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[)-S. N. Kruljs Voorberge

Werkzaam blj het Mlnlsterle van Bultenlandse Zaken

DE NIEUWE EGYPTISCHE WET Of' HET PERSONEEL STATWT

In junl 1979 kondlgde President Anwar at-seoat een wet af 'Ter Wijzlging

van enlge Bepallngen van de Wetten cp het Personeel Statuut'. De Wetten

cp het Personeel Statuut z Ijn van groot belang voor iedere Egypt is::he

mosllm. Voor de mosllmbevolk Ing van Egypte (ong. 9)% van de nu In totaa I

reeds 50 mlljoen Egyptenaren) vormen deze wetten de jurldis::he grondslag

voor tl.Jwelljk. verstotlng. echtscheldlng, allmentatle en wat dies meer zlj.

Een wljzlglng van enlge betekenis In oeze wetten Is dus van dlrecte Invloed

cp de levensomstandlgheden van Indlvlduele Egyptenaren. Mede cp grond

hlervan kunnen de Wetten cp het Personeel Statuut zlch verheugen In een

grote belangsteliing van de Egyptls::he publleke cotnre.

De door President al-sadat afgekondlgde nleuwe wet no. 44/1979 glng dan

col< nlet oncpgemerkt voorblj. Sterker neg, de afkondlglng van Wet no.

44/1979 ontketende om ulteenlepende redenen een storm van

verontwaardlglng. COnservatleve mosllms meenden dat Wet no. 44/1979 te

ver glng en In strljd was met de Sharl'a. Meer Westers georlenteerde

Intellectuelen daarentegen waren van menlng dat de wet neg lang nlet ver

genoeg glng 'E!n bovencten met de srer ra te verenlgen vier.

Dezelfde Wet no. 44/1979 were, weoerorn temldden van een golf van

publlcltelt, In mel 1985 cp forme Ie gronden ongrondwettlg verk laard. Deze

gebeurtenls was voor zowel voor- als tegenstanders van wijzlgingen In de

Wetten cp het Personeel Statuut aanleldlng de dls::ussle over dlt onderwe-p

te hercpenen.

De Egyptls::he autorltelten vaardlgden echter temldden van deze dtscussle

met grote voortvarendheld In juu 1985 een nleuwe wet cp het Personeel

Statuut ult (no. 100/1985) die, cp een enkele cpmerkelljke ultzondering na,

Inhoudelljk grotendeels overeenkwam met de controversjele Wet roo 44/1979.

fobe dlt ges::hledde en wat de achtergronden waren van de controverse ra'1d

Wet no. 44/1979 zal In het hlernavolgende beschreven worden.
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A) Achtergrond

Wet no. 44/1979 werd ultgevaardlgd ter wljzlglng van de twee bestaande

Wetten cp het Personeel Statuut. Dlt waren:

a) Wet no. 25 ult 1920 Inzake de 'Bepallngen betreffende het

Levensonderhoud ('Nafaqa') en enlge Kwestles betrekklng hebbend Cp het

Personeel Statuut' en

b) Wet no. 25 ult 1929 Inzake 'Enlge 8epallngen betrekklng hebbend co het

Pet"S)nee I Statuut'.

De twee wetten ult 1920 en 1929 bevatten slechts een gering aantal

bepallngen. Wet no. 25/1920 bestaat bv. ult slechts 13 artlkelen en Wet no.

25/1919 ult 25 artlkelen. Aile zaken die nlet geregeld worden In oeze twee

wetten moeten, volgens het Reglement van de Sharl'a-rechtbanken van 1931

(Wet no. 78/1931, art. 280) beoordeeld worden volgens de meest

gezaghebbende leermen Ing van de SChool van Abu Han Ifa 1.

Afgezlen van de Inveerlng van enlge procedure Ie maatregelen werden In de

perlode 1929-1979 geen wljzlglngen In de Wetten Cp het Personeel Statuut

aangebracht. Het felt dat de Wetten Cp het Personeel Statuut gedurende fO

jaar ongewljzlgd bleven wll nlet zeggen dat In deze perlode geen poglngen

gedaan werden om wetswljZlglngen In te voeren. Met name wat meer

westers georlenteerde Intellectuelen meenden dat de twee wetten ult 1920

en 1929 nlet voldOen aan de elsen van de ~Iexe tWlntlgste eeuwse

Egypt Is:::he maats:::hIl:PIj. Z Ij erveeren het achterwege b II./Ven van een

vastomlljnde en ultpuUende Wet Cp het Personeel Statuut ats een groot

gem Is.

Met de regelmaat van de kick kwamen dan ook wetsvoorstellen q:> tafel ter

wljzlglng van of aanvuliing Cp de wetten van 1920 en 1929. Zo werden

tussen 1929 en 1979 mlnstens 9 maal voorstellen ter beperking van

polygamle en het eenzljdlge verstotlngsrecht voorbereld en In sommlge

gevallen zelfs ter bet'andellng blj het Parlement Ingedlend. Stuk voor stuk

stu Itten deze voorstellen echter Cp bezwaren van de conservatleve

mosllmlobby In het Egyptls:::h Parlement en daarbulten.

