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EEN FAMILIERECHT IN WORDING
HET GEVAL PALESTINA

Leila Jordens-Cotran
(Stafjuriste, register Amsterdam)

1 Inleiding

Een familierecht in wording: het geval Palestina. De titel van deze
bijdrage roept de vraag op over welk Palestina in deze bijdrage wordt
gesproken. Hoewel de meeste mensen in staat zullen zijn om het ge
bied aan te wijzen waar van een Palestina sprake zou kunnen zijn en
tevens iets over een Palestijns volk te kunnen vertellen, is er volken
rechteIijk gezien nog geen sprake van een staat Palestina. Ondanks het
feit dat de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO in Algiers als regering
in balIingschap de onafhankelijkheid van de staat Palestina in 1988
heeft uitgeroepen, en ondanks het bestaan van vele resoluties van de
Verenigde Naties die de oprichting van deze staat op de in 1976 door
Israel bezette gebieden voorstaan, is er tot op heden slechts sprake van
een "virtuele" staat Palestina. Het verwijzen in de titel naar het fami
lierecht van de Palestijnen zou ook tot onduidelijkheid kunnen leiden,
aangezien de meerderheid van het Palestijnse volk, voor en na de
uitroeping van de staat Israel in mei 1948 uit het mandaatgebied Pale
stina is verdreven en zich toen voornamelijk in de omringende Arabi
sche landen heeft gevestigd en dus meestal aan de regeling van het
familierecht van deze landen is onderworpen.

In deze bijdrage zal ik mij concentreren op de ontwikkeling van het
familierecht in het gebied dat in 1967 door Israel is bezet op de West
oever van de Jordaan (de Westbank) inclusief Oost-Jerusalem en op de
Gazastrook.

Het familierecht dat in dit aangewezen gebied geldt, is een uiting
van de complexe politieke geschiedenis van de laatste eeuwen. Het
bevat wetten en voorschriften afkomstig uit verschiIIende perioden
waarin Palestina deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk, van het En
gelse mandaat, van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanie voor wat
betreft de Westoever inclusief Jeruzalem dat parallel liep met een
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administratief bestuur van de Gazastrook door Egypte, van de bezet
ting door Israel in 1967 met annexatie van Oost-Jerusalem en ten slotte
van beperkte autonomie door de Palestijnse autoriteiten over bepaalde
delen van de bezette gebieden. Hierna zullen de invloeden van de
verschillende perioden op de ontwikkeling van een Palestijns familie
recht, evenals de huidige situatie over dit onderwerp aan de orde
komen.'

2 Verschillende religieuze gemeenschappen

Hoewel het Palestijnse volk' van oudsher verschillende geloofsgemeen
schappen kent waarvan de meerderheid moslim is en in ieder geval
sinds het millet-stelsel dat onder het Ottomaanse rijk gold tot heden,
beperkt deze bijdrage zich noodgedwongen tot de ontwikkelingen van
het islamitische familierecht. Informatie over het familierecht van
christelijke, droeze en joodse gemeenschappen in de Palestijnse gebie
den was bij het schrijven van dit stuk niet beschikbaar. Onderzoeken,
verricht onder meer aan de Universiteit van Birzeit in Ramallah (West
oever), bevestigen de moeilijkheid, althans het gebrek aan belangstel
ling voor de rechterlijke organisatie en het materiele recht van de niet
moslimse delen van het Palestijnse yolk. Als voorbeeld hiervan kan
worden verwezen naar het onderzoek van Rishmawi over de wetgeving
in de Palestijnse gebieden met betrekking tot kinderen.' Rishmawi
beperkt zich hierbij tot het islamitische familierecht en als gevolg van
het gebrek aan informatie over het christelijke familierecht, ziet de
auteur zich gedwongen om zich op het oude Byzantijnse familierecht
van de orthodoxe christelijke kerk te baseren. Het raadplegen van dit
recht leidt de auteur tot de conclusie dat er sprake is van belangrijke
verschillen in regelgeving inzake het huwelijk, het gezag over de
kinderen en het erfrecht tussen het christelijke recht en het geldende
Jordaanse en Gazaanse islamitische recht. In welke mate dit oude
Byzantijnse orthodoxe familierecht nog steeds van toepassing is op de
christelijke orthodoxe Palestijnen is mij onbekend. Onderzoek naar dit
recht en vergelijking met het familierecht van christelijke kerken elders
in moslimlanden worden ten onrechte verwaarloosd."

Hierna zal ik mij beperken tot de shart'a rechtbanken die geduren
de eeuwen een factor van stabiliteit en continuiteit vormden in de
geschiedenis van de Palestijnse gebieden, in die zin dat zij ongeacht de

machtswisselingen .s~eeds absoluut bevoegd zijn geweest in zaken
aangaande het familierecht van de moslimgemeenschap in Palestina.
Daarnaast zal ik ingaan op enkele aspecten van het materiele Palestijn
se familierecht dat in deze rechtbanken wordt toegepast.

3 De Ottomaanse periode

De Ottomaanse bezetting van Palestina heeft in 1516 een aanvang
genomen en heeft..tot het einde van de eerste wereldoorlog geduurd.
Het ~~tom~anse ~IJk. was verdeeld in provincies die ieder in sanjaqs of
administratieve districten waren verdeeld. Palestina was een van de
sanjaqs van Groter-Syrle.

Het Ottomaanse rijk kende ~et millet-stelsel dat aan iedere religieu
ze gemeenschap de. bevoegdheid gaf om over een eigen rechterlijke
organisaue en een eigen familierecht te beschikken. In de millet-recht
banken werden aIle geschillen aangaande personen en farnilierecht en
meestal ook het erfrecht beslecht. De belangrijkste millet-rechtbanken
waren de Grieks orthodoxe en de joodse. De sharr'a-rechtbanken
hadden voorrang op de millet-rechtbanken aangezien de islam door de
Ottomaanse gezaghebbers tot staatsgodsdienst werd verklaard. Het
gevolg hierva~ was dat de sharf'a-rechtbanken steeds bevoegd waren
en het hanafirische recht steeds van toepassing werd geacht in aIle
"gemengde" zaken. Dat zijn zaken waarin een moslim en een niet
m~sl.im betrokken waren of zaken waarin partijen tot de niet-erkende
religieuze gemeenschappen behoorden.'

..Volledige vrijheid hadden de religieuze rechtbanken echter niet. Dit
bhJkt. onder meer uit het feit dat de hanafitische leer door de Ottoma
nen III de sharf'a-rechtbanken als basis van het familierecht werd
v~rklaard ondanks het feit dat de meerderheid van de Palestijnse bevol
king. tot de chafeitische school behoorde. De hoogste rechter in de
moshm gemeenschap, de qaat t-qua«, was bovendien steeds een
Ottomaanse rechter die in Damascus zetelde. Jeruzalem mocht voor het
eerst veel later een eigen hoogste rechter aanwijzen, die niet meer
onderworpen was aan de rechter in Damascus.
e Naast dit ~echt~systeem kende .het Ottomaanse rijk vanaf de 16e
euw het capltulattestelsel en capitulary privileges waarin Europese

rechtbanken absoluut bevoegd waren om geschillen tussen hun eigen
onderdanen te beslechten. Later werden deze rechtbanken ook bevoegd
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met betrekking tot gemeenschappen die onder hun bescherming werden
geplaatst. Omstreeks 1914 kende het Ottomaanse Rijk 17 millets die
allen onder de bescherming van een buitenlandse mogendheid vielen.
Uit vrees voor verbrokkeling van hun macht en het verlies van hun
gezag in de verschillende gebieden van het rijk hebben de Ottomanen
in de tweede helft van de 1ge eeuw hervormingen ingevoerd die tot
belangrijke wijzigingen in de absolute bevoegdheden van de verschil
lende rechtbanken, waaronder de sharf'a-rechtbanken, hebben geleid.
Belangrijke rechtsgebieden, zoals het handelsrecht en het strafrecht
vonden een regeling gebaseerd op westerse rechtsstelsels (meestal de
Franse) en werden overgeheveld naar gewone, niet-kerkelijke recht
banken (ni-i:amiya-rechtbanken). Om rechters in deze rechtbanken een
juridische leidraad te geven in het civiele en voornamelijk in het han
delsrecht werd de Majalla ontworpen (1867-1877).6 De hervormingen
hebben echter de bevoegdheden van de sharf'a-rechtbanken met be
trekking tot het familierecht van de moslimgemeenschap niet aangetast;
de hanafitische leer behield bovendien zijn belang als basis van het
toepasselijke recht op dit gebied. Het is pas in 1917 dat een codificatie
van het familierecht door de Ottomaanse autoriteiten werd ondernomen
met de bedoeling deze wet in de sharf'a-rechtbanken toe te passen.
Een maand na de inwerkingtreding hiervan werd Palestina onder En
gels mandaat geplaatst en is toepassing van deze wet in dat gebied
achterwege gebleven.

4 Palestijns familierecht onder Brits mandaat

Een kenmerk van het Britse mandaat over Palestina is dat het gebied
onder de "klasse B" regeling viel, in die zin dat Groot-Brittannie niet
de taak had Palestina zodanig te ontwikkelen dat het land eens als
onathankelijke staat zou kunnen opereren.? Ais gevolg van de verschil
lende beloften die tijdens en na de eerste wereldoorlog zijn gemaakt,
nam Groot-Brittannie een andere taak op zich met betrekking tot dit
gebied, namelijk het vergemakkelijken van de immigratie en vestiging
van joden in Palestina."

