektivitásának okait és kulcsát. Kajtár István is 
megjegyzi, hogy: 

„A társadalom építıkövei, a kisebb-nagyobb személyi kört felölelı 
korporációk, vagyis adott térségben a makro- és mikroközösségek, 
többszörösen összefüggnek a jog, illetve az állam és a hatalom 
intézkedéseinek hatékonyságával, hiszen közvetítik tagjaik – az 
alattvalók, a köznép, késıbb az állampolgárok – felé a jogszabályok 
erıírásait, illetve a hatalmi döntéseket.”21 

A lényegét tekintve Kajtár – hasonlóképpen Ehrich-hez – a közösségek 
szerepét emeli ki a joghatékonyság érvényesülésénél. Álláspontom szerint 
                                                           
18 Kondorosi Ferenc: A jog: norma és program. URBIS Könyvkiadó, Budapest 2006. 63-64. o. 
19 Visegrády Antal: A jogi szabályozás eredményessége. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – 
Pécs 2006. 17-18. o. 
20 Visegrády Antal: A jog hatékonysága. UNIÓ Lap- és Könyvkiadó, Budapest 1997. 15 o. 
21 Kajtár István: Egyetemes állam- és jogtörténet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 
2005. 328. o. 
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egy jog adaptációjának problematikája, folyamata, sikere szintén hozzájárul a 
jog hatékonyságának minısítéséhez. Még úgyis, ha az nem megszervezett 
állami szintő adaptáció, hanem az individuum pszichikumába való spontán 
beégetıdés. Amennyiben a közösség gátja elválasztja az egyént az államtól – 
természetesen nem fizikális értelemben –, abban az esetben a jogszabályok 
hatékonyan nem tudnak érvényesülni. Ez könnyen belátható a német példán 
keresztül, amikor a muszlim ember végeredményben külsı ingerek nélkül 
leélheti az életét a közösségben, azért, mert ott él, ott vásárol, ott dolgozik 
stb. Berlin városában létrejött „Kis-Isztambul (vagy Kis-Arábia)” 
(„Neukölln”)  nevezető városrész ékes bizonyítéka az ilyetén önszervezıdı 
szegregációs mechanizmusnak.22  
Továbbá a német jogi szabályozás lényeges töréspontja a két jogrendszer – 
tudniillik a germán-német jog és a klasszikus iszlám jog – jellegbeli, 
szemléletbeli különbözısége. Ez alatt azt kell érteni, hogy amíg a német jog 
egy igen tiszta regulatív jogi kultúra vívmánya, addig az iszlám jog az 
orientatív jogi kultúrához tartozik, a két társadalom szabály és szabályozás-
felfogása között tehát diszkrepancia uralkodik. A regulatív jogi kultúrában a 
jog elfogadása oly módon történik, miképpen a magatartást valóban és 
normatív értelemben irányuló szabályként tekintik, vagyis az individualizmus 
és a racionalizmus jellemzi a joggyakorlatot.23  Az orientatív jogi 
gondolkodásmódot viszont a kollektív szemlélet jellemzi, így az önátadás, az 
önfeladás és az önfeloldódás, a racionalitás mellett pedig megjelenik a 
transzcendens. Illetıleg a szigorú normatív determináltság helyett a norma 
inkább zsinórmértékül szolgál, vezet és irányt mutat. Ezért nehéz a német 
jognak hatékonyan mőködnie, mivel saját jellegébıl kifolyólag szők 
mozgásteret hagy. Szigorú szabályai pedig úgy hatnak a muszlim szemében, 
mintha béklyóba, gúzsba kötnék ıt. Tehát a szabályozás hatékonysága törést 
szenved a társadalmi kultúrák eltérı mivoltán. 
A szabályozás hatékonyságánál lényeges kitérni arra, hogy a szabályozás 
célkitőzése és a szabályozandó tevékenység mindig a társadalmi-közösségi 
viszonyokra vonatkoznak, és nem közvetlenül az emberi magatartásokra.24 A 
megállapításból kifolyólag következik, hogy a jogi szabályozás során 
optimális a jogi értékeknek legalább a fıbb elvi szinteken magukba 
olvasztaniuk a társadalom által vallott értékeket, illetve a speciális 
szabályozásnál a közösségi értékeket. Hiszen a jogra a társadalom reagál, így 
pedig a jog harmonikus érvényesülésének elıfeltétele, hogy leghelyesebb 
elemeket építse magába.25 A jog kijelentései szintén olyanok, hogy azoknak 

                                                           
22http://nol.hu/noller/20100918-arab_negyed_berlinben, 
http://nol.hu/kulfold/merkel_figyelmeztette_a_bevandorlokat (2012.08.26.) 
23 Kondorosi – Visegrády: i.m. 33. o. 
24 Samu Mihály – Szilágyi Péter: Jogbölcselet. Rejtjel Kiadó, Budapest 1998. 202. o. 
25 Visegrády: A jogi szabályozás eredményessége. 74-75. o. 
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saját önállóságánál és egyéniségénél keresztül az egész társadalomra hatnak, 
meghatározzák fejlıdését.26 A társadalmi konfliktusokat pedig determinálják 
pozitív és negatív irányba, mivel a helytelen, értéktartalom nélküli kijelentés 
generátora lehet a konfliktusoknak, a helyes pedig csillapítója. 
Összességében elmondható, hogy a német szabályozás hatékonyságának 
növelése érdekében közelíteni kellene a multikulturalizmus felé, ezáltal a 
jelentıs számú idegen kultúrájú iszlám vallást valló közösségek elfogadása és 
hasonulása felélénkülne. 

