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A. L. G. A. Stll Ie

Dlrecteur Konlnklljke NotarI~le 8"oeder9ChapllnternatlonaaI Jurldlsch

Instltuut

ISLAMITISCH HUWELlJKSVERMOOENSRECHT

1. Inleldlng

!.:1: Het Is wat merkwaardlg dat Ik vandaag vocr U sta met dlt onderwerp.

om met het onderwerp te beglnnen: ult datgene wat Ik bestudeerd heb, Is

mlj gebleken dat het grootste dee I van de lanclen waar de Islam een

overheersende Invloed heeft, geen tuwelljksvermogensrecht kent In de ztn

die In de meeste WesteurQJeSe landen wordt verstaan. Maar dat betekent

nlet dat van een tuwelljksvermogensrecht In het geheel geen SlYake zou

zljn: het tuwelljk heeft wei degelljk vermogensrechtelljke gevolgen. En ctat

Is voor U en mlj een gelUk. Immers, anderS had Ik moeten oonstateren c1at

het O!lderwerp c1at Ik vocr U zou moeten gaan bet'Andelen elgenlljk nlet

bestaat. En om U met die mededellng naar tuls te sturen Iljkt mlj nlet

julst. Daarvocr bent Unlet tot het laatst gebleven.

g. Vandaar dat Ik gemeend heb een aantal elementen ult het Islamltlsehe

recht te destilleren. die naar Nederlands reere gerekend worden tot de

gevolgen van het tuwelljk. In die zln heb Ik dan ook het verzoek van Uw

verenlglng opgevat. De vragen die Ik met U ga bet'Andelen, Ilggen dan ook

op het terreln van die gevolgen van het tuwelljk. In het Islamltlsche recht

wordt daarblj geen onderscheld gemaakt tussen de persxmlljke en de

vermogensrechtelljke gevolgen van het tuwelljk. Dlt ultgang:;punt hangt

nauw samen met het sta~nt dat het tuwelljk een gewone overeenkomst

Is en In beglnsel zlch nlet van andere overeenkomsten onderscheldt.

Om de gevolgen van het tuwelljk naar Islamltlsch recht toch zoveel met die

naar Nederlands recht te kunnen vergelljken, houd Ik de gebrulkelljke

kwallflcatles (naar Nederlands recht) van persoonlljke en

vermogensrechtelljke gevolgen aan.

!d. Aangezlen Ik hlervoor gesproken heb over Islamltlsch recht moet Ik

vooraleer Ik mlj aan het elgenlljke onderwerp wljd - eerst enlge

omschrljvlng geven van c1at begrlp. Ole noodzaak klemt te meer omdat - las

van de verschlliende scholen die worden onderSChelden blnnen de Islam - de
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meeste Islamltlsche lanclen tun elgen wetgevlng I"ebben op het gebled van

het personet .... en famllierecht.

In dlt verband Is het geed er op te wljzen dat, all-oewel er maar~ Koran

Is, er verschll lende ultlegglngen zljn van die Koran. De meeste van U z ljn

de scholen waarln die verschlliende ultleg van de Koran wordt gegeIIen wei

bel<end:

a. de sjaflltlsche

b. de hanafltlsche

c. de m4lakltlsche

d. de hanballtlsche.

Deze scholen behoren tot de :soennleten, dat wll zeggen de Ileden die de

:soennat\ de aloude tradltle van de Islam, h:log h:luden, In onderscheldlng

van de sjllten, die door de :soennleten als ketters worden beschouwd.

Ofschoon Ik blj dlt gezelschllp de aanwezlgheld van enlge element:alre kemls

van het Islamltlsche recht mag veronderstellen, IIjkt het mlj toch geed

hlerover nog enkele opmerklngen te maken.

Het IslamIt lsehe recnt omvat meee het fam I IIerecht:, het vermogensrecht en

het erfrecht. N let a I deze onderde len worden even gedeta I lleerd behandeld

als dat In het Westerse recht het geval Is, maar In theorle regelt het

Islamltlsche recht het gehele leven van de Mosllm. DoeI van Mohammed lag

dan ook nlet In het vastleggen van het recht:, ats wei In het doorvoeren van

een allesomvattend godsdlenstlg stetset. Zoals ook SChacht1 dlt verwoordt:

'His aim as a Prophet was not to create a new system of law; It

was to teach men how to act, what to do, and what to avoid In

order to pass the reckoning on the Day of JUdgement and to

enter Parad lse.:

In de Icx:p van de 1ge en 20e eeuw zljn grote delen van het Islamltlsehe

recht In onbrulk geraakt en vervangen door Westers recht. Resultaat van

deze recEl:ltle van Westers recht Is dat In de meeste Islamltlsehe landen de

gelding van het Islamltlsehe recht nu beperkt blljft tot het famlilerec:ht, tel:

erfrecht en het recht van de stlchtlngen. Ultzonderlngen hlerQJ zljn SIloedI

Arable. alsmede enkele Golfstaten.

Verhelderend voor wat betreft het berelkte In dlt opzlcht Is wet Raymond

Char 1es2 schr Ijft:

'Dans nombre de pays arabes, Ie regime des protections

(capitulations, etc.) aura ete A I'orlglne de la notion de

natlonallte. L'evolutlon s'accentuera avec 1'Qn:lu1ssement d'Etats



dlstlncts au seln de l'UlIma. 'ce erec entre res prlnc:lpes

IslamlQUeS et les regles des drolts oocldentaux relatives au

rattachement de l'lndlvldu a I'Etat n'a pourtant pas eu pour

resultat brutal Ie trlorrphe de ces dernle-es La pl\.l:lart des

O::ldes de la natlonallte promu 19l.M!s au COU'"S des dl!ml«'es cII!lCadl!S

par les pays arabes offrent une synthl!lSe entre les traditions

coranlques et les drolts occldentaux'. sent d'inspiration

brltannlQUe: la 101 jordanlenne du 4 fevrler 1954, et les textes

1raJ< lnes (101 oonst Itut loneI Ie 9 oct. 1924, mod. Z3 oct. 19:26et lOis

1928, 1941, 1950 et 1953). Relevent plutot de l'alll~geanc:e

jurldlque a notre Code du 10 oct. 1945: la 101 llbanalse du 31 de:::.

