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Poj cie mał e stwa w islamie  
i przygotowanie do jego zawarcia  

– na przykładzie Maroka 

I. Wprowadzenie 

Prawo mał e skie w krajach islamskich jest materi  prawa, w której szcze-
gólnie widoczny jest wpływ prawa religijnego na prawo stanowione. W pa -
stwach tych religia jest czynnikiem okre laj cym pozycj  jednostki w społecze -
stwie. Tylko bowiem muzułmanie s  pełnoprawnymi członkami wspólnoty,  
o wł czeniu do której decyduje przyj cie islamu, a nie inne czynniki, takie jak 
urodzenie, czy te  rasa. We współczesnych pa stwach islamskich przepisy doty-
cz ce statusu osobowego, przepisy reguluj ce mał e stwo oparte s  w du ej mie-
rze na szariacie. Nawet prawo tunezyjskie, które jest stosunkowo nowoczesnym 
prawem, poniewa  zakazuje poligamii oraz uznaje cywiln  form  celebracji mał-
e stwa, w pewnych kwestiach tak e opiera si  na prawie religijnym. Przejawem 

tego jest przeszkoda ró nej religii, zakazuj ca kobiecie zawierania mał e stwa  
z m czyzn  nie b d cym muzułmaninem1.  

W artykule przedstawione zostan  kolejno: poj cia mał e stwa stałego i cza-
sowego w islamie oraz ich cele (1); zar czyny (2) i posag – mahr, jego poj cie  
i funkcje (3). W ka dym z paragrafów prezentuje si  rozwi zania przyj te  
w Maroku, w ich wersji po reformie kodeksu rodzinnego, przeprowadzonej  
w 2004 r. 
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II. Poj cie i funkcja mał e stwa  
w krajach islamskich 

1. Mał e stwo stałe i jego cele

Prawo zawarcia i cele mał e stwa okre lone zostały w dokumentach doty-
cz cych praw człowieka. Powszechna Deklaracja Islamska Praw Człowieka  
z 1981 r.2 w art. 19a okre la mał e stwo w nast puj cy sposób:  

Mał e stwo, w obszarze islamu, jest prawem ka dego człowieka. Jest drog  legaln , uznan
przez prawo islamskie, by zało y  rodzin , zabezpieczy  prokreacj  i pozostawa  osobi cie 
czystym: „O ludzie! Bójcie si  waszego Pana, który was stworzył z jednej istoty i stworzył  
z niej drug  do pary; a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele m czyzn i kobiet” (K IV, 1). Ka -
de z mał onków ma prawa i obowi zki równowa ne, jakie prawo islamskie ustaliło w szcze-
gólno ci: „One (kobiety) maj  prawa równe swoim obowi zkom, zgodnie z uznanym zwycza-
jem. M czy ni maj  nad nimi wy szo ” (K II, 228). Ojcu przypada zapewni  edukacj  dla 
dzieci fizyczn , moraln  i religijn , zgodnie ze swoj  wiar  i prawem religijnym. Tylko on ma 
odpowiadaj c  temu odpowiedzialno  za wybór kierunku, który daje swoim bytom: „ka dy  
z was jest pasterzem, zatem, ka dy z was jest odpowiedzialny za swoj  owczarni  (hadis)”3.

Innym aktem z kr gu kultury islamu jest Deklaracja Praw Człowieka w Isla-
mie z 1990 r.4 która stanowi, e: „rodzina jest podstaw  społecze stwa, a mał e -
stwo jest jej fundamentem. M czy ni i kobiety maj  prawo do mał e stwa bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji opartej na rasie, kolorze, narodowo ci, która unie-
mo liwiałaby skorzystanie z tego prawa (art. 5a). Społecze stwo i pa stwo b d
usuwa  jakiekolwiek utrudnienia do mał e stwa, by ułatwi  jego zawieranie. 
B d  chroni  rodzin  i zabezpiecza  jej pomy lno  (art. 5b)5”. 

Mał e stwo w islamie posiada wysok  rang 6. Stanowi podstaw  rodziny, na 
której opiera si  społecze stwo. Koran podkre la zalety mał e stwa, a ycie mał-
e skie okre la jako skupienie miło ci i miłosierdzia:  

I z jego znaków jest to,  
i  On stworzył dla was ony  
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5 Déclaration de l’Organisation de la Conference islamique 1990, „Conscience et Liberté” 

1991, nr 41, s. 110-115; tekst pol. za: W. BAR, Wolno  religijna, s. 201. 
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z was samych,  
aby cie mogli odpocz  przy nich;  
i ustanowił mi dzy wami miło  i miłosierdzie7.

ycie mał e skie jest jednym ze znaków Allaha. Koran zach ca do zawiera-
nia mał e stw:  

e cie samotnych spo ród was,  
lecz te  ludzi prawych  
spo ród waszych niewolników i niewolnic.  
Je li s  biedni,  
to wzbogaci ich Bóg Swoj  łask 8.  

Zła sytuacja finansowa m czyzny nie mo e by  głównym powodem zanie-
chania zawarcia mał e stwa9. Nie powinno si  równie  odkłada  mał e stwa do 
czasu poprawy sytuacji finansowej. Celem mał e stwa jest utrzymanie stabilnego 
przyrostu naturalnego. Koran stanowi:  

Bóg dał wam ony z was samych.  
A z waszych on dał wam synów i wnuków;  
i zaopatrzył was w dobre rzeczy10. 
Allah powiedział równie : O ludzie!  
Bójcie si  waszego Pana,  
który was stworzył z jednej istoty  
i stworzył z niej drug  do pary;  
a z nich dwojga  
rozprzestrzenił wiele m czyzn i kobiet11. 

W wietle prawa muzułma skiego mał e stwo jest obowi zkiem osoby ma-
j cej ku temu mo liwo ci, odczuwaj cej pop d seksualny i obawiaj cej si  cudzo-
łóstwa. Islam zabrania wszelkich zwi zków seksualnych przed mał e stwem  
i poza nim. Cudzołóstwo okre lane terminem zina oznacza wszelkie nielegalne 
stosunki seksualne, czyli zarówno te, których dokonały osoby zam ne, jak rów-
nie  osoby nie pozostaj ce w zwi zkach mał e skich. Zina traktowana jest jako 
jedno z najci szych przewinie  obok politeizmu, braku respektu dla rodziców  
i zabójstwa. Osoby, które dopu ciły si  cudzołóstwa, mog  ponie  surowe kary, 

                                                
7 Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 486 (XXX, 21).
8 Tam e, s. 422 (XXIV, 32). 
9 HAITHAM ABU-RUB, B. ZAB A, Status kobiety w islamie, Wrocław 2002, s. 35-43. 

10 Koran, s. 326 (XVI, 72). 
11 Tam e, s. 92 (IV, 1). 
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ł cznie z kar mierci. Je eli grzechu tego dopu ciły si  osoby nie pozostaj ce  
w mał e stwie, grozi im kara stu batów. Je eli natomiast cudzołóstwo popełni 
który  z mał onków, według wi kszo ci prawników, ma by  ukarany kar mier-
ci poprzez ukamienowanie. Wi ksz  kar  dla osób pozostaj cych w mał e stwie 
uzasadnia si  tym, e osoby te dopu ciły si  grzechu, pomimo tego, e miały 
mo liwo  legalnego współ ycia seksualnego ze swoim partnerem12.  

Mał e stwa nie mog  by  zawierane dla chwilowej i ulotnej przyjemno ci, 
dla „dobrej zabawy”, ale powinny trwa  w odpowiedzialny, zaplanowany i stabil-
ny sposób w ramach zawartej umowy. Mał e stwo w prawie muzułma skim jest 
kontraktem cywilnym, opiera si  zatem na takich samych warunkach, jak inne 
umowy. Konieczna jest wobec tego deklaracja i jej przyj cie. Kobieta oznajmia, 
e wchodzi w zwi zek mał e ski z m czyzn , a on j  akceptuje jako swoj on . 

Poszczególne szkoły prawa ró ni  si  co do tego, jakimi wyra eniami mo e po-
słu y  si  kobieta deklaruj ca ch  zawarcia mał e stwa. Szkoły szaficka i han-
balicka uznaj , e formuła zawieraj ca si  w słowach takich, jak: „wychodz  za 
ciebie”, „opowiadam si  za tob ” jest wa na. Według szkoły malikickiej, je eli 
suma posagu została okre lona, kobieta mo e tak e powiedzie : „oddaj  si  to-
bie”. Szkoła hanaficka jest najbardziej liberalna pod tym wzgl dem i uznaje za 
wa ne wszelkie formuły, nawet po rednie. Wszystkie szkoły prawa s  zgodne co 
do tego, e m czyzna mo e okaza  swoj  akceptacj  posługuj c si  ka dym 
wyra eniem, poprzez które wyrazi swoje zadowolenie z kontraktu. Zarówno de-
klaracja, jak i akceptacja maj  by  wypowiedziane w jednym czasie. Osoba, która 
zna j zyk arabski, powinna wypowiedzie  formuł  w tym j zyku. Osoby, które 
nie znaj  j zyka arabskiego, powinny u ywa  równoznacznych wyra e  w ich 
własnym j zyku. Niemy mo e posługiwa  si  j zykiem migowym13.  

Wa nymi elementami mał e stwa jest obopólna zgoda14 i publiczne ogłosze-
nie zwi zku. Szkoły szaficka, hanbalicka i hanaficka stoj  na stanowisku, e 
obecno  dwóch wiadków jest filarem mał e stwa, bez ich obecno ci kontrakt 
jest zatem niewa ny. Według szkoły malikickiej natomiast obecno  dwóch 
wiadków jest konieczna jedynie przy skonsumowaniu mał e stwa, a w czasie 

zawierania kontraktu ich obecno  jest jedynie zalecana. M czyzna i kobieta 
maj cy zawrze  mał e stwo musz  by  wolni od przeszkód mał e skich. Ich 

                                                
12 M. ZYZIK, Mał e stwo w prawie muzułma skim, Warszawa 2003, s. 139-141.  
13 S. MURATA, Temporary Marriage in Islamic Law [oryg. w j z. perskim: Teheran 1979],  

“Al-Serat. A Journal of Islamic Studies” 1986, vol. XIII, No. 1, http://www.al-islam.org/al-
serat/muta/, Ch. I: Permanent Marriage, sekcja A [dost p on-line: 20 czerwca 2013 r.]. 

14 W. BAR, Wolno  religijna, s. 155. 
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to samo  ma by  wyra nie okre lona. W sytuacji zatem, gdy opiekun mał e ski 
wypowie słowa: „Daj  jedn  z dwóch moich córek tobie jako on ” kontrakt mał-
e ski nie b dzie wa ny, gdy  to samo  kobiety maj cej by on  nie została 

sprecyzowana15.  
Mał e stwo w islamie obejmuje nie tylko relacje pomi dzy mał onkami, ale 

powinno ł czy  tak e cał  rodzin  w szerokim znaczeniu, dlatego te  szczególnie 
du  rol  odgrywaj  rodzice. Niezb dna dla wa no ci mał e stwa jest zgoda 
obojga młodych, ale mał e stwo nie stanowi wył cznie prywatnej sprawy pomi -
dzy m em i on . Cała rodzina ma swój udział w zawarciu i w poprawnym funk-
cjonowaniu ka dego zwi zku16. Cz sto bywaj  zawierane wcze niejsze umowy. 
Stronami takich umów s  przyszły m  oraz ojciec kobiety albo jej prawny opie-
kun. Ustalaj  oni wysoko  wiana oraz rekompensaty za domnieman  funkcj
zdolno ci prokreacyjnej kobiety. W czasie pomi dzy umow  wst pn , a kontrak-
tem, przyszły mał onek mo e widywa  twarz i r ce kobiety, a kobieta m czy-
zn . Obowi zuje ich zakaz po ycia seksualnego. Za wszelkie pozamał e skie 
relacje grozi ukamienowanie17. 

