DE CUDUL EN HUN ROL IN HET MAROKKAANSE HUWEWKS- EN ECIITSCHEIDINGSRECHT
Over de integratie van een klassiek Islamitische instelling in een hedendaags reehtsbestel .
Leon Buskens
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Inleiding

Sinds de aanvang van de gezinshereniging van Marokkaanse gastarbeiders in Nederland aan bet begin van de jaren zeventig komen Nederlandse juristen, ambtenaren
van de Burgerlijke Stand, venalers en hulpverleners steeds vaker in aanraking met
bet Marokkaanse familierecht. In een aanzienlijk aantal gevallen spelen zogenaamde
adoulaire acten een belangrijke rol in deze familierechtelijke aangelegenheden.
Ondanks de prominente aanwezigheid van de cudU in het contact tussen bet Marokkaanse en het Nederlandse recht is tot op heden geen systematiscb onderzoek
verricht naar de betekenis van de adoulaire acten en de bevoegdbeden en werkzaamheden van de cudU.
De Nederlandse Iitteratuur over Marokkaans familierecht vertoont inzake de cudU
veelal vragen en verwarring. Wat is de juiste spelling van de termen? Wat betekenen
deze woorden? Hoe kunnen deze het beste vertaald worden? Welke plaats bekleedt
de cadi en de door hem opgestelde acte in het Marokkaanse recbtsstelsel? Het
ontbreken van duidelijke antwoorden op deze en aanverwante vragen biedt plaats aan
allerlei gissingen. Het manifeste gebrek aan kennis leidt tot een gebrek aan vertrouwen in deze typisch Marokkaans-Islamitische instelling.
Het is allerminst mijn pretentie in dit artikel aile vragen betreffende de 'udU te
beantwoorden. De problemen zijn hiervoor te complex, de beschikbare ruimte te kort
en vooral mijn kennis te bescheiden. Ik bied slechts een eerste poging de stof op een
ordelijke wijze te behandelen. De voomaamste bron bierbij is de thans in Marokko
geldende wetgeving, met name de wet en het decreet betreffende de cudU, en de
Mudawwana, de wet op de familiebetrekkingen. Daamaast baseer ik mij op modellenboeken ten behoeve van de 'uall, met name Franstalige secundaire litteratuur en
eigen waamemingen en gesprekken gevoerd gedurende mijn onderzoek in Marokko.
De onderhavige tekst is gebaseerd op een veel uitvoeriger studie over de 'udU welke
deel uitmaakt van mijn in voorbereiding zijnde proefschrift over bet Marokkaanse
familierecht.
In bet navolgende behandel ik allereerst de doctrinaire en historische achtergronden
van de cudU. Vervolgens biedt paragraaf 3 een overzicht van de thans geldende regels
betreffende aanstelling, toezicht, bevoegdheden en werkwijze van de <uaJ zoaJs
neergelegd in de betreffende wet en decreet. In paragraaf 4 worden de taken van de
cudU inzake huwelijk en verstoting, voor Marokkanen in Nederland de voomaamste
familierechtelijke handelingen, beschreven. Ten slotte volgen in paragraaf 5 enkele
conclusies.
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2.2
2.

in Marokko
2.1

Plaats van de 'adl in de klassieke Islamitische doctrine

De plaats van de ~dul in het klassieke islamitiscbe ncbt en bun gescbiedenis

Terminologie

Een van de eerste taken voor een Nederlandse studie over de cudU is bel vaststellen
van de schrijfwijze van de voomaamste termen. Tot nu toe worden allerlei vonnen
gebruikt in de Nederlandse Iitteratuur die weinig gemeen hebben met de Arabische
tenninologie. In transcriptie luidt de in Marokko gangbare Arabische benaming van
de funetionaris die onderwerp vonnt van bet onderhavige artikel cadi, het meervoud is
'udU. Het beroep wordt aangeduid als khiua: aI_cad'l1a, of kortweg cad'l1a. In de
Franse Iitteratuur vinden we meestal de verfranste meervoudsvorm "adoul" wanneer
deze functionarissen ter sprake komen, sorns ook bet dubbele meervoud "adouls", als
enkelvoud komen de vormen "adl" en "adel" voor. Als bijvoeglijk naamwoord geldt
"adoulaire". In het Nederlands zouden we de vormen "adl" en "adoul" kunnen
ovememen. Juister is evenwel bet gebruik van de transcriptie van de Arabische
termen, namelijk cadi en cudU. Deze oplossing volg ik na. Ter wille van de vereenvoudiging zou de transcriptie van de voor de meeste Nederlanders onbekende en
daardoor moeilijk uit te spreken beginletter Cayn, typograflSch weergegeven als een
hoger geplaatste kleine letter Co acbterwege gelaten kunnen worden. Ditzelfde geldt
voor het verlengingsteken op de tweede u van bet meervoud. Dit leidt tot de spelling
"adl" en "udul". De term voor bel beroep van Cadi leidt tot meer problemen. Het
ovememen van Arabische term in transcriptie doet wellicht te vreemd aan om
ingeburgerd te raken in bel Nederlandse taalgebruik. Voorlopig gebruik ik, bij gebrek
aan een betere oplossing, het weinig elegante cadl-scbap.
De vertaling van de termen is minder eenvoudig. Er is geen term in de Nederlandse
recbtstaal die geheel overeenkomt met het begrip Cadi. In de bestaande Iitteratuur
vinden we ornschrijvingen als "beroepsgetuige" of "(een soort) notaris", Deze aanduidingen verwijzen op voor Nederlandse juristen begrijpelijke wijze naar aspeeten van
de werkzaamheden van de Cadi. Het beeld is hiermee echter niet volledig. Bovendien
bestaat in Marokko naast de Islamitiscbe Cadi een "echte" notaris naar Frans model
die Marokkanen in bel Frans als "notaire modeme" en in het Arabisch als muwaththiq
aanduiden. Als ecbte vertalingen voldoen genoemde Nederlandse termen dus
allerminst. Het probleem ligt voor een groot deel in het feit dat de Cadi deel uitmaakt
van een rechtstraditie die op essentiele punten verschilt van bel continentale stelsel
zoals zicb dit ook in Nederland beef! ontwikkeld. Een eenvoudige vertaling met
"notaris" is misleidend, de Nederlandse term kan boogstens dienen als een eerste
orientatie. In plaats van bet gebruik van een gebrekkige Nederlandse vertaling van de
term stel ik invoering van het Arabiscbe woord in onze rechtstaal voor. Voorwaard.e
voor inburgering van deze term is de bescbikbaarbeid van een uitleg van de betekenis
van de term'. In de rest van dit artikel probeer ik biertoe een eerste aanzet te geven.
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De term 'adl is verwant met het woord 'adi/a, dat ondermeer "morele integriteit"
betekent. Deze morele integriteit is ~~n van de eisen die de Islamitische rechtsgeleerdheid stelt aan de getuigen die een rechtsgeldige verklaring ten overstaan van een
rechter kunnen afleggen. Van oorsprong was een 'adl een persoon van wie de rechter
volgens een vaste procedure had vastgesteld dat hij aan de eisen voor het afleggen
van een rechtsgeldige getuigenverklaring, waarvan de 'ad'ila een van de voomaamste
was, voldeed. De plaats in de klassieke doctrine komt tOI uitdrukking in de term die
naast 'adl gebruikt wordt, namelijk sJilJlid of de vollediger vorm shihid 'adl, respectievelijk "getuige" en "moreel integere getuige". Een van de regels van het Islamitische
bewijsrecht stelt dat aileen mondelinge verklaringen van gekwalificeerde getuigen ten
overstaan van een rechter als rechtsgeldig aanvaard worden. AI vrij vroeg in de
geschiedenis van het Islamitisch recht krijgt deze regel een ruimere interpretatie. In
de instelling van de 'adl komen twee ontwikkelingen op het gebied samen: enerzijds is
er sprake van het vastleggen van getuigenverklaringen van bijvoorbeeld overeenkomsten in schriftelijke documenten, anderzijds treedt een professionalisering op van het
optreden als getuige. Als resultaat van deze ontwikkelingen ontstaat een figuur die
geldt als een gekwalificeerde getuige en die zijn getuige zijn van overeenkornsten en
andere rechtshandelingen op schrift stelt in documenten. Aangezien het bewijsrecbt
verklaringen van ten minste twee mannelijke gekwalificeerde getuigen vereist treden
de 'udU veelal paarsgewijs op.
De meest gangbare term voor een door 'udil opgemaakte acte is hedentendage in
Marokko wathqa, meervoud wat/il'iq, eventueel met toevoeging van het bijvoeglijk
naamwoord 'adliyya, "adoulair", Een andere veelgebruikte term is rasm, meervoud
1WUm. De term 'aqd, meervoud 'uqid, kan zowel "overeenkomst" als "acte" betekenen,
Veel acten werden en worden opgesteld overeenkomstig een model. Ten beboeve van
de recbtspractijk stellen geleerden al vroeg in de geschiedenis van bel islamitiscb
recbt modellenboeken of formularia samen. Deze formularia zijn ten dele streekgebonden: ze sluiten aan op problemen en gewoonten eigen aan de regio waarin ze
ontstaan en gebruikt worden. Aldus vormen de modelJenboeken waardevolle bronnen
voor de geschiedenis van de rechtspractijk.
Aan de hand van de modellenboeken kunnen we vaststellen dat de wetenschap der
acten een hoge vlucht nam in het Moorse Spanje en in de Maghreb. In de loop der
eeuwen hebben rechtsgeleerden uit het Westen van de Islamitische wereld talrijke
formularia samengesteld, hiermee inspelend op locale ontwikkelingen in het recht,
Het grote belang van deze toegepaste tak van rechtsgeleerdheid mag blijken uit het
feit dat ook prominente rechtsgeleerden, zoals Al-Wansharisi (gestorven in 914
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A.H./1508 A.D. te Fes), het niet beneden hun waardigheid achtten om traetaten te
wijden aan de actenleer. De traditie van het opstellen van formularia ten behoeve van
de rechtspractijk bestaat tot in onze tijd. Het bij de Mudawwana horende ~ode~en
boek van Al-'Imqi uit 1961 is bij mijn weten de meest recente vrucht op dit gebied,
Dit boek wordt door aile 'udU als handboek gebruikt
In het verleden was de adoulaire acte met name onder de stedelijke burgerij een
voornaam bewijsmiddel. In armere lagen van de bevolking en in somrnige delen van
het platteland deed men bij huwelijk, verstoting, overdracht van goederen en andere
rechtshandelingen slechts bij uitzondering een beroep op 'udU. In bepaalde streken
moest men de beroepsgetuigen ook ver zoeken. In de meeste gevallen vertrouwde
men op gewoonterechtelijke bewijsmiddelen of op een schriftelijk stuk opgemaalct
door de fq ih, de Koranschoolleraar.
2.3