2. A muszlim lakosság identitása, a jogtudat meg(nem)léte és a 
közösségek jogismerete 

Az identitás tisztánlátása azért válik szükségessé, mert csak ezáltal jutunk el 
valamely ember tudatához, a tudat pedig tovább hat a jogtudat felé. A 
muzulmán ember identitását nem is annyira a nemzethez tartozás adja meg, 
hanem sokkal inkább a valláshoz való ragaszkodás. Bármely népelemhez 
tartozzon valaki, ha ı Allahban hisz, követi parancsait, akkor a muszlim 
közösség tagja.27 A vérség és az együttlakás elemi összetartó erejénél fogva a 
„közös szellem” összefogó ereje egységbe rendezi az individuumokat, és 
organizációt hoz létre. Ilyen téren a legmagasabb értékelést a vallási kultusz 
nyeri, mint a közösségi szellem formája. A közösségi voltnak az a tudati 
artikulációja tehát, ahol az elkötelezettség tudatossága – de nem pusztán 
automatikus volta – mellett viszonylag magas fokon megvalósul a 
viszonylatok kivonása a kritikus reflexió ellenırzése alól megállapítja az 
identitást.28 
Két jogi kultúra metszésénél, amikor mindkettı részét képezi az életnek, abba 
a helyzetbe kerül a polgár, hogy elméjében és érzületében kétségek 
indukálódnak. Általában döntés-helyzet keletkezik, vagy az egyik vagy a 
másik jogkultúra érvényesül erıteljesebben, tehát melyik kerül ki gyıztesen a 
„küzdelembıl”.  A racionalitás azt kívánná meg, hogy az idegen országban 
élés során teljesen átvegye a polgár az ország hatályos jogát, illetve 
jogkultúráját magáénak érezze. Ez az üdvös állapot viszont ritkán valósul 
meg. Azzal a példával lehetne élni, hogy egy vízzel teli kancsóban 
kétféleképpen lehet kicserélni a vizet. Az egyik esetben kiborítjuk a már 
benne lévıt és gyorsan újratöltjük, ez tulajdonképpen az erıszakos 
asszimiláció a jogtudat megváltoztatásánál, ami a modern európai 

                                                           
26 Helmut Coing: Das Verhältnis der positiven Rechtswissenschaft zur Ethik im 19. 
Jahrhundert. 26-27. o. In: Jürgen Blühdorn – Joachim Ritter (Hrsg.): Recht und Ethik. 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1970. 11-29. o. 
27 Martin Sökefeld: Aleviten in Deutschland – Identitätsprozesse einer 
Religionsgemeinschaft in der Disapora. Transcript, Bielefeld 2008. 53-68. o. 
28 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. Karl Curtius, Berlin 1912. 27-28. o. 
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társadalmaknál és államberendezkedéseknél elítélendı és tilos, emberi és 
alkotmányjogi értékeket súlyosan sértı magatartás. A másik lehetıség a 
folyamatos és lassú ráöntés, ami úgy néz ki, hogy a régi víz szépen kifolyik 
és kicserélıdik az újjal, miközben hosszasan vegyülnek egymással. Ez a jogi 
kultúrák kölcsönhatása, a társadalmi integráció folyamata, amely akár több 
generációs váltást megkívánhat, de eredményes és legfıbbképpen békés 
megoldás. Ilyenkor az identitás természetes módon alakul át, a betelepült 
arab vagy török muzulmán elıbb vagy utóbb németnek fogja tartani magát, 
német identitásúvá válik. Hasonlóképpen történt ez a 19-20. század 
fordulóján a Magyarországon élı izraelitákkal, akik „hungarusz” tudattal 
rendelkeztek, és a jogkultúrájuk a héber jogi alapokról a magyar jogra 
helyezıdött át.29 
A jogtudat megléte, fejlettsége és színvonala attól függ, hogy az egyének „a 
jogi normákat mint helyes, igazságos, célszerő és szükségszerő 
követelményeket elfogadják-e, vagy pedig mint helytelen és igazságtalan jogi 
követelményeket elutasítják”.30 Az állítás nem csak abból a szempontból igaz, 
ahogyan az egyén lineárisan viszonyul a jogi normákhoz, hanem abból is, 
ahogyan a jogtudat differenciál. Az együtt élı jogok esetében a jogtudatban 
versenyhelyzet keletkezik, aminek során a különbözı pszichikai folyamatok 
hatására alakul ki az egységes jogtudat. A pszichikai folyamatokra 
döntısorban az állami, politikai és jogi cselekmények, magatartások, 
rendelkezések befolyásoló ereje érvényesül. 
Rehbinder a pszichikai folyamatok tárgyaként három dolgot jelöl meg: a) a 
pozitív jog egyes normáját; b) az elképzelést, amely megadja egy bizonyos 
jogszabály kinézetét; c) és a jogrendhez való hozzáállást.31 Mindegyik pont 
közös tárgyát képezi a jogtudatnak és a jogérzetnek, illetve hozzá tartoznak, 
kiegészítik a jogismeretet. A három pedig együttesen megalapozza a 
jogkultúrát, a jogi gondolkozásmódot és a joghatékonysághoz szintúgy 
hozzájárulnak. 
A jogismeret és jogtudat viszonyára, illetve a vegyes jogtudat paradigmájára 
jó példa a homoszexualitás felfogásának és büntetendıségének éles ellentéte. 
A homoszexuális testi együttlét az iszlám jogban súlyos bőn, a vallási és jogi 
megítélés szerint tilos és szabályszegı magatartás. Az muzulmán országok 
jelentıs hányadának hatályos joga szerint szintúgy bőncselekménynek 
számít. Ezért a homoszexualitás büntethetısége a német területeken élı 
muszlim jogtudatban él, bár téves információkon alapszik. Az ilyen esetet - 
Bibó nyomán - Zsidai Ágnes a szabadságélmények negatív lecsapódásának 

