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PRZYMUSOWA MIGRACJA MUZUŁMAŃSKICH 
KOBIET JAKO KATALIZATOR 
ROZWOJU PLURALIZMU PRAWNEGO 
W ICH KRAJACH DOCELOWYCH NA 
PRZYKŁADZIE POLIGAMICZNYCH ZWIĄZKÓW 
OBYWATELEK SYRII W TURCJI

„Pluralizm prawny jest faktem,  
zaś centralizm prawny mitem, postulatem, ideologią”.

John Griffiths

■■ WSTĘP

Masowy napływ przymusowych migrantek z Syrii i jego konsekwencje społecz-
ne podważają mit ideologicznego centralizmu prawnego w  Turcji. Niniejszy 
artykuł jest próbą podjęcia aktualnej tematyki, która nie była do tej pory przed-
miotem analiz. Paralelne porządki prawne w Turcji są tematem publikacji, ale 
brak opracowań o  rozwoju pluralizmu prawnego w  kontekście napływu mi-
grantek przymusowych z krajów sąsiednich. 

Masowa migracja prowadzi nieuchronnie do interakcji pomiędzy różnymi 
porządkami prawnymi. John Griffiths określa jako pluralizm prawny „zjawisko 
współistnienia w sferze społecznej więcej niż jednego ładu prawnego”  (Griffiths 
1981). Ideologia prawnego centralizmu z takimi wpływowymi w Europie szko-
łami prawa, jak pozytywizm prawniczy lub normatywizm zdominowały styl 
myślowy hipotetycznego ustawodawcy XX wieku. Politycznym przejawem 
tego sposobu rozumowania kolektywu myślowego legislatorów była wiara 
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FORCED MIGRATION OF MUSLIM WOMEN AS A CATALYST FOR THE DEVE-
LOPMENT OF LEGAL PLURALISM IN THEIR DESTINATION COUNTRIES ON THE 
EXAMPLE OF POLYGAMOUS SYRIAN FAMILIES IN TURKEY

Islam provides a perfect environment for the fast development of the Sharia law and 
the customary laws despite strong secularization efforts and pressure exercised by the 
government authorities. The Ottoman Empire was a multicultural society based on the 
principles of the Sharia law. The abolishment of the caliphate in Turkey and enforce-
ment of the monogamy model of a family through the Kemalist revolution penalized 
the parallel Islam activities. After the collapse of the Ottoman Empire the millet system 
survived in Syria with its legal pluralism. Polygamy is currently on the rise in Syria as 
many men left the country or got killed in the fighting. The mass influx of Syrian women 
to Turkey results in the growth of parallel Islam de facto polygamous marriages in Tur-
key. The refugee women are looking for protection within the Sharia law family model, 
and the living law bypassed the Kemalist positive law secular principles. The same 
trend is visible in the countries that received many Muslim women that were claiming 
to the UNHCR their well-founded fear of persecution due to alleged transgressing of 
traditional social mores in their countries of origin. The same individuals sought later 
support and protection within the informal and effective parallel Islam networks in the 
resettlement countries. The legal pluralism is on the rise in the traditionally secular 
cultures due to the mass migration of single women preferred by the selection systems 
and resettlement criteria as agreed between UNHCR adjudicators and immigration 
authorities worldwide.
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