2. Kwestia mał e stwa czasowego w islamie 

Islam poucza swoich wiernych o zaspokajaniu instynktów seksualnych w od-
powiedzialny sposób. Je eli istniej  trudno ci w kontrolowaniu potrzeb seksual-
nych wskutek zmiany okoliczno ci yciowych, dozwolone jest zawarcie kontrak-
tu mał e skiego na czas okre lony. Mał e stwo takie nazywane jest mał e -
stwem „z przyjemno ci”, „dla zadowolenia”. Pierwszym ródłem mał e stwa 
czasowego jest Koran:  

I dozwolone jest wam poszukiwa on  
poza tymi, które zostały wymienione,  
i u ywajcie swojego maj tku,  
bior c je pod ochron , a nie oddaj c si  rozpu cie.  
A onom dajcie wynagrodzenie,  
albowiem doznali cie od nich przyjemno ci,  
to jest przepis prawny.  
Nie jest grzechem,  

                                                
15 S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. I, sekcje B i D. 
16 K. AHMAD, Rodzina w Islamie, Wrocław 2002, s. 31-33. 
17 W. BAR, Wolno  religijna, s. 155. 
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je li co  nawzajem uzgodnili cie  
po dopełnieniu obowi zuj cego przepisu18. 

Generalnie sunnici uznaj  mał e stwo czasowe za nielegalne i traktuj  je jako 
form  cudzołóstwa. Uznaj  je za transakcj , w której towarem jest seks kobiety, 
która wynajmuje swoje ciało za okre lon  cen , eby m  mógł zaspokaja  swo-
je po danie19. Mał e stwa czasowe propaguj  natomiast szkoły szyickie20, 
a w ograniczonym zakresie tak e szkoła hanaficka21. Na południu Iraku mał-
e stwo mut’a traktowane jest jako równowa ne mał e stwu stałemu, chocia

pozycja kobiety w takim zwi zku jest ni sza. Mał e stwa mut’a zawieraj  tak e 
szyici podczas studiów odbywanych przez nich poza granicami krajów, z których  
pochodz 22. 

Dla celebrowania mał e stwa czasowego konieczna jest odpowiednia forma, 
czas i wiano23. Mał e stwo mut’a jest kontraktem, który ma trwa  przez okre lo-
ny czas. Mał e stwo takie traktowane jest jako rodzaj dzier awy, gdy  podsta-
wowym celem m czyzny, który zawiera mał e stwo czasowe jest zadowolenie 
seksualne, jakie ma mu da  kobieta. W zamian za to kobieta ma otrzyma  okre-
lon  sum  pieni dzy albo inne dobra. Z uwagi na to, e mał e stwo czasowe jest 

kontraktem, do jego zawarcia konieczna jest oferta i jej akceptacja. Deklaracj
składa kobieta, po czym m czyzna wyra a swoj  akceptacj . M czyzna ma 
okaza , e jest zadowolony z oferty, jak  zło yła kobieta. Mo e posłu y  si   
jakimkolwiek wyra eniem, na przykład: „akceptuj  mał e stwo”, „akceptuj
mut’a”, „akceptuj ”, „jestem zadowolony”. Dla wa no ci tego mał e stwa nie 
jest istotna kolejno , w jakiej nast puje deklaracja kobiety i akceptacja m czy-
zny. M czyzna i kobieta zamierzaj cy zawrze  mał e stwo mut’a mog  to 
uczyni  osobi cie albo za po rednictwem przedstawicieli prawnych lub ojców. 
Ojciec mo e wyda  swoj  córk  za m  mówi c: „daj  moj  córk  w mał e stwo 
mut’a za jej zgod ”. Mał e stwo mog  zawrze  tylko wskazane osoby. Zawarcie 

                                                
18 Koran, s. 97-98 (IV, 24). 
19 W. BAR, Mał e stwo czasowe w prawie szariatu i ustawodawstwie pa stw islamskich, „Stu-

dia Prawnicze KUL” 2007, nr 1, s. 18. 
20 S. BRAUN, Islam, Warszawa 2003, s. 78-84. 
21 K. KO CIELNIAK, Sunna, hadisy i tradycjoni ci. Wst p do tradycji muzułma skiej, Kraków 

2006, s. 53-58. 
22 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 112, 118. 
23 W Iranie zezwalaj c na mał e stwo czasowe wprowadzono obowi zek obecno ci dwóch 

wiadków, notariusza oraz rejestracji aktu; W. BAR, Wolno  religijna, s. 164-165; S. HAERI, Law of 
desire. Temporary Marriage in Shi’ and Iran, Syracuse 1989, s. 23-32. 
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mał e stwa przez osoby spoza kr gu wy ej wymienionych skutkuje niewa no ci
kontraktu24.  

M czyzna mo e po lubi  kobiet  muzułmank  albo nale c  do religii Ksi -
gi. Kobiety nie mog  po lubia  m czyzn nie b d cych wyznawcami islamu. Nie 
jest dozwolone zawieranie mał e stw z osobami niewierz cymi. Je eli m czyz-
na ma ju on  z mał e stwa stałego, nieb d c  niewolnic , nie mo e po lubia
niewolnicy bez zgody swojej ony. Nie jest dozwolone m czy nie po lubianie 
córki szwagierki albo szwagra bez zgody swojej ony. Je eli kontrakt mał e ski 
zawarty zostanie pomimo braku zgody mał onki, uznawany jest za niewa ny albo 
wa no  mał e stwa b dzie zawieszona do czasu wyra enia przez mał onk  zgo-
dy na jego zawarcie. Zalecane jest, aby m czyzna-muzułmanin po lubiał kobiet
b d c  dziewic 25.  

Okres czasu, na jaki zawierane jest mał e stwo mut’a ma by ci le wskaza-
ny i nie jest mo liwa jego modyfikacja. Nie został okre lony minimalny czas, na 
jaki powinno by  zawarte mał e stwo mut’a. Mo e by  zatem zawarte na długi 
okres – powstaje wtedy jednak w tpliwo , czy mał onkowie b d  pozostawali 
przy yciu przez wskazany czas. Mo liwe jest tak e zawarcie mał e stwa czaso-
wego na krótki okres – powstan  z kolei w tpliwo ci, czy mo liwe b dzie skon-
sumowanie tego mał e stwa. Warunkiem wa no ci mał e stwa mut’a jest okre-
lenie daty jego zawarcia. Je li nie zostanie ona wskazana, mał e stwo b dzie 

niewa ne. Istniej  jednak pogl dy, zgodnie z którymi niewskazanie czasu, na 
który zawierane jest mał e stwo mut’a nie powoduje jego niewa no ci, ale 
uznawane jest ono wówczas za mał e stwo stałe. Wymogiem koniecznym do 
zawarcia wa nego mał e stwa czasowego jest otrzymanie przez kobiet  całego 
daru mał e skiego, niezale nie od tego, czy m  skonsumuje mał e stwo przed 
upływem czasu, na jaki zostało ono zawarte. ona ma prawo otrzyma  dar mał-
e ski do czasu, gdy pozostaje „do dyspozycji” swojego m a i nie przeszkadza 

w skonsumowaniu mał e stwa26.  
Wa no  mał e stwa czasowego nie jest uzale niona od obecno ci wiad-

ków, ani te  od przewodnictwa wiadka urz dowego – lidera religijnego lub 
urz dnika pa stwowego. Wskazuje si  natomiast na konieczno  wyra enia zgo-
dy przez prawnego opiekuna kobiety. Uzyskanie jego zgody b dzie konieczne, 
gdy zawarte ma by  mał e stwo małoletniej kobiety, natomiast osoba pełnoletnia 

                                                
24 W. BAR, Mał e stwo czasowe, s. 16-17. 
25 Tam e, s. 13-14; S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. 2: The four pillars of mut’a, sekcje  

I i II. 
26 S. MURATA, Temporary marriage, Ch. 2: The four pillars of mut’a, sekcje I, II i III. 
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mo e decydowa  sama. Mał e stwo zawierane na czas okre lony jest wa ne 
przez czas ustalony przez strony. Kontrakt wygasa z upływem ostatniego dnia 
oznaczonego w umowie, a w przypadku mierci którego  z mał onków – z chwil
jego mierci. W stosunku do mał e stw czasowych nie stosuje si  rozwodu. Gdy 
kobieta opuszcza przed czasem m czyzn , czyni to nielegalnie i zobowi zana 
jest do zwrotu proporcjonalnej cz ci wiana. Je eli m czyzna chce opu ci  ko-
biet  przed zako czeniem mał e stwa, musi najpierw dokona  darowizny z pozo-
stałego okresu, na który mał e stwo było zawarte. Po wyga ni ciu mał e stwa 
czasowego, dopuszczalne jest jego jednorazowe odnowienie27. 

Teologowie islamscy wskazuj , e praktykowanie zwi zków mut’a było uza-
sadnione konieczno ci , tak jak dozwolone jest muzułmaninowi spo ywanie mi -
sa ze zwierz cia padłego lub ze wini w okoliczno ciach mog cych prowadzi  do 
mierci. Mał e stwo czasowe chroni ponadto przed zwi zkami homoseksualnymi 
ołnierzy albo m czyzn przebywaj cych z innych wzgl dów daleko poza do-

mami. Mał e stwa czasowe usprawiedliwiano równie  wzgl dem osób, które 
słu yły ekspansji islamu, co wi zało si  z przebywaniem przez długi czas poza 
ich miejscem zamieszkania. Współcze nie wskazuje si  na inne cele mał e stw 
czasowych. S  to w szczególno ci: zło enie przez kobiet  ofiary, zwłaszcza m -
czy nie oddaj cemu si  sprawom religijnym, zbli enie kobiety posługuj cej  
w domu do jej pana oraz do jego stałej rodziny, wydanie na wiat dzieci, gdy ona 
ze zwi zku stałego nie jest w stanie ich urodzi  albo gdy m czyzna chce spło-
dzi  wi cej dzieci, zaspokojenie seksualne m czyzny w przypadku trwałej cho-
roby ony ze zwi zku stałego, zacie nienie wi zów w pracy, ułatwianie kontak-
tów mi dzy kobietami i m czyznami, zwłaszcza młodymi albo maj cymi pro-
blemy ekonomiczne i społeczne uniemo liwiaj ce im zawarcie mał e stwa stałe-
go. Przy zawieraniu mał e stw czasowych istniej  pewne granice moralne, któ-
rych narusza  nie wolno. Praktykowanie mał e stwa mut’a ma by  pobo ne, 
pow ci gliwe, nie mo e szkodzi  islamowi ani te  zagra a  zwi zkom stałym. 
Mał e stwo czasowe pozostaje w sprzeczno ci z regulacjami europejskimi 
i w tym kr gu kulturowym jest ono trudne do zaakceptowania, a w dalszej ko-
lejno ci – do zalegalizowania. W islamie szyickim jest natomiast alternaty- 
w , która ma chroni  człowieka od grzechu, uwolni  od negatywnych skutków 
cudzołóstwa, rozwi zło ci, innych perwersji seksualnych oraz od cierpie   
psychicznych28.  

                                                
27 W. BAR, Mał e stwo czasowe, s. 16-17. 
28 Tam e, s. 10-13. 
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3. Poj cie mał e stwa 
w kodeksie rodzinnym Maroka 

W nauce jurystów islamskich mał e stwo jest kontraktem przepisanym  
prawem. Mał e stwo nie jest sakramentem, jak w chrze cija stwie29. Uczeni 
muzułma scy wskazuj  jednak, e mał e stwo posiada zarówno aspekt oddawa-
nia czci Bogu – mał onkowie obdarzaj c si  wzajemnie miło ci  i pomoc  po-
dejmuj  wysiłek wychowania potomstwa na sługi Boga, jak równie  jest transak-
cj  pomi dzy zawieraj cymi je osobami – mał e stwo zezwala na legalne stosun-
ki seksualne oraz reguluje wzajemne prawa i obowi zki zarówno pomi dzy sa-
mymi mał onkami, jak równie  mi dzy rodzicami i dzie mi30. Mał e stwo okre-
lane jest przez prawo religijne, którego zasady wpisywane s  cz sto do obowi -

zuj cych kodeksów cywilnych, rodzinnych, statusu osobowego31. Kodeksy 
pa stw islamskich w wi kszo ci zawieraj  definicj  mał e stwa. W niektórych  
z nich mał e stwo okre lane jest jako kontrakt zawierany przez m czyzn   
i kobiet  celem stworzenia w zła ycia we wspólnocie i prokreacji. W innych 
kodeksach pa stw islamskich zapisano wprost, e chodzi o legalne realizowanie 
seksualno ci32. 