                                                           
29 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. I. kötet. Kolligram Kiadó, Pozsony 
2012. 1083-1088. o. és II. kötet. 187-196. o. 
30 Visegrády: A jog hatékonysága. 122. o. 
31 Manfred Rehbinder: Rechtssozologie. Berlin – New York 1989. 168-169. o. (Olvasható 
még: Visegrády: A jog hatékonysága. 125. o.) 
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tekinti, vagyis a jogi megítélés gondolatbeli jelenlétének problémájaként fog 
fel. Olyan jogmeggyızıdést ért alatta, amikor a cselekvı szubjektíve úgy 
véli, hogy magatartása jogszabályba ütközik vagy jogi szabályozás alá esik, 
de objektíve ez nem igaz.32 Tulajdonképpen a jogismeret és a jogtudat 
zavaráról, a két jogi szabályozás és értékrend összemosódásából adódó 
téveszmékrıl, tévhitekrıl van szó. 

3. A hatékonyság társadalmi – kulturális – pszichológiai tényezıinek 
vizsgálata 

Kulcsár Kálmán és Visegrády Antal mellé felsorakozva a joghatékonyság 
vizsgálatának zárófejezetében kitérek a jog hatékonyságát befolyásoló 
társadalmi feltételek – a téma szempontjából – legfontosabb három 
tényezıjének kifejtésére. Érdemesnek találom néhány gondolat külön 
megfogalmazását, annak ellenére, hogy elszórva és részlegesen már 
foglalkoztam ezen tényezık faktoriális hatásaival. 
A közösség – mint társadalmi organizáció – olvasztótégelyként funkcionál a 
jog hatékony érvényesülésének szempontjából. A kollektívában lezajló 
szociális folyamatok az individuum személyiségét formálják, oly módon, 
hogy erkölcsi standardokat és viselkedésmintákat közvetítenek.33 Az ilyen 
standardok és minták determinálják az egyén joghoz való hozzáállást, fıleg 
igaz az állítás az idegen jog tekintetében. Naturaliter, amennyiben a 
közösségben munkálkodó erkölcsi és más minták a jog ellen dolgoznak, 
akkor a szocializációs folyamatokban törés mutatkozik, és nem az egész 
társadalomra vetített szocializáció valósul meg, hanem csupán a közösségi 
szintő szocializáció. Amely nem segíti elı az integrációt, ezzel ellentétben 
nehezíti azt, ami okán szükségessé válik egy reszocializációs folyamat 
államhatalmi megindítása. Ez jogállami keretek között csak a jog eszközével, 
tehát törvényes úton, jogszabályok által valósulhat meg. A társadalmi 
pufferen az ilyen jogszabályoknak át kell menniük, hogy a helyeslı 
visszacsatolás, az igenlı reflexió támogatóan hathasson a jogalkotásra és a 
jogalkalmazásra. A probléma érzékelhetıen rávetíthetı a muszlim 
közösségekre, illetve a német jog lehetıségeire az iszlám joggal szemben, ez 
az elméleti megközelítés a gyakorlati alkalmazás területén érvényesíthetı 
megoldás. 
Visegrády felhívja a figyelmet arra, hogy ha „a társadalom politikai 
vezetırétege nem veszi figyelembe az alul létezı közösségeket, 
visszahatásként azok elhatárolják magukat a felsı jogszabályoktól”.34 