1946 (et 29 nov. 1949), Ie decret leglslatlf syrien du 4 fevr. 1953,

les lois IIbyenne du 18 avril 1954 soudanalse du 25 fevr. 1957,

St'loUdlte du 20 oct. 1954, res Codes tunisien de 1956 (refondu par

Ie d.-I du 28 fevr. 1963), marocain du 6 sept. 1958, et la 101

a 196rlenne du 27 mars 1963, rlllXlelent les textes tunisien,

marocain et franc;:als. Seuls les textes egyptlens (101 du 18 sept.

1950 mod. en 1953, laol R.A.U. du 22 juin 1958) presentent un

syst6me original, en posant en 1958, des jalons pour I'edlflcatlon

d'une natlonallte 'arabe', et en def Inlssant la natlcn er8be oomme

'I'ensemble des terrltolres qui s'6tendent de recean AtlantlQ,Je lllJ

golfe PersIque.' .

Voornoemde COd If lcatles ztjn In veel Islam Itlsche lanclen UM!nS getrulkt an

Inc:ldentele t-ervormlngen door te voeren. Deze Ingrepen hebben het

Islamltlsche recht en de ultleg daarvan VOOl" de dagelljl<se pral<tljl< van

Westerse jurlsten aanzlenlljl< ~lIceerd.

1.4. In dlt verband Is het van nut er op te wljzen dat de In de Koran

gegeven regels VOOl" het hUwelljl< en dus 001< VOOl" de gevolgen daarvan, In

de meeste Islamltlsche lanclen een vervolg hebben gel<regen In de

onderSChelden natlonale wetgevlngen. Daarblj zljn de hlervoc:r al eerder

genoemde scholen In de wetgevlng vaak duldelljl< herl<enbaar.

~ het gebled van de wetgevlng verdlent I!Jtm Inltlatlef blj:zaodl!re aardllc:tt:

een antwerp Eenvormlge wet betreffende het Personeel statuut (hlerna

I<ortheldshalve aan te dulden als antwerp EWPS). Het gaat daarblj om een

resultaat van een Mlnlsterleel COrnlte, In het leven geroepen elnd 1978, axr
het Eerste COngres van de Raad van Arablsche Ministers van Justltle, zeals

dat begin 1965 Is VOOl"gelegd aan die Raad.

Het antwerp bevat In 291 artll<elen een regellng met betrel<l<lng tot

huwelljl<. ontblndlng van het hUwelljl<, hl.ndellngsbel<waamheld en voogdlj,
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testamenten en ab Intestaat erfrecht. De tel<st van het Ontwerp Is ult het

Arablsch In het Engels vertaald door Jamal Nasir en afgedrul<t In zljn 1xleI<:

'The Islamic Law of Personal Status', 1986, London, biz. ~13. Zowel aan

de regels ult de Koran als aan de natlonale wetgevlngen en het CJntw«p zal

II< aandacht besteden.

2. Persoonlljl<e gevolgen.

U. Gemeen aan aile wetgevlngen Is de eerste verpllchtlng van de

echtgenoten, ten opzlchte van ell<aar, tot getrouwheld en l<ulsheld.

flJltenhUwelljl<se relatles zljn nlet t:oegestaan. De Marol<l<aanse wetgevlng

gaat zelfs zover dat de man recht heeft op de I<ulsheld van z tjn vrouw3.

In Algerlje IIgt de nadrul< ~ het blljven bestaan van de huwelljl<Sband en

de opvoedlng van de daarult voc:rtge5Pl"oten I<lnderen. De moderne

wetgevlngen beglnnen met de pllchten die op~ echtgenoten rusten,

gevolgd door de rechten die de vrouw jegens de man heeft en die well<e de

man jegens de vrouw heeft4.

De tel<st van de EWPS luldt:

The Rights of the Spouses

Article 41

the mutual rights and duties of the SIJQUSeS are:

(I) the lawful enjoyment by each~ of the ott-er;

(II) the ch!lstlty and faithfulness of each SIJQUSe towards the ott-er;

(III) lawful cohabltalon;

(Iv) decent compan lonshlp and mutual respect and affection and tTe caring

for the children and bringing them uP In such a way as to secure for them

decent rearing;

(vi) duer~ by each SIJQUSe to the parents and nearest of I<ln of the

other.

Article 42: the Wife's Rights vis-a-vis her husband:

(I) maintenance;

(II) permission to visit her parents and her I<ln In a prohibited

degree and to InVite them to visit her at the matrimonial home lDXTdlng to

decent custom;

(III) to retain her malden name;

(Iv) not to Interfere with her pr Ivate property Which she may d 1!:4XlSl! of

freely;
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(v) to avoid any physical or moral Injury to her;

(vi) to obSerVe Justice between her and ott-er" wives srould tre I'U!tland

have more than one.

Article 43:

The I1JSband's Rights vl$-a-vls his wife:

(I) to look after him and to obey his lawfu I orders of the

h:lUSehold;

(II) to look after. manage and take care of. the effects of

matrimonial home;

(III) to care for his children by her and to suck Ie them unless there Is any

IlI"4)edIment.

2.2. Maatstaf VOCJr wat door de man aan de vroow ats voedsel en kledlng

moet worden verschaft z ljn de stand en de gegoeclheld van de man; voor

h.Jlsvestlng en bedlenlng Is de stand van de vrouw bePalend.