Ultelndelljk was het President al-sadat zelf die In maart 1978 een beroep

deed Cp het Egyptlsche Parlement om een nleuwe Wet Cp het Personeel

Statuut voor te berelden 'ter bes:::hermlng van de Egyptlsche vrouw·2. Het

Parlement maakte er echter geen t'aast mee een dergelljk wetsvo:rstel cp te
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stellen. Teen aan het elnd van het parlementalre jaar 1978-1979 nog steeds

geen nleuwe wet In zlcht was nam de President het heft In elgen t'anden.

Gebrulkmakend van z ljn presldentl~lebevoegdheld tljdens een parlementalr

reces decreten met kracht van wet ult te vaardlgen kondlgde hlj ee 20 junl

1979 Wet no. 44/1979 'Ter Wljzlglng van enlge bepallngen van de Wetten cp

het Personee I Statuut'. In aanmerk Ing nemend dat conservat Ieve

mosllmgroeperlngen In de voorafgaande 50 jaar leder voorstel tot wljzlglng

van deze wetten hadden weten tegen te houden Is het nlet verwonderlljk

dat Wet no. 44/1979 onm Iddell Ijk omstreden was.

De Discussle rOnd Wet no. 44/1979

De dlsc:ussle rond Wet no. 4411979 concentreerde zlch rond drle punten. Dlt

waren:

a) De Inhoud van de wet.

b) De persoonlljke betrckkenheld van de President blj de wet.

c) De wljze van afkondlglng van de wet.

a) De Inhoud van de Wet

Alhoewel bljna elke afzonderlljke bepallng van Wet no. 4411979 In meer of

mlndere mate cpzlen baarde bevatte de wet twee artlkelen die, met name

blj conservatleve rnosttms, Insleegen ats een bllksemschlcht blj heldere

heme I. Het betrof hler ten eerste de bepallng dat polygamle zonder de

Instemm Ing van de eerdere echtgenote{s) werd bes:::houwd als s:h:ldelljk vo::r

deze echtgenote{s) en t'aar het recht gaf Cp ontblndlng van t'aar huwelljk.

Het andere geruchtmakende art IkeI betrof de bepa II ng dat een verstoten

vrouw In het (voormallge) echtelljke huls mocht blljven wonen zolang zlj

klnderen urt het ontbonden huwelljk In kwestle verzorgde.

1) Polygamle.

De hlerboven genoemde polygamle-clausule was een ultwerklng van een

mogelljkheld die reeds ges:::t'apen werd In Wet no. 25/2929. Artlkel 6 van

deze wet stelt nl. dat een vrouw ontblndlng van haar huwelljk kan elsen

Indlen t'aar man t'aar Cp een dusc:lanlge wljze behandelt dat het voor een

vrouw van t'aar 'soclale status' nlet mogelljk Is verder met hem samen te

leven. De bew Ijslast Ilgt In deze b Ij de vrouw. De rechter beoordeelt of de

vrouw Inderdaad een dergelljke behandellng ondervlndt en of haar els tot

ontblndlng van het huwelljk gerechtvaardlgd Is en Ingewllllgd meet werden.
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Artlkel 6.2 van wet no. 44/1979 stelde dat polygamle zonder Instemmlng van

de eerdere echtgenote(s) zonder meer screoe ('Darar') aan de vroow

toebrengt en laat de beOOrdellng hlervan nlet meer aan de rec::hta'" over. Olt

gaf een vrouw dus het automatlsche recht C4' ontblndlng van haar hJwelljk

In het geval haar man gelljktljdlg een tweecte, derde of vteroe vroow

trouwde. De enlge bEperklng van dlt automattscbe recht C4' echt5Cheldlng In

geval van polygamle was de toevoeglng dat zlj dlt recht srecres gedlTende

een jaar na het tweede, derde of v lerde hJwe Iljk van rear man kon

ultoefenen. Indlen zlj nlet blnnen een jaar van dlt recht gebrulk had

gemaakt werd zlj verondersteld met de polygamle van haar man akkcord te

zljn gegaan en ver loor Zlj haar recht C4' echt5Cheldlng. Hetzelfde gold va::r

een vrouw die pas na haar hJwelljk te weten kwam dat haar man reeds

gehJwd was.

De def In It Ie van polygamle ats 'Darar' (SChade) veroorzaakte grote

q:l5ChJddlng blj vrome mosllms. Hoe, zelden zt], kan de wet lets ats 'darar'

bestempelen wat door God geoorloofd wordt? Een wet die dat doet Is

strljdlg met de Sharl'a! Staat nlet In de Koran dat een man vier vroowen

mag hJwen (Sura 4, vers 3)? En was de Profeet zelf nlet polygaam?

N lemand zou tech durven te beweren dat de Profeet z Ijn echtgenotes sle::tt

behandeld rect3?

De Sheikh van al-Azrer beweerde daarentegen dat de polygamle-claLaJle van

Wet no. 44/1979 wei In overeenstemmlng was met de Sharl'a4. 001< de

Minister van Godsdlenstzaken, Dr. Abd al-Moo'im al-Nlmr, verzekerde dat

artlkel 6.2 van wet no. 44/1979 nlet strljdlg was met de Sharl'a. Volgens

hem hleld artlkel 6.2 geen beperklng In van het recht van een man met vier

vrouwen tegelljkertljd getrouwd te zljn. Het was aileen maar de bedoellng,

zel hlj, te zorgen dat polygamle zo min mogelljk schadelljke gevolgen zoo

hebben5.