                                                           
32 Zsidai Ágnes: Jogbölcseleti torzó – Bibó István jogelméletének rekonstrukciója. Szent 
István Társulat Kiadója, Budapest 2008. 136-138. o. 
33 Visegrády: A jog hatékonysága. 64. o. 
34 Visegrády: A jog hatékonysága. 66. o. 
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Kiemelkedıen fontos az intézményes jogok érvényesülésénél a társadalmi 
tényezık állami vizsgálata, fıleg abban a helyzetben, amelynél konkuráló 
jog- és normaanyag szerepet játszik, mint ahogyan az a vallási jogrendszerek 
és a római-germán jogrendszer ütközıpontjain történik. Emellett a jogi 
rendezés tünetei, bajai, kóros állapota és anamnézise is a társadalmi 
reflexióból levont következtetések felhasználásával orvosolható.35 Abban, 
hogy a lecsapódások visszajuthassanak a kormányzathoz szükség van 
közvetítı szervekre. Amik általában az érdekartikulációk köré csoportosuló 
érdekvédelmi szervezetek. Ezeknek releváns feladatai vannak, hozzájárulnak 
az egyéni-közösségi érdekek jogvédelmének biztosításához. Meggyızıdésem 
szerint a jogalkotás helyesebb és a társadalom szempontjából hasznosabb 
mőködésének elısegítésében jelentıs szerepet kell tulajdonítani az ilyen 
szervezetek számára. Hiszen a közvetítı funkció által ideális helyen 
helyezkednek el a társadalom alsó szintjén állók és a társadalom vezetı 
rétege között. Ezáltal mind a két irányból felmerülı problémákra tudhatnak 
megoldást találni, illetve közelebb hozni a két pólust, lecsökkentve a 
társadalmi távolságokat.36 
Áttérve a kulturális faktorra, elsıként a kultúra és a jog kapcsolatának 
kölcsönösségen alapulása állapítható meg. A jog része a társadalmi 
kultúrának és intenzív folyamatossággal hat arra.37 Továbbá a kölcsönös 
viszonyból következıen a civilizációs forma kultúrájára szintúgy hat annak 
joga, illetve az idegen jog recepciója során maga a recipiálandó jog vagy 
akár jogi kultúrája. Nyilvánvalóan a jog recipiálása magával hordoz egyfajta 
modernizációs törekvést vagy reformot, ami során szintén érvényesül kultúr-
transzplantáció. A kettı tehát együtt járó folyamat, ha hatásfokukban eltérést 
is mutatatnak. Ugyanis kétségkívül tapasztalható, hogy a jogrendszer 
elfogadása vagy a joganyag használata nem jelenti az azonnali 
szemléletváltást a kulturális tényezık minden fokán. Így például a büntetı 
vagy polgári jogszabályok alá való önkéntes rendelés se feltételezi a 
lakáskultúra megváltozását vagy a gasztronómiai-kulináris váltást, az ízvilág 
átrendezıdését. 
A szubkultúrák létrejötte jelentıs nehézségeket okoz az állami jogalkotó és 
végrehajtó hatalomnak. Ugyanis a szubkultúrák „a fennálló jogrenddel 
szembeni vagy legalábbis a jogon kívüli, azt mellızı rendek”.38 A 
                                                           
35 Samu Mihály: Jogpolitika – A jog humanizálás. Akadémia Kiadó, Budapest 2008. 131-
133. o. 
36 Több ilyen szervezet létezik, pl. Islamische Gemeinschaft in Deutschland; Islamischer Rat 
der Ahl-ul-Bayt Gemeinschaften; Deutsche Muslim-Liga; Naqschbandi, illetve DĐTĐB, az 
ATĐB, a VIKZ, az ICCB és a többi, http://www.deutsche-islam-
konferenz.de/nn_1876226/SubSites/DIK/DE/Magazin/MuslimOrganisationen/Organisatione
n/organisationen-node.html?__nnn=true (2012.08.31.). 
37 Visegrády Antal: Jogi kultúra, jogelmélet, joggyakorlat. Aula Kiadó, Budapest 2003. 198. o. 
38 Visegrády: A jogi szabályozás eredményessége. 65. o. 
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szubkultúráknak fıbb jellemzıi a következıek: a) belsı hatalmi struktúrák 
jönnek létre; b) szoros összetartás jellemzi a csoportot belülrıl; c) illetve 
kifelé pedig zártság.39 A három ismérv mind ráillik a Németországban lévı 
iszlám jogi szubkultúrára. Mivel a muszlim közösségek kultúrája (a közel-
keleti civilizáció) eltérı a nyugatitól, ezért a magukkal hozott és a 
közösségben megvalósított értékek sajátos szubkultúrát eredményeznek, úgy 
néznek ki mint apró szigetek a „német tengerben”. Egymás segítése, a szülık 
és az idısek felé való tisztelet áthatja a muszlim szellemet. Annak okán, hogy 
nem egyedül lévı individuumként tekintenek magukra, hanem mindig a 
kollektíva részeként meghatározóvá válik számukra a más közösségtıl való 
elhatárolás, így a németektıl való elkülönülés. A felsoroltak pedig egy békés 
jogi szubkultúrát hoznak létre. Bár egyfajta „jogi harc” 40 az iszlám jogot 
fundamentumnak tekintı muszlim kollektívákat áthatja, ez leginkább olyan 
szituációkban nyilvánul meg mint a passzív ellenállás41 (civil disobedience) 
vagy más hasonló, de többnyire békés és jogszerő magatartás. Véletlenül sem 
kell gondolni belsı „dzsihád-akciókra”. Azért, hogy félreértés ne essék, le 
kell szögezni, hogy csak az említettekben hasonlítanak az ilyen vallási-jogi 
alapokon elhelyezkedı szubkultúrák a tipikusnak tekinthetıkhöz, mint 
például a maffia vagy más bőnözıcsoportok. Az iszlám fundamentalizmus és 
terrorizmusra való hajlam az európai társadalom egyszerő beidegzıdése, az 
iszlám térhódítástól való félelem gerjesztı hatása által, amely sarkított 
értékítéleteket eredményez.42  
A pszichikai faktoroknál elsı megállapításként az tehetı meg, hogy a 
muszlimok általában autoriter személyiségtípusok. Ami alatt olyan 
személyeket kell érteni, akiknek gondolkodásmódja merev, értékrendszere 
konvencionális, nem tőri a gyengeséget, híve a megtorlásnak, nagymértékben 
gyanakvó és szokatlanul erıs tiszteletet táplál mindenféle tekintély iránt.43 
Frank Dalldorf kiegészíti az ismertetıjegyeket a babonákhoz és 
sztereotípiákhoz való ragaszkodással és a szubjektivitástól való 
tartózkodással.44 Az ilyen személyiségeknél az akarati cselekvéseket 
valamilyen motiváltság vezeti. Vagyis a jogérzet kialakulását valaminek 
indukálnia kell, ez általában a szociális hatás, ami az autoriter személyt 