Olt laatste zal welnlg problemen cpleveren. aangezlen er In de Islamltts::he

wereld een zeker standsbewustzljn best.aat, dat tot gevolg heeft dat men

blnnen z tjn elgen stand dlent te ruwerP.

De EgyptlsctJl en SyriSChe7 wetgevlngen verlagen dat de echtgenoten 'kUf'

zljn. dat wll zeggen van gelljke stand.

BIj de mallkleten en shllten wordt dlt verelste van de 'kuf' zo ultgelegd dat

de man mosllm meet z Ijn en z Ijn vroow meet kunnen oncterhoUdenB.

Het antwerp EWPS geeft cp dlt punt geen regels.

2.3. Voldoet de man aan z tjn verpllchtlngen. dan heeft de vrouw de

~IIChtlng hem In zljn ruls te VOlgen9.

Zender zljn toestemmlng mag zlj dlt ruls nlet verlaten. tenzlj het gaat om

godsdlenstlge pllchten te vervullen. zeals het touden van een pelgrllT'Stl:X:l"t.

Maar dan meet zlj daarblj vergezeld gaan van een familielid dat tot h!lar In

een verboden graad om te ruwen staat10.

Ook mag zlJ. zonder toestemmlng. een zleke ouder bezoeken11. Olt recht Is

gebaseerd cp het felt dat de rechten van de ouderS boven die van de man

gaan12 .

Indlen zlj In andere gevallen zender de verelste toestemmlng de ruwelljkse

wonlng verlaat, kan haar dat InhoUdlng van haar recht cp levensonderhoud

cpleveren (zle hlerna sub 4.4).

De vroow wordt dan be9Chouwd te zljn: nashlza, dat wll zeggen een vrouw

die weigert zlch te enderwerpen aan het gezag van haar echtgenoot
13

•
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De antwerp EWPS regelt deze materle nlet.

3. Vermogensrechtelljke gevolgen

;h!. In de Koran z ljn geen regels te vlnden die dulden co enlg

gemeenschaPPelljk verrnogen dat zoo ontstaan ten gevolge van de

ruwelljksslUltlng. noch In zakerrechtelljk. noch In verblntenlsrechtelljk

cpzlcht. In de praktljk komt men - zeker als men het Interne Nederlandse

recht als norm of als ultgang:spunt neemt - dan al snel tot de conclusle dat

er dUs ultslultlng van Ieder'e gemeenschap van goederen geldt tussen

geruWden wier ruwelljksVermogen cp de Koran gebaseerd Is. Olt Is een wat

eenvoudlge en naar mljn menlng typlsch Westerse voorsteliing van Zl5J<en. De

zakenrechtelljke scheldlng van vermogens zeals die In o.a. het Nederlllnd5le

ruwellJksvermogensrecht wordt gehanteerd. Is In de meeste Islamltlsche

rechtsstelsels onbekend.

Ebvendlen Is de aldus afgelelde 'algehele ultslultlng' geen Wet van Meden en

Perzen (om In stljl te blljven). Een - In hoofdzaak - Islamltlsch land als

IncloneSle heeft blj de herOod If lcatle van het ruwelljksrecht In 1974. de ult

Nederland geTlI¥Xlr1:eerde algehele gemeensct'ep van goedeI"en grotencleels

gehandhaafd. De (beperkte) gemeenschap Is In het adatrecht ook a I terug te

vlnden In de vorm van een maatschap tussen man en vroow14 . Ook SUriname

_ dat een grote Islamltlsche bevolklngsgroep kent, met VOCJr een deel elgen

rechtsregels - kent VOCJr aile geruwden tech de (SUrlnaamse) wettelljke

a 1gehele gemeensct'ep15.

Volgens het Islamltlsche recht, dat In dlt cpzlcht berust cp de Koran. heeoft

het ruwellJk geen InvlOed cp de vermogens van partljen COlomer16 merkt

hlerover cp:

'Le regime matrimonial legal. A notre connalssance, aucun

leglslateur musulman moderne n'a repuclle la solution ctessrooe

(sauf. naturellement, dans les pays 00 II a ete fait table rase du

droit musulman);

la theorle des regimes matrlmonlaux reste Inconnue. En pays

musulman par COI'lSl!lquent, aujourd'rul comme par Ie passe, Ie

statut patrimonial des gens maries n'est pas different de celul de

deux personnes etrangeres rune a "autre, sous reserve des deux

obligations IlrCX)I"tantes QUI sent mlses a la charge du merl: Io!I!!r.B"

une dot, entretenlr son ~. Les COdes marocain et tunisien dU

statut personnel ont meme mls fin a l'lncapaclte partlelle de la

femme marlee QUe connatt Ie droit malaklte.'.

Aan Raymond Charles17 ontleen Ik:



'Les hOmmes ant Ie pas SIT les femmes. par les dons qu'll leur II

octroyes, Oleu les II eleve 1Iu-dessus des femmes' (COrlln, IV, 38).

Toutefols, une carllCter-lstlQUe essentlelle ctJ I11III"IIIge Il1J!!UlrMn est

qu'll n'entrlltne aucun regime matrimonllli entre res 1!IXllD<. Dl!p.JIs

QUe Ie Pr~hete II amellere leur sort, les femmes marlees

~t une personnallte jurldlQUe Ir~lIdllr1teet ISle CllP!ICrte

Qui leur permet d'acQUerlr, allt!lner, ester en Justice sans

auter lsat Ion mar Ita Ie, nu lie c:ommunaute de biens ne leu" Irrp:l5IInt

une demlnutlo capitis; elles ne partlclpent pas aux crerges du

menage, et l'unlQUe restriction~ a oe 11ber-lIl1sne est - en

rltemall!ll<lte-I.lnterdlctlondedl:!llX.!B". sans "approbation du

conjOInt, de plus dU tiers de leurs biens propres".