De <vciil in het hedendaagse Marokko

De vestiging van het Franse protectoraat in Marokko in 1912 had ook op het terrein
van het bewijsrecht belangrijke gevolgen. De Franse bestuurders lieten het bestaande
juridische bestel ten dele voortbestaan, Door hervormingen op het gebied van
toezicht, formaIisering van procedures en registratie probeerden zij het Islarnitische
recht naar hun maatstaven geschikt te maken voor het bestuur. Sleutelterm in dit
stelsel van indirect rule was controle: de Fransen meenden door het houden van
toezicht en het aanleggen van registers rechtszekerheid en betrouwbaarheid te
waarborgen. Op het gebied van de 'udil blijkt dit uit de wetgeving die aI spoedig tot
stand komt: in de dahir van 7 juli 1914 betreffende de Islamitische rechtspraak wordt
ook het 'adI-schap nader geregeld. Rechter en minister van justitie dragen zorg voor
aanstelling van en toezicht op de 'udil. Bij dit toezicht spelen Franse autoriteiten, de
Direction des Affaires Cheri/iennes, eveneens een rol. De dahir bevat nog een andere
belangrijke vernieuwing: het bijhouden van registers van adoulaire acten ter rechtbank wordt verplicht gesteld. In de volgende decennia worden de regels betreffende
benoeming, bezoldiging, toezicht en registratie verder uitgewerkt in circulaires en
wetgeving, met name in de dahirs van 1938 en 1954 betreffende het statuut der 'udU.
Voor de Fransen voorzag het 'adl-schap niet in aIle juridische behoeften. Ten
behoeve van de Europeanen in Marokko werd in 1925 het Franse notariaat ingesteld
als een zelfstandige voorziening. Dit notariaat is geheel geschoeid op de Franse leest:
zo bepaalt artikel 7 van de dahir dat de notaris de Franse nationaIiteit moet bezitten.
Het Frans is de taaI waarin de stukken opgemaakt worden. Zijn competentie betreft
de farnilie- en erfrechtelijke handelingen van Europeanen en de overdracht van in de
openbare registers ingeschreven onroerend goed. Het personeel statuut van. de
Moslims en de overdracht van niet-geregistreerd onroerend goed is het exclusieve
domein der Islarnitische 'udU.
Dit dualisrne inzake het notariaat maakt deel uit van een wijdere duale structuur op
juridisch gebied. TIjdens het protectoraat bestaan Frans recht en "inheems" ~echt,
weer onderverdeeld in Islarnitisch, Berbers en Joods recht, op een aantal gebieden
naast elkaar, elk met eigen instellingen. Dit juridische dualisme is verbonden met
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tweedelingen die de gehele cultuur en samenleving doortrekken, zoals blijkt uit bij
voorbeeld de stedebouw, het onderwijs, het politieke bestel en de economie. Het
dualisme past binnen de Franse strategie van indirect rule, het principe om bestaande
structuren zoveel mogelijk onaangetast te laten en met behulp hiervan het land te
besturen. De Fransen accepteren aldus het Islamitische notariaat, formaIiseren het
door verdere regelgeving, integreren het in nieuwe structuren en stellen tegelijk een
altematieve, Franse vorm van notariaat in.
Na de herwonnen onafhankelijkheid in 1956 neemt de nieuwe regering veel Franse
wetgeving over. Tegelijkertijd streeft men naar unificatie: de Berberrechtspraak wordt
onrniddellijk afgeschaft, op de langere termijn verdwijnt de tweedeling tussen
Islarnitische en "Franse" rechtspraak. De codificatie van het farnilierecht in de
Mudawwana, die in 1958 in werking treedt, is een belangrijke gebeurtenis in de
ontwikkeling van het eigen recht. Op veel gebieden blijft Frans recht van kracht, vaak
in niet of nauwelijks gewijzigde vorm, Dit geldt bijvoorbeeld voor de wet- en regelgeving op het terrein van zowel het Franse als het Islamitische notariaat De grondslagen hiervoor zijn in de Franse tijd gelegd, de aanpassingen zijn bescheiden. Zo is
voor het Franse notariaat, dat nu met de term notariat modeme aangeduid wordt, het
Frans de voertaal gebleven. Een deel van de cornpetentie is aangetast doordat de '00
ul tegenwoordig ook acten mogen opmaken betreffende overdracht van geregistreerd
onroerend goed.
In de Mudawwana worden de taken van de 'udil op familierechtelijk terrein geregeld.
Met name op het gebied van de sluiting van een huwelijksovereenkomst en de
ontbinding van de overeenkomst door verstoting speIen de 'udil een cruciale rol. In
normale gevallen is hun optreden ten behoeve van het bewijzen van het bestaan van
een huwelijk dan wei van ontbinding door verstoting onontbeerlijk. Door deze nieuwe
wetgeving wordt hun positie in het familierechtelijke domein stevig verankerd.
Al·'Imlf bracht in 1961 in een modellenboek een aantaI standaardteksten voor
farnilierechtelijke acten bijeen, in overeenstemming met de Mudawwana. Deze wet is
als een appendix in het boek opgenomen. Dit boek wordt tegenwoordig door aile
'udU als handboek gebruikt. In de loop van de jaren is de positie van de 'udU in het
fa~lierecht verder versterkt doordat gewoonterechtelijke bewijsmiddelen steeds
minder worden toegelaten volgens rninisteriele richtlijnen. Op het gebied van de
rechten op grond is de competentie van de 'udil uitgebreid doordat zij nu ook op
mogen treden als getuigen bij de overdracht van geregistreerd onroerend goed.
Het thans geldende recht inzake de 'utilI is neergelegd in een wet van 1982 en een
decr~et van 1983. Deze teksten regelen met name opleiding, benoeming, bezoldiging,
toezicht, procedure van het optekenen van getuigenverklaringen en hun homologatie,
e? regi~tratie. Inhoudelijk vormen de regels op veel punten een voonzetting en
uitwerking van de door de Fransen ingestelde controle en registratie.
Sinds de onafhankelijkheid is de positie van de 'utili verder geregeld en aldus tevens
hecht verankerd in het nationale rechtsbestel. Ondanks de unificatie vertoont dit
bestel dualistische trekken, zoals blijkt uit het naast elkaar bestaan van het Islarnitische en het "modeme" notariaat. Voor een dee I is de competentie van deze twee
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groepen dezelfde, voor een ande~ ~eel ve~hillend. Het is belanpijk vast te ste~en
dat de 'adl volledig geintegreerd IS m het meuwe reehtsbestel en m bepaalde opzlchten, Islamitisch familiereeht en de overdraeht van ongeregistreerd onroerend geed,
onmisbaar is. De Marokkaanse wetgever heeft blijkbaar zonder al te veel ~ite de
'adl en de hiermee verbonden Islarnitisehe noties op het terrein van bet bewijsreebt
kunnen opnemen in een bestel dat. ove~g.end op .F~ leest g~~id is. Deze
integratie steunt op de Franse kolomale pob?ek van ~ rule. De adllS met name
competent op de terreinen waarop het klassieke Islamitisehe recht ook bedentendage
gevolgd wordt.
Het klassieke Islamitische bewijsreeht met aIs ficties de oraliteit en de aanveehtbaarbeid van de adoulaire getuigenverklaring vormt de basis van bet 'adl-schap in bet
hedendaagse Marokkaanse reehtsbestel In de practijk Iijken..deze ~~~ nau~elijks
nog een rol te spelen. Een adoulaire acte is ee~ be~PJj~ beWJj~d.del ~e
familierechtelijke betrekkingen. Aanveehting van dit bewijsmiddel bbjft.m begmsel
mogelijk, maar is niet zonder problemen. Door de ~euwe vormge~g van ~e
werkzaambeden is de 'adl in bepaalde opzichten gaan lijken op de LaUjnse notans,
Hij is een beroepsgetuige die zijn verklaring vastleg! in een ~hriftelijk .stuk dat een
eigen leven gaat leiden. De registratie van de adoulaire aeten IS, hoe::vel m d~ eeuw
ingrijpend hervormd, wezenlijk anders dan in het geval v~ het Latijnse n0tanaa:t en
zijn openbare en centrale registers. In het geval van de udU worden de afscbriften
van de acten opgeborgen bij de reehtbanken waar~ij d.~ betrokken ~u4d en de
homologerende reehter werkzaam zijn. Deze oplessing lijkt aan de eisen van de
huidige Marokkaanse rechtspractijk te voldoen, w~llieht in ~ndere ~te op het
gebied van de overdraeht van onroerend goed dan inzake familiereehtelijke aangelegenheden. In deze bijdrage beperk ik mij echter tot deze laatste categone.

competentie, moeten we bij andere wetten en decreten te rade gaan. In het geval van
het familierecht is dit de Mudawwana en, in mindere mate, de Wet op de Burgerlijlce
Rechtsvordering van 1974. Deze materiele aspecten komen in de volgende paragraaf
ter spralce. Juist uit de regeling van de formele aspecten lcunnen we opmalcen hoe de
Islarnitische instelling van bet 'adI-scbap in bet modeme nationale rechtsbestel is
opgenomen. Welke regels zijn verseberpt, nader bepaald of toegevoegd in vergelijlcing
met de jiqh? Met welke aspecten bemoeit de nieuw ontstane centrale overheid, met
name het door de Fransen gecreeerde ministerie van justitie, zieh?
De tem van de instelling van het 'adI-schap, gekwalificeerde getuigen die onder
toezieht van een reehter tot het produeeren van een gezaghebbende aete komen, is
onaangetast gelaten. De bervormingen ten opziehte van het klassieke stelsel blijken
met name uit de regels inzake de opleiding, benoeming, bezoldiging, contrOle en
registratie. De hervormingen bieden een vergroting van de reebtszekerbeid en
waarborgen tegen misbruik en fraude door het verseherpen van de contrOle. Deze
waarborgen zijn een gevolg van het feit dat de centrale overheid een aantal taken op
zieh neemt, in sommige gevallen, zoals wat betreft de benoeming van de 'u4d, door
deze over te nemen van de reehter. Een zelfde patroon vinden we terug in de
Mudawwana waarin de centrale overheid of de reehter bevoegdheden toegedeeld
krijgen die volgens de jiqh bij de reehter of bij de burger zelf berusten. Deze
overheveling van bevoegdheden en taken houdt verband met het proees van staatsvorming dat in deze eeuw een ingrijpende wending heeft doorgemaakt in Marokko door
een fundamentele versterking van de maeht van de centrale overbeid. De greep van
de overheid op het dagelijks leven van de burger is aldus groter geworden, hetgeen
bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de grotere bemoeienis van de overheid met de
'u4d en van de 'udU op hun beurt met de burger.
3.2

3

Statuut der "uci11 volgens wet en decreet

3.1

Introdudie van de bronnen

In staatsblad nummer 3678 van 13 rajab 1403, overeenkomend met 27 april 1983 van
de Cbristelijke tijdrekening, werden een wet van 11 rajab 1402 (6 mei 1982) en een
ministerieel decreet van 4 rajab 1403 (8 april 1983) betreffende het statuut der 'udU
gepubliceerd. Deze teksten bevatten het thans geldende reeht betreffende de 'udU.
Uit de regels lcunnenwe opmaken hoe het 'adI-sehap in bet hedendaagse rechtsbestel
is opgenomen. Wet en decreet steunen op de traditie van de Malikitiscbe jiqh. Tal
van zaken, zeals bijvoorbeeld de homologatie van de adoulaire acte door de reehter,
worden niet of nauwelijks toegelieht, maar bekend verondersteld. Wet en decreet
richten zich op formalisering van de procedures e~ nadere uitwerk;in.g van e.lementen
uit het klassieke reeht, Kennis van de jiqh is onnusbaar voor een JUlSt begnp van de
thans geldende regels, Dit is een overeenko~t met de .Mudawwana: ook de modeme
regels van het familierecht zijn alleen te begnjpen vanuu de jiqh.

Opleiding en benoeming

De "adl is geen overheidsfunetionaris, maar oefent een "vrij beroep" uit (d. art. 1
WA). Zijn beroep is besehermd: de minister van justitie benoemt een 'adl in zijn
functie op een bepaalde standplaats bij ministerieel besluit (art. 9 DA). Het onbevoegd uitoefenen van het 'adI-schap leidt tot strafreehtelijke vervolging (artt. 22-23
WA). Bovendien staat de uitoefening van het beroep onder toezieht van de minister
van justitie en van de rechter.
Om voor een benoeming tot 'adl in aanmerking te komen moet de persoon in kwestie
aan een groot aantal in wet en decreet uitvoerig omschreven eisen voldoen. Deze
eisen betreffen zowel persoonlijke eigenschappen als opleiding.

AIs persoonlijke vereisten gelden onder andere: mannelijk geslacht, Moslim zijn,
Marokkaanse nationaliteit, leeftijd van ten minste 2S jaar, een blanco strafblad, niet
failliet verklaard zijn, van onbesproken gedrag zijn (d. art. 2 WA). In beginsel is bet
'adl-scbap niet verenigbaar met andere bezoldigde functies, behalve met religieuze en
wetenschappelijke taken (art. 15 WA).
.