Obowi zuj cy kodeks rodzinny maroka ski33 definicj  mał e stwa zawiera  
w art. 4. W przepisie tym ustawodawca wskazał, e mał e stwo jest umow  opar-
t  na wzajemnej zgodzie, zawart  w celu ustalenia trwałego i legalnego zwi zku 
pomi dzy m czyzn  i kobiet . Celem mał e stwa jest ycie we wzajemnej wier-
no ci, czysto ci oraz zało enie trwałej rodziny pod kierownictwem obydwojga 

                                                
29 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. (Codex iuris canonici) w kanonie 1055 deklaruje, e 

mał e stwo jest wspólnot  całego ycia m czyzny i niewiasty powstał  w wyniku przymierza 
mał e skiego, z natury swej zmierzaj c  do osi gni cia dobra mał onków oraz do zrodzenia i wy-
chowania potomstwa. Katechizm Ko cioła Katolickiego podaje, i  „przymierze mał e skie, przez 
które m czyzna i kobieta tworz  ze sob  wspólnot  całego ycia, skierowan  ze swej natury na 
dobro mał onków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało mi dzy ochrzczonymi pod-
niesione przez Chrystusa do godno ci sakramentu” (Katechizm Ko cioła Katolickiego, Pozna
2002, s. 386). 

30 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 32.  
31 B. DURAND, Droit musulman, droit successoral, Paris 1991, s. 80-82. 
32 Na temat seksualnego aspektu mał e stwa zob. tam e, s. 84-86. 
33 Kodeks rodzinny maroka ski: Code de la famille. La Moudawana, Dahir nº 1-04-22 du 12 

hija 1424 (3 revrier 2004) portant promulgation de la loi nº 70-03 portant code de la famille, tekst 
arab.: Bulletin Officiel (édition générale) n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p. 418; tekst 
franc.: Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667 [dalej cyt.: K.r.m.]. 
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mał onków34. Mał e stwo jest zatem kontraktem prawnym opartym na trwałym 
zrozumieniu i solidarno ci pomi dzy m czyzn  i kobiet . Ma na celu ycie we 
wzajemnej wierno ci, miło ci oraz zgodnie z zasadami obowi zuj cego prawa 
rodzinnego35. Trwało  mał e stwa wynikaj ca z jego kodeksowej definicji wy-
klucza zawarcie w Maroku mał e stwa czasowego. W wietle prawa maroka -
skiego mał e stwa mog  by  zawierane wył cznie pomi dzy m czyznami  
i kobietami. Mał e stwa osób tej samej płci nie mog  istnie 36. W definicji mał-
e stwa jest wskazane wprost, e jest to zwi zek m czyzny i kobiety37.  

Wyst puj ca w kodeksowej definicji mał e stwa formuła „pod kierownic-
twem obojga mał onków”, która zast piła wyst puj ce we wcze niejszych uregu-
lowaniach maroka skich sformułowanie: „pod kierownictwem m a” stanowi 
wyraz umacniania przez K.r.m. z 2004 r. równo ci praw i obowi zków pomi dzy 
mał onkami38. Od tej pory obydwoje mał onkowie kształtuj  wspólnot  rodzinn . 
Kobieta mo e wspólnie z m em kierowa  rodzin  i ma prawo sprzeciwi  si
ka dej jednostronnej decyzji podejmowanej przez jej m a. Gdy prawo to nie 
b dzie respektowane, kobieta mo e zwróci  si  do trybunału o udzielenie stosow-
nej pomocy. W my l bowiem art. 22 K.r.m. mał onkowie maj  zdolno  do wy-
st powania przed s dem w celu ochrony ich praw i obowi zków wynikaj cych  
z mał e stwa. Celem reformy prawa rodzinnego przeprowadzonej w Maroku 
było w szczególno ci zapewnienie równowagi pomi dzy mał onkami w rodzi-
nie39. Definicja mał e stwa jest przejawem tej reformy, zapewnia bowiem rów-
no  mał onków w ich prawach i obowi zkach. Wi za  si  z tym b dzie tak e 
współodpowiedzialno  kobiety za decyzje dotycz ce rodziny, jakie zostan  pod-
                                                

34 Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d’établir une union légale 
et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté 
et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions 
du présent Code. 

35 O. MOUNIR, Le nouveau droit de la famille au Maroc. Presentation et analyse, Paris 2004, 
s. 13-14; A. OUNNIR, Fascicule droit de la famille, Tanger 2008, s. 8. 

36 Homoseksualizm jest postrzegany w islamie jako wyst pienie zarówno przeciwko drugiej 
płci, jak równie  jako czyn przeciwny naturalnemu porz dkowi stworzonemu przez Boga. Według 
niektórych uczonych muzułma skich osoby dopuszczaj ce si  tego czynu powinny ponie  odpo-
wiedzialno  tak , jak za cudzołóstwo; M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 154. 

37 O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 16. 
38 M. TAMIM, Le rôle de la femme dans le changement familial au Maroc: la famille du Haut-

Atlas, [w:] Familles turques et maghrébines aujourd’hui: évolution dans les espaces d’origine et 
d’immigration, red. N. Bensalah, Paris 1994, s. 75-95. 

39 M.C. FOBLETS, J.Y. CARLIER, Le code marocain de la famille. Incidences au regard du droit 
international prive en Europe, Bruxelles 2005, s. 11. 
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j te wspólnie z m em. Z zasad  t  ł cz  si  zatem nie tylko prawa dla kobiet, ale 
tak e wi ksza odpowiedzialno  za sprawy rodziny40. Zasada równo ci mi dzy 
mał onkami została wzmocniona tak e innymi dyspozycjami K.r.m., który miał 
na celu zrówna  pozycj  m czyzny i kobiety oraz uczyni  ich zwi zek bardziej 
partnerskim. B dzie o nich mowa w dalszej cz ci opracowania. 

Wskazuje si , e bardziej „równo ciowa” definicja mał e stwa wprowadzona 
w K.r.m. stwarza mo liwo  stosowania prawa rodzinnego maroka skiego jako 
prawa narodowego poza Marokiem. Uznanie mał e stwa nie mo e by  oddalone 
z tego powodu, e opiera si  na nierówno ci mi dzy mał onkami. Zgoda wza-
jemna mał onków le ca u podstaw mał e stwa mo e by  ponadto podstaw  do 
uniewa nienia mał e stwa pozornego (zawieranego na przykład tylko w celu 
kontynuowania pobytu poza granicami Maroka) bez konieczno ci odwołania si
do porz dku publicznego kraju miejsca pobytu41. 

III. Zar czyny

1. Zar czyny w krajach muzułma skich  

W arabskim kr gu kulturowym szczególnie istotn  rol  odgrywaj  wi zy ro-
dzinne. Specyfika zwyczajów zwi zanych z wyborem partnera i zar czynami 
wynika z istniej cej separacji płci oraz z faktu, e zwi zek mał e ski jest nie tyl-
ko relacj  ł cz c  mał onków, ale jest tak e zwi zkiem ich rodzin, które staj  si
ze sob  w sposób szczególny powi zane. Islam nie zezwala m czyznom na pry-
watne spotkania z kobietami, je eli ich m owie lub krewni – mahram – bliscy, 
których stopie  pokrewie stwa według prawa muzułma skiego wyklucza zawar-
cie zwi zku mał e skiego, nie b d  jednocze nie obecni42. 

Zar czyny w prawie muzułma skim maj  na celu wcze niejsze porozumienie 
oraz odpowiednie uzgodnienia, zanim zostanie zawarty akt mał e ski. Zar czyny 
powinny stanowi  solidn  baz  kontraktu mał e skiego, dlatego wa ne jest to, 
aby obydwie strony były wiadome sytuacji materialnej i charakteru przyszłego 
mał onka. Generalnie status m czyzny powinien dorównywa  pozycji kobiety43. 

                                                
40 Tam e, s. 17. 
41 Tam e, s. 11-12. 
42 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 47-48. 
43 M. ABOUMALEK, Qui épouse qui? Le mariage en milieu urbain, Casablanca 1994, passim. 
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Kobieta nie mo e wyj  za m  za m czyzn , który nie jest jej równy44. Według 
islamskich szkół prawa oznacza to, e m czyzna musi by  muzułmaninem,  
a jego pozycja społeczna musi by  co najmniej równa pozycji kobiety. Kobieta 
nie mo e zatem wyj  za m  za m czyzn , który ma ni sz  pozycj  społeczn
ni  ona, chocia  m czyzna mo e zawrze  mał e stwo z kobiet  maj c  ni szy 
od niego status w społecze stwie. Przy ustalaniu istnienia równo ci mi dzy m -
czyzn  i kobiet  szkoła hanaficka bierze pod uwag  islam, pochodzenie, zawód, 
wolno , pobo no  i maj tek. Szkoła szaficka wymienia pochodzenie, religi , 
zawód. Natomiast według szkoły malikickiej istotne znaczenie maj  pobo no
oraz brak fizycznych wad szkodz cych po yciu mał e skiemu45.  

M czyzna powinien by  zatem równy kobiecie pod ci le okre lonymi 
wzgl dami46. Wi kszo  prawników uwa a, e równo  jest warunkiem koniecz-
nym kontraktu mał e skiego. Nie jest ona natomiast traktowana jako warunek 
prawomocno ci aktu – dlatego te , je eli narzeczeni zrzekn  si  egzekwowania 
prawa równo ci mi dzy sob , to akt zostanie uznany za prawomocny. Rodzina 
muzułma ska jest zarówno patriarchalna, jak i patrylinearna, dlatego to m czy-
zna jest „no nikiem” statusu społecznego jej członków. M czyzna o ni szej po-
zycji zani a status kobiety i jej dzieci, co mo e rodzi  konflikty, rozczarowania  
i nara a  mał e stwo na niebezpiecze stwo rozkładu. Tym te  tłumaczy si  pra-
wo kobiety do równego jej partnera i zaleca si , aby m em kobiety był m czy-
zna, który ma ten sam albo wy szy od niej status47.  

Ze wzgl du na specyficzne struktury rodzinne w kulturze arabsko-muzułma -
skiej, wybór partnera jest nie tylko indywidualn  spraw  jednostki, ale te  jej 
krewnych48. Najbli si doradzaj  w podj ciu odpowiedniej decyzji co do przyszłe-
go mał onka, aby unikn  rozczarowa  i niepowodze . Szczególn  rol  w tym 
wzgl dzie spełnia matka, które ma najwi ksze prawa wzgl dem m czyzny. Ist-
niej ca separacja płci powoduje, e m czy ni i kobiety maj  niewiele okazji, 

                                                
44 A.K. VIRKAMA, Discussing Moudawana. Perspectives on Family Law Reform, Gender 

Equality and Social Change in Morocco, [Joensuu 2006], s. 24, http://tinyurl.com/Discussing-
Moudawana [dost p on-line: 20 czerwca 2013 r.]. 