Q> de tegensteiling In de IlIIItste ztn van belde hlervoor c:pgenomen cltaten

ten IIIInzlen van de besChlkklngsbevoegdheld van de gehUwde vrouw, Zlll

hleronder blj de be5Prel<lng van de bes::hlkklngsbevOegdheld van de getuwde

vrouw werden Ingeglllln.

3.2. Tech kent 001< het recht van de meeste Islamltlsche ranoen een aantal

regels van vermogensrechtelljke IIIIrd die nauw verband houden met het

slulten van een hUwelljk. Ik rel<en daartoe de hUwelljl<sg 1ft (In de ztn van

donatio pr~er IllPtlllS) en de pllcht tot onderhoud tljdens het hUwelljk.

3.3. Allereerst de Mahr of hUwelljksglft. .

De aard van de Mahr Is verschl I lend van het verschljnsel bruldschat dat blj

andere volkeren wei werdt IIIIngetroffen: hler gIIIIt het om een gift van de

man IIIIn de vrouw. De Marokkallnse wetgever omschr Ijft de Mahr alS:

'De elgendOm door de man gegeven om daarmee z tjn bereldheld

aan te geven een hUweIljk te s lu lten, een gez In te st Ichten en de

est I ·18grondslagen voor genegenheld en kameraadschap te v gen. •

In gelljke zln de Ontwerp EWPS:

Article 35

The dower Is the pr~y given by the hUSband to express his

willingness to marry.

Terzljde zlj hler ~gemer1<t dat de Jemenltlsche wetgevlng19 de walt (de

voogd van de brUld)20 recht heeft ~ een bedrag In rlalen21 ter waarde van

vier pond goud, zulks ter bestrljdlng van de kosten der brulloft.

Olt recht van de walt stIIIIt los van de rechten die de brUld ~ de Mahr

heeft.
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3.4. Van een 'koc:psom' van de man om zich zo een vrouw te verwerven Is

geen :lPr"ake. Olt brengt met zlch dat de Mahr In die zln nlet gezlen meet

werden als een bruldschat In de gebrulkelljke betekenls van het woad.

In Mohammed's tljd was die bruldschat In de z ln van koc:psom In Arllblt!

ongetwljfeld In zwang. Kennelljk leldde dlt S)'steem tot ongewenste

gevolgen, Indlen de walt de brUldschat voor zlch zelf wilde 1'a.Jden. Van::talIr

In 50era 4, vers 5:

'En geeft uwe vrouwen Insgelljks hare hUwelljksglften, ....

Het ultgangspunt dat de Mllhr geen koeosom Is, blljkt voorts ult het felt

dat deze geen essentlale noch een voorwaarde Is voor de totstandkomlng

van het hUwelljk.

Hlervoor redeneren Islamltlsche rechtsgeleerden ars VOigt: echtscheldlng Is

aileen mogelljk nadat een hUwelljk rechtsgeldlg tot stand gekomen Is.

8:>vendlen, zo leren Zlj, staat In de Keran dat er geen zonde Is begI!lIII'l ctx:r

degene die van zljn vrouw geschelden Is voordat het hUwelljk geo::lI'l!U11ee

Is of overeenstemmlng bestaat over de hUwelljksglft22.

Hlerult vloett voort dat een hUwelljksslultlng geldlg kan ztjn, zender

vermeldlng van een hUwelljksglft.

In het algemeen kan men zeggen dat de Mahr ats een~ van het

hUwelljk bes::houwd meet worden.

De hanaflten bes::houwen de Mahr ~ grond daarvan als een essentleel

onderdeel van de hUweII jkssluIt Ing23.

3.6. Van het recht van de vrouw ~ de Mahr kan nlet door overeenkomst

werden afgewel<en.

In vele wetgevlngen Is deze regel terug te vlnden, onder andere In SyrI#4,

Irak25, Jcrdanl~, Tunesl~, en Marokk028.

De Ontwerp EWPS bevat In artlkel 33:

Article 33

Fer the marr lage contract to be va lid, It must CO/lllly with the

fo1I0wIng Cond It Ions:

(I) .

(II) no dower Shall have been waive;

(III) ........

Het recht ~ de Mahr verjllllrt nlet In Syrl~, Marokko3:>, en Tunesl~l.
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3.7. Waarult dlent de t1Jwelljksglft te bestaan7 Deze vraag heeft rowel

betrekkloo q:l de I'oedanlgheld (waar bestaat de MatT ult7) als de

tDeveelheld.

De lJ"enzen met betrekk 100 tot waarult de t1Jwelljksglft bestaat z ljn rulm.

ledere zaak waarvan de waarde In geld ultgedrukt kan worden, getrulkt kan

worden en In rltueel q:lZlcht zulver ~.

De Ontwerp EWPS vermeldt hleromtrent hetzelfde:

Article 36

Everything that can be a lawful object of obligation Is a valid

dower.

Zo kunnen orroerencte goecferen. vee, gewassen. bClaa Ide voorwerpen 01 een

vruc:htgebrulk voorwerp van de MatT ztjn. Wljn en varkens daarentegen

nlet, ook nlet als de vrouw ctTlsten of jedln (hltablyya) Is.

Evenmln kan ais MatT worden aangemerkt een verpllchtlng die de man q:l

zlch heeft genomen, bljvoorbeeld geen andere vrouw te trouwen.

De geschonken goec:teren moeten bovendlen gespeclflceerd zljn: 'een paard'

Is nlet voldoende; wei 'de drlejarlge brulne ruin met de Witte bles'.

3.8. De grootte van de MatT kent - afhankelljk van de schXll waartoe men

behxrt (en q:l lJ"ond daarvan ook In de' landelljke wetgevlng) zekere

grenzen.