Wet en decreet geven regels voor het formele asp~~ van het 'adI-scbap, zoals
benoeming, contrOle en registratie. Voor de matenele aspecten, met name de
15
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Om toegelaten te worden tot de status van candidaat'<adI moet men een toelatin~
examen afIeggen. Het decreet noemt de eisen waaraan men moet voldoen o~ ~ dit
toelatingsexamen deel te nemen: het volgen van een middelbare opl~ldin:g .of
voldoende juridische practijkervaring (art 3 DA). Mannen m:et een umvemwre
opleiding in de rechtsgeleerdheid zijn vrijg~teld van het toelaun~en, ~n
met een uitvoerige kennis van het Islanuusch~ recht, ~oor opleiding .of pracujk,
lrunnen ook vrijgesteld worden van de candidaatspenode en het blJbehorende
eindexamen (art. 6 DA). Het decreet regelt ook de inhoud van het toela~?:
het betreft met name kennis omtrent het familie- en erfrecht en rekenvaardigheid
(art 4 DA).
Na het slagen voor het examen wordt de persoon bij ministerieel besluit benoemd tot
candidaat (art 4 WA; art 8 DA). Gedurende de tweejarige ~idaatsperi~ voigt
de candidaat een opleiding van een jaar en een stage ~ ee~ jaar, De candi~~ts
periode wordt afgesloten door een eindexamen waarbij kenms van het Islanutisch
recht en het huidige rechtsbestel beproefd wordt (art. 4 WA; artt. 6-7 DA). De
geslaagde candidaat wordt door de minister van justitie bij besluit tot cadi op een
standplaats benoemd, hetgeen gepubliceerd wordt in bet staatsblad (art 4 WA; art 9
DA).
Uit bovenstaande regeIs moge blijken dat een 'adl bij zijn benoeming moet besehikken over een redelijke juridische kennis en enige practijk ervaring, met name op het
gebied van het islamitische familie- en erfreeht.
Na de benoeming en voor de aanvang der werkzaamheden moet de nieuwe cadi een
eed afIeggen bij het gereehtshof (cour d'appe/) waaronder zijn standplaats va;It. De
eed houdt in dat hij zijn werk naar behoren zal vervul.l.en, het beroepsgeh~~m zaJ
respeeteren en zieh op een voor een "adl passende wijze zaJ gedragen. BIJ deze
gelegenheid deponeert de Cadi de voor hem karakteristieke bandtekenening in
volledige en in verkorte vorm (art 7 WA).
Wat betreft de bezoldiging geldt dat de Cadi geen salaris van overheidswege geniet,
maar een deel van de door de overheid vastgestelde tarieven voor het opmaken van
acten ontvangt, Een tarievenlijst is a1s bijlage gevoegd bij het decreet.
3.3

Competentie

Wet en decreet geven geen expJiciete regels voor de materiele ~',J1petentie der. 'u4d.
Uit de soorten acten die in de tarievenlijst genoemd worden krijgen we een mdnik
van de materiele eompetentie. Verdere uitleg moeten wij blijkbaar ontl~~n aan de
wetgeving op de betreffende gebieden, zoals de Mudawwana voor het familierecht.
Wet en decreet regelen met name de competentie in geografische zin. De bevoegdheid van de Cadi om in functie op te treden is beperkt tot .~e~. ~essort van de reehtbank van eerste aanleg (tribunal de premiere instance) waarbij hlJ IS aanges~ld (art 10
WA; cf. artt. 1-2 DA). De verblijfplaats van de bij de acte betrokkenen 15 bepalend
voor de bevoegdheid van de 'adl, niet hun woonplaats. In geval van nalatenschappen
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wordt de competentie in beginsel bepaaJd door de plaats waar het nagelatene zich
bevindt, in geval van onroerend goed door de plaats van dit goed (art 10 WA; d. art
11 WA voor problemen en uitzonderingen).
3.4

Toezicht en beschenning

Een van de cruciaJe onderdelen van de instelling van het 'adl-schap is het toezicht,
dat betrouwbaarheid en reebtszekerheid moet waarborgen. Het toezicht wordt
uitgeoefend door de minister van justitie en door de reehter voor adoulaire men
(art 16 WA).

