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Klauzula o výhrade k zdrojom a informáciám
Táto správa bola spracovaná v súlade s Usmernením riaditeľa migračného úradu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (MV SR), ktorým sa upravuje postup pri spracovaní informácií o krajine pôvodu
žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky a
vzájomná spolupráca medzi odbormi z decembra 2018.
V správe boli použité starostlivo vybrané zdroje v súčasnosti dostupné odboru dokumentaristiky
a zahraničnej spolupráce (ODZS). Informácie o každom použitom zdroji sú v správe uvedené formou
odkazu v poznámke pod čiarou. Informácie o krajine pôvodu obsiahnuté v tejto správe boli
preskúmané, vyhodnotené a analyzované s maximálnou starostlivosťou v rámci obmedzeného
časového rámca. Informácie o krajine pôvodu pochádzajú zo zdrojov v jazykoch, v ktorých ich je
možné vyhľadať, zohľadňujúc jazykové znalosti zamestnancov ODZS. Informácie o krajine pôvodu v
správe však nemožno považovať za vyčerpávajúce ani definitívne pre posúdenie konkrétnej žiadosti
o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany. Ak konkrétna udalosť, osoba alebo
organizácia nie je uvedená v správe, neznamená to, že sa udalosť neuskutočnila alebo že osoba alebo
organizácia neexistuje.
Termín "utečenec", "riziko" a podobná terminológia sa používajú ako generická terminológia a nie v
právnom zmysle, ako sa uplatňuje v acquis EÚ o azyle, Dohovore o utečencoch z roku 1951 a
Protokole z roku 1967 o právnom postavení utečencov.
Informácie uvedené v správe neodrážajú názor migračného úradu MV SR, ani akékoľvek politické
stanovisko.
Klauzula o výhrade k použitiu správy
Táto správa je určená len na vymedzené účely v rámci vecnej pôsobnosti zadávateľa.
Zdroje informácií o krajine pôvodu použité v tejto správe môžu byť citované, nie však správa samotná.
Správu nemožno bez predchádzajúceho súhlasu migračného úradu MV SR šíriť alebo rozmnožovať
(čiastočne ani úplne).
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1. Postavenie žien v Iráne
´Irán je jedným zo šiestich členských štátov OSN, ktoré nepodpísali Dohovor o
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jeho vnútroštátne právne predpisy
zakotvujú mnohé prekážky prístupu k základným právam v oblastiach ako sú
zamestnanie, manželstvo a občianstvo. ´1
´Iránske ženy už viac ako storočie pracujú na zmene a bojujú za svoju slobodu. V
rámci systému zavedeného v Islamskej republike však naďalej čelia systematickej a
rozšírenej právnej diskriminácii. Zákon s nimi nezaobchádza ako s rovnocennými
občanmi vo veciach trestných činov a trestov, osobnej slobody ako je cestovanie a
práca, osobného stavu ako sú manželstvo, rozvod a dedičstvo.´ 2
Úrad Spojeného kráľovstva pre zahraničné veci a Britské spoločenstvo vo svojej správe
s názvom „Ľudské práva a demokracia: správa Ministerstva zahraničných vecí a spoločenstiev
2019“ publikovanej 16. júla 2020 k situácií postavenia žien uvádza nasledovné:
´Ženám v Iráne naďalej upierali rovnaké práva a výsady ako mužom a čelia
diskriminácii vrátane nerovných práv na manželstvo, rozvod a starostlivosť o dieťa.
Protesty proti povinnému noseniu hidžábu . (pozn. závoj, ktorý zahaľuje vlasy,
niekedy aj tvár ženy) pokračovali, čo malo za následok zatknutie a uväznenie
niekoľkých žien. Po smrti Sahar Khodayari, ženskej futbalovej fanúšičky zatknutej za
sledovanie mužských zápasov a ultimáta FIFA (pozn. Medzinárodná futbalová
federácia) umožniť účasť žien na zápasoch, Irán reagoval na medzinárodný tlak a
umožnil ženám zúčastniť sa zápasu v októbri. Ukázalo sa však, že išlo o jednorazový
ústupok, ktorý demonštruje rozsah výzvy na zabezpečenie rovnakých práv pre ženy.´ 3
Ministerstvo zahraničných vecí USA (USDOS) vo svojej správe a názvom „Správa o
obchodovaní s ľuďmi v roku 2020: Irán“ publikovanej 25. júna 2020 upozorňuje na
zraniteľnosť iránskych žien, chlapcov a dievčat, ktorí sa stávajú obeťami obchodovania so
sexom v zahraničí (v Afganistane, Arménsku, Gruzínsku, Iraku, regiónu Iraku Kurdistan
(IKR), Pakistanu, Turecka a Spojených arabských emirátov(SAE).4