Zo bestaat er blj de malaklten een ondergrens van een kwart gouden dinar

of drle zllveren dlnar33.

De hanaflten houden een minimum aan van 10 dlrham34.

De malaklten gaan ult van een minimum van 3 dirham; de overfge scroten

en de sjllten kennen geen mlnlmum35.

De wetgevlngen van Syrle36 en Marokke37 hebben dlt expressls verbis

cpgenomen. Artlkel 19 lid 1 (Irak) en art Ike I "'" (Jordan Ie) bepalen dlt

IIll> lie let.

Indlen geen MatT overeengekomen Is, houden de Shllten een maximum aan

van 5CO dlrham38.

Ook de Cruzen kennen een maxlmum39. In 1966 Is dlt gesteld q:l 3.0::0

Israellsche ponden en In 1969 q:l 5.0::0 IL04Q.

Met betrekk Ing tot de hXlgte van de MatT kan neg worden q:>gemerkt dat

- onder zekere voorwaarden - vermeerderlng of vermlnderlng van de MatT

mogellJk Is.

Met name de sunn leten en de shllten beroepen z Ich dUrb IJ q:l soera 4. vers

24:

'Het zal geen mlsc:taad van u ztjn, Indlen glj daarenboven een

andere overeenkomst met elkander aangaat, na het volvoeren van
wat Is voorgesctTeven.'.

Deze q:lvattlng Is ultgewerkt In artlkel 63 Jordanle en In artlkel 5 (Wet

34/1975) Syrle.

:!.:!. Q)gemerkt werd hlervoor al dat de MatT aan de bruld In elgendom

toekomt. ZIj Is ook de enlge die hlerover kan beschlkken.

Van een mar Ita Ie macht ten aanz len van dat vermogen Is geen !p"ake.

Moderne wetgevlngen vermelden dlt dan ook Ultdrukkellj~l. evenals de

Ontwerp EWPS:

Article 37

The dower Is the sole prq:le.-ty of the woman which she can

dispose of the way she likes. Any condlton to the contrary Shall

be void.

3.10. Nu Is vastgesteld wat de aard van de MatT Is, wat de hXlgte en aan

wle deze toekomt, rest neg de vraag wanneer zlj dlent te worden voldUn.

Ofschoon denkbaar zou zljn dat de MatT ter gelegenheld van of kort na de

t1Jwelljksslultlng zou worden betaald, Is de praktljk dat de huwelljksglft In

twee 'termljnen' wordt betaald: een deeI wordt blj de t1Jwelljksslultlng

betaald; het resterende deel wordt q:l termljn gezet.

In de wetgevlngen van Syrle"'2. Jordanle"'3. Irak""'. en Marokko045 Is deze

aan de Sharla ontleende liPlltslng ultdrukkelljk vermeld. De Jc:n:l!Ianse wet.A6
stelt het verelste van sctTlftelljke overeenkomst strekkende tot: betallng In

twee, blj gebreke waarvan het bedrag van de MatT In een keer q:>elsblw' Is.

In Egypte Is het de gewoonte dat de MatT In twee helften ~lItst wordt.

Wordt omtrent het tljdstlp van ultbetallng van de Mahr nlets

overeengekomen, dan dlent deze te worden voldaan blj het elnde van hat

t1Jwelljk. dus blj echtscheldlng of blj overlljden van een derec~.

Ook deze praktljk Is q:>genomen In de antwerp EWPS:

Article 38

(a) The payment of the whole or part of the dower may be

PI"OIIl>t or deferred at the time of the contract.

(b) U1der a valid contract, the wtl:lle dower Shall be payable, and

st"e.1I be confirmed on COIl!lUmmatlon or death. The deferred part

of the dower Shall become payable on death of separation unless
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It Is of:t-erwlse stipulated In the contract. The divorced woman

befere consummation s/l!l.1I be entitled to half the dowl!r If It was

specified, otherwise the JUdge st"ell erder fer t-er the eQUivalent

to half the ct:lwer of the eQUal.

~. Hlervoor was ~aJc:e van de ncxxlzaak de Matr te spec If lceren: 211

Matr a I-mussamma. Maar wat nu a Is zo'n spec If !cat Ie ontbreekt? Zoa Is

hlervoor reeds aangegeven dlent de Matr als een ~ van de

t"Uwelljksslultlng gezlen te werden. Cit brengt met zlch dat Indlen geen

af~ over de Matr gemaakt, oeze tech versctuldlgd Is. De term Is dan:

matr al-mlthl. De l'I:logte van de Matr Is dan afhankelljk van de sctool

waartoe de l'uwenden behoren. In beglnsel Is de Matr zo h?Og ers doOr In

een vergelljkbaar l'uwelljk werd overeengekomen. In de soennltlsche en

sjlltlsche scholen werdt als gelljke van de l'uwende vrouw beSChouwd een

vrouwellJk fam I lie lid van vader9<ant: een zuster. een zuster van hIM vadEr

of een ct:lchter van een braer van haar vader. Ontbreekt In de vaderllJke

Iljn een vergelljkbare vrouw. dan meet de h?Ogte werden vast:gesteld aan de

hand van vergelljkbare vrouwen In een famille die overeenkomt met de

famille van de vader van de bruld. Vergelljklng met vrouwen In de famille

van moederszljde Is nlet toegestaan. Q:l dlt punt verschlilen de sjafleten die

blj gelJreke van vergelljkbare vrouwen In de vaderSlljn, de vergelljklng

zoeken blj bloedverwanten die wat betreft leeftljd, Q)voedlng, rljkct:lm.

schOonheld of eerder l'uwelljk het meest met de bruld In~ overeenkanen.