De High Commissioner, aangewezen door de Britse autoriteiten als
wetgevende macht in Palestina, bepaalde in 1922 in een Order in
Council verschillende rechtsbronnen die in Palestina moeten gelden: de
Ottomaanse wet van 1914 en de Ottomaanse regelgeving die door de

Britse autoriteiten later aangewezen zullen worden; de Engelse com
mon lawen de. r~gels van goede trouw zoals zij in het Britse recht
g?lden; ?e beslissingen van de Br~tse rechtbanken en de regelgeving
die specifiek voor het mandaatgebied door de Order in Council ont
worpen zo~ worden. ~e invI~d van het Britse recht is tot op heden
merkb~ar m de Palestijnse gebieden, evenals in de huidige Israelische
wetgevmg da~ .enkele aspecten hiervan heeft overgenomen."

De overbh]fsele~ van het capitulatiestelsel werden tijdens het man
daat afgeschaft; buitenlanders vielen hierdoor onder de bevoegdheid
van de gewone rechtbanken. Het millet-stelsel werd echter overeind
gehouden en hierdoor behielden de religieuze rechtbanken hun be
voegdheden op het gebied van het personen en familierecht voor de
leden van hun gemeenschap. De absolute bevoegdheid van de shari'a
rechtbanken was echter uitgebreider dan in de christelijke en joodse
r~chtbank~n. De ~harf'a-~echtbanken verloren weI hun voorrangsposi
ue aangezien de Islam met meer de staatsgodsdienst in Palestina was
zoals o~?er het Ottomaa?se rijk. Een van de gevolgen hiervan is dat
de shan a-rec~tbanken met meer bevoegd waren in "residuele" zaken
zoals de geschlllenbesiechting bij gemengde zaken.

In 1922.heb?en de Britse autoriteiten de Supreme Muslim Council
voor Palestina m het leven geroepen en de mufti van Jeruzalem als
?oofd van d~ze Raad aangewezen. De Raad speelde een belangrijke rol
m het aanwijzen en het ontslaan van de rechters van de sharf'a-recht
banken, ?et beheren van de islamitische waqf en de algemene zaken
van moshm,s. Het Engelse mandaat zag geen noodzaak in het invoeren
~an een "eigen" Palestijnse familiewet. Afgezien van enkele beperkte
mgrepen, verklaarde het Britse mandaat de Ottomaanse familiewet van
1917 van toepassing ten opzichte van de Palestijnse moslimgemeen
s.chap. Tegelijkertij~ werden enkele Ottomaanse strafrechtelijke bepa
hngen met ?e.trekking tot het familierecht van toepassing verklaard
voor ~~le religieuze gem~e~chappen zoals de sancties op de informele
hUwe!I]~en en.echtscheidingen, Bovendien werden door de Britse
autontelten pogmgen ~ndernomen om de huwelijksleeftijd te verhogen
en ~~ meerder]angheldsbepalingen aan te passen. De Ottomaanse
familiewer stel~e deoowettelijke huwelijksleeftijd voor mannen en vrou
wen op respecneveujk 18 en 17 jaar maar baseerde zich op de sharra
~oor he~ vaststellen van een minimum leeftijd die in relatie stond met
et.bereiken van deoopuberteit door de man (12 jaar) en door de vrouw

(9 jaar). Een huwelijk op een leeftijd tussen de minimum en de wette-
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lijke leeftijdseisen was mogelijk met toestemming van de rechter. Deze
wijzigingen bleven echter een dode letter aangezien geen sancties op
de schending ervan werden toegepast. Polygamie bleef ook onder
Engels mandaat toegestaan. Bepaalde aspecten van het Ottomaanse
erfrecht die enige gelijkheid tussen rnannelijke en vrouwelijke erfgena
men kenden, werden door het Britse gezag gesteund en verplicht ge
steld in alle civiele en religieuze rechtbanken.'?

5 De Westoever onder Jordaanse wetgeving

In 1947 kondigden de Verenigde Naties een verdelingsplan van Palesti
na aan, dat inhield het creeren van een joodse en van een Palestijnse
staat. Jeruzalem zou een internationale zone worden die als corpus
separandum door een orgaan van de Verenigde Naties beheerst zou
worden. Op 14 mei 1948 verlieten de Britse troepen Palestina, het land
in een staat van oorlog achterlatend. Direct daarna hield het mandaat
over Palestina op en volgde een oorlog tussen de joodse troepen en de
Arabische staten. De gebieden die door de joodse troepen niet ver
overd werden, kwamen onder Arabische controle: Jordanie kreeg
controle op de Westoever en Egypte op de Gazastrook. Jeruzalem
werd gesplitst in twee delen: Oost-Jerusalem kwam onder Jordaanse
controle en de rest werd door Israel geannexeerd."

Tijdens het Britse mandaat kreeg het koninkrijk Transjordanie
steeds meer autonomie van Groot-Brittannie. Dit leidde in 1948 tot de
geboorte van het Hasjemitische Koninkrijk van Jordanie. Het konink
rijk lag aan de oostoever van de rivier de Jordaan en het Palestijnse
gebied aan de Westoever en werd om die reden doorgaans de Westoe
ver genoemd. In 1950 heeft het Jordaanse parlement, zogenaamd op
verzoek van Palestijnse "notabelen", koning Abdullah van Jordanie
verzocht om de Westoever en Oost-Jerusalem met Jordanie te hereni
gen met andere woorden te annexeren. Dat gebeurde in 1950 na ver
kiezingen gehouden in de Westoever om Palestijnse vertegenwoordi
gers voor het Jordaanse parlement te kiezen. Sinds 1950 maken de
west- en de oostoevers van de Jordaan deel uit van het Koninkrijk
Jordanie. De koning verklaarde de bewoners van beide delen gelijk
voor de wet en verschafte als enig Arabisch land een nationaliteit aan
de Palestijnse vluchtelingen die onder zijn soevereiniteit vielen. Hier
door werden Palestijn en Jordanier voor de Jordaanse wet gelijk en

werden dezelfde wetten op beide bevolkingsgroepen toegepast. Vanaf
1950 bevatte het Jordaanse parlement evenveel vertegenwoordigers van
de West als van de Oostoever van de Jordaan.

Na de annexatie van de Palestijnse gebieden werd een commissie in
het leven ge~oepen om de wetten en het juridische systeem van beide
oevers te unificeren. Als gevolg van de grote autonomie die Jordanie
genoot tijdens het Britse mandaat kon het land veel Ottomaanse invloe
den behouden en werd het minder beinvloed door de Britse wetgeving
dan het mandaatgebied Palestina.

In 1948 verklaarde de Jordaanse militaire gouverneur alle wetten
die op de Westoever (inclusief Oost-Jerusalem) onder het Britse man
daat golden van kra~ht in dat gebied mits zij niet in strijd waren met
de Jord~anse wetgevmg van 1935. De hereniging van beide oevers in
1950 leidde tot een geleidelijke vervanging van de wetten in de West
oever do~r de Jo!daanse wetten die door het Jordaanse parlement
werden uugevaardigd. Alle uitgevaardigde wetten, waaronder de wet
op de rechterlijke organisatie en de familiewet golden mede hierdoor
voor beide gebieden."

Op grond van de Jordaanse grondwet werden drie soorten rechtban
~en in het leven ~e~oepen: de gewone rechtbanken die bevoegd waren
m alle. ~traf- en civiele zaken met uitzondering van de zaken waarvan
de religieuze recht?anken kennis mochten nemen; de religieuze recht
banken en de speciale rechtbanken. De sharf'a-rechtbanken behoorden
tot de religieuze rechtb~en die bevoegd waren in familierechtelijke
aangelegenheden van moshms wanneer alle partijen moslim waren, in
dlya.-.zaken tussen moslims, in religieus gemengde gevallen indien alle
parnjen voor de toepassing van het islamitische recht kozen en ten
opzichte van de islamitische waqf'. De rechters van de sharf'a-recht
ba~en werden aangewezen door de qadi 'l-qudat en benoemd door de
konmg van Jordanie.

BUi~enl~ders en niet moslim onderdanen zoals christenen vielen
respectIevehJk ?nder d~ speciale rechtbanken en de religieuze recht
b~nken voor niet-moslims tmaiaus al-tawa'ijv, De niet-moslim reli
gieuze rechtbanken waren over dezelfde zaken bevoegd als de sharra.
rechtbanken..~aar uitsluitend voor hun eigen religieuze gemeenschap
pen. J~rdame erkende meerdere christelijke kerken zoals de Griekse en
de Syr~~che orthodoxe, de katholieke, de maroniete en de protestantse.
Jordanie kende echter geen joodse rechtbanken.

Het familierecht in Jordanie is conform het Ottomaanse recht op de



leer van de hanafitische school gebaseerd ondanks het f~i~ dat de me~r
derheid van de bevolking chafeite is. De Jordaanse fanuhe~et verwijst
in artikel 130 naar de hanafitische leer voor aUe vragen die geen. ant
woord in de wet vinden. Jordanie was een van de eerste Arabische
landen die een codificatie van het familierecht introduceerde. Deze wet
was evenals de wet inzake de rechterlijke organisatie sterk bemvloed
door de Ottomaanse wetten die in Palestina en Trans Jord~~e heerst~n
onder het Britse mandaat. Deze wetten golden in de Palestijnse gebie
den (Westoever en Oost-Jeruzalem) tot het einde van het Jordaanse
gezag over deze gebieden in 1967. . '

De eerste Jordaanse familiewetgeving is in 1951 m werking getre
den, gevolgd in 1975 door een gewijzigde wet die enkele regels van de
Egyptische en de Syrische familiewet heeft overgenomen.13 De over~e
nomen bepalingen uit de Egyptische wet hadden on~er meer betrekking
op het erfrecht. Van de Syrische wet werden bepalmgen overg.~no~~n

met betrekking tot de khul', de maximumduur van de wachttijd (ld
00), de afstamming van het kind dat na huwelijksontbinding geboren
wordt en het recht van de vrouw op een schadevergoedmg na een
~aliiq-verstoting die zonder schuld van ~~ar kant was ontstaan..