                                                           
39 Visegrády: A jog hatékonysága. 86. o. 
40 A társadalmi teljesítménnyel összefüggésben és a jogfejlesztı szerep nézıpontjából a jogi 
harccal részletesen foglalkozik Horváth Barna jogszociológus. Horváth Barna: 
Jogszociológia. Osiris Kiadó, Budapest 1995. 226-250. o. 
41 Malika Laabdallaoui – Stefan Ibrahim Rüschoff: Ratgeber für Muslime bei psychischen 
und psychosozialen Krisen. Edition Bukhara, Mössingen 2009. 36-37. o. 
42 Bernald Lewis: The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. The Modern Library, 
New York 2003. 143-153. o. 
43 Visegrády: A jogi szabályozás eredményessége. 68. o. 
44 Frank Dalldorf: Graplologie und Wissentschaft. Norderstend 1942. 7. o. 
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folyamatosan éri. A pszichikai fejlıdés45 során a környezet a felhalmozott 
társadalmi és jogi kultúrát közvetíti. De a jogalkotó fontos feladata, hogy a 
hátrányos szociális hatásokat a jog által kiszőrje és lehetıvé tegye a 
helyénvaló társadalmi és jogi környezet kialakulását. Tehát a német 
jogalkotás elıtt áll a belsı pszichikai folyamatokat befolyásoló szociális 
környezet megváltoztatása. A szociális folyamatokat követıen a tudat 
kialakítja az érzetet,46 ami már belsı szubjektív kategória. Az érzet 
kialakulását követıen jön létre a belsı tartás, a jogérzet, tehát „az 
igazságosság értelme, a jó és a rossz tudása, a jogszabályba vetett hit”.47 A 
felsoroltak járulnak hozzá a jog elıírásaihoz való hőséghez, emiatt alakítják a 
jogtudatot és a jogkultúrát. Tulajdonképpen a jogi ideák képzésének 
metódusa a képzelet és az elme ilyetén viszonyulása a környezeti 
hatásokhoz.48 
A levezetett folyamatok rávilágítanak a pszichikai tendenciák jog világán 
belüli relevanciájára. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a jog nem 
befolyásolhatja közvetlen módon az emberi pszichét, és konkrét individuum 
esetén sem alkalmazható jogi fenyíték. Viszont a társadalmi-szocializációs 
környezet közvetett módon való helyes irányba terelésével a jog képes lehet 
az emberi pszichére hatni. Tehát a jog hatékony érvényesülése szempontjából 
a pszichikai faktorok szerepe nem hagyható figyelmen kívül.  

III. Jelenlegi változások és jövıbeli tervek 

1. A német jogalkotás jelene és tervei 

A német jogi szabályozás a súlyosbodó és megoldatlan helyzetekre 
reflektálva próbál koncepciókat kidolgozni. A Grundgesetz lehetıséget 
biztosít a szabad vallásgyakorlásra. A 4. szakasz (1) és (2) bekezdése 
garantálja a vallásszabadságot, illetve a vallásos érzület gyakorlati 
megvalósulását.49 Valójában ez természetes dolognak vehetı, hiszen a 
modern demokratikus európai állam nem nélkülözheti az ilyen alapjogok 
biztosítását. Azonban a hívıknek el kell magyarázni, hogy a vallásgyakorlás 
szabadsága nem jelent szabadosságot. A szabadság addig tart, ameddig a 
polgár nem sérti más polgár jogait. Alapvetı dolog, hogy a német jogalkotók 