4. LevensonderhoUd

4.1. Of schOon het verstrekken van levens:>nderhoud near Neder lands recht

nlet tot de vermogensrechtelljke gevolgen van het l'uwelljk wcrdt gerEkend,

kan het wei als een onderdeel van het l'uwelljksvermogensrecht gezlen

werden.
Met name tltel 6 van Boek 1 BW legt aan de echtelleclen een aantal

verpllchtlngen Q) die voor een dee I overeenkomen met de Islamltlsche

verpllchtlng tot het verstrekken van levensonderhoUd (nafaQa).

4.2. Q:l grond van de st"erl'a rust Q) de man de verpllchtlng de vrouw te

onderhOUden48. Cit recht Q) onderhoUd best!lat ult voedlng, kledlng. wooing.

tolletbenOdlgdheden• medlcljnen. artsenkosten. en de n:xllge becllencten Indlen

de vrouw een zodanlge soclale posltle bezlt, dat zlj nlet zander kan, of

Indlen zlj zlek Is. De modernere wetgevlngen, waaronder die van Algerlje,

IraJc:. Jordanl!!! en Syrler49 bevatten hleromtrent bepallngen. Q:l min of meer

vergelljkbare wljze geven de Egyptlsc:he en MarOkkaanse wetten l'un

rege IIngSO.
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4.3. De onderllJUdspllcht ontstaat:

a. Indlen !PI"aJc:e Is van een geldlg l'uwelljk;

b. Indlen de vrouw zlchzelf In de macht van de man brengt

(tamkeen).

c. Indlen de vrouw voor de dUlr van het t"Uwelljk de wettlge

bevelen van de man geh:xJr"zaamt.

Deze regel Is gebaseerd Q) de Sharl'a en terug te vlnden In de

onderSChelden wetgevlngen.

In Jordanl!!! en Syrl!!! geldt de bepallng zelfs Indlen de echtelleclen van

verschillend geloof zljn51•

Blljft de vrouw In haar oUders l'uls wonen dan geldt In Jordanl!!!, IraJc: en

Syrl!!! het recht Q) levensonderhoUd ook, tenzlj de man hear ultgenodlgd

heeft blj hem In te trekken en zlj geen geldlge reden heeft dat te

welgeren52.

4.4. In een aantal gevallen Is de man geen onclerhoUd aan ztjn vrouw

verscl'uldlgd:

a. a Is de vrouw In de gevangenls zlt53 (llOIl1S zelfs als zlj

OflSCt"Uldlg Is);

b. als de vrouw zonder toestemmlng van hear echtgenoot

bu Itensl'u Is gaat werken5".

In een nleuwe Egyptlsche wet van 1965 Is een wat rulmere Q)vattlng

neergelegd:

'Verlaat de vrouw de echtelljke wonlng zander toestemmlng van

de man, dan Is zu IkS geen grand voor het onthouden van het

levensonderhoud. voorzover het Islamltlsche recht zulks~

aan het gewoonterecht werdt ontleend of werkelljk noodzakelljk

Is, respect.levelljk zlj de wonlng verlaat om I"eIr wettelljke!rtleld

te verrlchten.,55.

Hlervoor (In 2.3) gaf Ik reeds aan dat de ongehoorzame vrouw (nashlza)

hear recht C¥> levens:>nderhoud verllest. Zo zal C¥> grond van artlkel 75 Wet

C¥> het Personeel Statuut (Syrll!) de vrouw 'nashlza' zljn Indlen zlj tegen de

wll van de man bultenst"Uls gaat werken. Vocr de shllten Is een vrouw reeds

ongehocrzaam Indlen de vrouw de echtelljke rechten van de man negeert.

Zo Is een vrouw die Zander toestemmlng van haar man (of de rechter) geld

leent, voor de shllten 'nashlza'.

Het recht C¥> levens:>nderhoud Is er nlet gedlrende de tljd dat de vrouw

'nashlza' 1s56; keert zlj terug dan t-erleeft hear recht weer.
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voorts dlent de vrouw de man Q) zljn relzen te VOlgen, tenzlj In de

l'uwelljksakte daaromtrent een afwljkende bepallng Is epgelOieP'7. Tot slot

Is nog van belang het geval dat een vrouw~ ander geloof aanneemt58.

4.5. De Kcran geeft welnlg aanWIjZlngen over de Int-oud van de nafaQa:

't..aat hem, die overvloed t'eeft, naar everredlgheld van zljn

overvloed In het ondert-oud van de moeder en de min vocrzlen,

en laat hem wiens Inkomsten beperkt ztjn, geven, overeenkomstlg

datgene wat God hem gesch:lnken heeft'.59.

De l"e.naflten lelden ult die regels af dat het levensonderhoud voldoende

meet z Ijn vocr de behoeften van de vrouw.

De sJafliten ontlenen dlt onderhoud echter aan de Sharl'a, maar komen tot

hetzelfde resultaat als de l"e.naflten en zljn met hen van menlng dat de

posit Ie van de man bepalend I~,

~. De mate van levensondert-oud ken Q) grond van de posltle van de man

en de mark1prljzen worden vert-oogd of verlaagd. De meeste wetgevlngen

kennen een grate rol toe aan de rechter die door de vrouw hlerover

geadleerd kan worcten6 1. Het valt Q) dat deze wetgevlngen In de2e gevallen

de mogelljkheld van door de rechter te geven vocrlQ)lge maatregelen

kennen.

4.7. De Ontwerp EWPS gaat Q) nagenoeg ai, deze zaken In:

Part V

Effects of Marriage

O'l!lpter I

Malntenance-General Provisions

Article 47

(a) Maintenance sl"e.11 InclUde food, raiment, touslng, cIcX::tOrsand

servants fees, medicines and all amenities of tunan life eocx:rdlng

to custom.

(b) the grounds for entitlement to maintenance are matrimony,

blood relationship and a covenant.