De verwijzing in de Jordaanse familiewet naar de hanafit!sche leer
betekende in de praktijk dat de verzameling van 647 bepalingen van
deze leer in voorkomende gevallen geraadpleegd moeten worden. Dez~
verzameling (Kitiib ai-ahkam; is in opdracht van Mohammed Qadri
Pasha, minister van Justitie van Egypte in 1875 tot stand geko~en.
Het is echter nimmer in Egypte ingevoerd en wordt door Egy~tlsche
rechters zelden als bron van het hanafitische familierecht gebruikt. In
tegenstelling tot de Egyptische rechters doen Jordaanse r~chters ve~~
vuldig beroep op deze verzameling bij vragen over ZOgl~~, voogd~~,
voorschriften over de kledij van vrouwen en de huwelijksvoogdi].
Daarnaast maken Jordaanse rechters gebruik van het ~Boek over. het
onderhoud" (Kitab al-najaqa) dat in 1937 U;it het Turks m. het Arabisch
werd vertaald en dat gedetailleerde hanafitische voorschnften ~ver h~t
onderhoud bevat. Dit geldt onder meer voor het recht van de recalci
trante" vrouw op onderhoud, de levenskosten waarin de man. moet
voorzien, de rechten van vrouwen op vergoeding wegens de zogmg en
de verzorging van de kinderen. .

Uit het vorige blijkt dat drie juridische bronnen deoobasls vo~en
van het Jordaanse familierecht dat gold in de Palestijnse .gebleden
(Westoever en Oost-Jerusalem) die onder Jordaans gezag vielen: de

54 LEILA JORDENS-COTRAN
EEN FAMILIERECHT IN WORDING: HET GEVAL PALESTINA 55

gecodificeerde Jordaanse wet van 1951 en later van 1975, de Kitab al
ahkam en de Kitab al-nafaqa.

. De voorstellen gedaan in 1985 en 1987 om de familiewet van 1975
te hervormen, hebben geen gevolg gehad. Zij maken echter duidelijk
welke kritieken bestaan op de wet van 1975. In 1996 heeft de Jordaan
se vrouwenbeweging een voorstel van wet ingediend waarin de visie
van deze beweging op een moderne Jordaanse familiewet is neerge
legd.

6 De Gazastrook onder Egyptisch gezag

Anders dan de Westoever werd Gaza niet geannexeerd maar onder
Egyptisch militaire administratie geplaatst tot de juni oorlog van 1967.
Op 10 februari 1950 is op Egyptisch militair bevel een speciaal wet
boek familierecht voor Gaza in werking getreden. Dit wetboek was
grotendeels op de Ottomaanse familiewet gebaseerd met uitzondering
van enkele bepalingen die naar de Egyptische farniliewet van 1929
verwezen. In 1957 werd de Wetgevende Raad van Gaza in het leven
geroepen. De Raad benoemde in 1962 zijn eerste Palestijnse voorzitter
en verplaatste hiermee de controle op de wetgevende macht in dat
gebied van Egypte naar Gaza. Een jaar later werd de "Basiswet" tot
grondwet uitgeroepen. Gaza kende vanaf die periode enige autonomie.
De Basiswet reflecteerde de mengeling die tussen de Engelse common
lawen de Ottomaanse wetgeving bestond voor 1948.J4 In tegenstelling
tot de Westoever waar Jordanie een grote ijver kende in het hervormen
en invoeren van nieuwe wetten, was de wetgevende activiteit van de
Palestijnse wetgevende raad in Gaza erg beperkt.

7 Onder Israelische bezetting

Na de juni-oorlog van 1967 bezette Israel de Westoever, Oost-Jerusa
lem, Gaza, de Sinai in Egypte en de Syrische Golan-hoogte. Direct
daarna kreeg de Israelische Militaire commandant het gehele wetge
vende en administratieve gezag over het gebied en werden militaire
officieren benoemd om de verschillende wetgevende en bestuurlijke
taken uit te voeren. Reeds in juni 1967 besliste het Israelische parle
ment (de knesset) in strijd met verschillende resoluties van de Verenig-



de Naties en het oorlogsverdragsrecht om Oost-Jerusalem te annexe
reno De Jordaanse wet werd vervangen door de Israelische wet terwijl
de Jordaanse rechterlijke organisatie in de Israelische werd geinte
greerd. In de praktijk leidde het verzet tegen integratie door de West
oever tot enige autonomie.

Sinds 1967 heeft Israel ongeveer 1500 rnilitaire bevelen (orders)
uitgevaardigd in de Westoever en 1100 in de Gazastrook en bracht
hiermee essentiele veranderingen in de geldende wetgeving van de
Palestijnse gebieden."

7.1 De Westoever onder bezetting
Israel heeft het millet-stelsel van de Ottomaanse periode gedeeltelijk
overgenomen en haar wetgeving inzake het familiestatuut hierop ge
deeltelijk gebaseerd. Hierdoor leek het geen bezwaar om een beperkte
autonomie aan de sharf'a-rechtbanken van de Westoever te verlenen.
De sharf'a-rechtbanken opereerden echter veeI autonomer dan door
Israel bedoeld was en behielden ondanks de bezetting van 1967 hun
banden met het Jordaanse rechtssysteem. Zij erkenden de qaat 'l-qudat
van Jordanie a1s hoogste rechter; de rechters van de Westoever werden
door Jordanie benoemd na een advies uitgebracht door de qaqf 'l-qudat
van Jeruzalem en werden door Jordanie bezoldigd."

Griffierechten werden door de qaat 'l-qudat in Jordaanse dinars
geind (Israelische shekels werden niet geaccepteerd) en naar Amman
verzonden waar zij deel uitmaakten van de financien van het Konink
rijk." De beslissingen in de sharf'a-rechtbanken van de Westoever
vonden plaats "In de naam der koning". De formu1e "In de naam van
God, de barmhartige, de erbarmer" werd slechts vervangen door de
Israelische formule "In naam van recht en wet" wanneer erkenning en
executie van de beslissing door de Israelische autoriteiten noodzakelijk
werd geacht.

Een sterk bewijs voor de verbondenheid tussen de Westoever en
Jordanie op het gebied van de sharf'a-rechtbanken is dat Jordanie vier
nieuwe rechtbanken in de Westoever oprichtte tussen 1970 en 1980.18

De Israelische autoriteiten verklaarden aile familiewetten die in de
Westoever (exclusief Oost-Jerusalem) van toepassing waren in 1967,
geldig zolang zij niet in strijd waren met de Israelische bevelen en
belangen." Dat houdt formeel in dat aileen de Jordaanse familiewet en
burgerlijke rechtsvordering van respectievelijk 1951 en 1960 na de
bezetting van toepassing in de Westoever konden zijn. De shart'a-
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rechtbanken hebben echter weinig rekening gehouden met dit bevel en
ook de Jordaanse familiewet zoals zij gewijzigd werd in 1976 toege
past.

7.2 Oost- Jeruzalem geannexeerd
Zoals hiervoor verme1d, betekende de annexatie van Oost-Jerusalem
dat de geldende rechterlijke organisatie in dat gebied met de Israeliscne
geinregreerd zou wo~~en en dat het materiele recht vervangen zou
worden door het Israehsche. De Palestijnen uit Oost-Jerusalem hebben
echt~r geweigerd om zich hieraan te onderwerpen en op verschillende
marueren gepoogd de voor de bezetting geldende structuren en wetten
te behouden.

Het is in dit kader dat direct na de bezetting en annexatie van Oost
Jerusalem The Islamic Board (al-Hay'a al-islamiyyav? in het leven is
geroepen om toezicht te houden op de werkzaamheden van de shart'a
rechtbanken in Oost-Jerusalem. Het hoofd van de islamitische recht
bank, de qadi 'l-lJuqat werd benoemd tot hoofd van de Raad en kreeg
de taak om toezicht op de sharf'a-rechtbanken uit te oefenen en de
rechters te begeleiden. De sharf'a-rechtbanken behielden verder hun
banden met de Jordaanse administratie en weigerden van begin af aan
om met het Israelische justitiele apparaat samen te werken. Zij weiger
den zoals hun colleg.~'.s op de W~s~oever om benoemd en bezoldigd te
~orden door ~~ Israehsche autoriteiten en weigerden Israelische zegels
~n het recht~rhJke verkeer te gebruiken. Tot op heden worden de leges
III de sharea-rechtbanken van Jeruzalem betaald in Jordaanse munt en
worden de Israelische shikels afgewezen. De opbrengst van deze leges
wordt naar Jordanie gestuurd.

Om ~e bevolking van Jeruzalem te dwingen zich aan de Israelische
regelgeving en rechterlijke organisatie te onderwerpen, zijn de relatie
ve bevoegdheden van de sharf'a-rechtbank van Jaffa (in Israel) uitge
bre.ld na~r Oost-Jerusalem. Tegelijkertijd werd het de Israedsche exe
CUh~v~ mstanties verboden om mee te werken aan de executie van
beslissingen ~a~ de sharf'a-rechtbank in Jeruzalem. Ais gevolg hiervan
konden beshssm~en afkomstig van de sharf'a-rechtbanken van de
'Yestoever, da~ met geannexeerd was wei en die uit Oost-Jerusalem
met word~n U1tgev~rd. De Israelische autoriteiten trachtten hiermee
de bevolking te dwingen zich tot de Jsraelische rechtbank van Jaffa te
~enden, mees~al echter zonder resuItaat. Om de problemen enigszins

t hoofd te bieden en de werkzaamheden van de sharf'a-rechtbanken
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te saboteren, hebben de Israelische autoriteiten een Israelische shart'a
rechtbank in Jeruzalem opgericht dat in feite een plaatselijke afdeling
van de Israelische Jaffa rechtbank is.