Deze bewerlngen van ultgesproken vertegenwoordlgers van het 'rellgleuze

establishment' In Egypte kregen echter welnlg bljval In vrome

mosllmkrlngen. De Dekaan van de Juridische Facultelt van Assiut (van

oudsher een centrum van fundamentallstlsche denkbeelden) p.bllc:eerde zelfs

een boek gewljd aan de Wetten C4' het Personeel Statuut waarln hlj

beweerde dat een wet neg nlet In overeenstemmlng Is met de Sharl'a omdat

een Azhargeleerde of een Parlementscommlssle dat zegt6.
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Het bleef echter nlet blj de afwljzlng van deze wettelljke bepallng door

academlcl, parlementarlers en rellgleuze lelders. 00k enkele Egypt:ISChe

rechters hadden prOblemen met de tenultvoerlegglng van dlt welsartlkel. I-et

gevolg hlervan was datbepaalde rechters verzoeken tot echt5Cheldlng C4'

grond van polygamle, geheel In tegenspraak met het gestelde In artlkel 6.2

van Wet no. 44/1979, nlet wilden Inwliligen omdat Zlj van menlng waren dat

deze bepallng In strljd was met de Egyptlsche GrOndwet7. De EgyptlSChe

GrOndwet vermeldt Immers In artlkel 2 dat de Sharl'a de voornaamste bron

van wetgevlng Is.

De jurldlsche crecs en de rechtsonZekerheld die hlerdoor ontstond was

aanzlenlljk. Indlvlduele rechters pasten de polygamle-clausule van Wet no.

44/1979 aileen toe Indlen hJn Indlvlduele geweten hen dlt toesl:ord. Vrouwen

die C4' grond van dlt wetsartlkel echt5Cheldlng elsten moesten maar

afwachten of Zlj een rechter zouden treffen die het eens was met de wet

die hlj moest toepassen.

Qmdat een aantal van de welgerlngen om echt5Chelding C4' grond van

polygamle toe te kennen z Ich baseerden C4' de EgYPtlSChe Grondwet werd

deze kwestle ter beoordellng voorgelegd aan het t-bger Constltutloneel

Gerechtshof. olt Hof oordeelde ultelndelljk In mel 1985 C4' louter formele

gronden dat Wet no. 44/1979 ongrondwettlg was (z le onder).

2) Echtelljke wonlng en hulsvestlng

De andere controversl~lectausule van Wet no. 44/1979 betrof de bepallng

dat een verstoten vrouw In het voormallge echtelljke huls mocht blljven

zOlang zlj kinde-en ult het ontbonden hJwellJk verzorgde (de zogenaamde

'Hadana')8. 001< tegen dlt wet5artlkel (art. 18.2) kwam een groot aantal

pennen In het geweer. De argumenten tegen dlt artlkel baseerden zlch nlet

op een vermeende strljdlgheld met de Sharl'a doch C4' praetlsche

overweglngen
9.

Het al dan nlet de be5Chlkklng hebben over wconrulmte Is

een Onderwerp waar In Egypte de gevoelens hoog over kunnen C4'laalen. De

wonlngmarkt In Egypte Is zeer krap. Een man moet veelal jarenlang sparen

voordat hlj In staat Is een llRJartement te hJren en te trouwen. Het

appartement Is tradltloneel de Inbreng van de man In het huwellJk terwljl

de vrouw de Inrlchtlng van het appartement voor rear rekenlng neemt.

Dnder Wet no. 44/1979 moest een man die z Ijn vrouw verstootte het

felbegeerde llRJartement waarvoor hlj waarSChljnlljk jarenlang had moeten

zwoegen, afstaan aan z Ijn ex-vrouw en z Ijn k Inderen. Krachtens art. 2) van

Wet no. 44/1979 red de vrouw het recht een mannelljk kind te verzorgen
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tot aan zljn tlende jaar en een vrouwelljk kind tot aan haar twaalfde jaar.

Iooten dlt naar de menlng van de reenter In he\: belang van he\: kind wllS

kon he\: verzorglngsrecht van de moeder verlengd worden tot aan he\: 15e

levensjaar vcxx: een zoon en tot aan het h.Jwelljk voor een dochter. De

EgyptlSChe overheld verdedlgde de h.Jlsvestlngsregellng van Wet no. 44/1979

ats z ljnde In he\: belang van de k Inderen en nlet zozeer In het belang van

de moeder en ex-echtgenote. Desondanks beSCtTeef een Islamltlsch

tljdSCtTlft als al-Llwa en al-Islaml deze regellng als een groot onrec:tt ten

oozjcnte van de EgyptlSChe man10.

3) Reg istrat lep Ilcht

Naast de polygamle-<:Iausule en de h.Jlsvestlngsregellng Introduceerde Wet

no. 44/1979 nog een aantal wetsartlkelen die, a It10ewe I mlnder sPectac:ulalr,

toch nlet mlnder belangrljk waren. Ten eerste WIlS er de Invoerlng van de

verpllchtlng tot offlcl~le reglstratle van een ve-stot:lng (art. 5.3). IOOien een

man z tjn vrouw verstootte moest hlj dlt voortaan offlcleel laten vastleggen

blj de Ma'dh.Jn, een functlonarls werkend onder toezlcht van het Mlnisterle

van Justltle ten overstaan van w Ie ook h.Jwelljkscontracten getekend

worden. Q:> de echtgenoot cq de Ma'dh.Jn rustte de verpllchtlng de vrouw In

te IIchten over he\: felt dat zlj verstoten WIlS". De verstotlng werd pes van

kracht q:> het moment dat de vrouw hlerover Ingellcht werd.