1

Práva menšín, Za závojom: Diskriminácia žien v Iráne, 16.9.2019, https://minorityrights.org/publications/beyond-the-veildiscrimination-against-women-in-iran-english-and-persian/, navštívené 23.10.2020, Pracovný preklad Aj
2
Med.edu, Úloha žien pri budovaní budúcnosti Iránu, 24.3.2020, https://www.mei.edu/publications/role-women-buildingirans-future, navštívené 7.10.2020, Pracovný preklad Aj
3
Úrad Spojeného kráľovstva pre zahraničné veci a Britské spoločenstvo, Ľudské práva a demokracia: správa Ministerstva
zahraničných vecí a spoločenstiev 2019, 16.7.2020, https://www.gov.uk/government/publications/human-rights-anddemocracy-report-2019/human-rights-and-democracy-the-2019-foreign-and-commonwealth-office-report, navštívené
9.10.2020, Pracovný preklad Aj
4
Ministerstvo zahraničných vecí USA, Správa o obchodovaní s ľuďmi v roku 2020: Irán, 25.6.2020,
https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/iran/, navštívené 9.10.2020
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´Účasť všetkých žien na trhu práce zostala len na 16 percentách. Ženy údajne za
rovnakú prácu zarobili o 41 percent menej ako muži. Nezamestnanosť žien v krajine
bola dvakrát vyššia ako u mužov. (...) Vláda presadzovala segregáciu pohlaví na
mnohých verejných priestranstvách. Ženy musia jazdiť vo vyhradenej časti verejných
autobusov a do samostatných vchodov do niektorých verejných budov, na univerzity a
na letiská.´5
´„Ženy„ ako občianky “môžu voliť a byť volené do niektorých funkcií.„ Niektoré
„islamské kritériá“ im môžu účinne zabrániť v tom, aby kandidovali za prezidentku
republiky a boli sudkyňami.´6
´Vydaté ženy vyžadujú písomné povolenie svojho manžela a nevydaté ženy mladšie
ako 40 rokov povolenie svojho otca alebo iného príbuzného muža, aby získali pas a
vycestovali do zahraničia (...) Článok 550 trestného zákona stanovuje, že hodnota
života ženy je polovičná ako pre mužov. Rovnako svedectvo ženy pred súdom je
polovičnou váhou oproti mužskému. ´7
1.1 Oblečenie žien v Iráne
´Zákon ustanovuje, že žena, ktorá sa objaví na verejnosti bez vhodného oblečenia, ako
je napríklad látkový šatka (hidžáb) cez hlavu a „dlhý kabát“ (manteau) alebo široký a
dlhý odev (chador), môže byť odsúdená na bičovanie a pokutu. Pokiaľ nejestvuje
jasná zákonná definícia „vhodného oblečenia“ alebo súvisiacich trestov, boli ženy (a
muži) podrobení názorom rôznych príslušníkov disciplinárnych a bezpečnostných
zložiek, polície a sudcov.´8
´V Iráne sa ustanovenia trestného zákonníka o verejnej morálke, najmä povinné
zákony o hidžábe, používajú na svojvoľné zatknutie a zadržanie mnohých žien za
vyjadrenie práva na slobodu prejavu a náboženského vyznania alebo viery. Nasrin
Sotoudeh, renomovaná ochrankyňa ľudských práv bola v minulom roku (pozn. 2018)
odsúdená na 38 rokov väzenia a 148 rán bičom a to aj za právnu obranu žien
zapojených do protestov proti týmto zákonom.´9