Behalve de conflicten aangaande de rechterlijke organisatie en de
bevoegdheden van de Palestijnse en Israelische rechtbanken, bestaan er
ook conflicten aangaande het materiele familierecht. Deze conflicten
vloeien voort uit de verschillen tussen de wetten aangaande het familie
recht van de Westoever (inclusief Oost-Jerusalem) waar de shart'a
rechtbanken het Jordaanse familierecht toepassen en de Israelische
regelgeving die op verschillende punten hiervan verschilt. Hierbij kan
worden gewezen op verschillen omtrent de huwelijksleeftijd van de
vrouw en op de polygamie wetgeving.

De Jordaanse familiewet van 1951 en van 1976 stelden geen eisen
aan de geldigheid van polygame huwelijken, terwijl het Israelische
wetboek van strafrecht polygamie als delict kwalificeert. Geldig geslo
ten polygame huwelijken in de sharf'a-rechtbank van Jeruzalem zijn
ongeldig naar Israelisch recht en partijen zijn strafbaar.21 De shart'a
rechtbanken negeren de Israelische regelgeving en doen hierbij beroep
op de schending door Israel van het internationaal recht door Jeruza
lem te annexeren en als gevolg hiervan op de onrechtmatigheid van de
inmenging door Israel in de wetgeving aangaande het familierecht van
Palestijnen in de geannexeerde gebieden."

Israels beslissing om geen uitvoering te geven aan beslissingen van
de sharf'a-rechtbanken van de Westoever en Oost-Jerusalem heeft het
familieleven van Palestijnen in deze gebieden in aanzienlijke mate
bemoeilijkt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer oproepen van een
partij uit een van deze rechtbanken uitgaat terwijl betrokkene in een
ander Palestijns gebied woonachtig is. Moeilijkheden ontstaan ook
wegens het verbod door Israel aan de uitvoerende instanties om mee te
werken aan de uitvoering van beslissingen van deze rechtbanken. Denk
aan een beslissing van een sharf'a-rechtbank in Jeruzalem waarin de
man veroordeeld wordt om onderhoud aan de vrouw te betalen terwijl
de vrouw op de Westoever woont, en gevallen van gezag over de
kinderen na echtscheiding waar een van de ouders gesommeerd wordt
om de kinderen aan de andere ouder terug te leiden.23Gewezen kan
ook worden op de onmogelijkheid om sancties uit te voeren die het
Jordaanse recht sinds 1960 kent voor overtredingen die in het kader
van het familierecht gepleegd worden zoals ra1aq-verstotingen die
buiten rechte tot stand komen en het sluiten van huwelijken waarbij de

vrou~ n~~ niet hU~~lijksbevoegd is. Yoor de uitvoering van deze
sancnes znn de shan a-rechtbank naar Jordaans recht niet bevoegd en
dient de klacht door de gewone rechtbanken behandeld te worden.
Deze mogelijkheid is echter niet aanwezig als gevolg van de bezetting
en van het ontbreken van samenwerking tussen de Westoeverse
sharf'a-rechtbanken en de Israelische rechtbanken. Uitvoeringspro
blemen reizen bovendien in erfrechtzaken, waar de onroerende zaak in
Oost-Je~salem ligt en de verdeling tussen de erfgenamen Diet kan
plaats vinden na een beslissing door de niet-Israelische rechtbanken

Yoor de bewoners van Jeruzalem hebben de annexatie van hun
geboortestad en de voortdurende pogingen van Israel om Jeruzalem te
judaiseren dire~~e gevolgen ?P hun familieleven; gevolgen die weinig
met de rechterlijke orgamsane en de verschillen in de materiele wetten
te maken hebben. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de
door Israel specifiek voor Palestijnen uitgevaardigde Center of Life
Law van 1974. Op grond van deze wet hebben de Palestijnse bewoners
van Jeruzalem identiteitspapieren van de Israelische autoriteiten ont
~angen waarvan het ?ezit. e~n vo~rwaarde is voor het recht op wonen
m Jeruzalem. Deze identiteitspapieren kunnen om allerlei redenen in
beslag worden genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een
Palest~nse vro~w uit Jeruzalem in het huwelijk treedt met een man die
geen ~?woner IS van O?st-Jerusalem. Ongeacht de erkenning van dit
hu~ehJk door d~ Israelische a~toriteiten, leiden dergelijke huwelijken
tot m beslagnermng v.an de papieren van de vrouw en verliest zij hier
mee haar recht om m Jeruzalem te blijven wonen en naar die stad
terug te keren na bijvoorbeeld een buitenlandse reis. Ten overvloede
wordt erop gewezen dat deze wet niet geldt voor joden die in Oost
Jerusalem komen wonen, ongeacht de duur van hun verblijf in deze
s~ad en on~eacht hun afkomst. Het probleem van gezinshereniging dat
smd~ het uitroepen van de staat Is~ael in 1948 is ontstaan, is in de loop
der jaren en vooral na de annexatle van Jeruzalem schrijnender gewor
den. De <?slo-akk?orden hebben geen oplossing hiervoor gebracht en
zullen gezienhun inhoud ook in de toekomst geen oplossing bieden.

8 Na de Oslo-akkoorden

De re~elgevende activite~~en die door de PLO zijn verricht als vertegen
WOordlger van het Palestijnse yolk en als lid van de Arabische liga zijn
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waarneembaar geweest lang v66r het ontstaan van de Oslo-.akkoor
den." Meestal werden deze activiteiten bilateraal of mUltll~teraal

verricht met Arabische staten en hadden zij onder meer betrekking op
reisdocumenten van Palestijnse vluchteli~gen. in deze lan~en en op
gewapende activiteiten van de rt.o-tractles die tegen Israel gevoerd
werden vanuit een van deze Arabische landen. Daarnaast verwnst
Welchman naar de ondertekening door de PLO in 1976 - als .eerste
vertegenwoordiger in de Arabische liga - van The Arab Convention on
the Subject of Working Women waarin het recht van vrouwen op d~el

name aan economische activiteiten in aIle sferen van de samenleving
wordt bevestigd. 2S •• •

In 1988 heeft de PLO na de onafhankelijkheidsverklarmg m Algiers
een Basic Law uitgevaardigd waarin naast politieke standpunten aa~

gaande de Palestijnse kwestie, ook enkele beginselen van de. toekomsti
ge Palestijnse staat terug te vinden zijn, zoals de democratische vorm
van de staat en het gelijkheidsbeginsel. Gewezen kan ook worden op
de benoeming door Arafat vanuit Tunis - wa~r hij asiel had gekre~en

na de uitwijzing door Libanon van de PLO m 1982 - van een VIce
voorzitter voor het ministerie van Justitie in ballingschap waarvan een
van de taken was het toezicht houde~ op de werkza~rnhed~f en de
organisatie van de sharr'a-rechtbanke~ in de bezette gebI~den.

In 1993 is een Beginselenverklanng over het Intenm zelfbestuur
van de Palestijnen ondertekend door Arafat en Rabin (Oslo I). l?eze
verklaring werd gevolgd in 1994 door akkoorden over Gaza en Jencho
en in 1995 (Oslo II) door interim akkoorden over de Westoever en
Gaza. Als gevolg hiervan zijn enkele aspecten v~n .het ~ezag over deze
gebieden overgegaan naar de Palestijnse Autoriteit (hierna: p~r. De
akkoorden bevatten de afspraak dat na een interim-periode. van vijf jaar
onderhandelingen gevoerd zouden worden voor het berelken. van een
final status aangaande onder meer gr~nzen, ~ater, vluchteh~gen. en
Israelische nederzettingen in de Palestijnse gebieden..O~ het mtenm
akkoord over de Westoever en Gaza volgden verkiezingen va~. de
Palestijnse wetgevende raad die gezag kreeg over enke~e Palestijnse
"binnenlandse" aangelegenheden. Het interim-~oord. leidde tot ver
deling van de bezette Westoever en Gaza in dne gebieden waa~ ver
schillende bevoegdheden van het Palestij~e geza~ gelden: gebied A
waar de zes grootste Palestijnse steden hggen: viel onder het gezag
van de PA, militair en administratief. In geb.Ied B waar de meeste
Palestijnse steden en dorpen liggen bleef volledig onderworpen aan het

lsraelische gezag voor alles wat door de Israelische autoriteiten als
veiligheidszaken wordt beschouwd. Het dun bevolkte gebied C bleef
volledig onder Israelisch gezag. Van belang voor de uitoefening van
allerlei rechten van de Palestijnen op welk gebied van hun dagelijks
leven dan ook dus ook op het gebied van familiezaken is dat het Isra
elische leger en de Israelische burgers vrij verkeer hebben in de gebie
den B en C en onder geen enkel beding in hun vrijheid belemmerd
mogen worden door de Palestijnse autoriteiten. De bewegingsvrijheid
van de Palestijnen tussen de verschillende gebieden wordt echter af
hankelijk gesteld van het standpunt van Israel over haar veiligheid op
een bepaalde plaats en moment en kan leiden tot wegversperringen
door het Israelische leger. Hierdoor worden de bewegingsvrijheid van
de Palestijnse bevolking en de uitoefening van de meest legitieme
rechten van de bevolking belemmerd. Het is tegen deze achtergrond
dat hierna verder ingegaan wordt op een familierecht in wording in de
Westoever en Gaza.