De Insteillng van de reglstratlepllcht was van ~root belang voor de vrouw.

Verpllchte reglstratle voorkomt namelljk dat een vrouw bulten haar weten

om verstoten kan worden. Indlen een vrouw weet, dat zlj verstoten Is weet

zlj by. ook wanneer haar 'Idda' (voorgesctTeven wachtperlode alvorens zlj

weer kan hertrouwen) Is Ingegaan en kan zlj nog gedurende een periode van

maxlmaal1 jaar aanspraak maken q:l flnanclele ondersteunlng dc:x:T t1!l2Ir ex

man. Daarvoor kon het gebeuren dat een man plotsellng beweerde nlet mea

In het onderhoud van zljn vrouw te t10even voorzlen omdat hlj haar In het

gehelm reeds meer dan een jaar geleden verstoten had 12.

001< In een andere bepallng van Wet no. 44/1979 werd een belangrljke

nleuwe verpllchtlng Ingevoerd. De man moest voortaan blj he\: aangaan van

een nleuwe h.Jwelljk een gesctTeven verklarlng overleggen omtrent zljn

h.Jwelljkse staat (art. 11.2.) Indlen de man reeds getrouwd was moest de

Ma·dh.Jn de andere echtgenote(s) q:> de hoogte brengen van het nleuwe

h.Jwelljk van de man. Deze bepallng hleld ulteraard nauw verband met het

hlerboven beSCtTeven recht van de vrouw om ontblndlng van haar h.Jwelljk

te kunnen verzoeken Iooten haar man zonder haar toestemmlng een ander

9

huwelljk was aangegaan. De Egyptlsche overheld probeerde hlermee

tegelljkertljd he\: verschljnsel te bestrljden dat een man er verschillende

h.Jlshoudens q:> na kon houden die pas na zljn overlljden van elkaars

bestaan q:> de hoogte raakten, met aile pljnlljke gevolgen van dlen.

Ontdulklng van de reglstratlepllcht voor verstotlng en/of he\: verschaffen

van valse gegevens blj he\: aangaan van een nleuw h.Jwelljk kwam de

Per"SOOn In kwestle te staan q:> een gevangenlsstraf van maxlmaal 6 maanden

en/of een geldboete van max Imaa I LE 100,- (art. 23.2).

4) Allmentatle en kosten van levensonderhoud.

Wet no. 44/1979 schlep tevens een nleuw soort allmentatle , de Moet'a (art.

18.2.3.). Deze allmentatle kon door de rechter toegekend worden aan een

vrouw die verstoten WIlS zonder dat Zlj hlertoe aanleldlng had gegeven en

zender dat zlj met de verstotlng akkoord was gegaan. De rechter stelde de

Moet'a vast voor een perlOde van mlnstens twee jaar al naar gelang de cUr

en de omstandlgheden van het verbrOken h.Jwelljk. Zo kende een rechl:e" by.

Moet'a toe aan een vrouw die voor haM h.Jwelljk q:> verzoek van haar a.s,

man !"ear baan had q:>gezegd en vervolgens na twee maanden h.Jwelljk door

hem verstoten werd13. In een ander geval werd Moet'a daarentegen

gewelgerd omdat de vrouw verstoten was q:> grond van klnderloosheld

he\:geen volgens de rechter een gerechtvaardlgde aanleldlng WIlS voor
verstotlng14.

Sommlge wetsgeleerden menen dat de mogelljkheld tot toekennlng van de

Moet'a reeds Irrpllclet aanwezlg was In de wetten van 1920 en 192915 doch

In streng-lslamltlSChe krlngen werd de vermeldlng van de Moet'a In Wet no.

44/1979 gezlen als een nleuwe straf voor de man16.

Afgezlen van de Moet'a kon een verstoten vrouw aileen gedurende haar

'Idda-perlode (maxlmaal een jaar) aanspraak maken q:l flnanclele

ondersteunlng door haar ex-man. Een vrouw die zelf het Inltlatlef had

genomen tot echtscheldlng kwam nlet In aanmerklng voor toekemlng van de

Moet'a, Dlt was een punt van krltlek van de zljde van femlnlsten die wezen

q:> de ulterst moellljke f lnanclele omstandlgheden waarln ges::helden III"'OUWeI1

kunnen geraken. ZO werd by. In het weekblad al-Wafd een lans gebrOken

voor de toekennlng van de Moet'a aan vrouwen die echtscheldlng verzoEl<en

q:> grond van polygamle. In een dergelljk geval. aldus de al-Wafd, Is Immers

nlet de vrouw maar de man de aanleldlng voor de echtscheldlng vanwege
zljn polygamle17.
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wet no. 25/1920 stelde reeds dat de man verplleht was In ret

levensondertcud van ztjn vrouw te voorzlen. In wet no. 44/1979 werd

beSCtTeven wat verstaan moest worden onder levensondertcud. Dlt was

voedsel, kledlng, woonrulmte, medlsehe zorg en retgeen de wet verder

\I'OOI'SCtTeef. De plleht van de man zljn vrouw te ondertcuden vervlel Indlen

zlj afvallig werd van de Islam of Indlen z l] rear man nlet gehoorzaamde.