De minister belast bij elke rechtbank van eerste aanleg een of meer rechters,
afhankelijk van de plaatselijke ornstandigheden, met adoulaire zaken (art 10 DA). De
adoulaire reebter oefent het dagelijkse toezieht uit. A1lereerst komt dit tot uitdrukking in de cruciale rol die deze functionaris speelt bij de totstandkoming van elke
acte door de onontbeerJijke homologatie die hij verricht en door de registratie. In de
bespreking van de procedure komen homologatie en registratie uitvoerig ter sprake.
Kraehtens artikel 11 van het decreet wordt de reehter geaebt voortdurend toe te zien
op de handeJingen der cudU van zijn ressort. Ten minste een maaJ per jaar inspeeteert
hij hU~ bureien. Naast de e.ventuele speciale rapporten omtrent overtredingen stelt hij
ten nunste ~~n maaJ per jaar een rapport op. Het toezieht door de reebter wordt
aanzienlijk vergemakkeJijkt wanneer de cudU hun werkzaamheden verrichten in
hetzelfde gebouw a1s de rechter. Zoals hieronder zaJ bJijken is dit niet a1tijd het gevaJ.
Tevens staat het de minister van justitie vrij om inspecteurs te benoemen voor een
speciale dan wei a1gemene inspectie van de burelen der 'udiJ. Deze inspecteurs
besehikken over aanzienlijke bevoegdheden bij het doen van hun onderzoek. Zij
rapporteren reehtstreeks aan de minister over hun bevindingen en aanbevelingen (art
12 DA).
In geval v~ onregelmatigheden of overtredingen stelt de officier van justitie een
onderzoek In. De wet regelt de procedure en noemt de disciplinaire straffen, welke
z~Jfs een ontzetting uit het ambt kunnen inhouden (artt. 17-21 WA). Het onbevoegd
uitoefenen van het cadI-sehap, of medepliehtigheid hieraan, wordt strafrechteJijk
vervolgd, onder verwijzing naar artikel 381 van het Wetboek van Strafrecht (artt. 2223 WA).
Ten opziehte van het k1assieke Islamitische recht is de direete bemoeienis van de
eentr:ue overheid, in de persoon van de minister van justitie, een vernieuwing. In het
klassieke recht waren zowel benoeming van a1s toezicht op de cudU louter een
~~~legenheid van de plaatseJijke rechter, Niet aileen probeert de overheid door dit
mgrnpen de reebtszekerheid te bevorderen, tevens vergroot zij a1dus indirect haar
greep op het ~gelijks leven ~an gewone Marokkanen. Dit dubbele effect blijkt het
meest direct uit de vaststelbng van landelijk geldende tarieven voor adouiaire
werkzaamheden: deze bieden de burgers recbtszekerheid en de overheid inkornsten.
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3.5

Plaats van werkzaamheden

Artikel 1 van bet decreet suggereen dat de minister van justitie de cudU wi) concentreren in ~~n of enkele kantoren per ressort, Deze maatregel zou bet toeziebt
vergemaJckelijken, maar lijkt tot op heden DOg niet in werking te zijn getreden, In een
aanzienIijk aanta! gevallen hebben de cudU hun burelen in hetzelfde gebouw als de
adoulaire reehter. Deze concentratie in een "adoulair complex" maakt deel uit van de
traditie. Daarnaast zijn er cudU die een eigen kantoortje hebben in een stadswijk,
soms ook aan buis. Bovendien komen de cudU tegen een extra vergoeding, overeenkomstig de tarievenlijst, op verzoek aan huis om als getuigen op te treden. Met name
in geva! van bet sluiten van een huwelijksovereenkomst is een feestelijke bijeenkomst
ten buize van een van de betrokken families onder de stedelijke burgerij gebruikelijk.
Ben andere plaats waar we cudU in functie kunnen aantreffen zijn de wcekmarkten
op bet platteIand In een bepaalde regio wordt op elke dag van de week, de vrijclag
uitgezonderd, in een andere plaats een markt gebouden. Voor de omwonenden in de
wijde omgeving beeft zo'n markt een verzorgende funetie. Naast bandelaren in allerlei
waren, volksgenezers, slagers, smeden en andere ambaehtslui bieden ook de <utilI bun
diensten aan. Zij zijn vaak te vinden in overdekte localen aan de rand van de
marktplaats. De ene week treden zij als beroepsgetuigen op, de volgende week keren
zij terug met de door de rechter in de stad gehomologeerde acte,
3.6

Procedure volgens welke een aete tot stand komt

Ben aanzienlijk deel van zowel wet als decreet zijn gewijd aan regels betreffende de
totstandkoming van een adoulaire acte (ant. 24-30 WA; artt. 11, 13-25 OA). In
essentie is de normale gang van zaken dat de betrokkenen ten overstaan van twee
competente cudU een verklaring afIeggen of anderszins een reehtshandeling verriebten. De cudU treden hierbij op als getuigen, Hun getuigenverklaring stellen zij vervolgens op schrift in een adoulaire acte. Deze acte wordt door de rechter gebomologeerd. Afschriften en aantekeningen worden in verschillende registers op de
rechtbank gearebiveerd, terwijl de betrokkenen de originele acte dan wei een afschrift
ontvangen. Voor elk stadium van de procedure gelden gedetailleerde regels,
3.6.1 Bet ontvangen van de getuigenverklaring
De procedure wordt in gang gezet doordat de clULl verzoeht worden als getuigen op
te treden. Dit verzoek is een belangrijk element: indien de clULI eigener beweging
een acte opmaJcen leidt dit tot een bewijsmiddel van andere aard dan de normale
adoulaire acte, Dit onderseheid komt hieronder, bij de shaJiJda laJ1iyya, kort ter
sprake. Degene die een acte wenst te laten opmaken dient het honorarium vooraf aan
de cudU te beta!en. In roil hiervoor verstrekken zij een kwitantie (artt, T1 en 30 DA).
Voor bet opzettelijk optreden als getuigen van een reebtshandeling door de cudU
gebruiken wet en decreet de uitdrukking "bet ontvangen van de getuigenverklaring".
Als regel ontvangen de cudU als tweetal en ondenekenen zij beiden de acte waarin zij
hun verklaring neerleggen (ant. 24 en 29 WA). Het paarsgewijze optreden bangt
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samen met de eerder uitgelegde regel uit het klassieke lsIamitische recht clat voor
wettig. be~js een getuigenv~rklaring van twee gekwalificeerde mannelijke getuigen
~nodlgd. IS. Het ~nderbj'k ontvangen van dezelfde getuigenverklaring is een
wtzOnde~ en verelSt. het. opmaJcen van twee afzonderlijke aeten (an. 24 WA). Het
afzonderbjk optreden IS met voor aile reebtshandelingen toegestaan; bij voorbeeld
niet voor het sluiten van een huwelijksovereenkomst (an. 5 lid 1 Mud).
Volgens het Islamitische verbintenissenreeht komt een overeenkomst tot stand door
uitwisseling ,,:an aanbod en aanvaarding in ~~n zitting. De cudU zijn hiervan getuigen
en tekenen dit op. Wanneer een van de partijen niet ltan spreken en/of boren mag de
overeenkomst ook door tekens of sehrift tot stand komen (an. 24 WA:, an. 4 lid 2
Mud). De hulp van een tolk is eveneens toegestaan onder bepaalde voorwaarden (an.
26 WA:, art. 14 DA).
Een cruciaal element in bet ontvangen van de getuigenverklaring is het noteren van
de esse~tiele gegevens in e~n persoonlijk register, mudhakkira li-l-fUft., dat elke cad]
moet bijhouden. Het gebruik van het persoonlijk register wordt uitvoerig geregeld
doo~ wet en decreet. Deze maatregel ter controle is een belangrijke vernieuwing ten
opzichte van bet klassieke stelsel waarin de originele acte vaaJc bet enige schriftelijKe
spoor van de getuigenverklaring was.
De.grondregel is clat een getuigenverklaring eerst opgetekend wordt in bet persoonIij'k
register (art. 14 ~A). De vorm van het register is van overbeidswege bepaald (an. 13
OA). De adoulaire rechter houdt toezicht op het gebruik van deze registers en neemt
deze in ~~eer ze vol zijn of wanneer de betreffende CadI komt te overlijden of op
an~ere wijze bet ambt verlaat (ant. 15-16 OA). De CadI boudt zijn register in chronologische volgorde en op nette en ordelijke wijze bij (an. 14 OA). Wanneer twee <utill
~en ee~ verklaring ontvangen noteert slechts ~~n van hen de gegevens in zijn
register, Zlj ondenekenen echter beiden (art. 14 DA). Zowel het persoonlijke register
als d.e ~n.~erlijke notities hierin hebben een nummer, waarnaar verwezen wordt in
de uiteindelijke aet~ (an. 21 DA). De ~oorsehriften voor de essentiele gegevens die in
een ~e V~~ld dienen te worden bieden een leidraad voor de aantekeningen die
een adl bij het ontvangen zal maken. Dit komt in de navolgende paragraaf ter

sprake.

3.6.2 Bet opmaken van de aete
Na het ontvangen van de getuigenverklaring resteert de betrokken <utill een csscnti-

~Ie taalc, namelij~ het op sc.hrift st.ellen, tahr ir, van hun getuigenverklaring, shaJiJda,

m eeJ.1. a~e, watJiqa. In beginsel dient het redigeren van de aete binnen een termijn
van V1Jftien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangen afgehandeld te zijn (an.
24 OA:, ~t 43 en 81 lid ~ Mud). Hierbij is een termijn van acht dagen VOOl de
bomologatie d~r de adoulaue reebter inbegrepen (an. 11 DA). Binnen deze termijn
moet de aete wtgereikt worden aan de reebtbebbende(n).
De getuigenverklaring van de cudU wordt neergelegd in ~en enkele aete, opgetekend
door ~~n van hen, maar onder verantwoordelijkheid van beiden (an. 29 WA). Wet en
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decreet schrijven voor welke elementen in ieder geval opgenomen dienen te worden
in de aete. Voor de verschillende soorten aeten wordt dit verder gepreciseerd in de
betreffende wetgeving, zoals de Mudawwana.
Boveuaan de acre wordt een aantal standaardgegevens vermeld. Indien de aete op
officieel papier van een reebtbank wordt gesteld zijn sommige rubrieken reeds
voorgedrukt in de marge, zodat de cadI deze slechts boeft in te wlIen. De noodzakelijke elementen zijn (cf. art. 21 DA):
_ De namen van de beide cudU die de getuigenverklaring ontvangen bebben;
_ Het ressort waarin zij aangesteld zijn;
_ Datum en uur van ontvangen, rowel in letters als in cijfers, volgens de lsiamitische
en volgens de Christelijke jaartelling;
_ Het nummer van bet persoonlijke register waarin de aantekeningen bij het ontvangen zijn gemaakt, evenals bet volgnummer waaronder due aantekeningen zijn
gerangschikt en bet paginanummer.
Oak de adoulaire aete zelf krijgt een nummer, waaronder zij geregistreerd wordt ter
griffie van de adoulaire reebtbank (art. 25 DA). Dit nummer staat tegenwoordig
veelal vermeld in een voorgedrukte rubriek of in een stempel in de rechter marge van
de acte.
Onderaan de acte, na vermelding van de datum waarop de acte op schrift is gesteld,
tekenen de beide cudU met de voor hen kenmerkende handtekening (art. 24 DA; art.
29 WA). De eontractanten tekenen niet de aete zelf, maar slechts in bet persoonlijk
register ten beboeve van de aantekeningen. De aete vermeld weI dat de contraClanten
bun bandtekening in dit register geplaatst hebben. Als laatste plaatst de reebter zijn
handtekening en het stempel van de reehtbank, onder vermelding van de datum
waarop hij a1dus de aete beeft gehomologeerd. De homologatie is het onderwerp van
het volgende tekstdeel.
Wet en decreet schrijven voor dat de acte in een nette vorm opgetekend wordt:
onderbrekingen, witte plekken, verbeteringen, doorhalingen, toe- en invoegingen
moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Wegraderingen zijn nooit en te Dimmer
toegestaan (art. 29 WA; art. 24 DA). Het gebruikte papier moet van goede kwa1iteit
zijn, de tekst op duidelijke wijze met de hand gesehreven in zwarte onuitwisbare inkt,
of in maehineschrift. Elke adoulaire acte wordt geheel opnieuw geschreven, voorgedrukte formulieren waarbij sleehts de essentiele gegevens ingevuld boeven te worden
zijn niet in gebruik. Gezien de van geval tot geval varierende inhoud van de acre zou
dit ook niet goed mogelijk zijn.
De aete biedt een duidelijke omschrijving van de identiteit van de betrokkenen, bij
voorkeur onder verwijzing naar de nationale identiteitskaart. Tevens beschrijven de
cudU het recht van de betrokkenen op het onderwerp van de rechtsbandeling, de
bandelingsbekwaamheid en bet onderwerp zelf van de bandeling. In verband met de
bestaande rechten wordt de overlegging van bepaalde bewijsrniddelen in sommige
gevallen geeist, en dan ook vermeld in de aete, Een voorbeeld van een door de
Mudawwana vereist bewijsrniddel is de huwelijksaete indien een man een verstotingsacte wi! laten opmaken (artt, 80-81 Mud). Voor de specifieke elementen van huwelijks- en verstotingsaeten verwijs ik naar een volgend deel over de Mudawwana.

v.oord~t de. a1dus opgemaakte acte
ul~ereikt dienen no~ twee taken te

door de cudiil aan de betrokkenen kan worden
w?rden verrieht: arebivering van een afsehrift ter
gnffie en homologatie door de adoulaire rechter, Beide taken maken deel uit van de
procedure volgens welke. een acte die~t te worden opgemaakt. Vanwege bet grote
belang van due ~.andelingen, en terwille van de duidelijkheid, behandel ik beide
aspeeten afzonderliJk.

3.6.3 Homologatie
De khifzb of bomologatie is een essentieel element in de totstandkoming van een
adoulaire aete. De wet stelt in artikel 30 kemaebtig:
"De ~ete is niet volledig tenzij zij aan bet slot voorzien is van de bomologatie,"
Oak in Ii~ 6 van artikel 42 ~ de ~udawwana vinden we de eis tot homologatie van
de huwelijksacte. Deze bepalingen Z1Jn geheel overeenkomstig de klassieke doctrine.
Volge~ de jiqh krijgt ~~n in e.~n document neergelegde verklaring van gekwa1ificeerde getulg~n p~ werkelijk be~Jskraeht a1s op sehrift gestelde verklaring wanneer een
reeht~~ Z1e~ hierover heeft uitgelaten, Een /chip/) is een kennisgeving van de rechter
dat hlJ de I~ de .aete. vastgelegde verklaring a1s wdanig accepteert. Hiermee spreekt
de rechter zich met uit over bet waarheidsgehalte van de inhoud van de aete: hij geeft
slechts..te kennen dat de optekening van de acte op rechtsgeldige wijze is gebeurd
d.oor blJ bern als cudU bekend zijnde getuigen. Op grond van deze rechterlijke verklanng. kan de aete. a1s een bewijsrniddel gebruikt worden, zonder dat de getuigen
opmeuw persoonl~jk voor de rechter bun verklaring mondeling moeten afIeggen in
geval van een gedmg.

De homolo~atie bevindt zich aan het slot van de acte en bestaat uit een van de
gestandaardiseerde formules, gevolgd door de kenmerkende handtekening van de
rechter. Het decreet verordonneen in anikel 11 dat de homologatie geschiedt op de
door de jiqh voorgesehreven wijze.
De ho~ologatie ges~hiedt door de reehter die in het betreffende ressort is belast met
adoulaire ~en en in deze hoedanigheid toezieht houdt op de cudU. De homologatie
moet pl~tsVin~en binnen een terrnijn van acht dagen (art. 11 DA). De adoulaire
r~.ehter dient zich ervan te overtuigen dat de betrokken cudU in zijn ressort bevoegd
ZlJn tot bet ontvangen van getuigenverklaringen en dat zij de betreffende verklaring
0Po d.e voorgeschre~en wijze ontvange? en opgetekend hebben. Deze twee elementen
ZlJn immers essentieel voor de verklanng die de rechter in de /chiflb neerlegt.
De homolo~a~e be~dt zi~h aan het slot van de acte (an. 30 WA). Zij is gesteld in
ZWarte onuitwisbare inkt, m formules overeenkomstig de jiqh en onder vermeldin
van de datum waarop de homologatie is verricht (art. 11 DA). Volgens artikel 30
de ~et onderwerpt de rechter de acte aan een controle a1vorens de bomologatie te
vemcbten:
~ recbter belas~ met adoulaire ~en homologeen de getuigenverklanngen na vervulling van de verphehte formaliteiten en nadat hij zich

~
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verzekerd beeft van bet ontbreken van gebreken en het vrij zijn van
fouten."
.
Wet noch decreet specificeren deze eontrole echter. Voor een verdere bespreking van
dit aspect verwijs ik naar mijn in voorbereiding zijnde proefschrift.

3.6.4 Registratie
De registratie van adoulaire acten in een archief is een ve~euwing ten o~chte. van
de jiqh. Tot de vestiging van het protectoraat maakten de udU de acten m begmsel
alleen "in brevet" op. Dit origineel werd uitgereikt aan de .reebthebbenden. De
Fransen vonden deze werkwijze onvoldoende waarborgen bieden voor rechtsze·
kerheid en toezicht en stelden archivering van afschriften in. In de thans geldende
wetgeving is deze bervorming overgenomen.
Voor de acten betreffende buwelijk en buwelijksontbinding zijn twee vormen van
registratie van belang: de registratie van afscb~en ~er griffie en de..regis~tie van de
aantekeningen bij bet ontvangen van de verklanng JD ,bet, persoonlijk r~gJSter van de
Cadi. Artikel 25 van het decreet bepaalt inzake de archivering van ~hriften:
"De cudU vervaardigen bij het op schrift stellen v~ de getulgenver~
ringen copieen hiervan die bewaard wo.rden.ter ~ffie en gerangschikt
worden overeenkomstig volgnummers die enn erm vermeld worden en
in de originelen ervan,"
. . . . .
In artikel 43 van de Mudawwana is sprake van de registrane van huweliJksacten in
bet huwelijksregister van de rechtbank (cf. ant. ~8 en 81 voor de registratie van
verstotingsaeten). De registratie is aldus een essentl~el o~der~eel van d:. t~tstandko
ming van een acte. In de originele acte blijkt de :egtstratl~ UI~ een verwijzingen naar
het archiefnummer meestal vermeld in een speciale rubnek 1D de reebtermarge van
de acte. Met behulp van deze gegevens kunnen ook afschriften gevraagd worden ter
griffie.
De essentiele elementen van de acte, echter niet de acte zelf, zijn terug te vinden in
de persoonlijke registers van de cUlfjI, waarnaar in de acte evenee~ verwezen wor~t.
Wanneer een persoonlijk register vol is, of o~ andere r~de~en m~t v~rder gebruikt
zaJ worden, neemt de adoulaire rechter het JD ter archivering, Dit biedt een extra
contrOle op de totstandkoming en inhoud der acten.