De eerste beslissing die omtrent de rechterlijke organisatie en het
toepasselijke familierecht door de PA in 1994 is genomen, hield de
voortzetting in van de op de Westoever en Gaza geldende wetgeving
"totdat het gebied herenigd is" (artikel 1, Reso1utie 1 van de PA in
1994). Dit gold specifiek voor de shart'a- en andere religieuze recht
banken en hun absolute bevoegdheden en de rechtspositie en werk
zaarnheden van de rechters werkzaam in deze rechtbanken (respectie
velijk artikel 2 en 3 van Reso1utie 1 van de PA, 1994).27

Interessant is de getoonde belangstelling van de PA direct na Oslo
voor de traditionele geschillenbeslechting die de Palestijnse gebieden
van oudsher kennen. Om deze wijze van geschillenbeslechting aan te
moedigen en te institutionaliseren hebben de PA in 1995 een Bureau
voor tribale zaken (Office for tribal affairs) opgericht. 28

Na de juni oorlog van 1967 hebben de Palestijnen zich massaal
aangesloten bij een van de fraeties van de Palestijnse bevrijdingsbewe
ging PLO en werd naast onderwerpen als onafhankelijkheid, zeltbe
schikking en terugkeer van Palestijnse vluchtelingen, uitvoerig gedis
cussieerd over de vorm van de toekomstige Palestijnse staat. Overeen
stemming leek te bestaan over een seculiere en democratische staats
vorm, waar moslims, christenen en joden zonder overheersing van de
ene bevolkingsgroep door de andere samen zouden teven." In dat
stadium werd het seeulier zijn van de staat niet in re1atie tot het fami
lierecht gebracht, maar als een noodzakelijke voorwaarde beschouwd



voor een democratische samenleving waar gelijkheid tussen aIle gelo
yen zou gelden.

De term "seculiere staat Palestina" is niet meer terug te vinden in
de huidige officiele verklaringen van de PA. De eerder vermelde Basic
Law of grondwet voor de Palestijnse staat van 1988, heeft minstens
vier versies gekend. Tot op heden is geen enkele versie door president
Arafat goedgekeurd en hierdoor niet ingevoerd. In de eerste versie
opgemaakt door Anis al-Qasem in 1988 is geen melding gemaakt van
de shart'a noch van de islam als religie van de staat. Geen enkele
versie maakt verder melding van een seculiere staat Palestina. De
Basic law bevat bovendien geen verwijzing naar de rechterlijke organi
satie noch naar het familierecht. Na de Gaza-Jericho akkoorden van
1994 kreeg het concept veel aandacht en werd het in aIle hoeken van
Palestina openbaar gemaakt. Palestijnse organisaties bekritiseerden het
ontbreken van iedere verwijzing naar de vorm van de toekomstige staat
Palestina (seculier of op de islam gebaseerd) en naar het familierecht.
De relatie die door vooral vrouwen en mensenrechtenorganisaties
tussen deze aspecten is gelegd, is begrijpelijk, gezien de ervaring in de
andere Arabische landen waar de islam als geloof van de staat bepa
lend is geweest voor het materiele familierecht. Het argument voor
deze omissie was volgens al-Qasem dat de gedachten over de vorm
van de staat zich nog niet hebben uitgekristalliseerd en dat het familie
recht niet in de grondwet geregeld dient te worden. De verhitte discus
sies die in de Palestijnse maatschappij over deze grondwet hebben
plaats gevonden, geven al-Qasem gelijk. Deze discussies hebben voor
namelijk betrekking op de plaats van de shari'a in de staat, haar in
vloed op de wetgeving en vooral op het familierecht. Uit de publicaties
over dit onderwerp moet worden geconcludeerd dat de gedachte aan
een seculiere Palestijnse staat die eind jaren zestig en in de jaren ze
ventig de droom van vele Palestijnen was, verlaten, althans zoals
eerder vermeld, niet terug te vinden is. De discussie concentreert zich
op de vraag of de shart'a de enige, de voornaamste of een van de
bronnen van het recht in Palestina moet zijn. In het derde concept van
de grondwet bepaalde artikel 4 lid 1 al dat de shart'a een van de voor
naamste bronnen hiervan zal zijn" en artikel 92 lid 1 dat de shart'a
rechtbanken absoluut bevoegd zijn in aIle familierechtelijke aangele
genheden van de moslim gemeenschap. Verwijzend naar deze bepalin
gen was qadt 'l-qudat Tamimi," opvolger van Abu Sardane, van me
ning dat een wet op de rechterlijke organisatie deze rol moest bevesti-
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gen .en. hij present~erde.. een eigen wetsontwerp over deze materie.
Tamlml deed te~7hJ~er.tIJd een beroep op de Palestijnse wetgevende
raad om de shan a III ieder geval met betrekking tot het familierecht
als voor~aams~e bron te verklaren. Hierbij werd verwezen naar de rol
van de Islam III de Palestijnse geschiedenis, de islamitische identiteit
van de meer~erheid van het Palestijnse yolk en de rol van de shart'a
rechtbanken.Ill de strijd tegen de zich opvolgende bezetters van Palesti
na. ~e relatie .~ussen de PA en de sharf'a-rechtbanken van de Westoe
ver IS sterk bem~.~oed. geweest door de politieke ontwikkelingen tussen
de PA en J~rdame. Bmnen 24 uur na de totstandkoming van de Begin
s~~enverklar~ng tussen de PLO en Israel in het Witte Huis, heeft Jorda
me b~sprekmgen ":let Israel gevoerd die in 1994 uitmondden in de
W~~hl~gton-verklanng waarin de staat van oorlog tussen beide landen
beeindigd werd v~rklaard. Ee.n van de punten in dit akkoord dat op
Jeruzalem bet~~kkmg heeft, leidde tot een verslechtering van de relatie
tussen Jordame en de PA. In het akkoord erkende Israel de rol en
verantwoordel~kheid van Jordanie met betrekking tot Jeruzalem en
be~~ofde rekemng..te houden met de "Jordaanse historische rol" in de
helh~e. plaatsen tijdens de besprekingen met de Palestijnen over de
definitieve status van Jeruzalem. De Palestijnen en de PLO zagen in
deze akkoorden ~en aantasting van hun alleenrecht op beschikking over
Jeruz~lem dat sinds decennia als hoofdstad van de toekomstige staat
P~lestIlla wordt ?eschouwd. De steun door de Raad van de Arabische
Liga aan de PA III deze kwestie leidde tot de beslissing van Jordanie in
1994 om onder meer haar administratieve steun aan de sharf'a-recht
banken en het waqt-departement in de Westoever (met uitzondering
van Oost-Je~salem) stop te zetten. Vanaf deze datum verklaarden de
PA de voIl~dlge verantwoordeujkhetd voor deze gebieden en dus ook
voor_,deze mstanties van Jordanie over te nemen. De rechters van de
shan a-rechtb~en van de Westoever ontvingen van Abu Sardane
opererend vamnt Gaza aanwijzingen om hun taken voort te zetten
onder het gezag van de PA.

9 Nader over de huidige periode

Abu Sar~ane, benoemd .als qadt 'l-qudat, heeft zich na de Oslo-ak
koorden. III Gaza gevestigd waar hij getracht heeft een kwalitatieve
verbetenng van deze sharr'a-rechtbanken te bereiken door eisen te
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stellen aan de opleiding en de deskundigheid van rechters en griffiers.
Andere initiatieven waren de verhoging van het aantal rechtbankmede
werkers en het ontwikkelen van nieuwe formulieren en zegels die in de
rechtbanken van Gaza gebruikt moesten worden. De formulieren had
den onder meer betrekking op de huwelijksovereenkomst, de verstoting
ttalaq), de khul' en de herroeping van de verstoting." In 1995 heeft
Abu Sardane bovendien pogingen ondernomen om een geiinificeerde
moslim familiewet te ontwerpen in samenwerking met vertegenwoordi
gers van de hoven van Gaza en de Westoever. De bedoeling was een
concept familiewet voor de Palestijnse gebieden aan de PA aan te
bieden. De filosofie van de ontwerpers herinnert aan die van de omrin
gende landen die na hun onafllankelijkheid een zelfde wetgevende
arbeid hadden ondernomen. Kort samengevat hield het in dat de bron
van het familierecht gezocht moest worden in de jiqh van de vier
islamitische scholen en in het algemene belang van de gemeenschap
dat afwijking van de leer van de verschillende scholen toelaat. Uitein
delijk is het wetsvoorstel niet ingediend wegens het vertrek van qad:
'l-qudat naar Jordanie. Voor zijn vertrek is hij er weI in geslaagd om
een eerste stap in de hereniging van de familiewet van de verschillende
gebieden te zetten door de Gazaanse familiewet die als obsoleet werd
bevonden, te vervangen door de Jordaanse familiewet. Daarnaast
hebben de sharf'a-rechtbanken veel gedaan om de activiteiten van het
Model Parliament voor een moderne Palestijnse familiewet, gebaseerd
op een respect voor mensenrechten en vooral op de gelijkheid tussen
man en vrouw, in discredit te brengen.

Uit de wetsontwerpen die door de PA zijn gepubliceerd na de Oslo
akkoorden" hebben Palestijnse organisaties kunnen concluderen dat de
PA zich niet houdt aan het gelijkheidstreven dat in de onafllankelijk
heidsverklaring van 1988 is geuit. Dit blijkt uit het wetsontwerp over
de Palestijnse nationaliteit van 1995 en het wetsontwerp inzake burger
schap in de Palestijnse staat (1997).34 Uit commentaren op beide wets
ontwerpen blijkt dat zij dezelfde euvels kennen als nationaliteitswetten
in andere Arabische landen zoals de ongelijkheid tussen man en vrouw
en tussen wettige en onwettige kinderen. Een samenvatting van de
kritiek op beide wetten is in de Palestijnse Saw: al-nisa' (De stem der
vrouwen) als voIgt weergegeven:

Unfortunately, both declarations adopted a patriarchal and tradi
tional concept of citizenship, both considered men only as citi-

zens, b~th u~ed a male-oriented language in addressing issues.
~he Natlon~hty ~aw Draft deprived a woman the right of gran
tmg her nanonahty to her husband or children. This is based on
the different inhe~ited Nationality laws adopted by Arab regi
m~s; both declarations clearly divide between the public and the
pnv~te and classify citizenship as part of the public; women are
considered ~ependant on men and in return on their respective
clans and tnbes, a fact that deprives them from equal represen
tation as women.35

Ook op andere gebieden van het recht blijken de verschillende ministe
ries van de PA een zeer conservatieve houding ten opzichte van vrou
wen in de samenleving te nemen. Verwezen kan worden naar de circu
laire van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 12 maart 1996
waarin bepaald was dat vrouwen, ongeacht hun leeftijd, geen recht op
een paspoort hebben zonder voorafgaande toestemming van hun voogd
(meestal de vader) of van hun echtgenoot. Een ander voorbeeld is de
circulaire van het Ministerie van Vervoer (18 juli 1998) waarin vereist
was dat vrou~~n .die een rijles wilden volgen, vergezeld moesten zijn
door een famIlI~hd. Palestijnse vrouwenorganisaties slaagden erin na
vele demonstraties en handtekeningenacties om de bepalingen van
beide circulaires ongedaan te maken."