Wet no. 4411979 vervolgde door te stellen dat de vrouw nlet als

ongehoorzaam zou worden beSChOUwd Indlen zlj zoooer toestemmlng van

haar man ret ruts zoo verlaten In omstandlgheden waarln dlt geoorloofd

werd door de wet, de gewoonte of In geval van nood. Deze omstandlgheden

werden beSCtTeven als bezoek of verzorglng van ouders of vroowelljke

familieleden, noodzaak (Instortlng hJls of brand), ret bljwonen van een

rechtszaak of een examen18 . wet no. 44/1979 vermeldde tevens dat de man

evenmln ret recht red zljn vroow ret levensondertcud te ontzeggen Indlen

z Ij ret hJ Is zonder z tjn exp lie let toestemm Ing zoo ver taten om naar rear

werk te gaan. Voorwaarde hlervoor was wei dat zlj van deze mogelljkheld

geen mlsbrulK zoo maken en de belangen van haar gezln hlerdoor nlet zoo

sehaden. Deze laatste bepallng was van groot belang voor de Egyptlsehe

vrouw die In toenemende mate aan ret arbelclsproces deelneemt. Dlt neemt

nlet weg dat de man zljn vroow formeel neg steeds Kan verbleden te gaan

werken tenz Ij z Ij d It a Is een u Itdrukkelljke voorwaarde in haar

hJwelljkscontract heeft laten conemen of Indlen zlj reeds werkte co ret

moment van haar hJwelljk19 •

De bovenstaande beSCtTljvlng van de Intcud van wet no. 44/1979 Is nlet

volledlg. Volstaan Is met de vermeldlng van de belangrljkste punten van

ges::hll tussen conservatleve mosllms en moder"nere ex>vattlngen.

B) President al-sadat en Wet no. 44/1979

De tWeede reden waarom Wet no. 4411979 een controverse veroorzaakte was

de persoonlljke betrokkenheld van President al-sadat blj de afkondiglng van

de wet.

Het Is een publlek gehelm In Egypte dat Wet no. 44/1979 ret geestesk Ind

was van de echtgenote van President al-sadat, Glhan Ra·uf
20.

Vanaf ret

moment van afkondlglng heette Wet no. 44/1979 In de volksmond 'De Wet

van Gillan' en deze bljnaam Is tot ex> de dag van vandaag In gebrulk. Het

hardnekklge gerucht doet de ronde dat President al-sadat zleh door zljn

vroow lIet overreden Wet no. 4411979 af te kondlgen tenelnde een van zlJn
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ctochters In staat te stellen onder een polygaam hJwelljk ult te komen.

Wat hler oak van waar mage z ljn, de aard van dlt gerucht Is tekenend voor

de manler waarq:> de afkondlglng van Wet no. 44/1979 In Egypte werd

ervaren. De nleuwe wet werd beschOUwd als een van bovenaf ex>gelegde

regel die nlet ret gevoig was van een democratlseh beslultl.crmll1Q!Pcn:sen

die kenmerkend was voor al-sadat's autocratlsehe en Impulsleve stljl van

reger-en.

Hlerblj komt neg dat President al-sadat en met name zljn vrouw In deze

jaren In toenemende mate ret Imago kregen van verwesterde jetsetters die

ver af stonden van het dagelljkse Egyptlsehe leven. De afkondlglng van wet

no. 44/1979 met zljn voor Egypte tot dan toe ongehoorde bepallngen werd

In dlt verband geTnterpreteerd ats een paging van de President (neg meer)

westerse waarden In Egypte In te voeren.

Dlt beeld van de President en z tjn famille verhlnderde een rustlge en

objectleve evaluatle van de Inh:lud van Wet no. 4411979 en maakte dat velen

die voorlngenomen waren tegen de President dlt min of meer automatlseh

oak waren tegen de onder z tjn au!plell:!n ultgevaardlgde nleuwe Wet q:> ret

Personeel Statuut.

C) De Wljze van Afkondlglng van Wet no. 44/1979

Het derde strlj¢>unt betreffende Wet no. 44/1979 was de wljze waarex> de

wet afgekOndlgd werd. Nil. de oproep van President al-sadat aan ret

Egyptlseh Parlement In maart 1978 en In afwezlghe/d van enlge aetle cp dlt

gebled door het parlement toog de Minister van Soclale Zaken, Mw. Amal

Osman, aan het werk om een wetsvoorstel voor te berelden.

Dlt voorstel werd ter goedkeurlng voorgelegd aan de Sheikh van al-Azllar,

Dr. Abet al-Hallm Mahmud. HIj welgerde echter zljn goedkeurlng aan ret

voorstel te verlenen21. Hlermee leek de magelljkheld om een nleuwe wet In

te voeren voorlex>lg verkeken want de zegen van de Azrer q:> een Wet q:>

ret Personeel Statuut Is onontbeerlljk voor de Egyptlsehe overheld. De

Azhar levert de Egypt/sehe overheld In ret wetgevln~roces Immers, In

voorkomende gevallen, de argumenten die een godsdlenstlge re:::t1:vaardlglng

InhOUden van de afgekondlgde regellngen.