In tegenstelling tot wat een Nederlandse jurist zou verwachten wor~~n buwelijk noch
huwelijksontbinding opgetekend in de registers van de Burgerlijke.. Stand. Deze
registers bevatten voor MosJims louter gegevens over geboorte en overliidea,
3.7

De shalllda larmyya

Bovenstaande uiteenzetting over de totstandkoming va:n een ado~laire acte betreft
alleen de "normaJe" aete waarin een cadi een getUlgenverlc1aring optekent o,ver
hetgeen hij zelf beeft gezien en gehoord in zijn hoedani~eid als beroepsgetUlge.
Deze soon acten wordt in de jiqh met de term a#. aangeduid.. De. tegenhanger .beet
istirll'. Dit betreft acten waarbij een cadI een verklanng aflegt di: met gebasee:d 15 op
een opzettelijke beroepsmatige aanwezigheid of die gebaseerd 15 op de getulgenver22

klaring van derden. Voor de acten van de soon istiril' gelden andere regels, met
name wat betreft de homologatie. Deze zal ik hier verder niet behandelen.

In Nederland komt men wei eens in aanraking met een bepaaJde vorm van istiI'a'
acten, de zogenaarnde shaJiuIa lajJiyya. Dit is een acte waarin twee cudU de getuigenverklaring van een groep niet-gekwaJificeerde getuigen, meestal twaalf in getal,
vastleggen. Een dergelijke verklaring wordt opgesteld wanneer bij een rechtsbandeling
geen 'udU aanwezig waren en men toch een schriftelijk bewijsmiddel wenst. De
grotere hoeveelheid getuigen moet dan het gebrek aan kwalificatie compenseren. In
lid 3 van artikel 5 van de Mudawwana wordt onder meer naar deze vorm verwezen
met de uitdrukking "wettig bewijs". Verdere uitleg van deze "bijzondere" acte is te
vinden in Buskens 1992 (ter perse) en in de dissenatie die ik voorbereid.
4

Taken der 'uelll bij huwelijk en huwelijksontbinding

Een van de belangrijkste legislatieve ondememingen van de nieuwe regering na de
onafhankelijkheid was de eodificatie van het lslamitiseh fantiliereebt in de Mudawwana. In 1958 trad deze wet in werking. De inhoud komt sterk overeen met de
klassieke voorschriften van de Malikitische rechtsgeleerdheid zoaJs deze zieb de
voorgaande eeuwen in Marokko heeft ontwikkeld.
De 'UlfjI spelen in de Mudawwana een voomarne rol. Bij de meeste belangrijte
farniliereebtelijke handelingen, zoals bet sluiten van een huwelijksovereenkomst, de
verstoting, bet erkennen van kinderen door de vader, bet maken van een legaat of de
verdeling van een nalatenschap, is hun aanwezigheid als gekwalificeerde getuigen
verplieht voorgesehreven dan wei naar believen mogelijk. Het is opmertelijk dat de
Marokkaanse overbeid zieh niet rechtstreeks mengt in de familierecbtelijke aangelegenheden, zoals in andere Islamitiscbe landen bij wetgeving is geregeld. Zo wordt
zowel in Egypte als in Indonesie bet huwelijk geregistreerd door een van overbeidswege aangestelde huwelijksambtenaar. De Marokkaanse wet voigt de jiqh in de visie
dat bet buwelijk en de andere familierechtelijke handelingen privaatreehtelijke
recbtshandelingen zijn. De wet respecteert de intimiteit van het familieleven en de
kl~ieke traditie door de terughoudende opstelling. Alleen via de omweg van het
toeZleh! en het eventuele ingrijpen door de reehter bij de homologatie van de
ado~~e acte heeft de overheid greep op het familieleven. In de dagelijkse recbtspractijk hebben de partijen de vrijheid om binnen het juridiscbe kader van de wet
onderling afspraken te maken. Een belangrijke vernieuwing is het feit dat de wet in
bepaalde gevalJen, zoals huwelijk en verstoting, de aanwezigheid van gekwalificeerde
getu~gen .verplieht heeft ges!eld, terwijl dit volgens de jiqh facultatief was. Deze
vermeuwmg heeft enoe geleid dat de 'udU tegenwoordig het fantilierecht voor een
!Jelangrijk deel mede gestalte geven in de practijk. Zij hebben de meest directe
mvloed op de toepassing van de wet in bet dagelijks leven. Zolang er geen grote
prob~emen bestaan venegenwoordigen zij de wet tegenover de burgers. Op bepaaJde
terreinen, zoals de huwelijkssluiting en de verstoting, zijn zij de enige functionarissen
bevoegd tot het opmaken van wettige bewijsmiddelen. l..atijnse notarissen of ambtenaren van de Burgerlijke Stand bebben in deze geen enkele competentie.
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Hoewel de 'udiU voor vele aspecten van het familie- en erfrecht van belang zijn
beperk ik mij bier tot een beschrijving van hun rol bij. de sluiting en ont~1?d~ van
een huwelijksovereenkolDSt. Omwille van de besehikbare plaats en ujd IS een
dergelijke beperking noodzakelijk. Deze onderwerpen komen het eerste voor
behandeling in aanmerking vanwege hun grote belang voor de Nederlandse reehtspractijk. Bovendien is bij deze reebtshandelingen de aanwezigheid van de 'u4d

verplicht,
4.1

Sluiting van de huwelijksovereenkomst

De Mudawwana bepaalt in lid 1 van artikel 5 dat de aanwezigbeid van twee 'u4d bij
het uitwisselen van aanbod en aanvaarding een voorwaarde is voor de rechtsgeldigheid, fWia, van de huwelijksovereenkolDSt:
..
.
"Voorwaarde voor de geldigheid van de huwelijksovereenkolDSt IS de
aanwezigheid van twee cadi getuigen, die tijdens ~~n zitting het aanbod
en de aanvaarding van de eehtgenoot of diens vertegenwoordiger en ~
de huwelijksvoogd na toestemming van de echtgenote en haar maehtiging van hem daartoe [horen],"
.
Aldus is de centrale rol van de 'uLiU bij de huwelijkssluiting verankerd. Lid 3 van
hetzelfde artikel biedt de mogelijkheid om bij uilZondering andere bewijsmiddelen
dan de "normale" adoulaire acte voor het bestaan van een huwelijk te aanvaarden (d.
art. 80 Mud). In de praetijk blijkt het steeds moeilijker te worden om een huwelijk
waarvan geen adoulaire acte is opgemaakt later alsnog door de reenter te laten
erkennen.
De huwelijksovereenkolDSt kan op tal van plaatsen gesloten worden: ten kantore van
de 'utili, op de weekmarkt of bij een van de betrokken families thuis. Wanneer men
over wat extra middelen beschikt ligt het voor de hand om de 'uLiU te verzoeken aan
huis te komen en het bijbehorende hogere tarlef voor verplaatsing te betalen. Het
sluiten van de huwelijksovereenkolDSt krijgt aldus een feestelijk karakter. De leden
van de twee families die vereDigd worden komen tesamen en delen een feestmaal,
waarvoor ook de 'uLiU genood worden. Dit relatief bescheiden feest moet scherp
onderscheiden worden van bet eigenJijke huwelijksfeest, culminerend in de rituele
consumrnatie van het huwelijk, dat vaak vele maanden later kan plaatsvinden. Naar
de wet bestaat de huwelijksband zodra een rechtsgeldige over.eenkolDSt is gesloten. .~
de opvattingen van de bevolking is de consummatie van cruciaal belang: pas dan Z1jn
de man en vrouw echt met elkaar verbonden (zie over dit onderscheid Buskens 1992).
Het huwelijk is een overeenkomst tussen twee partijen die, overeenkolDStig lid 1 van
artikel 5 van de Mudawwana, tot stand komt door aanbod en aanvaarding in Un
zitting. De buwelijksacte is op te vatten als een verslag van deze zitting waarvan d~
beide 'uLiU getuigen waren. De essentiele elementen van dit verslag volgen deels wt
de algemene regels zoals gesteld door wet en decreet betreffende het 'adI-schap,
deels uit de eisen die de Mudawwana aan een huwelijksovereenkolDSt stelt. Voor een
belangrijk deel worden de elementen sarnengevat in artikel 42 van de Mudawwana.

Belangrijk elementen in elke aete zijn datum en plaats van de overeenkomst.
Daarnaast is een besebrijving van de identiteit der betrokkenen essentieel. In geva!
van een huwelijksaete zijn dit de bruid en haar huwelijksvoogd, war, de bruidegom en
eventueel diens vertegenwoordiger, nQ'ib. De meest eenvoudige manier van beschrijyen is een verwijzing naar de nationale identiteitskaart, waarover de meeste MarokkaDen beschikken. Bij jongere, nog Diet eerder gehuwde meisjes kan het voorkomen dat
zij nog Diet een dergelijke kaart hebben aangevraagd, "omdat zij toch nooit buitensbuis komen", zoals een vader de zedigheid van zijn dochter fijntjes demonstreerde. In
dit geva! nemen de 'uLiU een signalement van de betrokkene in de aete op.
Ten beboeve van een huwelijk is een aantal administratieve documenten vereist,
welke afgegeven worden door de plaatselijke autoriteiten. Artikel 41 van de Mudawwana somt de stukken op:
1. een certificaat betreffende naam, leeftijd en woonplaats voor elk van beide
eebtelieden;
2. een certificaat dat de burgerlijke staat van de man aangeeft: is bij gehuwd dan wei
vrijgezel;
3. voor de vrouw die gehuwd is geweest een stuk waaruit blijkt dat er geen beletselen
bestaan voor het aangaan van een nieuw huwelijk, met name het nog niet voltooid
hebben van de wachtperiode, de 'idda, die in acht moet worden genomen na ontbinding van het vorige huwelijk.
Bij de aanvang van de zitting vragen de 'uLiU allereerst naar deze stukken, bekijken
ze, nemen ze in en verwijzen ernaar in de aantekeningen in het persoonlijk register
en in de uiteindelijke acte.
Uit deze stukken kunnen zij voor een belangrijk deel afleiden of de beide partijen
een huwelijksovereenkomst met elkaar mogen aangaan. Zijn zij vrij van huwelijksbeletselen, zoals voortvloeiend uit vormen van verwantschap, uit een verschil in religie,
of uit het bestaan van een eerder huwelijk (ant. 25-30 Mud)? Voor een vrouw is
polygamie onmogelijk. Een man kan onder bepaalde voorwaarden met maximaal vier
vrouwen tegelijk gehuwd zijn (artt, 29-31 Mud). Ben van deze voorwaarden luidt dat
de acte voor een volgend huwelijk pas opgemaakt kan worden wanneer de aanstaande
~ruid op de hoogte gesteld is van het feit dat baar bruidegom reeds gehuwd is (art. 30
lid 3 Mud). Voldoen man en vrouw aan de eis van de minimale huwelijksleeftijd van
r~speetievelijk 18 en 15 jaar (art. 8 Mud)? Zijn de toekomstige echtelieden handelingsbekwaam (artt. 6-7 Mud)? Op deze vragen betreffende de persoonlijke eigenschappen van de beide partijen geeft de huwelijksacte antwoord mede op basis van
de administratieve stukken.
'
Hoeksteen van de totstandkoming van de huwelijksovereenkomst is de uitwisseling
van aanbod en aanvaarding tot bet sluiten van een buwelijk in ~~n zitting (artt. 5 lid
I, d. 42 lid 2 Mud). Dit is ook bet fundamentele element van de aete, Aanbod en
aanvaarding vinden zoveel mogelijk mondeling plaats, in ondubbelzinnige termen (art.
4 Mud). De man spreekt veelal voor zichzelf, de vrouw wordt altijd vertegenwoordigd
door een waJ ,', een huwelijKsvoogd. De Mudawwana bepaalt in d~tail welke man deze
~ vervult: meestal de vader of de oudste broer (art. 11). Een vrouw kan weliswaar
noon voor ~c~elf de buw~lijksovereenkolDSt sluiten, haar instemming en machtiging
van de waJ, Z1jn een verelste (artt. 5 lid I, 12 lid 1 en lid 4 Mud). Dwang tot een
25
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huwelijk staat de Mudawwana slechts bij uitzondering en onder bepaalde voorwaarden toe, en dan nog sIechts door tussenkomst van de reebter (art. 12 lid 4 Mud).
Deze wettelijke bescherming van de vrouw sluit vanzelfsprekend niet uit dat de vrouw
aan meer of minder subtiele vormen van sociale dwang blootstaat om met een
voorgenomen huwelijk in te stemmen. De <uau moeten zich persoonlijk van de
instemming en machtiging van de vrouw overtuigen en deze vermelden in de acte, In
de praetijk tan dit onderdeel weinig speetaculair zijn: het pleit voor de morele
integriteit van het meisje wanneer zij slechts voor het geven van haar instemming de
kamer binnen geroepen wordt waarin de mannen de overeenkomst sIuiten. DezeIfde
moraal vereist dat baar instemming ingetogen is en zij geenszins blijk geeft van
vreugde of verlangen. Yoor een maagd is bet volgens de fiqh aI voldoende wanneer
zij na bet stellen van de vraag door de <uau slechts zwijgt of lichtjes weent. Een
vrouw die aI eerder getrouwd is geweest wordt echter geacht te spreken.
De huwelijksvoogdij moet scherp onderscheiden worden van de toestemming tot een
huwelijk die de wettelijke vertegenwoordiger moet geven indien een of beide partijen
nog minderjarig zijn volgens de wet, dat wil zeggen jonger dan 21 zonnejaren (artt. 9,
137 Mud). De wettelijke vertegenwoordiging is een geheel ander leerstuk dan de
huwelijksvoogdij, aI ontstaat verwarring doordat voor beide personen de term wal i
gebruikt wordt in de Mudawwana.
Na vermelding van bet feit dat men overeengekomen is voigt vanzelfsprekend de
beschrijving van wat men overeengekomen is. Belangrijk is allereerst de beschrijving
van de situatie van de echtgenote, met name de vraag of zij aI dan Diet maagd is (art.
42 lid 3 Mud). Strict gesproken hoort dit thuis bij de beschrijving van de identiteit. De
term bikr, veelal vertaald met "maagd", moet begrepen worden in tegenstelling tot
thayyib, een vrouw die reeds gehuwd is (geweest) en daardoor niet langer aIs maagd
beschouwd tan worden, Yoigens de stricte interpretatie door de rechtsgeleerden
impliceert de term bikr geen uitspraak over de fysieke integriteit van de vrouw in
kwestie. £en maagd in striete zin is een <adJua, een biler is sIechts een vrouw die niet
eerder gehuwd is geweest. Wanneer een bikr bij consummatie echter geen <adJui:l' lijkt
tan dit tot grOte problemen leiden, die kunnen uitmonden in een terugsturen van de
bruid naar haar ouderlijk huis.
De bruidsprijs die de man aan zijn toekomstige vrouw schenkt is een noodzakelijke
voorwaarde voor een rechtsgeldig huwelijk. Deze mohr of IDdiq moet bepaald zijn en
in de huwelijksaete vermeld worden. Een minimum of maximum is hierbij niet door
de wet gesteld, maar de vrouw mag formeel niet mien van dit recht. De <u4d
vermelden in de aete de overeengekomen bruidsprijs, de hoeveelheid die bij bet
sIuiten van de overeenkomst wordt overhandigd en of een deel van de betaling van de
bruidsprijs, en zo ja hoeveel, is uitgesteld tot een bepaald tijdstip, bij voorbeeld tot de
ontbinding van het huwelijk. De <uau tellen bet geld na indien de bruidsprijs hieruit
bestaat, hetgeen vanzeJfsprekend Diet uitsluit dat de partijen onderling andersIuidende
afspraken hebben gemaakt (d. artt. 42 lid 5, 5 lid 2, 16-24,37 lid 1 Mud).
De partijen hebben een zekere vriJbeid om bepaalde voorwaarden te verbinden aan
de huwelijksovereenkomst (d. an. 38 Mud). Voorbeelden biervan zijn de voorwaarde
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dat de man geen andere vrouw zal huwen naast de de aanstaande echtgenote (art. 31
Mud), de voorwaarde da~. de vrouw buit~nshuis mag werken (art. 38 Mud), of de
voorwaarde dat de man ZlJn vrouw machtigt om zichzeIf te verstoten wann
.. di
eer ZlJ t
wensen zou (art. 44 Mud; d. Boumans 1990).
Wanneer .de <uau de ve~7iste ~ocumenten hebben ingenomen en de essentiele
gegevens m !Nn persoonlijk register hebben genoteerd tan de zilling bee' di d
w~rden. Het 15 een goed gebruik dat dit gemarkeerd wordt met her reeiteren
~e
fJti!ia, het ~erste hoofdstuk van de Koran. Hieruit mogen we echter geenszins atl id
el en
dat het slwten van een huwelijk een religieuze plechtighel'd of het toedi
. 0"
enen van een
t
beh lze D"
~cramen lOU Me Ii n. It 15 gl7 e.nszms het geval. De regel dat aile aspeeten van het
even. ~ . e~n
os m e~n re igieus aspect kennen geldt ook voor het huweliik.
Yanult juridisch .~gp~nt 15 het huwelijk echter niets meer dan een overUnko~t
tussen twee parnjen, die gesIoten wordt zoals aile andere overeenkomsten. De <u4d
geven op geen enlcele wijze gestalte aan het voltrekken van een huweliik, ., ..
~ ZlJ ZlJn
louter gekwalificeerde getuigen,

.:n

Na atloop van de zitting tan de bijeenkomst feestelijk voortgezet worden, met name

d~r een copieus maaI. Yoor de <ULLI resteert dan nog de belangrijke taak van het

redigeren van de acte en de verdere afwikkeling.

De inhoud van de acte wordt g~~aseerd op de aantekeningen omtrent de elementen
van de ~ereenkomst. AfhankebJk van de goedgeefsheid van de betrokken famili
hun ~en en ook de ~nvaardigheid van de "adl, kan de aete gesteld worden e~
bloemrijke taaJ en ~7ka1bgr~eerd in sierschrift, eventueel met illuminatie van de
randen van ~de ,~uwebJksaete m gouden en ldeurige arabesken, Uit het modellenboek
van AJ-~ bbJkt d~t voor vrouwen in verschillende situaties, bij voorbeeld biler dan
weI . thayyib, verschillende soorten acten bestaan, overeenkomstig de ........:,; k
vereisten van het geval,
~t""-...e e

Ove~ee~mstig de voorschriften vervaardigen zij een afschrift van de aete ter
archivenn~ op de griffie (cf. art. 43 Mud). Na ondertekening door de <u4:d en
homologaue door de rechter op de voorgeschreven wijze tan de aete u't
ikt
aan de rechthebbende, in casu de vrouw. De echtgenoot tan desgew~!s~r:en

=:

on~gen (art. 43 Mud). Opnieuw kunnen we aantekenen dat de raetiik
en dat de m~ de acte onder zich houdt Ik heb echter de
d~t
vee ..arokkaanse vr~uwen Zlch terdege bewust zijn van het belang om zelf over de
huweliJksacte te beschlkken en dat zij deze, eenmaal verworven, koesteren.

andle~ kan ZlJn

mlwe

Artikel 43 van de Mudawwana eist dat een afschrift van de huweliiksact
wyOrdt aan de Burgerlijke Stand. Wat het lot van deze aete a1daar 15'~vel'ZW1~'gtgezodnden
oor Moslims
d
. d '
J e wet.
.
wor en m e openbare regslters slechts geboorte en overli'd
~~e~treerd. Huwe.lijk en huwelijksontbinding zijn hierin voor hen geen afzondertj :
ne en, .!ot ver~et van sommige Frame juristen. Zo steh Lapanne-Joinvill ' ..
VOOrtr~ffebJke studie over de Mudawwana voor om het syteem te vervolmake m ZlJn
kdantmelding in de registers op te nemen
.
. e aas IS eze wens tot op heden niet in vervuJlinggegaan.