De publicaties in de Palestijnse gebieden bijvoorbeeld in Sawt al
Nisti: geven een sterk gevoel van deja-vu ten opzichte van de andere
A~ablsche landen: teleurstelling over de huwelijksleeftijd, over polyga
nue en de gevolgen ervan, ongelijkheid op het gebied van het erfrecht,
de voor vrouwen nadelige tradities die hen dwingen om afstand te
d~n. v~n ?un deel in de nalatenschap ten gunste van hun broers,"
?lSCnmll~a~Ie van vrouwen op de arbeidsmarkt en marginalisering ook
m de politiek,

10 Het Palestijnse Model Parliament

Hoewel de wetgevende activiteit op vrij centraal niveau plaatsvindt,
s~ele~ de n?~-~o~vernementele organisaties (NGO's) een centrale rol
hierbij, Op initiatief van een NGO, The Women Center for Legal Aid
en Counselling (WCLAC) is met steun van meerdere organisaties een
fictief parlement in het leven geroepen: het Palestijns Model Parlia:



ment voor vrouw en wetgeving waarin 88 "afgevaardigden", mannen
en vrouwen zitting hebben genomen." Het parlement begon zijn activi
teiten in de Westoever en een maand later in de Gaza-strook op res
pectievelijk 28 maart en 25 april 1998 met de bedoeling discussies te
voeren over "women's political and civil rights, including penal legis
lation and rights to work, education and health care". De activiteiten
van het parlement waren "a culmination to the mass campaign that has
spread throughout the country via mass meetings, workshops, and
preliminary parliamentary sessions in the different West bank and
Gaza regions". 39 Het project heeft twee jaar geduurd en is er in ge
slaagd door een analyse van de bestaande wetten en het voeren van
debatten, de bevolking te betrekken bij de toekomstige wetgeving en
de Palestijnse wetgevende raad bewust te maken van de eisen van de
bevolking vooral met betrekking tot het respect van mensenrechten
waaronder de gelijkheid tussen man en vrouw. Als basis voor de
discussie over gelijkheid werd door het parlement vaak verwezen naar
de Palestijnse onafhankelijkheidsverklaring van 1988 waarin de basis
beginselen van de Palestijnse staat zijn neergelegd en uiteraard naar
mensenrechten verdragen." De WCLAC publiceerde mede naar aanlei
ding van deze activiteiten meerdere studies waarin de gelijkheid van
man en vrouw in de Palestijnse wet centraal staat.41 Vermelding ver
dient hierbij de publicatie van de Palestijnse juriste en activiste, Asma
Khader waarvan de studie veeI aandacht in de Palestijnse pers en
daarbuiten heeft gekregen.? Khader heeft aIle aspecten van de toekom
stige Palestijnse wet geanalyseerd en voorstellen gemaakt waarin de
rode draad het gelijkheidsbeginsel is, niet aIleen tussen man en vrouw
maar ook tussen de verschillende Palestijnse geloofsgemeenschappen.
In haar visie dient het milletstelsel beeindigd te worden zonder de
invloed van de vertegenwoordigers van de verschillende religieuze
rechtbanken volledig uit te schakelen. Hun rol beperkt zij tot het verle
nen van advies aan de familiekamers van de civiele rechtbanken.
Zolang dit doel niet is bereikt, stelt zij voor om in een interim periode
de "deuren van de ijtihad te openen" en de meest adequate standpun
ten van aIle fiqh-scholen te analyseren en keuzes hierin te maken voor
regels die in het belang zijn van een moderne Palestijnse samenleving;
een samenleving waar het respect van mensenrechten centraal dient te
staan. Haar voorstellen hebben betrekking onder meer op de verhoging
van de huwelijksleeftijd, de gedeeltelijke afschaffing van de toestem
mingseis van de ouders bij huwelijkssluiting en het opleggen van hoge
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sancties bij huwelijkssluiting in strijd met de materiele en formele
regelgeving. Haar ~oorsteIl~~ spreken de zorg uit om niet volledig te
breken ~et. belangrijke tradities van de Palestijnse samenleving en toch
modermsenng van onder meer het Palestijnse familierecht te bereiken.

Het definitieve concept van het model parlement in Gaza nam veel
van haar_,ideeen over maar stelde geen civiel recht voor in plaats van
h~t Sha.~l a-recht. Het voo~s~el bleef voorts op meerdere punten vrij
~~cht bij..de Jordaanse familiewet, zoals met betrekking tot de huwe
Iijksleeftijd, Interessant in de discussies over het familierecht is dat het
erfrecht hierbij niet aan de orde is gekomen evenmin als de regeling
van de najaqa.. van d~ vrouw die als rechtvaardiging wordt beschouwd
voor de ongelijke positie van de vrouw in het islamitische erfrecht. De
t~eorie is immers dat mannen een dubbele legitieme portie in vergelij
king tot vrouwen mogen ontvangen omdat zij verantwoordelijk zijn
voor het onderhoud van hun echtgenote en van hun familie. Aangezien
vrouwen deze verantwoordelijkheid niet dragen wordt het aanvaardbaar
geach~. ~~ hen de helft van de mannelijke portie te geven. Voorstellen
tot wijzigmg van de nafaqa zouden, gezien deze redenering tot het
verstoren van het bestaande evenwicht tussen rechten en plichten lei
den. Met betrekking tot het erfrecht stelde Khader voor dat de wet ten
minste een verbod moet bevatten op de bestaande traditie waarin vrou
wen gedwongen worden afstand te doen van hun erfdeel in onroerende
zaken ten gunste van hun broers in ruil voor economische en sociale
steun. Volgens haar zou gelijkheid tussen man en vrouw in het erfrecht
om te b.eginn~n voor niet onroerende zaken ingevoerd kunnen worden
zonder m strijd te komen met de koran. In het oorspronkelijke Gaza
concept wa~. polygamie niet afgeschaft maar afhankelijk gesteld van
een rechterlijke toestemming die alleen op bepaalde wettelijke gronden
verleend mag worden, zo~ls onvruchtbaarheid of ongeneeslijke ziekte
van de vro~w en het verhes van haar handelingsbekwaarnheid. In de
laatste versie van het concept wonnen echter de anti-polygamie aanhan
gers, en h:t .G~za-parlementkoos voor een verbod van polygamie.

De activiteiten en gepubliceerde analyses en voorstellen van het
M.0del Parliament hebben geleid tot veel weerstand van "islamisten"
dle de gewone, be~ende aantijgi.ngen tegen modernisering in de Arabi
sche wereld ge?fUIken. Modermsten in het Parlement zouden handlan
gers .v~ de d~~vel en van de westerse vijanden zijn zoals Amerika en
de zl~~sten; ZIJ zouden een aanslag op de tradities en cultuur van het
Palestijnse Yolk plegen en zij zijn amateurs die geen deskundigheid



bezitten in de interpretatie van de shart'a, die sinds 1500 jaar de basis
vormt van het familierecht. QMf 'l-qudat Tamimi, was van mening dat
sommige voorstellen Diet in de Palestijnse wet opgenomen mog~n

worden omdat zij een ijtihad (interpretatie) waren op sharf'a-de~~~ ~Ie

geen ijtihad toelaten. Dit geldt volgens hem voor ~~ meeste WlJZI~.m

gen van het erfrecht en de gelijkstelling van mannehJk.e en vrouwelijke
getuigenis. Persoonlijke aantijgingen tegen vrouwen die aan het Model
Parliament hebben deelgenomen, vonden regelmatig plaats tot in de
moskeeen toe, tijdens het vrijdagsgebed. .

Hoe dan ook, het Model Parliament heeft de vanzelfsprekendhe~d

van een familierecht dat analogisch zou zijn aan de omringde landen m
twijfel gebracht. De strijd die gevoerd wordt voor het bereiken van
gelijkheid tussen man en vrouw in de wet situeer~ zich tussen tw~e

extreme visies van islamisten zoals de Hamasbewegmg en een volledig
seculiere familiewetgeving.