45 S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. 1: Permanent Marriage, sekcja I.B. 
46 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 52-53. 
47 Tam e, s. 54. 
48 M.M. CHARRAD, R. BOURQIA, N.E. GALLAGHER, Femmes au Maghreb: Perspectives et 

Questions, [w:] Femmes, Culture et Société au Maghreb, vol. 1: Femmes, Culture et Famille, red.  
R. Bourquia, M.M. Charrad, N.E. Gallagher, Casablanca 1996, s. 9 i n. 
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eby si  spotka  i pozna 49. W zwi zku z tym, starsze kobiety, w szczególno ci 
matki, spełniaj  wa n  rol  w wyborze on dla swoich synów. Kobiety bowiem 
maj  mo liwo  spotka  młode dziewczyny w tych sferach, które s  wył czone 
dla m czyzn50.  

Rodzina jest podstaw  społecznego, ekonomicznego i psychologicznego 
wsparcia oraz statusu jednostki. Dlatego te  mał onek jest wybierany niezwykle 
starannie przy du ym udziale grona rodzinnego51. Koniecznym jest zdobycie od-
powiednich wiadomo ci o danej osobie. Uczeni muzułma scy wskazuj , e ideal-
na kandydatka na on  powinna odznacza  si  pobo no ci  i dobrym charakte-
rem. Prorok Mahomet wskazał, e kobieta mo e by  po lubiona dla czterech 
spraw: dla jej maj tku, dobrej sławy, urody i wiary. Jednak wskazuje si , e przy 
wyborze partnerki najwa niejszym powinna by  jej pobo no  i pozytywne cechy 
charakteru. Bogobojno  i dobra natura człowieka zawsze prowadz  do dobroci, 
czysto ci, przyzwoito ci, lojalno ci, prawdomówno ci, szczero ci oraz uczucia 
wdzi czno ci i ch ci niesienia pomocy. Je eli powy szymi cechami odznaczaj
si  oboje mał onkowie, to jest du a szansa na udane mał e stwo52. W tej kwestii 
Koran mówi nast puj co:  

Złe kobiety – dla złych m czyzn;  
li m czy ni dla złych kobiet! 

Dobre kobiety – dla dobrych m czyzn;
dobrzy m czy ni – dla dobrych kobiet53. 

Pierwsze kroki prowadz ce do zawarcia zwi zku mał e skiego podejmuje 
zazwyczaj matka m czyzny, która nawi zuje kontakt z matk  dziewczyny  
i umawia si  na wizyt  w jej domu, celem bli szego poznania dziewczyny i zba-
dania, czy zainteresowana i jej rodzina wyrazi zgod  na lub. Rodzina przyszłej 
narzeczonej prosi zwykle o czas do namysłu i stara si  jak najwi cej dowiedzie   
o przyszłym m u. Je li odpowied  zach ca do dalszych kroków, wówczas m -
czyzna, który spełnia rol  po rednika pomi dzy dwiema rodzinami, stara si  do-
trze  do ojca dziewczyny, jej najstarszego stryja lub dziadka ze strony ojca w celu 

                                                
49 F. MERNISSI, Sexe, idéologie, Islam, tłum. D. Brower, A.-M. Pelletier, “Collection Femmes et 

societies”, t. 1, Paris 1983, s. 3. 
50 A.K. VIRKAMA, Discussing Moudawana, s. 23. 
51 A.J. TUPPURAINEN, Challenges faced by muslim women: an evaluation of the writings of Lei-

la Ahmed, Elizabeth Fernea, Fatima Mernissi and Amina Wadud, [University of South Africa] 
2010, s. 83-84, http://tinyurl.com/Tuppurainen-Challenges [dost p on-line: 20 czerwca 2013 r.]. 

52 L. ROSEN, Marriage stories, „Recht van de Islam” 2000, nr 17, s. 1-14. 
53 Koran, s. 421 (XXIV, 26); M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 47-58. 
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zło enia propozycji. Po rednikiem jest zazwyczaj wspólny znajomy. Przyj cie 
propozycji od razu nie jest dobrze widziane, poniewa  mo e by  odebrane jako 
ch  pozbycia si  córki. Odpowied  zatem dawana jest pó niej – po zebraniu 
informacji o charakterze kandydata i jego rodzinie. Do wa nych cech przyszłego 
m a nale : wypełnianie obowi zku modlitwy, stosowanie si  do zakazu picia 
alkoholu i hazardu, cnoty moralne, uczciwe post powanie z innymi oraz sposób 
post powania wobec kobiet i m czyzn z rodziny. Zwraca si  uwag  na wy-
kształcenie kandydata, jego bogactwo, poniewa  rodzice chc  zapewni  córce taki 
stopie  dobrobytu, do jakiego przywykła w domu rodzinnym. Znaczenie ma rów-
nie  dobre imi  m czyzny oraz reputacja jego rodziny54.  

W prawie muzułma skim pro ba m czyzny o zawarcie zwi zku mał e -
skiego z kobiet , której szariat nie zabrania po lubienia okre lana jest terminem 
chitba. Je eli oferta m czyzny zostanie zaakceptowana, to zar czyny uwa a si
za zawarte i dochodzi do wzajemnego przyrzeczenia mał e stwa w przyszło ci. 
Generalna zasada jest taka, e je eli kto  poprosił o r k  kobiet , inny m czyzna 
nie mo e jej proponowa  mał e stwa dopóty, dopóki nie zostanie podj ta decyzja 
dotycz ca pierwszej pro by55. Zar czyny powinny zosta  publicznie ogłoszone, 
dlatego te  w niektórych regionach organizowane s  wystawne przyj cia. Narze-
czony pojawia si  na krótko, aby ofiarowa  przyszłej onie bi uteri  i wymieni
si  obr czkami. Zar czyny stanowi  podstaw  do kontaktów pomi dzy narzeczo-
nymi. Ich charakter mo e by  ró ny w zale no ci od regionu, grupy społecznej, 
czy te  poszczególnej rodziny. Dozwolone jest, aby zar czeni si  zobaczyli i po-
znali, gdy  zewn trzna atrakcyjno  mo e mie  wpływ na uczucia partnerów  
i trwało  zwi zku. Jednak e niezwykle wa nymi warto ciami w islamie s  czy-
sto  i skromno . Generalnie wymaga si , aby partnerzy nie współ yli do czasu 
przyj cia weselnego. Islam wprawdzie zezwala na konsumpcj  mał e stwa bez-
po rednio po podpisaniu aktu mał e skiego, jednak popiera praktyk  rozpoczy-
nania mał e skiego współ ycia dopiero po publicznym ogłoszeniu zawarcia mał-
e stwa. Na przykład w Kuwejcie skonsumowanie zwi zku mo e nast pi  po 

podpisaniu aktu mał e skiego. Jest to jednak wyj tek od reguły powstrzymywa-
nia si  przez partnerów od skonsumowania mał e stwa do czasu przyj cia wesel-
nego56. Zar czyny, podobnie jak inne preleminaria – odczytanie Fatiha oraz wr -

                                                
54 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 58-60; R. WARRIS MAQSOOD, The Muslim Marriage Guide,  

s. 26-33. 
55 Zob.: Malik’s Muwatta, (28, 28.1.1), http://tinyurl.com/Muwatta [dost p on-line: 20 czerwca 

2013 r.].  
56 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 63.  
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czenie prezentów, nie s  legalnie wi ce. Ka da strona ma zatem bezwarunkowe 
prawo do ich zerwania. Je eli w wyniku zerwania zar czyn drugiej stronie została 
wyrz dzona szkoda, czy to moralna, czy te  materialna, mo na domaga  si  na-
prawienia tej szkody i da  stosownej rekompensaty. Zasada ta znajduje od-
zwierciedlenie w stanowionych prawach wi kszo ci krajów muzułma skich57. 

2. Zar czyny w Moudawanie z 2004 r.

W obowi zuj cym prawie rodzinnym maroka skim, podobnie jak w regula-
cjach innych krajów muzułma skich, zar czyny stanowi  obietnic  wzajemn
mał e stwa zło on  przez przyszłych mał onków. W K.r.m. zar czyny uregulo-
wane s  w artykułach od 5 do 10. Art. 5 K.r.m. stanowi, e zar czyny dochodz
do skutku, kiedy obydwie strony wyra  jakimkolwiek ze zwyczajowo przyj tych 
sposobów obietnic  wzajemn  zawarcia mał e stwa. Odbywaj  si  z powołaniem 
na Fatiha oraz nast puje wymiana podarunków58.  

Zar czyny nie obliguj  stron do zawarcia mał e stwa – ka da z nich mo e 
zerwa  zar czyny59. Nie ma nadu ycia oraz brak jest podstaw do odszkodowania 
nawet w sytuacji, gdy jedna ze stron zrywa zar czyny bez wa nego powodu60. 
Istnieje jednak mo liwo  dochodzenia odszkodowania, je eli osoba przyrzekaj -
ca zawarcie mał e stwa i nast pnie zrywaj ca zar czyny, wyrz dziła tym drugiej 
osobie szkod 61. Strona poszkodowana mo e wtedy da  odszkodowania od 
zrywaj cego zar czyny na podstawie przepisów prawa powszechnego. Przykła-
dowymi sytuacjami, których wyst powanie mo e wi za  si  ze szkod  dla jedne-
go z nupturientów mog  by : przerwanie studiów albo rezygnacja z pracy przez 
narzeczon  na wyra ne danie narzeczonego, który nast pnie zerwał zar czyny, 
zmiana zawodu przez narzeczonego albo poniesione przez niego koszty zwi zane 

                                                
57 Tam e, s. 64-65. 
58 Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les 

fiançailles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis, de 
leur promesse mutuelle de se marier. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques 
admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents. 

59 Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de 
mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles (art. 6 K.r.m.). 

60 Guide pratique du code de la famille, Rabat 2005, s. 19, http://tinyurl.com/klray3u [dost p 
on-line: 20 czerwca 2013 r.]. 

61 La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l’une des deux 
parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédomma-
gement (art. 7 K.r.m.).
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z zapewnieniem mieszkania albo wyposa enia domu, gdy narzeczona odst piła 
od zamiaru zawarcia mał e stwa62. Przewidziana jest równie  mo liwo  zwrotu 
ofiarowanych podarunków temu narzeczonemu, który nie ponosi winy za zerwa-
nie zar czyn63. Prezenty mog  by  zwrócone w naturze albo przekazany ma by
ich ekwiwalent, odpowiadaj cy rzeczywistej warto ci ofiarowanych dóbr64. Wo-
bec powy szego, ka dy z narzeczonych ma prawo da  zwrotu ofiarowanych 
prezentów w sytuacji, gdy podarował prezent, po czym osoba, która podarunek 
przyj ła, zerwała zar czyny65. 

W sytuacji, gdy posag (sadaq) został przekazany przez narzeczonego w cało-
ci albo w cz ci podczas zar czyn, a nast pnie zar czyny zostały zerwane albo 

gdy narzeczona zmarła, narzeczony albo jego spadkobiercy mog  domaga  si
zwrotu darowanych dóbr lub ekwiwalentu według warto ci na dzie  ich darowa-
nia (art. 9 ust. 1 K.r.m.)66. Wobec powy szego, posag, który został ofiarowany 
narzeczonej w cało ci albo w cz ci w czasie zar czyn, w przypadku ich zerwa-
nia, powinien zosta  zwrócony. Obowi zek zwrotu posagu spoczywa nie tylko na 
narzeczonym, ale obci a tak e jego spadkobierców, gdy narzeczony zmarł zanim 
mał e stwo zostało zawarte. W obydwu przypadkach posag ma by  zwrócony,  
o ile to mo liwe, w naturze. Je eli nie jest mo liwe zwrócenie posagu w tym sta-
nie, mog  by  zwrócone inne ekwiwalentne dobra, gdy ofiarowany posag był 
dobrem zamiennym. Je li natomiast nie miał charakteru zamiennego, zwraca si
jego warto  ustalon  na dzie , w którym został przekazany67. Je eli narzeczona 
odmawia zwrotu dóbr stanowi cych posag, które posłu yły do wyposa enia  
i umeblowania wspólnego domu, strona odpowiedzialna za zerwanie zar czyn 
ponosi w danej sytuacji strat  wynikaj c  z obni enia warto ci przedmiotów 

                                                
62 Guide pratique, s. 19-20. 
63 Według opinii dominuj cej w Maroku szkoły malikickiej – zwrot prezentów podarowanych  

z okazji zar czyn zale y od tego, która strona nie dotrzymała obietnicy zawarcia mał e stwa. Je eli 
zrywaj cym zar czyny był m czyzna, narzeczona nie zwraca prezentów. Gdy zar czyny natomiast 
zerwała narzeczona, zobowi zana jest je zwróci ; M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 65. 