~~~~~~: ~:S~~l~~:)in~~g a1~

(:.a::~
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Wanneer een echtgenote dit wenst lean zij de <udiU verzoeken een aete op te maken
betreffende de uitzet, sJurMu, die zij meebrengt wanneer zij zich bij gelegenheid van
de consummatie vestigt bij haar echtgenoot, De Mudawwana zwijgt hierover, de
mogelijkheid hiertoe blijkt uit de aan het decreet gehechte tarievenlijst In vele
gevallen is het opmaken van een dergelijke aete pas enige tijd na de slulting van de
huwelijksovereenkomst aan de orde, op het moment dat consummatie en daadwerkelijke samenwoning een aanvang nemen, De .sJuzlIdr-aete lean ".oor de vrouw van nut
zijn bij de ontbinding van een huwelijk, met name door verstotmg. Met. deze aete ~
zij in d~tail aantonen welke delen van de echtelijke boedel door haar mgebracht ZlJn
en daarmee ook haar eigendom zijn. Gemeenschap van goederen ten gevolge van een
huwelijlc is immers onbekend in het Marokkaanse familierecht (cf. art. 35 lid 4 Mud).
Deze opmerlcingen over een mogelijke trieste afloop van een huwelijk VOf7ren ons
naar de tweede familierechtelijke handeling waarbij de <u4d als beroepsgenngen een
cruciale rol spelen,
4.2

Ontbinding van de huwelijksovereenkomst door verstoting

Het Marokkaanse recht kent drie vormen van huwelijksontbinding: door overlijden,
door rechterlijke echtseheiding en door verstoting. In deze paragraaf beperk i~ mij tot
de laatste vorm, de lailq. Bij de verstoting is het opmalcen van een adoull1ll'e.acte
noodzalcelijk. De rechterlijke echtscheiding, ta{Iq, komt tot stand door een vonms en
draagt door de afwijkende procedure een ander karakter dan de verstoting.
De verstoting is een recht dat alleen aan de man toekomt. Indien hij dit wenst lean hij
het huwelijk zelf ontbinden, zonder zijn vrouw hierin te kennen. Hij lean dit recht
overdragen aan zijn vrouw, of een andere man machtigen om in zijn plaats te
verstoten (cf. art. 44 Mud). De vrouw heeft niet het recht zelf het huwelijk ontbinden,
maar in bepaalde gevallen lean zij de rechter verzoe~en in de pl~!S van de ~. te
treden en het huwelijk aldus te ontbinden. Een eis tot rechterlijke eehtscheiding
betreft de competentie van de gewone reenter, die onderscheiden moet worden van
de adoulaire rechter. De rechter mag slechts een ta{Iq uitspreken vanwege vijf in de
Mudawwana opgesomde gronden (artt. 53-59 Mud).
Bij de rechterlijke echtscheiding kunnen de <utili alleen zijdelings betrokken zijn. Zij
lcunnen bijvoorbeeld aeten opmaken die als bewijsmateriaal dienen ~oor het bes~
van een wettelijke grond voor echtscheiding. Zo bevat het formulartum v~ Al-<Jll1q
modellen voor een aete waarin buurtbewoners verldaren op de hoogte te ZlJn van het
feit dat de vrouw door haar echtgenoot mishandeld werd, een vorm van Elanu of
schade die als een grond voor echtscheiding geldt (cf. art. 56 Mud), en voor een aete
betreffende de afwezigheid van de echtgenoot waarbij zijn verblijfplaats onbekend is
(cf. art. 57 Mud).