In haar Charter heeft Hamas haar visie op de rol van vrouwen in
de samenleving in twee bepalingen neergelegd: artikel 17 e~. 18.43

Artikel 17 benadrukt dat de rol van vrouwen in de maatschappij even
belangrijk is als de rol van mannen in de bevrijdingsoorlog: . "They
manufacture men and play a great role in guiding and educatmg the
new generations". De bepaling merkt op dat de ~ijand deze taak v~
vrouwen heeft begrepen en gebruikt daarom aile middelen zoals media,
onderwijs en allerIei maatschappelijke organisaties om een afstand te
creeren tussen de Palestijnse vrouw en islam om te beletten dat Pale
stijnen de oorIog winnen. Zionistische organisaties die de ~~jand beli
chamen maken gebruik van allerlei "gezichten" in de Palestijnse maat
schappij om hun doel te bereiken. Zoals de vrij metselaarij, .rotary
clubs en spionagenetwerken. Zij kunnen echte~ aileen slagen m een
maatschappij waar de islam niet centraal staat m. het leven van mos
lims. Echter zodra de "Islam will retake possession of the means to
guide the life of the muslims, it Will. wip~ out. those or~~Dizations
which are the enemy of humanity and Islam. Artikel 18 wijdt verder
uit over de rol van vrouwen in de maatschappij en gaat in op haar rol
als moeder en echtgenote. Het gaat hierbij om "the women in the
house and the family of jihad fighters, whether they are mothers or
sisters, they carry out the most important duty of caring for the ho~e

and raising the children upon the moral concepts and values ~~lch
derive from islam; and of educating their sons to observe the religious
injunctions in preparation for the duty of jihad awaiting them". Jonge
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meisjes moeten daarom op deze taken voorbereid worden. De rol van
vrouwen in de bevrijding van Palestina komt in een speciale bepaling
van de Charter aan de orde. In artikel 12 worden vrouwen aangemoe
digd om een directe rol in de vrijheidsstrijd te spelen. Strijd tegen de
vijand is namelijk "een individual duty binding on every muslim, man
and woman; a woman must go out and fight the enemy even without
her husband's authorisation, and a slave without his master's permissi
on" ..In artikel ~7 geeft Hamas een duidelijk afwijzende visie op een
seculiere Palestijnse maatschappij. Hierin wordt verwezen naar het
gemeenschappelijke lot van het .Palestijnse Yolk en toont Hamas begrip
voor de. omstand~gheden waann de PLO is ontstaan. Het zijn deze
omstandigheden die hebben geleid tot het omarmen door de PLO van
~e gedachte van ~en. seculi~re staat. Hamas is echter van mening dat
sec~lar thought IS diametrically opposed to religious thought" en Diet

verwisseld kan worden met "the Islamic nature of Palestine". Het
adopteren van deze gedachte zou onvermijdelijk leiden tot verlies van
?e bevrijdingsstrijd. De rol die de visie van Hamas in deze zal spelen
IS van meerdere factoren afhankelijk. Uit de discussies in het Model
Parliament kan in ~~der geval worden geconcludeerd dat belangrijke
delen van de Palestijnse samenleving nog niet rijp zijn voor een secu
lier~ .visie op de samenlevi~g en als gevolg hiervan zal het Palestijnse
familierecht aan dezelfde mvloeden onderworpen worden als in de
omringende Arabische landen het geval is."

11 Enkele materiele aspecten van het familierecht

Na de Oslo-akkoorden hebben de wetgevende autoriteiten van de PA
poging~n ondernome~ om ee~vormigheid in de verschillende Palestijn
se gebieden te bereiken. Hierna komen twee aspecten hiervan als
voorbeeld aan de orde: de huwelijksleeftijd en de polygamie.

11.1 Huwelijksleeftijd
De eerste regeling waarin de qad: 'l-qudat eenvormigheid van de
geldende materiele. familiewetten in de Westoever en Gaza heeft ge
zoc~t h~eft betre~mg op de huwelijksleeftijd. Deze regeling verschil
de m beide Palestijnse gebieden.

Gaza. Hiervoor is erop gewezen dat de Egyptische autoriteiten in
1954 een speciaal voor Gaza ontworpen familiewet hebben gelntrodu.



eeerd die voornamelijk gebaseerd was op de Ottomaanse wet van 1917
en - om redenen die ik in de literatuur niet kon terugvinden - niet op
de gemoderniseerde Egyptisehe wet van 1929. De Gaza-wet bepaalde
dat de huwelijksleeftijd 18 en 17 jaar is voor respeetievelijk mannen en
vrouwen. Een huwelijk op een lagere Ieeftijd is eehter mogelijk na
toestemming van de reehter voor beide geslaehten. Meisjes hebben
bovendien de instemming van hun huwelijksvoogd nodig. Wanneer
voldaan is aan deze toestemmingsvereisten, is de minimum huwelijks
leeftijd 12 en 9 jaar voor respeetievelijk jongens en meisjes. 45 Het
stellen van een minimumleeftijd is op initiatieve van de Ottomanen
genomen en was een innovatie in het islamitisehe familiereeht van
landen in het Midden-Oosten waarin bepalend was het bereiken van de
puberteit. 46 Een andere innovatie op dit gebied was het feit dat de
Ottomaanse familiewet de regeling bevatte dat een huwelijk gesloten in
strijd met de wettelijke huwelijksleeftijd ongeldig is iftisid) en leidt bij
ontdekking hiervan of bij een klaeht door een belanghebbende tot de
plieht van partijen om te seheiden (artikel 52 en 77 Ottomaanse fami
liewet)." In de Gaza-wet ontbraken eehter deze Ottomaanse saneties
op huwelijken gesloten in strijd met de wettelijke minimum huwelijks
leeftijdseis. Bovendien bepaaide de Gaza familiewet dat voor het bepa
len van de huwelijksleeftijd het maanjaar geldt en niet het zonnejaar
waardoor huwelijken in feite op een jongere leeftijd dan 12 en 9 jaar
gesloten konden worden.

Westoever. De familiewet die in de Westoever gold, is de Jordaanse
familiewet van 1951, die ook op de Ottomaanse familiewet was geba
seerd en kende dezelfde wettelijke huwelijksleeftijden ais hiervoor
vermeld (18 en 17 jaar) met een afwijkingsmogelijkheid na toestem
ming van de reehter. De Jordaanse familiewet verbood eehter de reeh
ter om toestemming aan het huwelijk te verlenen wanneer de jongen of
het meisje jonger waren dan 15 jaar. Het verbod was eehter niet abso
Iuut aangezien het huwelijk op een Iagere Ieeftijd geidig was wanneer
de vrouw ten tijde van de klaeht zwanger was of beide partijen inmid
deIs de vereiste minimumleeftijd hadden bereikt (artikel 4 jo 30 Jor
daanse familiewet 1951).

In 1976 is de Jordaanse familiewet gewijzigd en ondanks de beslis
sing van de Israelische militaire autoriteiten in de Westoever om de
wetten van v66r de bezetting in 1967 in de Westoever te laten gelden,
is de nieuwe Jordaanse wet van 1976 in de Westoever door de shart'a
reehtbanken toegepast. Artikel 5 van de Jordaanse wet van 1976 stelde
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~e ~?imum huwelijksleeftijd op 15 en 16 jaar voor vrouwen respee
tievelijk manne~. ~en. reehterlijke toestemming voor een huwelijk op
een lagere leeftijd IS UIt de nieuwe wet gesehrapt. Op grond van artikel
43 van d~~e w~t !s een aetie tegen een huwelijk gesloten in strijd met
de wettelijk minimumleeftijdeis gedoemd te mislukken op dezelfde
gronden als in artikel 30 van de wet van 1951: de zwangersehap van
de vrouw, de geboorte v~? een kind of het feit dat de vrouw ten tijde
van de procedure de leeftijd van 15 heeft bereikt. Artikel 279 lid 1 en
2 van het Jordaanse wetboek van strafreeht van 1960 stelt eehter een
gevan?enisst.r~f v~n ze~. maanden ais sanetie op een ieder die bij een
h~wehJks~IUItlllg III strijd met het wettelijke minimum betrokken is.
Hiervoor IS er eehter op gewezen dat het ontbreken van samenwerking
tussen de shari'a-reehtbanken in de Westoever en de Israelische admi
nistratie de uitvoering van deze sanetie heeft belet,

Huidig recht. Qti(jr 'l-qudat Abu Sardane verwijst naar de nadelige
gevolgen op de gez~.ndheid van de eehtgenoten en de maatsehappelijke
g~vol~en van huwelijken gesloten op een te jonge leeftijd en reehtvaar
dlgt. hiermee het initiatief om de huwelijksleeftijden in de Palestijnse
gebl.eden.~an te pas.s~n. Hij verwees hierbij naar de mogelijkheid die
het IslamItI~ehe familierecht kent om te kiezen voor de oplossingen die
het mee.~t III het belang zijn van de gemeensehap. Teleurstellend is
ee?ter zqn keuze v?or de Jordaanse regeling van de huwelijksbevoegd
held van 18 en 17 jaar voor respeetievelijk de man en de vrouw en het
behoud .van de mogelijkheid van een huwelijk op een lagere leeftijd
voor beide geslaehten met toestemming van de reehter, tot een mini
mum van 15 voor de vrouw en 16 voor de man. Deze keuze voor het
J.~rdaanse reeht dat de huwelijksleeftijd voor beide geslaehten nauwe
IIJks .ver?oogt, werd door Palestijnse vrouwen- en mensenreehten
orgamsanes betreurd. Teleurstellend was bovendien het overnemen
~oor Abu Sarda?e van he~ hijra- of maanjaar als basis voor de bepa
hng van d~"eeftIJ.d.aangezien het maanjaar korter is dan het zonnejaar.
De.werkelijke mmimum huwelijksleeftijd is hierdoor lager dan 15 en
16 jaar.48

11.2 Polygamie

Beide fam~~iewetge.v~ngen van de Westoever en Gaza staan polygarnie
~oe en sehlJ~en wemig beinvloed te zijn geweest door de diseussies die
III de Arablse~e wereld. over dit instituut hebben plaats gevonden.
Vooral Gaza lijkt volledig gersoleerd te zijn geweest van de hervor-



mingen van de Egyptische familiewetgeving. Onder het Britse mandaat
werd polygamie in het wetboek voor strafrecht strafbaar gesteld. De
wet kende echter een rechtvaardiging toe aan polygamie gesloten in
overeenstemming met het personele statuut van betrokkenen. Hierdoor
was polygamie onder Engels mandaat geldig voor Palestijnse moslims.
De Jordaanse familiewet van 1951 nam de klassieke regeling van de
polygamie van het mandaat over en voegde aan de wetstekst slechts toe
dat de man beide vrouwen gelijk moet behandelen en hen niet mag
dwingen om tegen hun zin onder hetzelfde dak te wonen. Sinds de
jaren zestig hebben wetgevers van Arabische landen op verschillende
wijzen geprobeerd de polygamie aan banden te leggen. Het belangrijk
ste in de hervormingen hieromtrent is dat de beoordeling van de rnoge
lijkheid van een polygaam huwelijk niet meer een "gewetenskwestie"
tussen de man en god is maar een handeling die aan de toestemming
van de rechter onderworpen moet worden. De Jordaanse polygamiere
geling van 1951 en van 1976 is aan deze modernisering voorbij gegaan
en bevat niet de vereiste van toestemming door de rechter (artikel 28
en 40 van de Jordaanse familiewet van 1976).