5

MZV USA, Správa o postupoch v oblasti ľudských práv za rok 2019 - Irán, 11.3.2020, dostupné na
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/iran/, navštívené 13.10.2020, Pracovný
preklad Aj
6
Knižnica práva, Právne ustanovenia o rodovej rovnosti, s. 24, Február 2020, https://www.loc.gov/law/help/genderequality/legal-provisions-gender-equality.pdf, navštívené 13.10.2020, Pracovný preklad Aj
7
Austrálska vláda - ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Informačná správa DFAT o krajine Irán, 14.4.2020,
dostupné na https://www.ecoi.net/en/file/local/2029778/country-information-report-iran.pdf, navštívené 30.10.2020,
Pracovný preklad Aj
8
MZV USA, Správa o postupoch v oblasti ľudských práv za rok 2019 - Irán, 11.3.2020,
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/iran/, navštívené 13.10.2020, Pracovný
preklad Aj
9
Článok 19: hrc45, Rada musí konať vo svojvoľnej väzbe, 21.9.2020, https://www.article19.org/resources/hrc45-councilmust-act-on-arbitrary-detention/, navštívené 15.10. 2020
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´Okrem rodiny je štát významným „páchateľom“ násilia voči ženám v Iráne. V
posledných štyroch desaťročiach sa iránske úrady pokúsili zaviesť náboženské
praktiky hidžábu (zahalenie) na ženy ako odraz ideologických hodnôt islamskej
revolúcie. Politické a právne inštitúcie Islamskej republiky uľahčujú páchanie násilia a
týrania na ženách v mene „podpory cností a zákazu neresti“. ´10
´Vzťahy medzi nemoslimskými mužmi a moslimskými ženami sú nezákonné, aj keď
bolo stíhaných len málo obyvateľov. Ak nájdu moslimku vo vzťahu s nemoslimským
mužom, môže byť odsúdená na bičovanie. ´11
1.2 Slobodné ženy v Iráne
´Vnútorné presídlenie je vo všeobecnosti jednoduchšie pre mužov a rodinné skupiny
ako pre slobodné ženy, ktoré sa s väčšou pravdepodobnosťou stretnú s oficiálnym a
spoločenským obťažovaním pri samostatnom cestovaní, najmä vo vidieckych
oblastiach.
Ženy by sa nemali otvorene stretávať s mužmi, ktorí nie sú ženatí alebo ich príbuzní.
Tí, ktorí boli pri tom prichytení, môžu byť odsúdení až na 99 rán bičom. V článku 550
trestného zákona sa stanovuje, že hodnota života ženy je polovičná oproti hodnote
mužského života. Rovnako svedectvo ženy pred súdom je polovičnou váhou oproti
mužskému.´12
´Pre slobodnú ženu je ťažšie si prenajať ubytovanie ako pre slobodného muža. ´13
1.3 Vydaté ženy v Iráne
´Vydaté ženy si na získanie pasu a vycestovanie do zahraničia vyžadujú písomné
povolenie svojho manžela a nevydaté ženy mladšie ako 40 rokov povolenie svojich
otcov alebo iných príbuzných mužov. Podľa článku 1117 občianskeho zákonníka
môže manžel brániť svojej manželke vykonávať povolanie, ktoré sa považuje za
nezlučiteľné s rodinnými záujmami alebo dôstojnosťou jeho alebo jeho manželky.´14