De verstoting kent twee hoofdvormen, elk met eigen regeis. De "gewone" vorm is de
verstoting die meestal door de man zelf wordt verriebt en kortweg aangeduld wordt
met tal1q. De tweede vorm is de tal1q bi-l-Jehu!" of ko~eg khuE, hetgeen meestal
vertaald wordt met "verstoting tegen compensaue . In dlt geva! verstoot eveneens ~e
man zelf zijn echtgenote, hij doet dit echter op verzoek van en met een compensatJe
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door iemand anders, meestal de vrouw in lcwestie. Het verstoten op zich is hetzelfde
als in geval van een "gewone" verstoting, dit gaat ecbter gepaard met bet sluiten van
een wederkerige overeenkomst, mU<li~, waarbij een verstoting geruild wordt tegen
een compensaue.
Over de gevolgen van deze doctrinaire verschillen voor te volgen procedure en de
resulterende aete vinden we in de Mudawwana geen uitleg. Uit het modellenboek van
Al-<JIl1q~blijkt een cruciaal verschil: in geva! van een gewone tailq verschijnt alleen de
man voor de <utili, die ten overstaan van hen verldaart dat hij zijn vrouw verstoot In
geva! van een khuE verschijnen zowel man als vrouw voor de <u4d waarbij de vrouw
afstand doet van al haar rechten jegens de man voortvloeiend uit het huwelijk, de
geboden compensatie beschreven wordt, en de man verlclaart zijn vrouw te verstoten.
Hoofdstulc 3 van hoek Il van de Mudawwana geeft regels voor de totstandkoming van
de khuE welke van invloed zijn op de inhoud van de aete. Deze betreffen bij voorbeeld de eis tot meerderjarigheid van de voogd, of de instemming van de wettelijke
vertegenwoordiger (art. 62) en eisen betreffende hetgeen ter compensatie geboden
wordt (artt, 64-65). Belangrijk is de bepaling dat het verzoek tot verstoting tegen
compensatie berust op vrijwillige keuze van de vrouw, zonder dat er spralce is van
dwang of schade, ~arar (art 63). Zoais al eerder vermeld is Elanu een grond voor
rechterlijke echtscheiding, overeenlcomstig artikel 56 van de Mudawwana, waarbij de
vrouw geen compensatie hoeft te bieden.
Na besprelcing van deze bijzondere vormen van ontbinding beperk ik mij in het
resterende deel van deze paragraaf tot de gewone verstoting of tailq. Artikel 48 van
de Mudawwana stelt het opmalcen van een adoulaire acte van een verstoting verpliebt:
"De registratie van de verstoting moet plaatsvinden ten overstaan van
twee <adl-getuigen, die tot de getuigenis zijn aangesteld,"
De~ bepaling is verder uitgewerkt in de artikelen 80 en 81. De verpliebting tot het
registreren, tasjl, van een verstoting bij de <udil is een vernieuwing ten opzichte van
het ldassieke recht De vrouw wint door deze bepaling aan rechtsbescherming: zij
vemeemt nu tijdig dat zij verstoten is, terwijl zij vroeger lange tijd in het ongewisse
k?D verkeren over ~ lot. yerstoting als recht van de man durft de wetgever echter
met aan te tasten, ultoefemng van dit recht wordt slechts aan enlcele voorzichtige
beperlcingen onderworpen (bij voorbeeld artt. 47, 49-52 Mud).

In grote lijnen zijn de te volgen procedure en de in de aete te vermelden elementen
dezelfde als bij andere adoulaire acten. De <u4d treden op als getuigen van een
rechtshandeling di~ ee~ man verricht door het afIeggen van een verklaring dat hij zijn
vrouw verstoot. ZiJ regtstreren (tasil) deze rechtshandeling door hiervan een aete op
te maken (tafuU) (cf. artt 48 en 80 Mud). De rechtshandeling wordt volledig door de
man. zelf, of degen~ die hij daartoe gemachtigd heeft, verricht. De <u4d zijn slechts
getuigen, de adoull1ll'e rechter slechts de contr6leur van de getuigen.
Het verstoteD is in wezen een eenvoudige procedure die bestaat in het uitspreken van
een formule. Aan dit uitspreken worden de gebruikelijke eisen gesteld, vaneenduidig-
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beid, bij voorkeur mondelinge vonn en dergelijke (an. 46 Mud.). De artiltelen 49-52
verbieden enkele vormen van verstoting die volgens de fiqh rechtsgeldig zijn, maar in
de ogen van de reformistiscbe Marokkaanse wetgever sociaal ongewenst. £en
belangrijk voorbeeld is bet samenvatten van drie verstotingen in Un, zodat hertrouwen onmogelijk wordt, tenzij na bet volgen van een speciale procedure (an. 51).
Zoals reeds gezegd boeft een vrouw niet aanwezig te zijn bij de verklaring die de man
ten overstaan van de 'udU aflegt. Het is de taak van de reebter om de vrouw van haar
verstoting op de hoogte te stellen (an. 81 lid 6, d. an. 81 lid 4 Mud).
Een gewone verstotingsacte is een vrij eenvoudig document, zoals blijkt uit ~t model
de zelfverstotin~ do.«?r
dat Al-"biq~ geeft (1961: 43). Voor bijzondere gevallen,
de vrouw en de verstoting van een vrouw voordat bet buwebjk geconsummeerd IS, Z1Jn
uitvoeriger documenten. Net als de buwelijksacte komt ook de verstotingsacte aan de
vrouw toe, terwijl de man reebt beeft op een afscbrift. De koste.n van bet opmaken
van de acte zijn eebter ten laste van de verstotende man (art. 81 lid 4 en 5 Mud).

zo.a1s

De elementen van een verstotingsacte bestaan naast de algemene gegevens die in
elke acte voorkomen uit voor de tallq specifieke vermeldingen. Artikel 81 van de
Mudawwana somt deze elementen ten dele op. Ten eerste dient de identiteit van de
betrokkenen bescbreven te worden, de bandelingsbekwaamheid en de datum waarop
de verklaring wordt afgelegd. Het is van belang exact te ~~rijven wie verstoot ~n
op grond waarvan deze persoon dit recht beeft, met name .1Ddi~n de eebtgenoot met
zelf verstoot maar zijn reebt beeft overgedragen. Ook de situaue van de vrouw moet
bescbreven worden: om verstoten te kuooen worden dient zij gebuwd te zijn, dan wei
in de waebtperiode volgend op een berroepelijke verstoting t.~ verkeren (d. an. 45
Mud). Is bet buwelijk door de man geconsummeerd alvorens hiJ haar verst~ten heeft?
Indien eonsummatie of de mogelijkheid daartoe niet beeft plaatsgehad IS de man
sleebts de belft van de bruidsgave versehuldigd en niet verpliebt tot een schadeloosstelling of mufa (ant. 60, 79, 22 Mud; cf. an. 179 QMM).
Uitgangspunt voor bet opmaken van de verstotingsacte vormt de huwelijksacte. Indien
deze ontbreekt leggen de 'udU de zaak aan de rechter voor (ant. 80, 81 lid 2, cf. 5 lid
3 Mud). In de tekst van de verstotingsacte wordt naar datum, nummer en andere
administratieve gegevens van de buwelijksacte verwezen. ~ mogelijk wordt ~.e tekst
van de verstotingsacte geschreven op hetzelfde blad papier als de huweliJksacte.
bijvoorbeeld volgend onder de buwelijksaete, of aan de ke~rzijde. In ~dere gevallen
wordt het blad met de verstotingsacte onder aan de huwebJksacte geliJmd. Aldus kan
men gemakkelijk inzieht krijgen in de burgerlijke staat van de betrokken vrouw.
De 'udU besehrijven nauwkeurig de aard van de verstoting en de hie~t v~rtvloei~n
de gevolgen: is een verstoting berroepbaar en welke plaats de versto~ m de telling
van verstotingen inneemt. "Normale" verst~tingen door ~e man Z1Jn herroepbaar
gedurende de waehtperiode van ongeveer dne maanden dIe de vrouw na de verstoting in aebt moet nemen. Gedurende deze 'idda-periode kan de man zijn vrouw op
eenvoudige wijze terugnemen, zonder dat zij daanoe baar ~!emming ~oeft te geven
en zonder buwelijkse formaliteiten. Ten behoeve van bet beWlJS moet hiJ een aete van
berroeping laten opmaken door de 'udU. Deze maakt eveneens deel uit van de

huwelijks- en vers!otingspapieren van de vrouw (d. AJ-'Iriqi 1961: 38-39). Na de
'idda, dus wanneer berroeping
met meer mogelijk IS, opmeuw een buwelijksovereenkomst sluiten, volgens de bij de
wet bepaald.~ procedure (d. Al-'Imq~ 1961: 40). Na een derde vcrstoting is het Diet
meer mogelijk om te bertrouwen. Zouden de eebtelieden dit toch willen, dan tan dit
sleebts nadat de vrouw eerst met een derde een huwelijk beeft gesloten, elit beeft laat
consummeren en vervolgens ontbinden. Na deze ta!Jl1 is bet de vrouw opDieuw
toegestaan .met de ~rde.~e echtgenoot te huwen, opnieuw ten hoogst twee maal na
een versto.ting. In. fel~e Z1J.n deze ~egels gecompliceerder. Zo tellen sommige vormen
buwelijksontb1D~ ~~t mee m de s~.m van drie. £en verstoting tegen compensatie en een zelfverstoung Z1Jn onherroepelljk, Hoofdstuk 4 van boek Il van de Mudawwana ~ied~ de regels in booflijnen (ant. 66-71). Vanwege deze bepalingen dient de
acte uitsluitsel te geven over de precieze gevolgen van de betreffende ontbinding.
e~rste twee verst~~gen ~ de man na af!.oop van de