64 Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la 
rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l’état ou selon leur valeur 
réelle (art. 8 K.r.m.). 

65 Zob. Guide pratique, s. 20. 
66 Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu 

rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la 
restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. 

67 Guide pratique, s. 21. 
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składaj cych si  na wyposa enie domu od chwili ich nabycia68. Narzeczona ma 
zatem zwróci  kwot  uzyskan  z tytułu posagu i powinna zatrzyma  rzeczy, które 
za te pieni dze kupiła. Je eli narzeczona nie chce zachowa  zakupionych rzeczy 
za kwot  otrzyman  z tytułu posagu, korzysta  z tych rzeczy mo e narzeczony. 
Je eli natomiast obydwoje nupturienci nie chc  wskazanych przedmiotów, wów-
czas dokonuje si  ich sprzeda y. Gdy kwota uzyskana ze sprzeda y tych dóbr jest 
ni sza od ceny, za jak  zostały kupione, wynikaj c  z tego ró nic  ma pokry
osoba, która zerwała zar czyny69. 

W zwi zku z przedstawion  instytucj  zar czyn w K.r.m. nasuwa si  pytanie: 
czy istnieje podobie stwo zar czyn z kodeksu maroka skiego do rzymskiej kon-
cepcji zar czyn? Odpowied  na to pytanie ma istotne znaczenie, gdy dojdzie do 
zerwania zar czyn poza Marokiem; rosn ca migracja muzułmanów do Europy 
mo e zwi kszy  liczb  tego typu sytuacji.  

W zachodniej koncepcji zar czyn, która wywodzi si  z prawa rzymskiego, za-
r czyny i mał e stwo stanowi  dwa odr bne o wiadczenia, które ró ni  si  pod 
wzgl dem formy i tre ci. W prawie rzymskim zawarcie mał e stwa poprzedzały 
zar czyny – sponsalia, które okre lane były jako wzajemne przyrzeczenie przy-
szłego mał e stwa. Pierwotnie zar czyny zawierane były w formie kontraktu 
werbalnego pomi dzy zwierzchnikiem familijnym narzeczonej i jej przyszłym 
m em. Mo liwe było zastrze enie kary pieni nej, której mo na było dochodzi
w przypadku niespełnienia obietnicy zawarcia mał e stwa. W okresie chrze ci-
ja skim cesarstwa umacniano zar czyny specjalnym rodzajem zadatku – arrha 
sponsalicia. Zadatek zar czynowy miał by  ofiarowany przez narzeczonego swo-
jej przyszłej onie, a gdy narzeczony bez wa nego powodu odst pił od zamiaru 
o enku, zadatek przepadał na rzecz kobiety. Gdy natomiast zar czyny zerwała 
narzeczona, miała ona zwróci  zadatek ofiarodawcy w podwójnej wysoko ci. 
Zar czynom towarzyszyły ponadto darowizny, które narzeczony czynił na rzecz 
swojej przyszłej ony70. 

W polskim prawie zar czyny po raz ostatni były przedmiotem zainteresowa-
nia ustawodawcy w dekrecie z 1945 r. o prawie mał e skim71. W obowi zuj cym 

                                                
68 En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi  

à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable 
de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz 
depuis son acquisition (art. 9 ust. 2 K.r.m.).

69 Guide pratique, s. 21. 
70 A. D BI SKI, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2008, s. 182-183. 
71 Dekret z dnia 25 wrze nia 1945 r. – Prawo mał e skie (Dz. U. z 1945 r. Nr 48, poz. 270). 
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stanie prawnym zar czyny nie tworz  stosunku rodzinno-prawnego. Mo na je 
zakwalifikowa  jako umow , do której stosuje si  przepisy Kodeksu cywilnego72. 
Do wa no ci tej umowy i jej skutków prawnych maj  by  respektowane zasady 
wyra one w przepisach obowi zuj cego Kodeksu rodzinnego i opieku czego73. 
W razie uszczerbku dla jednej ze stron, mo liwe jest wyst pienie z daniem 
naprawienia szkody wynikłej z zerwania zar czyn, zarówno w postaci poniesio-
nych uzasadnionych kosztów przygotowania do zawarcia mał e stwa, jak te
zwrotu podarunków zar czynowych. Poszkodowany musi wykaza  win  drugiej 
strony74. Obowi zuj cy K.r.o. w art. 4 stanowi, e mał e stwo mo e by  zawarte 
dopiero po upływie miesi ca od dnia zło enia przez strony zapewnie  o braku 
wiadomo ci o istniej cych przeszkodach. Ustawodawca polski wprowadził mie-
si czny termin oczekiwania w celu podejmowania rozwa nych decyzji o zawarciu 
mał e stw. W praktyce cz  nupturientów rezygnuje w tym czasie z zawarcia 
mał e stwa75. Termin miesi czny ma by  czynnikiem hamuj cym lekkomy lne 
zawieranie mał e stw i ma gwarantowa  zawarcie mał e stwa pod wpływem 
dojrzałego namysłu76.  

Instytucja zar czyn podlega obecnie regulacjom wyznaniowym. Według za-
sad prawa kanonicznego mał e stwo ma by  poprzedzone zar czynami zawiera-
nymi w gronie rodzinnym. Zar czyny nie stanowi  czynno ci obligatoryjnej, ale 
si  je usilnie zaleca. Maj  one bowiem na celu wzajemne poznanie si  stron przed 
lubem, a tak e stworzenie mo liwo ci pełniejszego rozeznania rodowiska przy-

szłego współmał onka. Zar czyny powinny si  odby  przynajmniej na 6 miesi cy 
przed planowanym terminem lubu. Przyrzeczenie mał e stwa nie stanowi pod-
stawy do domagania si  zawarcia mał e stwa. Je eli jednak powstały szkody, to 
przysługuje skarga o wynagrodzenie za te szkody77. 

                                                
72 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93  

ze zm.). 
73 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku czy (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) [dalej cyt.: K.r.o.]. 
74 K. LIPI SKI, Odszkodowanie za niedotrzymanie przyrzeczenia mał e stwa, „Nowe Prawo” 

1954, z. 7-8, s. 153-156. 
75 A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznic-

two, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2004, s. 132-133. 
76 J. LITWIN, Zmiany w dziedzinie zawierania mał e stw i rejestracji stanu cywilnego, jakie 

przynosi kodeks rodzinny i opieku czy, „Nowe Prawo” 1964, z. 7-8, s. 714. 
77 W. GÓRALSKI, Ko cielne prawo mał e skie, Warszawa 2006, s. 70-72. 
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Podobie stwo pomi dzy dyspozycjami prawa maroka skiego i rzymsk  kon-
cepcj  zar czyn jest wyra ne78. Zar czyny i mał e stwo stanowi  dwa odr bne 
akty woli, które ró ni  si  w swojej formie i tre ci: sponsalia – zar czyny, w któ-
rych wymiana zgody u wi ca obietnic  przyszłego mał e stwa i matrimonium – 
mał e stwo. To podobie stwo powoduje, e nie powinna budzi  w tpliwo ci ich 
kwalifikacja w krajach europejskich, gdy  zar czyny maj  tam swój odpowied-
nik79. Pozwoli to na sprawniejsze rozwi zywanie problemów prawnych, jakie 
mog  wynikn  w szczególno ci, gdy dojdzie do ich zerwania.  

  

IV. Posag  

1. Posag w krajach islamskich 

Posag okre lany terminami mahr albo sadaq oznacza dobra, jakie m czyzna 
ma obowi zek przekaza  kobiecie ze wzgl du na zawarty z ni  kontrakt mał e -
ski lub pierwsze współ ycie mał e skie80. Podstaw  funkcjonowania posagu s
nast puj ce słowa Koranu:  

I dawajcie kobietom wiana jako dar81; 
A onom dajcie wynagrodzenie,  
albowiem doznali cie od nich przyjemno ci, 
to jest przepis prawny82;
Dzisiaj s  wam dozwolone dobre rzeczy; (...) 
I kobiety cnotliwe spo ród wierz cych, 
I kobiety cnotliwe spo ród tych, 
Którym została dana Ksi ga przed wami, 
Je li dali cie im nale ny posag (...)83.

Tak e w sunnie zawarte s  podstawy funkcjonowania posagu. Jako przykład 
hadisu odnosz cego si  do posagu uznaje si  opis historii kobiety, która stan ła 
przed Prorokiem. Pewien m czyzna prosił Proroka, eby dał mu j  za on , je li 
jej nie potrzebuje. Wówczas Prorok zapytał tego m czyzn , czy ma co , co mo e 
jej da  jako wiano. M czyzna oznajmił, e posiada tylko tunik , któr  ma na 

                                                
78 M.C. FOBLETS, J.Y. CARLIER, Le code marocain, s. 12. 
79 Tam e, s. 12-13. 
80 S. HAERI, Law of desire, s. 36-38. 
81 Koran, s. 93 (IV, 4). 
82 Tam e, s. 97 (IV, 24). 
83 Tam e, s. 127 (II, 237). 
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sobie. Wtedy Prorok mu odpowiedział, eby poszukał innej rzeczy, poniewa  je li 
odda swoj  tunik , pozbawi si  ubioru. Mahomet nakazał m czy nie podarowa
kobiecie chocia by metalowy pier cionek. Nie posiadał on jednak nawet metalo-
wego pier cionka. Wówczas Prorok zapytał go, czy zna jaki  fragment Koranu. 
M czyzna odparł, e zna i podał nazw  znajomej mu sury. Wtedy Mahomet dał 
mu za on  kobiet , która przed nim stan ła, ze wzgl du na to, e m czyzna znał 
Koran84. Towarzysze Proroka w tamtych czasach znajdowali si  w ubóstwie  
i wiano lubne miało charakter symboliczny85. Je eli m czyzna o eni si  z ko-
biet , która jest chora na tr d albo jest obł kana, a opiekun nie poinformował go  
o jej stanie zdrowia, to w sytuacji, gdy miał z ni  stosunki seksualne, kobieta za-
chowuje wiano w cało ci, natomiast m  mo e dochodzi  odszkodowania od jej 
opiekuna. Mał onek ma prawo domaga  si  odszkodowania, je eli patronem ko-
biety był jej ojciec, brat albo inna osoba, która miała wiadomo ci o chorobie jego 
ony. W sytuacji, gdy patronem był inny m czyzna, mał onek nie mo e od nie-

go da  naprawienia szkód, poniewa  nie wymaga si  od tego opiekuna znajo-
mo ci stanu zdrowia kobiety. W innym miejscu wskazano, e gdy m czyzna 
zmarł po zawarciu mał e stwa, ale przed podj ciem stosunków seksualnych i nie 
okre lono szczegółowo elementów składaj cych si  na wiano, wówczas kobieta 
nie ma prawa do posagu, chocia  mo e dziedziczy  po m u. Je eli m czyzna 
rozwiedzie si  z on  przed po yciem mał e skim, a kobieta była dziewic , jej 
ojciec powinien zwróci  m czy nie połow  posagu jako rekompensat  poniesio-
nych kosztów86. 

Podstaw  do obligatoryjnego przekazania posagu jest ponadto powszechna 
zgoda prawników – id ma. Według prawników muzułma skich obligatoryjne 
przekazanie daru mał e skiego przez m czyzn  jest uhonorowaniem kobiety 
jako członka nowej rodziny i jako partnera w budowaniu nowego ycia87.  