10

Práva menšín, Za závojom: Diskriminácia žien v Iráne, 16.9.2019, https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf, navštívené 26.10.2020, Pracovný preklad Aj
11
Gov.uk, Miestne zákony a zvyky- Irán, https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/iran/local-laws-and-customs, navštívené
13.10.2020, Pracovný preklad Aj
12
Austrálska vláda - ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Informačná správa DFAT o krajine Irán, 14.4.2020,
dostupné na https://www.ecoi.net/en/file/local/2029778/country-information-report-iran.pdf, navštívené 30.10.2020,
Pracovný preklad Aj
13
Dánska imigračná služba, Irán, Február 2018, dostupné na
https://www.ecoi.net/en/file/local/1426248/1788_1520518257_relations-outside-of-marriage-in-iran-and-marriages-withoutthe-accept-of-the-family.pdf, navštívené 25.2.2021, Pracovný preklad Aj
14
Austrálska vláda - ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Informačná správa DFAT o krajine Irán, 14.4.2020,
dostupné na https://www.ecoi.net/en/file/local/2029778/country-information-report-iran.pdf, navštívené 30.10.2020,
Pracovný preklad Aj
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2. Násilie voči ženám
Podľa organizácie Amnesty International (AI) z novembra 2019 iránske úrady odmietli
ratifikáciu Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
Nekriminalizovali násilie založené na rodovej príslušnosti vrátane “znásilnenia v manželstve
a domáceho násilia, predčasného a núteného manželstva.“15
´V roku 2018 dlhodobo pripravovaný zákon na ochranu žien pred násilím zostal
pozastavený. Úrady naďalej nedokázali kriminalizovať rodovo podmienené násilie
vrátane domáceho násilia a znásilnenia v manželstve. Násilie páchané na ženách a
dievčatách vrátane domáceho násilia a predčasného a núteného manželstva bolo
rozšírené.´16
Ministerstvo zahraničných vecí USA (MZV USA) sa vo svojej správe publikovanej 11.3.2020
v sekcii 6. „Diskriminácia, spoločenské zneužívanie a obchodovanie s ľuďmi“ vyjadrilo
k situácií žien v Iráne nasledovne:
´Znásilnenie je nezákonné a podlieha prísnym trestom vrátane smrti, zostáva však
problémom. Zákon považuje definíciu sexu v manželstve za konsenzuálnu a preto sa
nezaoberá znásilňovaním v manželstve a to ani v prípadoch nútených sobášov.
Väčšina obetí znásilnenia tento trestný čin pravdepodobne neoznámi, pretože sa obáva
oficiálnych opatrení alebo trestu za znásilnenie vrátane obvinení z neprístojnosti,
nemorálneho správania alebo cudzoložstva, pričom posledné z obvinení je trestané
smrťou. Obete znásilnenia sa tiež obávali spoločenskej odvety alebo ostrakizmu.´17
MZV USA ďalej vo vyššie spomínanej správe v prípade znásilnenia dodáva, aby bol
odsúdený takýto zločin vyžaduje si aby boli svedkami znásilnenia štyria moslimský muži
alebo kombinácia troch mužov a dvoch žien respektíve dvoch mužov a štyroch žien. Trest za
krivé obvinenie zo znásilnenia je stanovený na 80 rán bičom.18 „V mnohých občianskych a
trestných súdnych konaniach má svedectvo ženy polovičnú dôkaznú hodnotu ako svedectvo