Article 48

In the determination of maintenance, consideratIOn nil be tlll<en

of the condition of the maintainer, the condition of the subject

of maintenance, and the economic situation In terms of time and

place.
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Article 'IS

(a) Malntenace may be Increased or r---"
-.......,.,. accord Ing to

Cl"e.nglng conditions.

(b) No action for Increase or decrease of malnt
enance sl"e.11 be

heard before six montt'6 from the COUrt cr""- of
...... paying

maintenance, ex~t under exceptional Circumstances.

Article 50

The continuous maintenance Sl"e.11 l"e.ve a privilege over all otrer
debts.

(c) The Increase of decrease of the maintenance sl"e.1I be crdered

from the date of the legal suit.

Article 51

The sustenance of the needy Is a duty~ him wto has excess,

Section 1

Maintenance for the Wife

Article 52

(a) The maintenance of the Wife sl"e.1I be a dUty on her IlJsband

as from the time of a valid contract.

(b) The wife may contribute to the maintenance of the family If
she has means.

(c) The wife wto has means shall be u"""- the
."""" obligation to

maintain the family during the IlJsband's Inselveney,

Article 53

The Wife shall not receive under a court order the
mil.Intenance

of two years prior to the legal action, unless otherWise agreed
~ between the l!IPOUSes.

ArtiCle 54

During the examination of the maintenance action the J
' Udge may

crder, at the reQUeSt of the wife a +_
, -.o, ...... ary maintenance for

her, such an order being Immediately enforceable under the law.

Article 55

The l'usband shall be under the obligation to provide maintenance
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for his wife In her Iddat of divorce. repudiation or annulment,

unless she Is disobedient.

ktlcle 56
The woman Qtl5ef"vlng the I~t of death srell be entitled to live

In the matrimonial rome for the dLratlon of the I~t unless she

leaves It of her own free will.

Article 51
The wife sl"ell not be entitled to any maintenance In the

following cases:
(I) If she leaves the matrimonial rome wltt1:lUt a just excuse;

(II) If she denies the tulband aeess to the matrimonial home

w Itt1:lUt a just excuse.
(III) If she works outside her rome wltt1:lUt her tulband's consent

unless he prevents her from working arbitrarily;

(Iv) If she refuses to trave I with her IUlband wItt1:lUt an excuse.

Article 58

The Wife's maintenance shall lapse:

(I) on payment;

(II) on discharge;

(III) on the IUlband's death.

Article 59
The hJSI:;land shall proVide for his wife at his residence a safe

aceomodatlon befitting their condition.

Article eo
The Wife sl"e.1I live With her tulband In the accomodatlon he

provides, and sl"e.1I leave the same with him unless she hes

stipUlated otherwise under the contract. or unless the move Is

meant to cause her InjLrY·

Article 61
(a) The hUsband may l"e.ve. staying with his wife In the

matrimonial home. his children from another wife If he Is und.er

obligation to maintain them. and his parents, provided no Injury

sl"e.1I befa II her as a oonsec:JI.,lenc thereof.

(b) The wife hes no right to l"e.ve living with her In the
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matrimonial home for children from another l"usband unless they

l"e.ve no other guardian epart from her. or the l"usband consents

thereto explicitly or by 1lTQllcatlon.

(C) The l"usband may withdraw his conserrt:.

Article 62

The tulband hes no right to l"e.ve living With his Wife In the

same matrimonial home another wife of his unless the first Wife

COllge"ts thereto. She may Withdraw her conserrt: wheneVer she

likes.

5. De l"e.ndellngsbe!<waamheld van de geh.!wde vrouw

~. Ofsch:lon In de meeste (Westerse) lanclen de handellngs<on)bel<waamt"eld

van de vrouw geen rot meer llPeelt In de jLrldlsche exegese, rl./st bl./ de

gedachte aan het Islamltlsche recht In de praktl./k voortdurend de vraag of

een Islamltlsche vrouw wei handellngsbekwaam Is.

Hlervoor hebben wl./ gezlen dat zulks wei het geval Is. In enkele

wetgevlngen wordt dlt 001< met zoveei woorden gezegd.

5.2. Toch zltten er enkele addertjes onder het gras. Allereerst kent de

Malakltlsche school een enl<ele beperklng.

Michel Taverne62. zegt hlerover:

'Conformement aux r~les tradltlonnelles, la Mudawwana donne a
la femme plelne Ilbert1!l de gestlon de ses biens prQ)l"e5; Ie code

de statut personnel a meme Sl.CJprlme Ie droit de regard exlstant

SIr une eventuelle donation effectue par I'~ au prof It de

tiers.

La femme n'a, d'autre part, aucune charge dans Ie marlage.

Neanmolns, I'artlcle 129 apporte une certalne restriction: I~

Ie we n'a pas les moyens crentretenlr son enfant et que la ml!re

est r lcre, cette dErnlere est redevable de la pension a II menta Ire

vis-a-vis de I'enfant: .

Ult bovenstaand cltaat bll./kt dat Michel Taverne gedeeltelljk een andere

menlng Is toegedaan dan Raymond Charles, zoels hlenlOor - In 3.1.

geclteerd. Aangenomen mag echter worden dat~ bedoeld t'eeft dat de

vrouw bl./ wl./ze van schenklng over nlet meer dan een/dErde gedeelte van

haar vermogen mag beschlkken. Dlt kan worden afgeleld ult de

geraadpleegde IIteratuLr die deze klassleke malakltlsche beperklng

vermelden.