                                                           
45 A pszichikai fejlıdés olyan elıremutatató mennyiségi változások sorozata, melyeknek 
révén minıségileg új és magasabb rendő lelki jelenségek, szerkezetek és mőködések 
alakulnak ki. Tóth Ibolya: A pszichológia alapjai. Comenius Bt., Pécs 2001. 115. o. 
46 Juhász Márta – Takács Ildikó (szerk.): Pszichológia. Typotex, Budapest 2006. 128-131. o. 
47 Visegrády: A jogi szabályozás eredményessége. 70. o. 
48 Rudolf Stammer: Theorie der Rechtswissenschaft. Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 
1911. 160-161. o. 
49 Horst Dreier (Hrsg.): Grundgesetz Kommentar. Band I. Fritz Thyssen Stiftung kiadása, 
Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2004. 484-540. o. 
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és jogalkalmazók a jog érvényesíttetése során felhívják erre a figyelmet, 
magakadályozva, hogy az iszlám lakosság félreértse a jogait. Hiszen a 
legtöbb arab államban nem létezik európai értelembe vett alkotmány (avagy 
alaptörvény, „dusnur” ), illetve ha van is, az nem mindig tartalmazza ezt az 
alapjogot.50 Alapjogi tekintetben tehát a német jogalkotás kimerítıen teljesít. 
Az utóbbi idıben kezdik megvitatni a vallási jogok gyakorlati alkalmazását 
Európában és Németországban. A diszkussziók és konferenciák központi 
kérdése, hogy az Grundgesetz milyen vallásszabadságot biztosíthat a külföldi 
vallási jogi normáknak? A német muszlimok élhetnek-e a Saríával? 
Létrejöhet-e jogi multikulturalizmus? Jelenleg a német jog azon az 
állásponton van, miszerint minden joghatóság a német bíróságokat illeti, 
egyedül döntenek a hatályos német jogszabályok alapján, tehát nincs jogi 
multikulturalizmus.51 Azonban ezt csak a kulcsfontosságú szinten vallja, a 
német jog elismeri egyedi esetekben, hogy szükség van külsı jogszabályok 
alkalmazására. 
A német jog azon a szinten áll, hogy lehetıséget biztosít a Saría normáinak 
azon területére, amirıl a német jog ugyanúgy rendelkezik. Viszont kitőnik, 
hogy ez az „engedékenység” csupán látszólagos. Ráadásul a jogalkalmazók 
két részre bontják a Saríát – figyelmen kívül hagyva az iszlám dogmatikát, 
amely soha nem tekintette feloszthatónak. Megkülönböztetik a vallási 
normákat (ezeket alkotmányosan garantálják), illetve a jogi normákat, amiket 
korlátozott számú esetben lehet alkalmazni. Olyan területeken 
érvényesülhetnek valós értelemben az idegen vallási normák, ahol az 
internacionalitás jellemzi a jogot.52 Ilyen a nemzetközi magánjog, a 
diszpozitív német anyagi jog és a szociális jog. Mint látszik igen 
szórványosnak tekinthetı a helyzet, ráadásul a német jog nagyon szőken 
értelmezi a szabályokat, még mindig idegenül tekint a külföldi jogra, 
folyamatosan védekezik vele szemben. Példának okáért az IPR (nemzetközi 
magánjog-Internationales Privatrecht) körét szabályozó EBGB 
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch)53 3. artikulusa lehetıvé 
teszi a külföldön létrejött magánjogi jogviszonyok fennmaradását a német 
állampolgárság megszerzésével, ha a külföldi személy letelepszik az 
országban. Viszont a fıszabály alól kivételként megjegyzi, hogy csak 
annyiban ismeri el a külföldi jog szerinti jogviszony fennállását, ha az a 
német joggal nem összeegyeztethetetlen. Így nem ismeri el az arab világban 

                                                           
50 Ralf Elger (Hrsg.): Kleines Islam-Lexikon. Verlag C.H. Beck, München 2001. 320-321. o. 
51 Matthias Rohe: Multikuluralität und/oder Leitkulur in der Europäischen Union. Friedrich 
Alexander Universität, Nürnberg 2003. 59- 65. o. 
52 Matthias Rohe: Islamisches Recht und Menschenrechte – eine Problemskizze. In: Bendel-
Fischer (Hrsg.): Menschen- und Bürgerrechte: Perspektiven der Region. Arbeitspapier Nr. 7 
des Zentralinstituts für Regionalforschung, Erlangen 2004. 439-456. o. 
53 18. Augustus 1896 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
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meglévı poligám házassági köteléket, ugyanígy megtagadja a szociális 
törvény54 34. artikulusának (2) bekezdése a poligám házasságban élı túlélı 
házasfél özvegyi jogait. 
Megfigyelhetı egyfajta összehangoló együttmőködés a német állam és a 
muszlim érdekvédelmi csoportok között. Az együttmőködés során az oktatást 
emelik ki, illetve az állam oldaláról ígéretek hangoznak el a szociális jog és a 
családjog pluralizálására vonatkozóan. Ez azt bizonyítja, hogy a német jog és 
a muszlim hozzáállás nem áll ellentétben egymással. A német és muzulmán 
teológusok közremőködnek a békés vitarendezésbe, a teológiai diszkussziók 
eredményesen zajlanak, a vallási és kulturális megbékélés mindkét fél 
érdekének tartja.55 A teológia pedig alkalmasnak mutatkozik a jogi 
megoldások alátámasztására és a hívık elfogadásának elısegítésére. 