Het Overlljden van Dr. Abet aJ-Halim Mahmud braeht hler echter veranderlng
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In. Zljn q:)volger, Or". Baysar, karde het namelljk geed na twee artlkelen

u It het voorste I gesctTapt te hebben22.

Het betrof hler ten eerst:e een artlkel dat VOOI"SCtTeeef dat een verstotlng

aileen geldlg zou zljn Indlen deze In aanwezlgheld van een rechter en twee

getulgen zou worden ult~Oken. Het tweede artlkel stlpuleerde dat een

man aileen van zljn vrouw zou kunnen elsen dat zlj het hJls nlet mcx:ht

verlaten zonder zljn toestemmlng Indlen dlt expllclet vermeld staat In het

hJwelljkscontract. Olt laatste zou een volledlge anchlallng zljn geweest: van

het tradltlonele gebrUlk, nl. dat een vrouw aileen het recht heeft t-et hJls

zonder toestemmlng van haar man te verlaten Indlen dlt In haar

hJwelljkscontract vermeld staat.

Volgens de toenmallge Mlnl~er van Godsdlenstzaken (AwQaf), Or". Abd al

Mon'lm al-Nlmr, raadde zowel hljzelf ats de Sheikh van de Azhar PresIdent

al-5adat aan dlt wetsvoorstel aan het Parlement voor te leggen. President

al-5adat zou echter de overtulglng hebben gekoesterd dat het Parlement

nlet akkoord zou gaan met het voorstel23. Om deze reden zou de President

het wetsvoorstel q:) 20 Junl 1979, lutiele dagen voor de q:>enlng van de

nleuwe parlementalre zlttlng, neg snel ats President lee I Decreet (no.

44/1979) hebben ultgevaardl~4. De President maakte hlerblj gebrulk van

z Ijn bevoegdheld krachtens de Egyptlsc:t-e Grondwet om tljdens een

par lementa tr reces decreten met kracht van wet u It te vaard Igen25. In een

q:) TV ultgeZOnden SYlT'QOSlum bevestlgden de Sheikh van de Azhar, de Mufti

van de Republlek en de MinIster voor Godsdlenstzaken, dat zlj deze nlaJwe

Wet q:) het Personae I Statuut ondersteunden.

Hoeveel verzet de Inh:lud van de wet oOk wekte, het zou ultelndelljk de

bulterparlementalre afkondlglng zljn die tot de afschafflng van de wet zcu

lelden.

Zoals hlerboven reeds beSCtTeven, waren een aantal verzoeken om

echtscheldlng q:) grond van polygamle In eerst:e aanleg afgewezen met een

beroep q:) de Egyptlsche Grondwet. Deze zaken waren ter behandellng

voorgelegd aan het t-bger constltutloneel GerechtShof. Olt Iobf deed In mel

1985 ult:;p"aak over een van deze zaken26. In zljn ult:;p"aak oordeelde het

Iobf dat wet no. 44/1979 In strljd was met de Grondwet. De bevoegdt-eld

van de President tot het ultvaardlgen van decreten tljdens een wlementalr

reces gold aileen zaken die geen ultstel konden IIjden. De ultVaardlglng van

een Wet q:) het Personae I Statuut behc:X:lrde hler, naar de menlng van het

Hof, nlet toe. De President had, naar het oordeel van het Iobf, gehandeld In
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strljd met art. 147 en art. 108 van de Egyptlsche Grondwet,2'7.

Het Is Interessant te constateren dat de oon;pr-onke Iljke reden, waarom de

rechtsZaak In kwestle blj het t-bger Constltutloneel Gerechtstof tere::ht W2IS

gekomen, nl. of Wet no. 44/1979 In strljd was met de Sharl'a of nlet, nlet

aan bod kwam In de ult:;p"aak van het Hof.

Het Hof had Wet no. 44/1979 q:) zulver formeIe en nlet q:) Inh:ludelljke

gronden ongrondwettlg verk raarc. Olt schlep de theoretlsct-e mogelljkt-eld

dezelfde wetstekst q:)nleuw In te voeren doch nu volgens de voorgeDreYen

prOCedures. Over deze kwestle brandde wederom onmiddellljk een t-eftlge

d Isc:ussle los.

Reactles q:) de Afschaff Ing van Wet no. 44/1979

Conservat leve Mosllms reageerden q:>ge lucht q:) de afschaff Ing van Wet no.

44/1979. In het cqxlSltle weekblad al-Wafd versc:heen by. een artlkel met de

sprekende kq:): 'Na Vljf Jaar Mannelljk Verzet Geeft de wet q:) het

Personae I Statuut elndelljk de Geestl'28 Conservatlef denkende mosllms

sctTeven vele veranderlngen In de Egyptlsche maatschapplj toe aan Wet no.

44/1979. De btlPalingen van deze wet zouden volgens hen vrouwen hebben

aangezet tot recalcltrantle, zouden gezlnnen hebben eoen ulteenvallen en

het Zedelljk verval In de maatschapplj hebben doen toenemen29.

Vanze/fsprekend waren er oOk groeperlngen dIe voor het beh:lud en zo

mogelljk de ultbreldlng van Wet no. 44/1979 pleltten. Hlertoe bel tx:idel. o.a.

de I-bda Sha'arawl Stlchtlng, de cairo FamIly Planning AssocIation, de Arab

Women's Solldar Ity Assoc lat Ion en het Comm Ittee for the Defense of Wcmen

and tt-e Famlly3).