We wszystkich kodeksach stanowionych pa stw islamskich – statusu osobo-
wego, cywilnych oraz rodzinnych zawarte s  regulacje odnosz ce si  do posagu. 
Współczesne kodeksy zawieraj  mniej lub bardziej szczegółowe definicje wiana 
okre lanego generalnie jako dobra, jakie m czyzna daje kobiecie ze wzgl du na 
zawarte z ni  mał e stwo. Dobra powy sze mog  by  wyra one w pieni dzu albo 

                                                
84 Malik’s Muwatta, (28, 28.3.8).  
85 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny mał e stwa islamskiego, [w:] Ius et fides. Ksi ga 

jubileuszowa z okazji siedemdziesi tych urodzin profesora Jana witki, red. T. Guz, M. Ku , Lublin 
2006, s. 888. 

86 Tam e, s. 889-890. 
87 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 67-69. 
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mog  mie  posta  jakiejkolwiek rzeczy dopuszczalnej przez prawo – wierzytelno-
ci, obligacji wyra alnych w pieni dzu i uznawanych w danym rodowisku. 

Uczeni ze szkoły malikickiej okre laj  najni sz  warto  daru mał e skiego na 
wier  złotego denara lub trzy srebrne dirhamy88. ródłem tej reguły jest kijas, 

czyli w tym wypadku – porównanie z najni sz  warto ci  kradzie y, po dokona-
niu której wymierzana jest kara obci cia r ki. Darem mał e skim mo e by  to 
wszystko, co przedstawia warto  materialn  i czego nie zabrania islam. M czy-
zna mo e ofiarowa  kobiecie pieni dze, bi uteri , samochód, dom, papiery war-
to ciowe i inne dobra. Jako posagu nie mo na natomiast darowa  alkoholu ani 
wini89.  

Je eli przepisy nie nakładaj  obowi zku oznaczenia posagu, mo liwa jest 
zmiana jego wysoko ci zarówno przez m a, jak i przez mał onk , pod warun-
kiem, e maj  pełn  zdolno  do dysponowania posagiem i zawarte jest to w ory-
ginale kontraktu mał e skiego oraz gdy druga strona zgadza si  na podwy szenie 
lub obni enie wysoko ci wiana. Kobieta nabywa wiano z chwil  zawarcia kon-
traktu mał e skiego. W prawie szariatu oraz w stanowionych prawach niektórych 
pa stw muzułma skich mał onek nie mo e da  od swojej ony współ ycia 
mał e skiego, dopóki nie przeka e jej wiana. Mał onka zatem nie musi zgadza
si  na stosunek seksualny, je eli nie otrzymała wiana90. W sytuacji natomiast, gdy 
jeszcze przed po yciem mał e skim zostanie wykazana niezdolno  m a do 
zapłaty całego albo nawet cz ci posagu, kobieta mo e domaga  si  anulowania 
mał e stwa. Rozwi zania prawne przyj te w krajach muzułma skich opieraj ce 
si  na szariacie zawieraj  tak e mo liwo dania posagu przez kobiet  albo jej 
spadkobierców w szczególnych sytuacjach. W przypadku mierci m a lub ony 
w mał e stwie wa nie zawartym i dopełnionym lub gdy mał e stwo takie zosta-
nie rozwi zane przez oddalenie kobiety albo przez rozwód, powinien zosta  prze-
kazany cały posag. Cało  posagu powinna by  uiszczona tak e wówczas, gdy 
s d orzeknie rozwód, którego przyczyn  było niesprawiedliwe traktowanie przez 
mał onka swojej ony, z powodu zdrady narodu dokonanej przez m czyzn  albo 
te  w sytuacji, gdy mał e stwo zostanie anulowane wskutek apostazji m czy-
zny, niedopełniania przez niego warunków zapisanych w akcie mał e skim, okre-

                                                
88 Z głównych szkół sunnickich tylko szkoła malikicka i hanaficka okre laj  minimaln  sum

posagu; W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 889. 
89 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 70-72. 
90 S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. 1: Permanent Marriage, sekcja II.A. 
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lonej przez prawo choroby m a, rozpusty mał onka, czy te  wskutek upływu 
czasu przewidzianego w kontrakcie mał e skim91. 

Mog  zaistnie  tak e sytuacje, w których m czyzna zobowi zany jest ofia-
rowa  kobiecie połow  daru mał e skiego. Do tej kwestii odnosi si  nast puj cy 
fragment Koranu:  

A je li dacie im rozwód,  
zanim ich dotkniecie,  
a ju  zobowi zali cie si  wzgl dem nich  
do jakiego  podarunku,  
to dacie im połow  z tego,  
do czego cie si  zobowi zali, 
chyba e one zrezygnuj
lub zrezygnuje ten, 
w którego r ku jest kontrakt mał e ski92. 

Stanowione prawa krajów islamskich tak e reguluj  obowi zek przekazania 
połowy daru mał e skiego. Taka powinno  m czyzny istnieje zwłaszcza  
w sytuacji, gdy doszło do rozwodu albo do oddalenia mał onki przed skonsumo-
waniem mał e stwa. Kobieta ma prawo do zachowania połowy posagu równie
w sytuacji, gdy przed po yciem mał e skim orzeczona została apostazja93, cudzo-
łóstwo albo impotencja jej m a. Połow  daru mał e skiego zachowuje mał onka 
tak e wtedy, gdy mał onek był przekonany o jej dziewictwie, a okazało si , e 
nie jest dziewic , i mimo tego faktu m czyzna zgodził si  na kontynuowanie  
z ni  po ycia mał e skiego. Połow  odroczonego daru mał e skiego kobieta 
otrzyma tak e w sytuacji, gdy mał e stwo z ni  zostało rozwi zane ze wzgl du 
na niewypełnienie klauzuli zawartej w kontrakcie mał e skim94.  

Wi kszo  prawników muzułma skich dopuszcza odło enie ofiarowania ca-
łego albo cz ci daru mał e skiego na pó niej – mahr odroczony. Posag ten jest 
przekazywany najcz ciej w chwili rozwodu albo mierci współmał onka. We-
dług opinii szkoły malikickiej posag nale y podarowa  jak najszybciej. Szkoła ta 
nie uznaje daru odroczonego95.  

                                                
91 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 891-894. 
92 Koran, s. 47-48 (II, 237). 
93 Je eli apostazja dotyczy kobiety, traci ona cały posag; zob.: S. MURATA, Temporary Marria-

ge, Ch. 1: Permanent Marriage, sekcja II.A. 
94 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 894. 
95 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 76. 
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W poszczególnych regulacjach krajów muzułma skich zawarte s  liczne 
warunki, których istnienie powoduje, e mał onka oraz jej spadkobiercy nie maj
prawa do posagu. Kobieta nie ma prawa do posagu w nast puj cych przypadkach: 
gdy narzeczona albo narzeczony zrezygnował z mał e stwa albo gdy jeden  
z nupturientów zmarł; gdy mał e stwo zostało uznane za nieistniej ce – 
niezale nie od tego, czy doszło do po ycia mał e skiego, czy nie; gdy kontrakt 
mał e ski był wadliwy i nie doszło do po ycia mał e skiego. Nie ma te  prawa 
do wiana w sytuacji: gdy mał e stwo zostało anulowane przed konsumpcj ; gdy 
rozł czenie nast piło przed po yciem fizycznym w mał e stwie wadliwym albo 
tak e anulowano je na danie kobiety ze wzgl du na chorob  m czyzny; gdy 
rozwi zania mał e stwa dał opiekun kobiety z powodu naruszania przez jej 
m a zasady równo ci; je eli doszło do apostazji mał onki, gdy była chrze -
cijank  lub ydówk , a jej mał onek muzułmaninem. Mał onka nie ma ponadto 
prawa do posagu, gdy mał onek j  oddalił wskutek zło onych przez ni  zapew-
nie , e jest dziewic , co nie było zgodne z prawd 96. 

Wyró nia si  dwa rodzaje daru – dar okre lony i dar podstawowy. Pierwszy 
jest darem, którego wysoko  zostaje uzgodniona i zaakceptowana przez obydwie 
strony, a nast pnie wskazana w legalnym kontrakcie mał e skim. Natomiast dar 
podstawowy to dar, którego wysoko  zale y od pozycji społecznej kobiety97. 
Szkoła malikicka jako kryteria daru podstawowego wskazuje maj tek, urod  oraz 
pochodzenie. Oceniaj c pozycj  społeczn  zwi zan  z pochodzeniem uwzgl dnia 
si  lini  patrylinearn  oraz takie czynniki, jak: szczodro , wiedz , inteligencj , 
dobro , zdolno  do udzielania pomocy innym. Zwraca si  tak e uwag  na cechy 
samej kobiety. Niektórzy prawnicy twierdz , e mo na bra  pod uwag  równie
status e skich krewnych ze strony ojca98.  

Wiano jest własno ci  kobiety, która mo e nim swobodnie dysponowa , 
a mał onek nie mo e zobowi za  swojej ony do tego, eby przeznaczyła posag 
na wyposa enie domu, czy te  na utrzymanie. Według malikitów natomiast 
wyposa enie domu jest obowi zkiem ony, która wi ce si  z tym koszty 
pokrywa z otrzymanego daru mał e skiego99. Po mierci kobiety posag wchodzi 
do masy spadkowej100.  

                                                
96 W. BAR, „Mahr”– element konstytutywny, s. 895-896. 
97 S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. 1: Permanent Marriage, sekcja II.A. 
98 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 70-71. 
99 Tam e, s. 77. 
100 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 891. 
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Prawnicy z poszczególnych szkół ró nie traktuj  dar mał e ski. Powołuj c 
si  na słowa Koranu dopuszczaj ce rozwód przed przekazaniem daru mał e -
skiego101, wnioskuj , e ani brak wskazania wysoko ci daru mał e skiego, ani te
nieprawidłowe jego okre lenie, nie skutkuj  nieprawomocno ci  aktu. W sytu-
acjach powy szych m czyzna ma obowi zek przekazania kobiecie daru pod-
stawowego po skonsumowaniu mał e stwa. Szkoła malikicka natomiast dar 
mał e ski traktuje jako jeden z filarów aktu mał e skiego. W przypadku zatem 
porozumienia współmał onków dotycz cego rezygnacji z daru mał e skiego albo 
nieprawidłowego jego okre lenia w kontrakcie mał e skim, zawarty akt uzna-
wany jest za nieprawomocny. Je eli nie doszło do współ ycia, to akt taki zostaje 
uniewa niony. Natomiast po podj ciu współ ycia przez mał onków, m czyzna 
zostaje zobowi zany do wypłacenia daru podstawowego102.  