2. A Saría családjogban való elfogadásának brit modellje és a német „de 
lege ferenda” 

Nagy-Britanniában bevezetették a Saríát mint jogforrást, létrehozták az ún. 
saríabíróságokat (Islamic Sharia Council). A common law jellegzetességei, a 
méltányosság-koncepciók, az equiti, a rugalmasság, a kisegítı jurisdictio, az 
igazságosságkeresés stb., lehetıséget biztosítottak a jogi multikulturalizmus 
eléréséhez.56 Minden ott kezdıdött, hogy a külvárosokban csöndesen 
meghúzódó, az állam által el nem ismert sáriabíróságokra kezdtek el járni a 
brit muszlimok, annak érdekében, hogy jogi ügyeiket elintézzék.57 2009-ben 
még ez a gyakorlat kibontakozóban volt, majd a brit politikai elit felismerte a 
lehetıségeket, kedvezni kívántak a több mint 2 millió fıs brit muszlim 
lakosságnak és teret engedtek számukra. Már 2008-ban a canterburyi érsek, 
Rowan Williams megjelentetett egy tanulmányt,58 amelyben a jövıt vetítette 
elı. Az angol jog akkor még a vallási bíróságokat csak önkéntesen 
választottként ismerte el. Az érsek világosan látta a tendenciát, miszerint 
Európa elöregedik, a demográfiai egyensúly mérlege egyre inkább a 
muszlimok javára billen, ezért nem kerülhetı meg a kérdés: vajon az iszlám 
integrálható-e az európai demokráciák szerkezetébe? Pár évvel késıbb már 
hivatalos legitimitást kaptak a saríabíróságok. Napjainkban párhuzamos 
jogként alkalmazhatóak az iszlám jog szabályai a házassági bontópereknél 
(divorce), az örökösödési és hagyatéki pereknél (inharitance), a családjogban 
                                                           
54 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842) Sozialgesetzbuch I 
55 Ralph Ghadban: Islam und Islamkritik. Verlag Hans Schiler, Berlin – Tübingen 2011. 120-
122. o. 
56 Visegrády Antal: Angolszász jog és politika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 
1999. 91-108. o. 
57 http://www.origo.hu/nagyvilag/20090327-iszlam-jog-muszlimok-sariabirosag-
londonban.html (2012.09.04.) 
58 Hechs László: Iszlám jog vagy európai értékek? Hetek XII. évfolyam 7. sz. 2008.  
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(family law), a közös vagyonra vonatkozó házassági pereknél, és 
gyermekekre vonatkozó perek esetén, illetıleg az üzleti és pénzügyi jog 
konfliktusok során (business and finance).59 Ezzel a megoldással megszőnt a 
patthelyzet a két jogrendszer között. Állami ellenırzést kapott a szubkultúra 
joghasználata, és megszőntek a fıbb konfliktusok. 
A német jogalkotás, állami vezetés, vagy politikai réteg azonban sokkal 
inkább elzárkózóan viselkedik az idegen joggal szemben. Ez érthetı, hiszen a 
kodifikált jog nem tőri más jog jelenlétét. Helyesen mutat rá Rohe az iszlám 
jog Németországbeli szerepére. Szerinte ugyanis az iszlám jog legitim 
érvényesülésének lehetısége a német jog koordinálása az érdekképviseleti 
csoportok által.60 Elsı lépésként ezt kell hatékonyan megvalósítani, majd 
ezután következhet esetlegesen a speciális szabályok létrehozása, avagy a 
Saría háttérjoganyagként való úttörése. További probléma, hogy nagyon sok 
iszlám jogi szabály, sıt alapelv egyenesen alaptörvény sértı, sérti a nyugati 
értelembe vett emberi jogokat. A diszkrimináció tilalmába ütközik a nık 
alacsonyabb rangúként kezelése, vagy a reájuk vonatkozó különös 
szabályozás. Ugyanígy a muzulmánok és nem-muzulmánok közötti 
különbségtétel a jogban. Vagy az olyan rendelkezés minthogy az öröklési jog 
szerint a férfi hányad jóval magasabb, de ez igaz a bontópereknél történı 
közös vagyonmegosztásnál is. Ezek egyszerően nem integrálhatóak a német 
jogba, elfogadhatatlanok a jogi hierarchia miatt. Ha a Saríát elfogadnák 
joganyagként, annak rendelkezéseinek egy jelentıs részét a német 
alkotmánybíróságnak meg kellene semmisítenie. Az pedig lehetetlen lenne a 
muszlim szemlélet szerint, hiszen a Saríát kontextualitásában kell szemlélni 
és megırizni. Látszik, hogy a politikán és a jogpolitikán kívül álló tisztán jogi 
probléma áll fenn. Azonban az ilyen jogi probléma csak a jogrend és a 
jogrendszer teljes átalakításával lenne megoldható, ami valljuk be nem 
tartozik a német érdekek közé, még egy jelentıs számú kisebbséggel való 
szolidaritás esetén sem. 
Tehát jelen helyzetben – amíg a német jog a kodifikált alapokon nyugszik – 
csak olyan súlyos áldozatok árán lehetne közelebb hozni a két jogot, amilyen 
áldozatokat a német jogalkotó és a német politika sem vállalhat. A probléma 
megoldatlan és függı bárdként lebeg Németország feje felett. Tudniillik a 
demográfiai adatok azt mutatják, hogy a bevándorlás és az egy fıre jutó 
gyermekvállalás következtében a muszlim lakosság aránya egyre növekszik, 
fıleg igaz ez a fiatal korosztályra és a születések számára, arányára. Ráadásul 
egyre több a keresztény vallásról áttérık száma, hiszen az iszlám szociális 
szemléletmódjából kifolyólag vonzó sok európai számára, akik a 