15

Amnesty.org, Svet musí odsúdiť hrozivé zhoršenie ľudských práv v Iráne, 6.11.2019,
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/world-must-condemn-appalling-deterioration-of-human-rights-in-iran/,
navštívené 30.10.2020, Pracovný preklad AJ
16
Amnesty.org, ĽUDSKÉ PRÁVA V STREDNOM VÝCHODE A SEVERNEJ AFRIKE: PRESKÚMANE ROKU 2018,
26.2.2019, dostupné na: https://www.ecoi.net/en/file/local/2003678/MDE1399002019ENGLISH.PDF, navštívené
30.10.2020, Pracovný preklad Aj
17
MZV USA, Správa o postupoch v oblasti ľudských práv za rok 2019 - Irán, 11.3.2020, dostupné na
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/iran/, navštívené 13.10.2020, Pracovný
preklad Aj
18
MZV USA, Správa o postupoch v oblasti ľudských práv za rok 2019 - Irán, 11.3.2020, dostupné na
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/iran/, navštívené 13.10.2020, Pracovný
preklad Aj
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muža. Okrem toho sa vyžaduje, aby bolo svedectvo ženy podložené svedectvom muža, aby
bolo možné ho zohľadniť.“19
´Rada guvernérov 23.10.2019 údajne schválila návrh zákona, ktorým sa zvyšujú tresty
pre páchateľov „útokov kyselinou“, (v ktorom páchatelia oblejú kyselinou obete,
predovšetkým žien) za vnímané porušenie sociálnych noriem, ktoré diskriminuje ženy.
´20
Nemecký federálny úrad pre migráciu a utečencov vo svojej publikácií uverejnenej 21.9.2020
konštatuje, že iránske ženy sa na sociálnych sieťach čoraz viac ozývajú na tému sexuálneho
zneužívania vysoko postavenými mužmi, ktorému sú vystavené:
´Od augusta 2020 dynamika kampane rastie a získala podporu iránskych právnikov,
novinárov a aktivistov. Obvinenia sa zhromažďujú a komentujú na internete, napríklad
vyhlásenia niekoľkých žien obviňujúcich známu osobu antropológa zo znásilnenia a
zneužívania moci.´21
2.1 Domáce násilie
MZV USA vo svojej správe publikovanej 11.3.2020 k domácemu násiliu voči ženám v Iráne
uvádza nasledovné:
´Zákon nezakazuje domáce násilie. Úrady považovali týranie v rodine za súkromnú
záležitosť a málokedy o tom verejne diskutovali. V júli (pozn. 2019) podľa správy
HRANA (pozn. Human Rights Activists News Agency, ľudskoprávna organizácia v
Iráne)vedúci referenta posudkového lekára Teheránskej provincie oznámil, že úradu
bolo hlásených viac ako 16 420 prípadov domáceho násilia, čo predstavuje nárast od
roku 2018. ´22
´Medzinárodní pozorovatelia ľudských práv poznamenávajú, že vraždy zo cti sú
zaužívaným javom v mnohých najvzdialenejších iránskych provinciách, najmä v
oblastiach, kde je nedostatočná štátna infraštruktúra a silné kmeňové tradície. Zatiaľ
čo vraždy zo cti sa môžu konať vo všetkých druhoch rodín, z rôznych sociálnych
vrstiev a vzdelania, pravdepodobnosť vraždenia zo cti klesá so vzdelaním,

19

Práva menšín, Za závojom: Diskriminácia žien v Iráne, 16.9.2019, https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf, navštívené 26.10.2020, Pracovný preklad Aj
20
MZV USA, Správa o postupoch v oblasti ľudských práv za rok 2019 - Irán, 11.3.2020, dostupné na
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/iran/, navštívené 20.10.2020, Pracovný
preklad Aj
21
Federálny úrad pre migráciu a utečencov (Nemecko), Inštruktážne poznámky z 21. septembra 2020, 21.9. 2020, dostupné
na https://www.ecoi.net/en/file/local/2038205/briefingnotes-kw39-2020.pdf, navštívené 15.10.2020
22
MZV USA, Správa o postupoch v oblasti ľudských práv za rok 2019 - Irán, 11.3.2020, dostupné na
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/iran/, navštívené 13.10.2020, Pracovný
preklad Aj
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urbanizáciou a prístupom k sociálnym službám. Z kultúrnych dôvodov sú
najpravdepodobnejšími obeťami ženy a dievčatá. ´23
2.2 Mrzačenia ženských pohlavných orgánov
´Podľa Populačného fondu OSN (UNFPA) sa mrzačením ženských pohlavných
orgánov (FGM) rozumejú všetky zákroky, ktoré zahŕňajú čiastočné alebo úplné
odstránenie vonkajších ženských genitálií alebo iné poškodenie ženských pohlavných
orgánov z kultúrnych alebo iných nezdravotných dôvodov. Prax FGM sa najviac
koncentruje v piatich provinciách v Iráne: Kurdistan, Hormozgan, západný
Azerbajdžan, Kermanshah a Lorestan. Z týchto provincií sa zdá, že Hormozgan má
najvyššiu mieru FGM, pričom jedna štúdia uvádza prevalenciu viac ako 60 percent.
Rodiny v Iráne zvyčajne praktizujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov s
odôvodnením skrotenia pohlavného styku dievčaťa pred manželstvom. Avšak žiadne
nemocnice, kliniky ani lekárske ordinácie nepraktizujú FGM, pretože tento postup je v
skutočnosti trestným činom.´24