v:m

~~~ 47 beperkt het ve:stoti~gsreebt van de man door te bepalen dat hij zijn vrouw

met uJdens de menstruatieperiode mag verstoten. Indien hij dit toch doet dwingt de
~eebter tot he~oeping. Deze bervormi~g ten gunste van de vrouw berust op een visie
In de fiqh. Uit de rest van de wet blijkt Diet boe de rechter deze onregelmatigheid
kan C?nstateren.anders dan na ~en klaeht van de vrouw. Artikel 81 noemt vermelding
van dit aspect met als een verplicht element van de verstotingsacte.
Wanneer de 'udU op de gebruikelijke wijze de verklaring ontvangen bebben, tot een
acte verwerkt bebben en ten behoeve van registratie afgescbreven bebben wordt de
acte aan de .~eehter ter bomo~ogatie voorgelegd. Volgens artikel 179 van bet Wetboek
van B~gerhJke Reebtsvordenng uit 1974 vaardigt de adoulaire reehter nadat bij een
~rstoun~ete gehomologeerd heeft ex officio een bevelschrift uit waarin hij voorziemnge~ ~ verband met de buwelijksontbinding door verstoting vaststelt. Deze
voomel1;1Dien betreffen de onderhoudspliebt van de man ten opziehte van zijn
voonnalige echtgenote gedurende de 'idda, de plaats waar de vrouw de 'idda doorbrengt, de ~a voor de vrouw, betaling van bet eventueel nog verscbuldigde deel
van de bruidsgave, h.et ~nd.erhoud voor de kinderen en een bezoekregeling voor de
vader. Het bevelsehrift IS uitvoerbaar op de minuut en er staan geen reebtsmiddelen
tegen open. De partij die zieh tekort gedaan voelt kan de zaak bij de gewone civiele
reebter aanhangig maken.
In. de h?mo~ogatie yan de verstotingsaete is de rol van de adoulaire reehter dus
mmder liJdelijk dan 1D geval van een huwelijksaete. De regels lijken samen te hangen
met de beseb~~ng die de ~arokkaanse wetgever aan vrouw en kinderen, die als
zwakker~ paroJ bescbouwd bliJken te worden, wil bieden. De adoulaire reehter doet
eebter me~ aan, gescbillenbesleebting. ~!j bepaalt de voorzieningen op basis van
gegevens dIe de udU hem ~.ersebaffen. ZiJ stel1~n de man die een verstotingsaete laat
opstellen enkele vrage~ bIt v~rbeeld over Z1jn inkomen. In de practijk blijkt dat
:ude door. de man hierblJ met mag worden uitgesloten: hij kan een veel lager
h drag aan inkomsten noemen dan in werkelijkheid het geval is en zo veel minder
. ~~n te betalen aan de verschillende voorzieDingen dan redelijk zou zijn. Zodra de
JUStJuabelen gesebillenbesleebting of belangenafweging wensen dienen zij zieh tot de
gewone reebter te wenden. De reehterlijke eehtseheiding of ttl/fq is een duidelijk
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voorbeeld van een zaak voor de civiele reenter, In dit geval stelt deze persoon de
voorzieningen in verband met de echtscheiding vast (artt. 212 en 215 QMM). Ook in
geval van het niet nakomen of het afdwingen van in adoulaire acten vastgelegde
verplichtingen moet de eiser een beroep doen op de gewone reehter,
Na de onherroepelijke ontbinding van het huwelijk door het verstrijken van de ciJJda
is de man op geen enkele manier meer verbonden aan zijn vrouw. Dienovereenkomstig is hij haar ook geen alimentatie verschuldigd. Deze verplichting heeft hij
aileen ten opzichte van zijn kinderen, tot een zekere leeftijd (artt. 115·130 Mud).
Hoewel de moeder veelal het recht heeft om haar kinderen te verzorgen kamen de
kosten van hun onderhoud in de eerste plaats ten koste van hun vader. De sehadeloosstelling of mura is een verplichting voor de man die zijn vrouw eigener beweging
verstoot, op voorwaarde dat hij het huwelijk geconsummeerd heeft (art. 60 Mud).
De rechter dient de vrouw onrniddellijk na het plaatsvinden van de verstoting op de
boogie te stellen (art. 81 lid 6 Mud). De cuml reiken haar de verstotingsacte binnen
een terrnijn van vijftien dagen uit, Deze acte is haar eigendom. Zeals reeds eerder
opgemerkt wordt huwelijksontbinding Diet genoteerd in de registers van de Burgerlijke Stand.

5

Conclusies

In het voorafgaande hebben wij geconstateerd dat het cadl-schap een integraal
onderdeel vormt van de Islamitische rechtstraditie zoals deze zich in Marokko heeft
ontwikkeld. De instelling maakt deel uit van het Islarnitische rechtsstelsel, dat we
allereerst in zichzelf dienen te begrijpen. Het cadl-schap is gebaseerd op eigen
vooronderstellingen over bewijs en hoe dit bewijs te leveren. De maatschappelijke en
juridische problemen waarvoor het cadl-schap een oplossing tracht te bieden komen
ten dele overeen met de problemen die een rol spelen in het Latijnse notariaat zoals
dit ondermeer in Nederland bestaat, Wij moeten het cadl-schap dienovereenkomstig
allereerst in zichzelf proberen te begrijpen, met oog voor de uitgangspunten van het
Islamitische bewijsrecht. Dit streven naar begrip van het cadl-schap vanuit de fiqh ligt
ten grondslag aan paragraaf 2.
In het hedendaagse Marokko is de instelling van het cadl-schap nauw verbonden met
het Islamitische familierecht zoals gecodificeerd in de Mudawwana. In de practijk van
het familierecht spelen de cudU een cruciale roI. Bij sluiting of ontbinding van een
huwelijk is hun optreden als gekwalificeerde getuigen in de meeste gevallen onmisbaar. Ook bij de hier niet behandelde onderwerpen als afstamming en afwikkeling
van de nalatenschap kunnen de cuml goede diensten bewijzen, al zijn zij niet noodzakelijk. Er bestaat aldus een correspondentie tossen het traditionele karakter van het
geldende familierecht en van de instellingen ter uitvoering van elit recht. Het is
opmerkelijk dat de Marokkaanse wetgever zich, anders dan in andere Islamitische
landen, onthouden heeft van direct ingrijpen in de procedures van de sluiting en van
ontbinding van een huwelijk. Dit zijn aangelegenheden tossen de betrokken partijen,
welke niet geregistreerd worden in de openbare registers van de Burgerlijke Stand.

De Bu.rgerlijke Stand is slechts bedoeld. ~oor regis~tie van geboorte en overlijden.
van de acte~ betreffende sluiting en ontbmding van een huwelijk worden
geregistreerd ter adoulaire rechtbank,
Afs~ften

Zowel in de Mudawwana als in de wet en het decreet betreffende de cudU heeft de
Marokkaanse ~verheid .~ zijn hoe~gheid van wetgever zich opvallend terughoudend be.t~)(md 10 ma.tenele hervonrungen in de rechtsregels, Zowel de regels inzake
bet ~lierecht als inzake de cudU komen materieel in grote Iijnen overeen met de
bepalingen van de .. klassieke Malikitische doctrine zoals gevormd in Marokko
ged~ende de voorbije ~uwen. In plaats van fundamentele ingrepen is de fiqh onder
toezieht van de overheid geplaatst. De bepalingen van beide wetten en het bijbehorende decr~et beperken zich. op de meeste punten tot het formaliseren van procedures ~n ~e.t mstellen van..tocZlcht namens de overheid door de reehter of de minister
van Jus~~e. Op deze Wl~ze w~rdt het klassieke Islamitische recht op het terrein van
het familierecht en de wtvoenng hiervan door de cudU geintegreerd in een rechtsbeste~ dat voor he! ove~ge in belangrijke mate naar Frans recht gemodelleerd is. De
typisch Franse Instelling van controle, een erfstuk uit de protectoraatstijd, biedt
yol.d~n~e waarborge~. voor greep van de overheid op de onderdanen, terwijl de
mumiteit van het familieleven tegelijkertijd onaangetast blijft.
~ann~er de ~arokk~ instelling van het cadl-schap in contact komt met regels en
Instel~ngen urt een cont1O~ntaal stelsel, zoals in het geval van Marokkaans farnilierecht 10 ~ederla~d,.~ dit tot .~roblemen leiden. De instellingen en regels behoren
t?t verschillende J~?dlsche tradities, met een eigen structuur en eigen vooronderstellingen. D~ aansluiting tussen de verschillende vormen ontbreekt aldus. De Fransen
heb~n dit problee~ ~edurende hun protectoraat in Marokko opgelost door het

creeren van een dualistisch bestel: naast het Franse notariaat bestond het Islamitische
cadl·schap, naast de franse "code foncier" het Islarnitische recht op onroerend goed,
naast het Franse farnilierecht de Islamitische fiqh en het Joodse recht, Ten dele
hadden ~eze twee stelsels betrekking op verschillende domeinen, zoals op bij het
kadaster mgeschreven onroerend goed tegenover niet geimmatriculeerde eigendom of
huwelijken tl;JSSen Christelijke Europeanen tegenover huwelijken tussen Noordafrikaanse Mosl~ms. Voor een. d.eel bestonden de instellingen tevens naast elkaar op
dezelfde gebieden, De dualistische structuur op juridisch gebied was verbonden met
de Franse ~oloniale politiek van indirect rule: men hield de inheemse instellingen en
structuren In stand om door deze structuren te besturen. Een dergelijk respect voor
de autochto~e cultl;iu.r v~rmind~rde de weerstand tegen de vreemde overheersing en
vergde relauef weuug Jnspanmng. De Franse autoriteiten achtten toezicht op de
bestaande instellingen en formalisering van de procedures een noodzakelijke voorwaarde voor deze vorm van bestour. Dit stelsel van contrOle raakte echter niet aan
het wezen van de autochtone instellingen. Na de onafhankelijkheid nam de Marok~e regering het ~~alistische .stelsel over: tot op heden bestaan in Marokko het
LauJnse en het Islannusche notanaat naast elkaar.
~n

Nederland lijkt integratie van het Marok.k~anse familierecht en het bijbehorende
adl-schap door het scheppen ~an ~en .duallstlsche struetuur geen realistische optie.
Tech vertoont de bestaande sltuaue hiermee ongewild enige gelijkenis. Huwelijks.
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overeenkomsten worden op de Marokkaanse consulaten ten overstaan van cuduJ
gesloten, voor verstotingen reizen Marokkaanse mannen naar Marokko om deze
acten vervolgens in Nederland te laten erkennen. In de practijk leidt het naast elkaar
bestaan van een Marokkaans en een Nederlands familierechtelijk stelsel, elk met
eigen instellingen en procedures. veelvuJdig tot probJemen voor de direct betrokkenen. De aansluiting van de stelsels op elkaar wordt mede bemoeilijkt door het feit dat
Marokko geen partij is bij de internationale verdragen inzake familierechtelijke
aangelegenheden en evenmin een bilateraal verdrag tussen Nederland en Marokko
bestaat
Een eerste voorwaarde voor een bevredigende regeling van de problematiek van het
familierecht van Marokkanen in Nederland is kennis van het Marokkaanse reebt
Eerst na kennis genomen te hebben van de grondregels van het Marokkaanse
Islarnitische notariaat kan men een juridisch oordeel over deze instelling vellen en de
adoulaire aete aJs bewijsmiddel aanvaarden dan wei verwerpen. Vanzelfsprekend blijft
dit oordeel in laatste instantie een normatieve kwestie, waarbij cultuurgebonden
waarden en vooronderstellingen een voomarne rol spelen. Dit nonnatieve oordeel
kan echter aanmerkelijk verscherpt worden, en de hieruit voortvloeiende regeling
verbeterd, door zieh te baseren op inlichtingen over het cadl-schap, in plaats van op
vermoedens en vooroordelen.

Rechtsgeleerdheid ~ de Rijksuniversiteit te Leiden, van mijn ouders en van mijn
tante mevr. M. Caniels. De betrokken personen en instellingen ben ik erkentelijk
voor hun steun.
Zowel in Marokko aJs in ~ederland. zij~ vel7 mensen mij behulpzaam geweest bij het
verzamelen van het matenaaJ. Het IS hier met mogelijk allen afzonderlijk te danlcen.
Voor e~elen dien ik een uitzondering te maken. De heer Mostapha Naji te Rabat
heeft . DIlJ ~teeds met raad en ~aad. bijgestaan, met name op het terrein van de
ge~edems van de <udU. Op DIlJn dierbare vriend Mr Robert Rutten te Sal~ heb ik
noort tevergeefs een beroep gedaan. Mevr. Ora Laila al-Zwaini heeft mij aanzienlijke
hulp geboden bij ?e bestudering van het wet en het decreet betreffende de cutlil.
Jeanne De~~ ben ik meer dan dank verschuldigd vanwege haar steun op aile fronteD.
Naar aanleiding van de te~t van mijn voordracht heb ik nuttige suggesties gekregen
van Prof. Mr J.Th. de Smid; en van Mr J.M. Otto, welke ik helaas sleebts ten dele
heb kunnen verwerken in deze herziene versie.

In het voorafgaande heb ik enkele elementen voor de diseussie proberen te bieden
door een schets te presemeren van de positie van de CruLl op het terrein van huwelijk
en huwelijksontbinding en van de regels van deze instelling. Ten eerste is gebleken
dat het cadl-schap een eerbiedwaardige juridische instelling is, die een belangrijke
plaats inneemt in het Islarnitisch recht zeals dit zich in Marokko ontwikkeld heeft
Ten tweede toonde een analyse van de geldende wetgeving dat deze instelling
volledig is opgenomen in het hedendaagse Marokkaanse rechtsbestel. In het familierecht spelen de CruLl een cruciale rol evenals in de vestiging en overdracht van
reebten op onroerend goed. Naar Marokkaanse maatstaven biedt bet door de
minister van justitie en reenters uitgeoefende toezicht voldoende waarborgen voor een
ordelijke totstandkoming van wettige bewijsmiddelen. De voorschriften sluiten fraude
niet uit, maar dit bezwaar geldt evenzeer voor onze regels.
Wanneer men in Nederland ondanks de belangrijke plaats van het cadl-schap in het
Marokkaanse rechtsbestel de cudU en hun acten wantrouwend of afwijzend beoordeelt, moet men hiervoor goede redenen hebben. Het is verwerpelijk wanneer deze
houding wordt ingegeven door onwetendheid of vooroordelen. Aan de bestrijding van
deze gebreken heb ik getracht met het bovenstaande een bijdrage te leveren,
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