Gaza. Ook in de Gaza-wet die tot 1967 in de strook heeft gegol
den, kent de polygamieregeling geen enkele beperking anders dan de
koranische eis van gelijke behandeling tussen de echtgenoten die aan
de beoordeling van de man wordt overgelaten (artikel 42).

In beide delen van Palestina dient de vrouw die oneens is met het
polygame huwelijk van haar echtgenoot echtscheiding bij de rechter
aan te vragen op grond van schade en het bewijs leveren van een
causale band tussen deze schade en de polygamie van de man.

Huidig recht. Een modernisering van de polygamieregeling is door
de qad: 'l-qudat achterwege gebleven en is na de herenigende activitei
ten een kopie van de Jordaanse wetgeving geworden. Uit de formulie
ren die door de qaat 'l-qudat onder de PA zijn ontwikkeld voor de
huwelijkssluiting, blijkt dat zelfs de verplichting van de man om zijn
burgerlijke staat te vermelden met het oog op het informeren van beide
vrouwen hierover, ontbreekt. Welchman merkt terecht op dat hiermee
zelfs het minimum aan bescherming dat de Jordaanse wet kende in de
Palestijnse gebieden is verdwenen. Deze regeling van het polygamie
vraagstuk zal waarschijn1ijk niet leiden tot een toename van polygame
huwelijken in de bezette gebieden." Het geeft echter een indruk over
de bereidheid van de Palestijnse gezaghebbers om gelijkheid tussen
man en vrouw in de Palestijnse maatschappij in te voeren en uberhaupt

De in 1967 door Israel bezette gebieden van Palestina hebben in de
loop van de laatste eeuw verschillende juridische invloeden gekend
waaron~~r de Ottoma~nse, de Britse, de Jordaanse, de Egyptische en
de lsraehsche. Deze invloeden zijn vooral in het familierecht dat in
deze gebieden toegepast wordt merkbaar en kenmerkt zich door een
~illetstelsel waarin iedere geloofsgemeenschap door haar eigen reli
gieus r~cht beheerst w?rdt. Het familierecht van de moslimgemeen
schap die de meerderheid vormt onder de Palestijnse bevolking, wordt
van oudsher bewaakt door de sharf'a-rechtbanken. Vooral onder de
Israelische bezetting en de annexatie van Oost-Jerusalem zorgen deze
rechtbanken voor continuiteit en stabilitiet op dit gebied. Opvallend in
de geraadpleegde literatuur is het volledig ontbreken van informatie
over niet-moslim gemeenschappen van Palestina zoals de christelijke
droeze en joodse Palestijnse gemeenschappen. Na de Oslo-akkoorden
t~~sen de PLO en de Israelische regering is in de Palestijnse maatschap
pij veel. gedebatteerd over de vorm van de toekomstige Palestijnse
st~at. Uit deze debatten en uit de huidige wetsontwerpen van de Pale
snjnse wetgevende raad kan worden geconcludeerd dat de PA onvol
dO~?de ~ekening houdt met mensenrechten beginselen en vooral met de
gelijkheid tussen man en vrouw. Rekening houden aIleen met deze
"?fficiele doc~enten" d~t ~chter geen recht aan de verwoede strijd
dle door Palestijnse orgarusaues wordt gevoerd voor de modernisering
~an de ~alestijnse wetgeving in het algemeen en van het familierecht
III het blj.zon~er: Het laatste woord hierover is dan ook nog niet ge
zegd. ~U1?ehjk IS w~l dat de secularisatiedroom van de jaren zestig en
zeventl~ III .belangfljke mate verdwenen is en plaats heeft gemaakt
voor discussies over de plaats en mate van invloed van de shart'a in
deze wetgeving. Het standpunt van aI-Nairn dat een dichotomie tussen
mense~rechte~ en islam niet noodzakelijk is, dat "it is imperative to
reco~cI1~ and integrate the two types of discourse, or at least minimize
~e significance of differences between them" is waar." Teleurstellend
IS echter ~at het niveau van waaruit de strijd voor deze mensenrechten
moet .begl~en ~e laag en gechargeerd is door de invloeden en de
geschlederus. Hierdoor wordt de implementatie van deze rechten in
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om de positie van vrouwen in de wet te versterken.

12 Conc1usie

73



Noten

afzienbare tijd een utopie. De strijd voor gelijkheid tussen man en
vrouw in een niet-geseculariseerde Palestijnse staat is een overbodige
herhaling van de strijd in andere Arabische landen over een recht dat
in de 21e eeuw als een acquis beschouwd had moeten worden.

De informatie die deze bijdrage bevat is in belangrijke mate geba
seerd op de uitvoerige en vrij volledige onderzoeken verricht door
Lynn Welchman voornamelijk in de Westbank en het door Israel
sinds 1967 geannexeerde Oost-Jerusalem, te weten: Beyond the
Code. Muslim Family Law and the Sharia Judiciary in the Palesti
nian West Bank, Kluwer Law International, The Hague, London,
Boston, 2000 (hierna Welchman, Beyond the Code 2(00) en Islamic
Family Law. Text and Practice in Palestine dat in samenwerking
met het Women Center for Legal Aid and Counselling is tot stand
gekomen, Jerusalem, 1999 (hierna Welchman 1999). De politieke
situatie in de bezette gebieden was een belemmering voor het ver
krijgen van de vele publicaties en onderzoeken verricht door Pale
stijnse juristen en vrouwenorganisaties over het onderwerp.

2 De bevolking van de Westoever wordt geschat op ruim een miljoen
inwoners waarvan een deel in vluchtelingenkampen woonachtig is.
Na 1994 is een groot aantal Palestijnen dat na 1967 het land had
verlaten, teruggekeerd naar de Westoever. Bijna de helft van de
bevolking is jonger dan 15 jaar.

3 M. Rishmawi, On the legislation relating to palestinian children,
juli 1996. De volledige tekst van het onderzoek is te vinden op de
website van het Lawcenter van Birzeit University, onder "Public
ations" .

4 In tegenstelling tot de Palestijnse gebieden is informatie over het
christelijke familierecht in bijvoorbeeld Libanon zeer goed beschik
baar. Zie onder meer: I. Chahin, Anta wa'l-qanun (Familierecht
van de Grieks orthodoxe gemeenschap met inbegrip van de gelden
de regeling van de burgerlijke rechtsvordering voor deze kerk in
Libanon), Eerste deel, Uitgave van de Grieks orthodoxe diocese in
Beirut, 1994; gevolgd door publicaties door dezelfde auteur over
het familierecht van de katholieke kerk (deeI 2, 1995) en door deel
3 (1996) dat een vergelijkend onderzoek bevat tussen het christelij-
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ke en het islamiti~c~e familierecht in Libanon. De volledige wets
t~kste.n en handleidingen van de verschillende kerken zijn boven
dien III de boekhandels verbonden aan de verschillende kerken in
Libanon verkrijgbaar.

5 Deze voorrang ~an het islamitische recht in "gemengde" situaties
geldt nog ste.eds III de meeste moslimlanden waaronder Egypte. Zie
S. J\bu Sahheh, L'lmpact de la religion sur l 'ordre juridique, cas
de l Eg!pte, Non-musulmans en pays d 'islam, Editions universitai
res, Fnbourg 1979 en door dezelfde auteur, Les musulmans face
aux drous de l'homme, Bochum, 1994.

6 De ontwerpers van de Majalla hebben niet aIleen de meest heersen
de hanafi-standpunten overgenomen maar ook minder bekende en
aanvaarde opinies van dezelfde school. Zij hebben deze handelswij
ze gebaseerd op het gezag van de sultan die bevoegd wordt geacht
om een keuze tussen de verschillende hanafi standpunten te maken,
ongeacht het gezag ervan, wanneer de keuze gerechtvaardigd wordt
~?or ?et algemene bel~n~ van. de gemeenschap. Deze keuze moge
lijkheid van d~ sultan IS III artikel 1801 van de Majallah neergelegd
en heeft veel invloed gehad op latere codificaties van het islamiti
sche familierecht in moslimlanden. Zij werd in deze landen zelfs
u~tgebreid .~et een keuzemogelijkheid voor standpunten van aIle
vier soennitische scholen. In de Majallah is tevens gebruik gemaakt
~~n een an~ere "techniek" voor het hervormen van het recht name
~IJk het zwijgen over een bepaald onderwerp, b. v. het niet opnemen
III de wet. van de kwalificatie "moslim" bij de regeling van de
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getuigerus van niet-moslims als bewijsmiddel aanvaard, Welchman,
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fannherecht vmden in Libanon veel verzet door de verschillende
kerkgemeenschappen. De Libanese president stond in 2000 open
voor de gedachte en heeft het in het Libanese parlement te berde
gebracht. Uit de publicaties over het onderwerp en de media versla
ge~. in 2~1 blijkt het verzet tegen deze gedachte vooral door ker
kelijke lel~ers nog steeds groot te zijn. Zie hierover de publicaties
v~n _de .Libanese Democratische seculiere partij, o.m. Mashruh
qanun ikhityart muwahhad li 'l-ahwal al-shakhsiyya fi Lubnan,
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