94

Ten aanzlen van de bevoegdheld van de ge/l.Jwde vrouw om over haar

vermogen te be9::hlkken. vermeldt Y. Llnant de eellef0nct;S3:

'Le erolt mall!:l<lte est Ie seul a avolr Instaure une Incapacltt!l, du

reste tn!s rt!ldulte, de la femme mer tee, touchant deUx actes a

titre lTatult: la dOnation entre vlfs de plus du tiers de ses bler'1!;,

et Ie caut lonnement consent I au prof It d'un etranger a la fam Ille.

En ce QUI concerne Ie pret:, QUI est tou./OUrS gratu It en ero It

musu Iman, la QUest Ion est controverSl!le chez les jur Istes

ma II!:I< Ites' .64.

Q:l biz. 197 vervolgt Llnant de eellefonds, a.w.:

'La raison n'a pas paru sufflsante, c:ependant, au 16glslateur

mall!:l<lte cont~aln,pour l'lnclter a conserver cette eaptlcn

aux prlnclpes g8lt!lraux du droit musulman, et les deux cxxJes du

StIltut pesonnel d'lrc>lratlon mall!:l<lte (tunisien et marocain) ont

lalsse tornbel'" cette dl!POSltlon QUI leur a semble encore plus

anormale de nos jours QU'II y a n.JIt stec Ies, QUIlnd Ibn Hazm

s'/lWllQUalt, tout a la fols avec fougue et Iroole, a en altlQ.ll!r Ie

principe. Bien mleux, Ie Code marocain ctu Statut personnel (art.

35, at. 4) dans la cralnte Que son silence sur la QUestion ne solt

Interprete comme un renvoi aux r6gles classlQUes du erolt

mall!:l<lte, a prls sotn de preclser Que I'epouse a 'I'entlere liberte

d'admlnlstrer et de dl!POSer de ses biens sans aucun contrOle du

marl, ceiui-ct n'ayant aucun pouvolr sur les biens de s:n l!p:Juge.'.

Volgens Bergmann/Ferld, Marokko, biz. 15 Is de vraag of voor de

Marokkaanse gehuwde vrouw alsnog de beperklngen zoals hlervoor

omsctTeven gelden, nos steeds omstreden, zulks door de Invoerlng van

artlkel 82 WetbOeI< cp het Personeel Statuut en het Erfrecht, welk artlkel

In Dult:se vertallng, ontleend aan Bergmann/Ferld, a.w., biz. 30. luldt:

'Aile In dlesem Gesetz nlcht geregelten Faile sind unter

Bezugnahme auf die herrs::hende LeITe oder die st!ndlge

Recht:$Yecn.Jng nach der malekltls:::hen SCn.Jle zu ents:::helden'.

Vermeldenswaard Is tenslotte nos COlomer In Juris Classeur, a.w., 1985,

nummer 161 die te dler zake cpmerkt:

'On est meme en erolt de penser, au vu de la formule claire et

nette de I'artlcle 35. Que les cad If lcateurs marocains n'ont pas

voulu conserver 1'lllC8P/l.Clte ~Iale QUI. en rIte mall!:l<lte,f~

la femme marlee dt!lslreuse de se porter caution dans l'lnteret

excluslf d'un tiers ou de falre une I Ibt!lral Ite entre vlfs (elle dOlt

alars obtenlr I'autorlsatlon de son marl, ctu molns lorsQUe plus du
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tiers de sa fortune ae trouve concerne).'.

g. Maar blJ dlt alles zal wei bedaCht moeten worden dtlt de vrouw In de

IslamltlSChe cptlek I'wlar man moet QetDorzamen. Olt wordt In veel gevallen

aldus ultgelegd dat de Yrouw, vooraleer een handellng te Ondernemen,

dtlarvoor toestemmlng aan haar man vraagt. Q:l die wljze ontstaat het

:sprookJe (maar nlet van 1CXO-en-1 nacht) dtlt de ISlamltlS:::he vrouw

handellngsonbekwaam Is. Maar voor zover mIJ bekend Is een recht:stBndellng

die In strljd met deze geh:)orzMmheld:;pllcht van de Yrouw wordt verrlcht

door I'wlar wei geldlg. Olt brengt met zlch dtlt de Yrouw als handellngs

bekwMm moet worden bescl"ouWd.

6. I-UwelljkSl/OOl'"waarden

~. In dlt verband kan Ik volstaan met te verWljzen naar het ~el van De

~ In WPNR 5482 en 5483 (1979). Q:l heldere wljze zet hlj daar ultee-;:;

dtlt wat In Nederlandse verl"oudlngen a ls hJwelljkse voorwaarden wordt

OlllSCtTeven In de IslamltlS:::he vtste cp het t'uwelljk als Onderdeel van het

n.Jwelljkscontract bescl"ouwd moet worden.

6.2. Olt ultgangspunt brengt met zlch mee dat de regellngen In zo'n

n.Jwelljkscontract nlet n/l./l.r belleven kunnen lulden.

AIln Fyzeef56. ontleen Ik een ulteenzettlng van de mogelljke regellngen die

echtgenoten In n.Jn n.Jwelljkscontract kunnen cpnemen.

'Ameer All t'olds that the fOllowing stipUlations would be

enforceable at law: I) That the hJsband shall not contract a

3eCOnd marriage during the existence or continuance of tte first.

(We Shall dls:::uss this QUestion more fUlly later). II) That the

hJsband Shall not remove the wife from the conjugal domicile

wltl"out her consent. III) That the hJsband Shall not absent

himself from the conjugal domiCile beyond a certain specified

time. Iv) That the hJsband and the wIfe shall live In a specified

Place. v) That a certain portion of the dower shall be paid at

once or Within a stated periOd, and the remainder on the

dlS90lutlon of the COntract by death or divorce. Vi) That the

hJsband shall pay the Wife a fiXed maintenance. vII) That he

Shall maintain the children of the Wife by a former hJsbelnd. VIII)

That he shall not prevent her from reclevlng the visits of her
relat Ions whenever she likes.'.
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