3. Právne ustanovenia o rodovej rovnosti
´Iránsky trestný zákonník je z veľkej časti založený na výklade vlády islamských
príkazov šária. Trestný zákon označuje vek dovŕšenia puberty za vek trestnej
zodpovednosti - čo znamená, že dievčatá sa považujú za trestne zodpovedné v oveľa
mladšom veku ako muži. V článku 147 trestného zákona sa stanovuje tento vek na 9
lunárnych rokov pre dievčatá (čo je 8 rokov a 9 mesiacov) a 15 lunárnych rokov pre
chlapcov (ekvivalent 14 rokov a 7 mesiacov). ´25
Zákonný vek na manželstvo
´Iránsky občiansky zákonník zakazuje dievčaťu vydať sa pred dosiahnutím plnoletosti
- teda pred dosiahnutím veku 13 rokov - pokiaľ jej opatrovník manželstvo neschváli a
príslušný súd neurčí, že manželstvo je v jej najlepšom záujme. Vek človeka sa určuje
skôr podľa 365-denného iránskeho kalendára ako podľa kratšieho islamského
lunárneho kalendára. Chlapec sa nemôže oženiť pred dosiahnutím veku 15 rokov bez
súhlasu svojho opatrovníka a príslušného súdu. 26 Podľa článku 1041 občianskeho
zákonníka neexistuje minimálny vek pre uzavretie manželstva. (...) Dievčatá do 13
23

Austrálska vláda - ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Informačná správa DFAT o krajine Irán, 14.4.2020,
dostupné na https://www.ecoi.net/en/file/local/2029778/country-information-report-iran.pdf, navštívené 30.10.2020,
Pracovný preklad Aj
24
Práva menšín, Za závojom: Diskriminácia žien v Iráne, 16.9.2019, https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf, navštívené 26.10.2020, Pracovný preklad Aj
25
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26
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rokov a chlapci do 15 rokov sa môžu vydávať so súhlasom svojho zákonného zástupcu
a so povolením súdu.27
Právo žien na rozvod
´Žena má právo na rozvod, ak jej manžel podpíše zmluvu, ktorá toto právo zaručuje;
v prípade ak muž: nemôže zabezpečiť svoju rodinu; porušil podmienky ich manželskej
zmluvy; alebo je drogovo závislý, nepríčetný alebo impotentný. Od manžela sa
nevyžaduje, aby uviedol dôvod rozvodu so svojou manželkou. Zákon uznáva právo
rozvedenej ženy na časť spoločného majetku a výživné. Tieto zákony sa nevykonávali
vždy. Vláda aktívne potlačila snahy o zvyšovanie povedomia žien o ich právach
týkajúcich sa manželstva a rozvodu. (...) Zákon ustanovuje, že rozvedené ženy majú
v starostlivosti deti do 7 rokov, ale otcovia si ponechávajú nad dieťaťom zákonné
opatrovnícke práva a musia sa dohodnúť na mnohých právnych aspektoch života
dieťaťa (napríklad vydávanie cestovných dokladov, zápis do školy). Po dosiahnutí
veku 7 rokov sa otcovi udelí opatrovníctvo, pokiaľ sa nepreukáže, že nie je schopný sa
o dieťa starať.´28
´Iránske ženy získali v posledných rokoch väčšie práva na rozvod a rozvod je dnes
bežnejší, najmä vo veľkých mestách. Zákony týkajúce sa manželstva a rozvodu sú
napriek tomu naklonené výrazne v prospech mužov. Článok 1133 občianskeho
zákonníka stanovuje, že muž „sa môže s manželkou rozviesť, kedykoľvek si to želá“.
Žena sa môže rozviesť so svojím manželom iba s povolením manžela alebo ak súd
rozhodne o manželovi, že: nemôže zabezpečiť svoju rodinu; porušil podmienky ich
manželskej zmluvy; alebo je drogovo závislý, nepríčetný alebo impotentný.´29
Právo žien na odovzdanie občianstva
´Iránske ženy na nie sú schopné odovzdať svoju štátnu príslušnosť manželom inej
národnosti a neboli schopné odovzdať občianstvo svojim deťom až do schválenia
zákona iránskou radou začiatkom októbra 2019. Tento zákon dáva iránskym matkám
vydatým za neiránskych mužov právo odovzdať iránske občianstvo ich deťom
mladším ako 18 rokov, ak boli matka a otec zosobášení v súlade so šáriou. (...) ´30
Právo žien na dedičstvo