President Mubarak gaf direct na de ultspraak van het Hoger Constltutloneel

GerechtShof In mel 1985 q:>dracht aan de Minister van Soclale Zaken, Mw.

Amal osman, om neg voor het begin van het par lementaIr reces In jull 1985

een nleuw wetsvoorstel blj het Par/ement In te dlenen. Minister osman gaf

hleraan zeer sne/ gevolg. Het nleuwe voorstel werd elnd junl 1985 doer een

Gemengde Parlementscommlssle voor Rellgleuze en Leglslatleve Zaken

besproken. De Azhar en de aan de Azhar gelleerde Academle voor

Islamltlsche Studlen had onclertussen al zljn goedkeurlng gehecht aan het

wetsvoorstel. Hat Egyptlsct-e Parlement keurde het vervolgens goed cp 2 jull

1985 en q:) 4 jull 1985 verscheen de nleuwe Wet q:) het Personeel Statuut

no. 100/1985 In de Staatscourant.
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He!: Is Interessant hler neg te vermelden dat Wet no. 100/1985 de eerste

EgyptlSChe wet cp het Personeel Statuut Is die cp fermeel julste wljze tot

stand gekomen. Immers" nlet aileen wet no. 44/1979 was zonder enlge

betrOI<kenheld van de volksvertegenwoc:rdlglng tot stand gekomen. Olt WllS

ool< het geval geweest blj de Wetten van 1920 en 1929.

De Nleuwe Wet no. 100/1985

Best:uderlng van Wet no. 100/1985 wljst ult dat de tekst vrljwel Identlek Is

aan die van wet no. 44/1979. De regellngen betreffende reglstratleplleht,

allmentatle, levensonderh:Jud en dergelljke z ljn QlV3Wljzlgd c:pgeomen In de

nleuwe wet. De nleuwe wet bevat slechts een grote en belang-Ijke wljzlglng

vergeleken blj de oode Wet. Afgezlen hlervan z rjn er stecnts een aantal

klelnere verfljnlngen aangebraeht co de regels van wet no. 44/1979.

De belangrljkste wljzlglng In de nleuwe Wet cp het personeel Statuut Is de

veranderlng van de polygamle-<:Iausule. De nleuwe elausule luldt dat een

vroow cp grond van polygamle van hear man ontblndlng van haar huwelljk

kan elsen INOIEN deze polygamle hear materl~le of geestelljke schade

toebrengt die het onmogelljk maakt voor een vrouw van haar soctate status

neg langer met deze man samen te leven. In deze n leuwe bepa II ng werdt

polygamle dus nlet meer automatlsch als schadelljk voor de vrouw

beschouwd. In Wet no. 44/1979 WllS dlt wei het geval. Volgens de Wet no.

100/1985 Is de vroow die om een echt9cheld,lng verzoekt cp grond van

polygamle dus weer afhankelljk gewerden van de Inschattlng van de rectter

over wat schadelljk Is voc:r haar en wat nlet. Hlermee herStelt de wetgever

In felte de sltuatle van voc:r 1979. De vroow meet nu Immers weer bewljzen

dat zlj doer de polygamle van haar man schade onderVlndt tenelnde

ontblndlng van haar huwelljk te kunnen elsen. Olt Is een terugkeer naar de

wet van 1929 die ontblndlng van het huwelljk In geval van aantoonbare

schade ook al mogelljk had gemaakt.

Femlnlsten en andere hervermlngsgezinden zlen, nlet geheel onbegriJpelljl<,

de veranderlng van deze elausule als een belangrljke stap terug.

COnservatleve mosllms daarentegen zljn zeer tevreden met de wet In zljn

hUldlge vc:rm. Volgens de Minister van Godsdlenstzaken dr. Ahmadi Abu al

Nur zoo de 'polygamleclausule van Wet no. 44/1979 aanleldlng hebben

gegeven tot mIstJru Ik en ge Ie Id hebben tot destabIllsat Ie van het Egyptls::te

gezlnsleven31. Wat de Minister precles bedoelde Is onduldelljk maar

waarschljnlljk doelde hlj cp de aanzlenlljke stljglng In het aantal

echt9cheldlngszaken slnds de afkondlglng van Wet no. 44/197g32.
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Nlet aileen zoo het aantal echt9cheldlngszaken dramatlsch gestegen z ljn

dankzlj Wet no. 44/1979 ool< zoo het aantal zogenaamde 'Lrfl-huwelljken'

toegenomen ZIjn33. Een 'Lrfl-huwelljk' Is een huwelljk dat wei VOlgensde

Shar I'a-voc:rschr Iften voltrokken Is doch nlet blj de Ma'dhun gereglstreerd

Is. Aangez len de Egypt Ische rechter n let bevoegd Is kenn Is te nemen van

hUwelljken die nlet offleleel gereglstreerd ztjn vallen deze huWellJken nlet

onder de besctlermlng van de rechter. Vroowen die een 'Lrf I-huwelljk' ztjn

aangegaan kunnen zo bv. geen echt9cheldlng aanvragen of zelfs maar een

eis Indlenen tot flnanelele Ondersteunlng doer hun (ex-)man. De toename

van het aanta I 'Lrf I-huwelljken' zoo te verk laren z rjn u It de angst van de

Egyptlsche man voor de rechten die de EgyptlSChe vroew onder Wet no.