                                                           
59 http://www.islamic-sharia.org/ (2012.09.04.) 
60 Mattias Rohe: The Formation of a European Šari‘a. In: Maleiha Malik (ed.): Muslims in 
Europe – From the Margin to the Center, Münster 2004. 161-184. o. 
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hagyományos, történeti egyházakból kiábrándulnak és az elmagányosodás 
elıl az iszlám vallásba menekülnek. Illetve a vegyes házasságok okán is 
egyre gyakoribbak a megtérések.61 Az elöregedı és csökkenı népességszámú 
Németországnak a közeljövıben választ kell találnia a felmerülı kérdésekre, 
és megoldást keresnie a problémára. 

IV. Összefoglalás és végkövetkeztetések 

A tradicionális vallási jog és kodifikált állami jog együttélése lehetségesnek 
mutatkozik az individuumok jogtudatában és jogérzetében. Viszont a szigorú 
kontinentális-európai jogterület római-germán jogcsaládjában nem férhet 
meg a jelenlegi szabályozások között egy idegen kultúrájú és szemlélető 
vallási jog. Az iszlám vallási jog állami legitimációjához a kodifikált 
joganyag teljes átalakítása lenne szükséges. Alkotmányjogi alapjogok 
átértékelése a német oldalról, ami lényegében lehetetlennek mutatkozik a 
jelenlegi nyugati felsıbbségérzet szők keretei között. Az iszlám vallás a 
rendszerébıl adódon – mivel egy kinyilatkoztatott vallás, amely központi 
egyházzal (normaalkotó szervvel) nem rendelkezik, és központi vallási 
normaalkotásra sem képes – nem tudja megváltoztatni vallási dogmáit, 
normaanyagát vagy jogát, annak érdekében, hogy az jobban idomulhasson a 
német kodifikált állami joghoz. 
A teljes jogi integrálódás vagy asszimiláció sem lehetséges a vallási érzület, a 
vallásosság és a hit okán. A vallási jogi normák nem képesek egészükben 
feloldódni a közösségek tudatában, mivel folyamatosan áthatja 
mindennapjaikat, életüket, szokásaikat és gondolkozásmódjukat. Egy tisztán 
jogi norma hamarabb és könnyebben veszt erejébıl mint a spiritualitással 
megerısített vallási. A társadalom jelentıs része az isteni parancsokat az 
állami normák fölé helyezi még napjainkban is. Az iszlám lakosságnál ez 
még inkább megfigyelhetı. A vallási jogi normák tehát erıteljesen hatnak, 
hatékonysági faktoruk szintén számottevı. 
A bevándorlókra az új jogi környezet csak annyiban tud hatni, amennyiben a 
környezet és társadalom befogadása megvalósul és nem épülnek ki erısen 
zárt mikroközösségek. Az ilyen mikroközösségek a jog tekintélyét ássák alá, 
a jog hatékonyságát és érvényesülési lehetıséget pedig nagymértékben 
csökkentik. Sıt a közösségekben meglévı jogi szubkultúrák által kimunkált 
pseudo-jog konkurál az állami joggal, némely esetben pedig képes azt 
lerontani mind a jogtudatban mind a valóságos joggyakorlatban. 
A bevándorló hullámok a migráció következtében régi jogi környezetüket 
kívánják érvényesíteni. Amíg ez nem ütközik a hatályos állami joganyagba 
addig lehetıség van érvényesülésére. Azonban egy állami jogérvényesítı 
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szervek nem képesek a zárt közösségekben olyan mélyre hatolni, hogy a 
jogsértések látenciájának magas szintjét megfelelıen leszállítsák, és elejét 
vegyék a régi jogi környezet megteremtıdésének. A problémának a 
megoldása egyedül a gyors, hatásos és hatékony integráció lehet, amit az 
európai és tagállami jogalkotásnak és jogpolitikának kell biztosítania és 
elérnie. Ennek egyedüli eszközévé a jog válhat. 
A jogi kultúrák küzdelmében és a jogok harcában tehát a társadalmi – 
pszichológia – kulturális tényezık együttesen jelentkeznek hatáskeltı 
elemként. A hit és a vallás fontos részét képezi mindhárom tényezınek, 
mivel ilyenfajta vonulattal is rendelkeznek. 
Végezetül pedig elmondható, hogy napjainkban az iszlám jog és az európai 
jogok egymáshoz való viszonya, a jogi kultúrák vegyülése aktuális és 
releváns problémaként áll az állami jogalkotók elıtt. Amely probléma csak 
egyre inkább erısödik és kiélezıdik a migrációs folyamatok és a demográfiai 
változások által. A megoldás keresésére a jog- és állambölcselet elméleti és 
filozófiai szemlélete lehetıséget biztosít. Így további kutatást és kutatási 
eredmények produkálást kívánja meg a jogász társadalomtól. 
 