27

Práva menšín, Za závojom: Diskriminácia žien v Iráne, 16.9.2019, https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf, navštívené 26.10.2020, Pracovný preklad Aj
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preklad Aj
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Austrálska vláda - ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Informačná správa DFAT o krajine Irán, 14.4.2020,
dostupné na https://www.ecoi.net/en/file/local/2029778/country-information-report-iran.pdf, navštívené 30.10.2020,
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´Iránsky občiansky zákonník, ktorý je založený na princípoch džajfárskej školy
šíitského islamu, stanovuje nasledujúce pravidlá dedenia:
a.) Dcéry si môžu uplatniť nárok iba na polovicu dedičstva ako synovia, ak po
zosnulom neprežili rodičia.
b.) Matka zosnulej osoby má nárok na jednu tretinu pozostalosti, zatiaľ čo získa
zvyšok. Ak však islamské pravidlá dedenia uprednostňujú pred ňou iného člena
pri delení dedičstva, (matka) zdedí šestinu pozostalosti.
c.) Žena, ktorá sa vydá za muža, ktorý zomrel na chorobu pred dovŕšením manželstva
(pohlavným stykom) nemá nárok na žiadne dedičstvo po ňom.
d.) Manželka si môže nárokovať jednu osminu majetku svojho zosnulého manžela, ak
má pozostalých potomkov; štvrtinu jeho majetku, ak nemá ďalších dedičov; a v
prípade prežitia viacerých manželiek je rovnaká časť jednej štvrtiny alebo jednej
osminy zdieľaná s ostatnými manželkami. Manžel môže naopak dediť jednu štvrtinu
pozostalosti po zosnulej manželke, ak má pozostalých potomkov, polovica, ak nemá
pozostalých potomkov a celé dedičstvo, ak neexistujú ďalší dediči.´31
Právo žien na vzdelanie
´Ženy majú prístup k základnému a pokročilému vzdelávaniu. Kvóty a ďalšie
obmedzenia napriek tomu obmedzili prijímanie žien do určitých odborov a študijných
programov. ´32
Ústavné ustanovenia týkajúce sa zabezpečenia rodovej rovnosti
´Článok 20 ústavy Iránu poskytuje všetkým mužom a ženám v krajine „rovnakú
ochranu práva a všetkých ľudských, politických, hospodárskych, sociálnych a
kultúrnych práv v súlade s islamskými kritériami“.
Článok 21, jediný článok ústavy, ktorý výslovne uvádza práva žien, stanovuje, že
„vláda musí zabezpečiť práva žien vo všetkých ohľadoch v súlade s islamskými
kritériami“. Článok 21 teda „striktne obmedzuje práva žien podľa zásad islamu. . . [a
zaručuje], že každý dialóg o právach žien musí byť chápaný v jeho náboženskom
kontexte. “ (...)´33
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