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числі, за допомогою одержаних доказів і клятв. У такому разі на суд-
дю чекає неодмінна винагорода. У хадісі 2123 сказано: "Передають зі 
слів 'Амра бін аль – 'Аса.., що він чув, як посланник Аллаха … сказав: 
"Якщо суддя винесе ухвалу, проявивши старанність, і (його рішення) 
виявиться правильним, йому (має бути) подвійна нагорода, якщо ж 
він винесе ухвалу, проявивши старанність, і помилиться, то йому (на-
лежить одна) нагорода". Тобто від судді потрібна всебічна самовіддача 
при відправі правосуддя, що одночасно знімає з нього відповідальність 
за неправильне рішення. 

Викладене свідчить, що принциповою настановою пророка було 
зміцнення мусульманської общини, усунення передумов для можли-
вих конфліктів. Однак суперечності всередині общини одноосібно 
розв'язувалися пророком на основі приписів Корану, де фундамен-
тальним виступав принцип справедливості. Це знаходило свій вияв 
у рівності позицій позивача і відповідача, а також у змагальності сторін 
і наявності процесуальних гарантій для забезпечення інтересу кожної 
з них. Як випливає з хадісів, клятва ім'ям Аллаха була аргументом від-
повідача, а доказ по суті тяжби – аргументом позивача. Рішення судді 
повинне було бути неупередженим, за що йому і належала винагорода. 
У цілому процес мав релігійно-правовий характер. 
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