44/1979 zoo hebben gekregen.

VOlgens een Interview met de Aigemeen 5ecretarls van de Bond van

Ma'dhuns In het dagblad a r-Anram zou ten gevolge van de

hulsvestlngsclausule van Wet no. 44/1979 het aantal verstot:lngen met 41)'1(,

afgenomen zrjn. Een Ander doer hem geconstateerd versch IjnseI was de

verdwljnlng van de zogenaamde 'Tafwld-clausule' In huwelljkscont:rl!ct:erl3".

In een 'Tafwld-clausule' wordt meestaf vermeld dat een vroow het recht

heeft cp ontblndlng van hear huwelljk Indlen hear man er een andere vro.JW

blj troowt, maar andere hUwelljksontblndende voorwaarden kunnen ook

vermeld werden. Q:l groOO van de polygamlebepallng van Wet no. 44/1979

werd het cpnemen van een dergelljke 'Tafw Id-clausu Ie' kennelljk als

overbodlg ervaren. Het zoo InteresSant zljn te onderzoeken of doer het

terugdraalen van de polygamleclausufe van Wet no. 44/1979 ook de'Tafwld

e lausu Ie' weer zljn Intrede doet In de huweII jkscontraeten.

Afgezlen van de wljzlglng van de polygam Ie-<: lausule bevat Wet no. 1a:>119B5

In vergelljklng met Wet no. 44/1979 geen grote wljzlglngen. De omstreden

hulsvestlngsclausule Is In Wet no. 100/1985 In felte neg versterkt ten grste

van de klnderen. fmmers, In de nleuwe wet heeft nlet slechts de moedEr t"et

recht samen met de klnderen In het voormallge echtelljke huls te blljven

wonen doch, In afwezlgheld van de moeder, ook haar plaatsvervangster

(grootmoeder of tantes van moedersZljde enz).

Een aantal klelnere wljzlglngen betreffen o.a. de Inveerlng van een

tljdsllmlet van 30 dagen waarblnnen een man een verstotlng meet laten

reglstreren (art. 52) en de verlenglng van de tljdsllmlet waarblnnen een

vroow offleleel protest kan aantekenen tegen de els van de man blj hem

terug te keren In het 'Huls van Gehoc:rzaamheld' ('Belt al-Ta'a') (art.
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11.2.2)35.

eonclusle

In het bovenstaande Is getracht een besctrljvlng te geven van de

totstandkomlng, nletlgverl<larlng en herlnvoerlng, (wellswaar In gewlJzlg:le

vorm) van een van de meest ccntroverstete Egyptls:::he wetten van de laa1ste

jaren.

De Inveerlng van Wet no. 44/1979 moest volgens de toenmallge voorzltter

van het Egypt Is:::he Par lement, [)'". SUf I Abu Ta leb, gez len worden a Is een

experiment. Wet no. 44/1979 was, VOlgens hem, een 'Qanun Ijtlhl.dl'. Indlen

blj toepasslng van de wet zou blljken dat deze toch nlet geschlkt was vcxr

de Egyptls:::he maats:::h!lpplj dan zou de wet veranderd moeten worden36.

Olt nu was kennelljk oak de conclusle van de Egyptlsche regerlng cp !let

moment dat Wet no. 44/1979 am overlgens zutver forme Ie redenen werd

afgeschl.ft. Het Is du Ide Iljk dat de bezwaren van de conservat leve

mosllmlobby tegen met name de polygamle-clausule van Wet no. 44/1979

voldoende aanleldlng zljn geweest voor de EgyptlS:::he regerlng om deze

clausule blj de Invoerlng van de nleuwe wet te wljzlgen. De Egyptls:::he

regerlng heeft hlermee een concessle gedaan.

Anderzljcls moet geconstateerd worden dat de overlge bepallngen van Wet

no. 44/1979 ofwei bljna letterlljk overgenomen zljn In Wet no. 10011965

ofwel nag verduldelljkt en aangescherpt Zljn. Deze bepallngen z rjn nu met

de formeIe medewerklng en Instemmlng van !let parlement tot stand

gekomen en kunnen nlet meer aangevochten worden. Een en anoer bledt

welnlg rulmte voor tegenstanders van de wet am deze wederom te wljZlgen.

Olt laatste Is een duldellJk wlnstpunt voor de EgyptlSChe regerlng.

De Egyptls:::he reger-Ing heeft door de polygamle-clausule cp te offeren een

aantal ult practlsch oogpunt weilicht belangrljker bePalingen In een velilge

haven weten te loocIsen. Ott neemt echter nlet weg dat de Egyptls:::he Wet

op het Personeel Statuut In z tln huldlge vorm, althans naar de menlng van

sommlgen, nag vee I lacunes vertoont. De EgyptlS:::he regering zlet z lch

evenwel genoodzaakt In de blnnenlandse polltle!< zeer behOedzaam te

manoeuvreren tenelnde de gevoelens van conservatleve mosllmgroeperlngen

nlet te kWetsen. om deze reden IIgt het nlet voor de hl.nd dat z lj In de

nablje toekomst nag wljzlglngen In de Wet cp !let Personeel Statuut zal
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proberen aan te brengen.
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