Darowi mał e skiemu przypisuje si  ró ne znaczenia. Wskazuje si , e sadaq
jest zabezpieczeniem materialnym kobiety oraz wzmocnieniem jej pozycji 
finansowej. Niektórzy badacze twierdz , e dar mał e ski pełni rol  przeszkody 
utrudniaj cej oddalenie ony z błahego powodu i zapobiega poligynii. Prawnicy 
muzułma scy wysun li te  tez , e dar ten stanowi ekwiwalent uzyskanej przez 
m czyzn  legalnej mo liwo ci współ ycia seksualnego z kobiet . Traktowanie 
sadaq w taki sposób, stoi jednak w sprzeczno ci z ide  nakre lon  w Koranie, 
zgodnie z któr  mał e stwo postrzegane jest jako przysta  spokoju, komfortu 
oraz oaza wzajemnej miło ci i miłosierdzia103. Dyskusyjne jest równie  postrze-
ganie daru mał e skiego jako wkładu, który m czyzna wnosi uczestnicz c wraz 
z pann  młod  w kosztach zało enia nowej rodziny ze wzgl du na to, e sadaq
jest całkowit  własno ci  kobiety, która mo e nim dysponowa . Bez wzgl du 
zatem na form  posagu, a tak e niezale nie od jego warto ci, posag stanowi 
wył czn  własno  kobiety, która mo e nim swobodnie dysponowa 104. M  nie 
ma prawa da  od ony niczego w zamian posagu, chyba e kobieta dobrowolnie 
si  na to zgadza. Taka regulacja wynika z Koranu: 

I dawajcie kobietom wiana  
jako dar. 
Je li one jednak s  dobre dla was 

                                                
101 „Nie popełnicie grzechu daj c kobietom rozwód, je li nie dotkn li cie ich i nie macie w sto-

sunku do nich adnego zobowi zania”. Koran, s. 47 (II, 236). 
102 Zob.: M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 73; B. DURAND, Droit musulman, s. 95-100. 
103 I z jego znaków jest to, e On stworzył dla was ony z was samych, aby cie mogli odpocz

przy nich; i ustanowił mi dzy wami miło  i miłosierdzie. Koran, s. 486 (XXX, 21). 
104 A.K. VIRKAMA, Discussing Moudawana, s. 25.  
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I u ycz  wam co kolwiek z niego, 
To jedzcie to dla zdrowia i pomy lno ci105.

Ze wzgl dów kulturowych dar mał e ski mo e by  symbolem powa nego 
traktowania kobiety i ch ci zało enia z ni  rodziny106. Natomiast dla krewnych 
kobiety jest on wyrazem wzajemnej przyja ni i solidarno ci oraz gwarancji, e 
ich córka b dzie otoczona dobr  opiek 107. Zwraca si  równie  uwag  na znacze-
nie ekonomiczne i psychologiczne daru mał e skiego. W zwi zku z wysokimi 
kosztami zało enia nowej rodziny, powstaj  okre lone problemy, w szczególno ci 
opó nianie zawierania mał e stw, branie lubów z obywatelami innych krajów. 
Z ograniczeniem wysokich kosztów zało enia nowej rodziny wi  si  działania 
pa stwa z zakresu polityki społecznej, słu ce ułatwianiu młodym ludziom za-
wierania mał e stw108. 

2. Posag w obowi zuj cej Moudawanie

Kwestie zwi zane z posagiem s  tak e przedmiotem regulacji ustawodawcy 
maroka skiego. Obowi zuj cy K.r.m. w art. 27 stanowi, e posag jest ustalany  
w chwili zawierania mał e stwa. W przeciwnym razie ustalenie wielko ci posagu 
powierza si  samym mał onkom. Je eli mał onkowie po skonsumowaniu mał-
e stwa nie uzgodnili sumy posagu, wówczas jego wysoko  okre la trybunał 

uwzgl dniaj c pochodzenie społeczne ka dego z mał onków109. Posag jest zatem 
warunkiem skuteczno ci mał e stwa110. Jest jednym z elementów konstytutyw-
nych mał e stwa, pozwalaj cym rozró ni  legalny zwi zek seksualny od zwi zku 
zakazanego. Nierespektowanie tego warunku przy zawieraniu zwi zku mał e -
skiego powoduje, e relacje pomi dzy m czyzn  i kobiet  b d  podobne do ka-
rygodnego czynu – nierz du (zina). Jest to zgodne z pogl dami uznawanej w Ma-
roku szkoły malikickiej – dar mał e ski musi by  ustalony przynajmniej w spo-
sób niewypowiedziany – milcz co. W maroka skim prawie kwestia posagu opar-
ta na pogl dach szkoły malikickiej została nieco złagodzona. Cz ciowo przyj to 
                                                

105 Koran, s. 93 (IV, 4). 
106 A. RAHMAN, Role of Muslim Women in Society, London 1986, passim. 
107 M. ZYZIK, Mał e stwo, s. 79-82. 
108 Tam e, s. 83-88. 
109 Le Sadaq est fixé au moment de l’établissement de l’acte de mariage. A défaut, sa fixation 

est déléguée aux conjoints. Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis 
d’accord sur le montant du Sadaq, le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu 
social de chacun des conjoints. 

110 O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 21. 
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rozwi zania opieraj ce si  na twierdzeniach szkoły hanafickiej111. Wskutek tego, 
dar mał e ski w Maroku nie jest warunkiem zawarcia zwi zku mał e skiego, ale 
warunkuje skuteczno  mał e stwa. Je eli zatem w kontrakcie mał e skim nie 
zostanie okre lony dar mał e ski, nie jest to brak istotny. Dar lubny mo e zosta
bowiem okre lony na innym etapie tworzenia mał e stwa – po wymianie zgody 
mi dzy zawieraj cymi mał e stwo, a nawet po skonsumowaniu mał e stwa. 
Zwi zek taki jest zatem wa ny niezale nie od tego, czy posag został uzgodniony, 
czy te  nie112. Milczenie w akcie mał e stwa na temat posagu nie powoduje nie-
wa no ci mał e stwa. W akcie mał e stwa nie mo e by  jednak wyra nego 
stwierdzenia, e strony wykluczaj  posag. Takie zastrze enie w akcie mał e skim 
uniewa nia mał e stwo113. Skuteczne bowiem zawarcie mał e stwa uwarunko-
wane jest mi dzy innymi brakiem porozumienia stron dotycz cego wykluczenia 
posagu114. 

Mał onka nabywa cało  posagu w sytuacji, gdy doszło do skonsumowania 
mał e stwa oraz gdy mał onek zmarł przed dopełnieniem zwi zku. Mo liwe jest 
uzgodnienie, e cało  albo cz  posagu zostanie przekazana z góry, albo  
w umówionym terminie płatno ci115. Uzgodnienia takie nie wpływaj  na wa no
mał e stwa116. Mał onka mo e domaga  si  przekazania cz ci sadaq przed 
skonsumowaniem mał e stwa. Je eli mał e stwo zostało skonsumowane zanim 
posag został darowany, staje si  on długiem obci aj cym mał onka117.  

K.r.m. zawiera tak e regulacje odnosz ce si  do obowi zku przekazania po-
łowy posagu118. W my l art. 32 K.r.m. w przypadku rozwodu s dowego maj cego 
miejsce przed skonsumowaniem mał e stwa, mał onka ma prawo do połowy 
ustalonego posagu. Gdy mał e stwo nie zostało dopełnione, mał onka nie mo e 
domaga  si  posagu w nast puj cych przypadkach: gdy mał e stwo zostało roz-
wi zane; gdy mał e stwo rozwi zano z powodu wady uniewa niaj cej stwier-

                                                
111 Talfiq – jest to ł czenie rozwi za  proponowanych przez ró ne szkoły prawa. 
112 Guide pratique, s. 31. 
113 M.C. FOBLETS, J.Y. CARLIER, Le code marocain, s. 29-30. 
114 Zob. art. 13 ust. 2 K.r.m. 
115 Il peut être convenu du paiement d’avance ou à terme de la totalité ou d’une partie du 

Sadaq (art. 30 K.r.m.). 
116 Guide pratique, s. 32. 
117 Le Sadaq doit être acquitté à l’échéance du terme convenu. L’épouse peut demander le ver-

sement de la partie échue du Sadaq, avant la consommation du marriage (art. 31 K.r.m.).
118 O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 22-23. 
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dzonej mał onka; a tak e, gdy miał miejsce rozwód s dowy, za  ustalenie posagu 
zostało delegowane119. 

Strony mog  umówi  si  co do zapłaty posagu w cało ci albo w cz ci  
w wyznaczonym terminie albo z wyprzedzeniem. K.r.m. nie dopuszcza odrocze-
nia posagu. Dar mał e ski ma by  zapłacony albo z wyprzedzeniem, albo w umó-
wionym terminie jego płatno ci. Jest to zgodne z pogl dami szkoły malikickiej, 
która nie uznaje odroczenia daru i pot pia takie praktyki oraz wskazuje, e sadaq
nale y podarowa  mo liwie najszybciej. Cz  posagu przekazywana jest zazwy-
czaj po zawarciu kontraktu mał e skiego, a przed skonsumowaniem zwi zku. 
Istniej cy mi dzy mał onkami spór dotycz cy zapłaty posagu mo e by  roz-
strzygni ty s downie. S d mo e da  wiar  twierdzeniom mał onki o wiadcza-
j cej, e nie otrzymała nale nego jej posagu albo te  twierdzeniom m a, który 
o wiadcza, e ona posag otrzymała. Decyduje o tym czas, w którym miał miejs-
ce spór dotycz cy posagu. W przypadku sporu co do zapłaty cz ci posagu, daje 
si  wiar  o wiadczeniom mał onki, je li spór nast pił przed skonsumowaniem 
mał e stwa, o wiadczeniom mał onka natomiast, gdy spór miał miejsce po do-
pełnieniu zwi zku. Gdy spór mi dzy mał onkami dotyczy wpłaty cz ci sadaq  
w terminie, dowód dokonania zapłaty obci a mał onka, który poprzez zawarte 
mał e stwo jest zobowi zany do jego przekazania120. W adnym przypadku 
posag nie ulega przedawnieniu, dzi ki czemu kobieta mo e domaga  si  jego 
zapłaty bez wzgl du na czas trwania mał e stwa i bez wzgl du na przyczyny, 
które uniemo liwiły jego zapłat 121.

Sadaq obejmuje wszystkie dobra darowane przez mał onka swojej onie, 
którzy chc  wspólnie stworzy  ognisko rodzinne i y  we wzajemnej miło ci. 
Posag posiada warto  moraln  i symboliczn , nie tylko materialn . Nie powinien 

                                                
119 L’intégralité du Sadaq est acquise à l’épouse, en cas de consommation du mariage ou de 

décès de l’époux avant cette consommation. En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la con-
sommation du mariage, l’épouse a droit à la moitié du Sadaq fixé. Lorsque le mariage n‘est pas 
consommé, l’épouse ne peut pretender au Sadaq dans les cas suivants: 1) lorsque l’acte de mariage 
est résilié; 2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des époux;  
3) lorsqu’il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est 
déléguée. 

120 En cas de divergence sur l’acquittement de la partie échue du Sadaq, il est ajouté foi aux 
déclarations de l’épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles 
de l’époux dans le cas contraire. En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie 
du Sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l’époux. Le Sadaq ne se prescrit pas
(art. 33 K.r.m.).

121 Guide pratique, s. 36. 
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przedstawia  zbyt du ej warto ci materialnej122. Zgodnie z art. 28 K.r.m. za posag 
mo e posłu y  wszystko, co prawnie stanowi przedmiot zobowi zania123. Jako 
posag w Maroku mog  słu y  zatem nie tylko pieni dze, ale tak e inne dobra124, 
które mog  by  przedmiotem obrotu125. 

Przekazany mał once posag stanowi jej własno . Kobieta mo e nim roz-
porz dza  zgodnie ze swoj  wol , a mał onek nie mo e wymaga  od niej ponie-
sienia kosztów umeblowania, czy te  innego rodzaju wkładów126.   

W grupie przepisów odnosz cych si  do posagu uregulowana jest tak e 
kwestia przynale no ci rzeczy stanowi cych wyposa enie domu oraz umeblo-
wanie. W my l art. 34 K.r.m. wszystko, co mał onka wnosi do wspólnego domu 
celem jego wyposa enia, nale y do niej. Je eli powstanie spór dotycz cy włas-
no ci tych przedmiotów, rozstrzygni ty ma by  według ogólnych reguł dowo-
dowych. W przypadku braku dowodów, rozstrzygany ma by  w ten sposób, e 
przedmioty b d ce w zwykłym u ywaniu przez m czyzn przyznane zostan
m czy nie po zło eniu przez niego przysi gi, natomiast przedmioty, z których 
zwykle korzystaj  kobiety, zostan  przyznane mał once, po uprzednim zło eniu 
przez ni  przyrzeczenia. Z kolei przedmioty, z których korzystaj  zarówno m -
czy ni, jak i kobiety, b d  rozdzielone mi dzy mał onkami po zło eniu przez 
nich przysi gi. Je li jeden z mał onków składa przysi g , a drugi odmawia jej 
zło enia, wówczas przedmioty przyznaje si  z korzy ci  dla tego mał onka, który 
przysi g  zło ył127. Wskazuje si , e przewidziane w przepisach obowi zuj cego 

                                                
122 Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l’époux à son épouse, impliquant de sa 

part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d’une affection mutuelle. Le 
fondement légal du Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle
(art. 26 K.r.m.); O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 20. 

123 Tout ce qui peut faire légalement l’objet d’une obligation peut servir de Sadaq. Il est léga-
lement préconisé de modérer le montant du Sadaq. 

124 Na przykład bi uteria; A.K. VIRKAMA, Discussing Moudawana, s. 25.  
125 O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 20-21. 
126 Le Sadaq consenti par l’époux à l'épouse devient la propriété de celle-ci; elle en  

a la libre disposition et l’époux ne peut exiger d’elle, en contrepartie, un apport quelconque en 
ameublement ou autres (art. 29 K.r.m.); W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 891. 

127 Tout ce que l’épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (Trousseau de 
mariage et ameublement) lui appartient. En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il 
est statué selon les règles générales de preuve. Toutefois, en l’absence de preuve, il sera fait droit 
aux dires de l’époux, appuyés par serment, s’il s’agit d’objets d'usage habituel aux hommes, et aux 
dires de l’épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinc-
tement utilisés par les hommes et les femmes seront, après serment de l’un et de l’autre époux, 
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K.r.m. rozwi zanie polegaj ce na tym, e milczenie mał onków na temat posagu 
w akcie mał e skim nie uniewa nia tego aktu, stwarza pewn  elastyczno  wobec 
mał e stw celebrowanych przez obywateli Maroka w krajach ich miejsca pobytu. 
Akt mał e stwa ustanowiony w Europie dla Maroka czyków przez lokalne 
władze administracyjne krajów, w których przebywaj  b dzie wi zał mał onków, 
je li tylko nie zawiera klauzuli wył czaj cej posag128. 

Rosn ca migracja muzułmanów do Europy spowodowała, e s dy europejskie 
zajmowały si  instytucj  posagu. Tak e w przyszło ci mo na si  spodziewa , e 
muzułma ski, w tym maroka ski sadaq, b dzie przedmiotem szerszego zaintere-
sowania w pa stwach europejskich. Warto w tym miejscu przybli y  wybrane 
orzeczenia s dów europejskich zwi zane z posagiem. W 1965 r. s dy brytyjskie 
rozstrzygały spór mi dzy mał onkami, którzy zawarli mał e stwo w Indiach 
według reguł szariatu. Wiano było odroczone i kobieta dała jego wydania  
z powodu rozwodu. Trybunał brytyjski zakwalifikował tak  nale no  kobiety 
jako umow  – kontrakt, a nie jako prawo mał e skie. S dy francuskie z kolei 
postanowienia zwi zane z posagiem traktuj  jako klauzul  zawieran  przy zawar-
ciu mał e skiej umowy maj tkowej, które to zastrze enie wył cza wspólno
ustawow . Interpretacja taka jest przez niektórych krytykowana przez to, e pod-
staw  posagu nie jest wola mał onków, a zatem nie jest to kontrakt, ale obowi -
zek wynikaj cy z islamskiego prawa rodzinnego, którego brak powoduje niewa -
no  umowy mał e skiej. W jednym z orzecze  niemieckiego s du stwierdzono, 
e instytucja posagu wprawdzie nie ma swojego odpowiednika w prawie niemiec-

kim, ale porówna  j  mo na do alimentów, prawa wywodz cego si  z mał e stwa 
albo do prawa spadkowego lub zobowi zania kontraktowego. W ocenie tego 
trybunału mahr mo e by  traktowany jako umowa o stosunkach maj tkowych po-
mi dzy mał onkami, ale je eli sporne s  kwestie zwi zane z posagiem po rozwi -
zaniu mał e stwa, to mo e by  traktowany jako zobowi zanie alimentacyjne  
i – co jest z tym zwi zane – nie b dzie w takiej sytuacji podlegał wymogom 
formalnym, jakie maj  spełnia  umowy mał e skie129. 

                                                                                                                         
partagés entre eux, à moins que l’un d’eux ne refuse de prêter serment alors que l’autre le prête; 
auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier. 

128 M.C. FOBLETS, J.Y. CARLIER, Le code marocain, s. 31. 
129 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 896-898. 
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V. Podsumowanie 

Mał e stwo w islamie spełnia bardzo wa ne funkcje. Wskazania oraz wy-
mogi do zawarcia mał e stwa istniej  w prawie religijnym i s  nast pnie wpisy-
wane do reguł prawa stanowionego. Mał e stwo w Maroku, podobnie jak w in-
nych krajach muzułma skich, jest kontraktem opartym na wzajemnej zgodzie. 
Jego celem jest ustalenie trwałego zwi zku pomi dzy m czyzn  i kobiet  oraz 
zalegalizowanie zwi zku. W Maroku dominuje szkoła malikicka, która nie do-
puszcza zawierania mał e stw czasowych. Mał e stwo czasowe nie zostało prze-
niesione na grunt stanowionego prawa rodzinnego i nie jest tam dopuszczalne. 
Chocia  mał e stwo w Maroku jest wył cznie kontraktem oraz pomimo tego, e 
dopuszczalne jest jego rozwi zanie wskutek rozwodu, powinno mie  charakter 
trwały. Definicja mał e stwa zawiera wskazanie na podstawowy cel mał e stwa, 
jakim jest trwałe współ ycie mał onków we wzajemnej wierno ci i czysto ci. 

Kobieta i m czyzna zawieraj c mał e stwo zakładaj  rodzin  pod kierow-
nictwem ich obojga. Obydwoje mał onkowie maj  zatem kierowa  wspólnot
rodzinn , wspólnie podejmowa  decyzje oraz wspólnie ponosi  za nie odpowie-
dzialno . Definicja mał e stwa wprowadzona w odnowionym K.r.m. stanowi 
wyraz wzmocnienia pozycji kobiety w rodzinie, a zatem jest istotnym przejawem 
reformy, wprowadzonej przez króla Mohammeda VI, zmierzaj cej do zrównania 
pozycji kobiety i m czyzny w mał e stwie oraz w rodzinie. Ta równo ciowa 
definicja mał e stwa daje kobiecie wpływ na wszystkie decyzje dotycz ce spraw 
rodziny i podnosi j  do pozycji partnera w stosunku do m czyzny.  

Ustawodawca maroka ski reguluje kwestie zwi zane z zar czynami wprost  
w przepisach Kodeksu rodzinnego. Zar czyny stanowi  obietnic  wzajemn  za-
warcia mał e stwa, jednak e nie obliguj  narzeczonych do jego zawarcia. Ka dy  
z nupturientów mo e zerwa  zar czyny. Mo liwe jest domaganie si  odszko-
dowania, gdy zerwaniem zar czyn wyrz dzona została szkoda drugiej stronie. 
Podobie stwa pomi dzy zar czynami uregulowanymi w prawie muzułma skim  
i w K.r.m. oraz rzymsk  koncepcj  zar czyn b d  ułatwieniem przy ich kwa-
lifikacji w krajach europejskich oraz mog  si  okaza  pomocne, gdy dojdzie do 
zerwania zar czyn poza granicami Maroka. W muzułma skim prawie posag jest 
konstytutywnym elementem zawarcia mał e stwa. Ustawodawca maroka ski nie 
ograniczył istotnego znaczenia daru mał e skiego, który jest warunkiem skutecz-
no ci mał e stwa. Ma on warto  symboliczn , jak równie  materialn . Posag 
stanowi wył czn  własno  mał onki, która mo e nim swobodnie rozporz dza . 
Mał onek nie mo e da  niczego w zamian za posag oraz ma prawo korzysta   
z dóbr stanowi cych posag tylko wówczas, gdy zezwoli mu na to mał onka. 
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Posag ma by  przekazany w uzgodnionym terminie. Je eli mał e stwo zostało 
skonsumowane przed zapłat  posagu, staje si  on długiem obci aj cym mał-
onka. ona ma prawo do cało ci posagu od chwili konsumpcji mał e stwa albo 

w przypadku mierci mał onka przed konsumpcj . Je eli mi dzy mał onkami nie 
ma zgody w zakresie wpłaty wymagalnego posagu, daje si  wiar  o wiadczeniom 
mał onki, gdy spór miał miejsce przed dopełnieniem mał e stwa, a o wiadcze-
niom m a w przypadku, gdy spór wyst pił po konsumpcji. Prawo do posagu nie 
ulega przedawnieniu. Wykluczenie daru mał e skiego przez mał onków w akcie 
mał e skim, czy to w Maroku, czy te  poza tym krajem – w Europie, w wietle 
prawa maroka skiego skutkuje niewa no ci  mał e stwa. Milczenie natomiast na 
temat posagu w akcie mał e skim nie czyni zawartego kontraktu niewa nym. 

Słowa kluczowe: zawarcie mał e stwa, islam, rejestracja stanu cywilnego, zar czyny, Maroko. 

The notion of marriage in Islam  
and preparation for entry into marriage  

on the example of Morocco 

Summary 

Marital Law in Islamic countries is matter of law, in which an influence of religious law on 
statutory is particularly visible. In the article there were one by one presented: the notion of 
permanent and temporary marriage in Islam and their aims (1); an engagement (2) and dowry – 
mahr, its notion and functions (3). In each paragraph there are presented solutions accepted in 
Morocco, in the version after the reform of Family Code carried out in 2004. Marriage in Islam 
fulfils very important roles. It is a contract based on mutual assent. It aims at establishing a long-
lasting relationship between man and woman as well as at authorising of this relationship. The 
definition of marriage indicates the basic aim of a marriage, which is a long-lasting coexistence of 
husband and wife in mutual fidelity and purity. The definition of marriage introduced in modernized 
Morocco Family Code is an expression of enhancement of woman's position in the family, and 
therefore is a significant expression of the king’s Mohammed VI reform.  

Keywords: entry into marriage, Islam, marital status registration, engagement, Morocco. 

Translated by Dagmara Sikora
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Begriff der Ehe in Islam und die Vorbereitung zur Eheschließung  
am Beispiel von Marokko 

Zusammenfassung 

Das Eherecht in islamischen Ländern it die Rechtsmaterie, in der der Einfluss religiöses Rechts 
auf gesetzliches Recht besonders sichtbar ist. In dem Beitrag wurden: der Begriff von fester und 
vorübergehender Ehe in Islam und ihre Ziele (1); die Verlobung (2) und die Aussteuer – mahr, 
Begriff und Funktionen (3) der Reihe nach dargestellt. In jedem Absatz wurden die in Marokko 
akzeptierte Lösungen dargestellt, in der Version nach der in 2004 durchgeführten Reform des 
Familiengesetzbuches. Die Ehe in Islam erfüllt sehr wichtige Funktionen. Sie ist ein auf der 
beiderseitigen Zustimmung basierender Vertrag. Ihr Ziel ist, die feste Beziehung zwischen einen 
Mann und eine Frau festzulegen, und diese Beziehung zu legalisieren. Definition der Ehe deutet auf 
das grundlegende Ziel der Ehe hin, das heißt eine feste Zusammenleben der Ehegatten in 
gegenseitiger Treue und Keuschheit. Die in dem erneuerten Familiengesetzbuch durchgeführte 
Definition der Ehe, ist ein Ausdruck der Verstärkung der Frau in der Familie, also ein wesentlichen 
Anzeichen der vom König Mohammed VI durchgeführten Reform.  

Schlüsselwörter: Eheschließung, Islam, Standesamtwesen, Verlobung, Marokko.  

Aus dem Polnischen übersetzt von Dagmara Sikora
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