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Mijnheer de Rector Magnificus, mijnheer de VoorzUter van het College van Bestuur,
dames en heren,

In enkele moslimse landen zijn gedurende de laatste twintig jaar wetten ingevoerd
die het toepassingsgebied van het islamitische recht hebben uitgebreid. Doorgaans
gebeurde dit na een politieke omwenteling waarbij een islamitisch regime aan de
macht kwam. Maar het is ook voorgekomen dat een zittende regering onder druk
van de binnenlandse islamitische oppositie tot islamisering van het recht overging.
^ y

In de Soedan bijvoorbeeld bekende president Nimeiri zich in 1983 tot de politieke
islam en gaf daar in eerste instantie uiting aan door vrijwel de gehele in de
hoofdstad Chartoem aanwezige voorraad sterke drank in de Nijl te lozen, een
symboUsche daad waaraan ik de titel van deze rede ontleend heb. Daamaast
kondigde Nimeiri een aantal wetten af om de islamisering van het recht tot stand
te brengen.
Met uitzondering van enkele staten op het Arabisch Schiereiland, zijn de in de
moslimse wereld geldende rechtssystemen grotendeels van westerse oorsprong.
Westers recht is in de tweede helft van de negentiende en in de twintigste eeuw
ingevoerd. Alleen het familie- en erfrecht en het recht inzake de godsdienstige
stichtingen {awq&f) hebben hun wortels in het islamitische recht, de shart'a. Deze
situatie is veel islamitische oppositiebewegingen een doom in het oog. Zij beschouwen het westerse karakter van het positieve recht als een onwenselijk overblijfsel
van het westerse kolonialisme en streven naar een islamitische staat, dat wil
zeggen een staat die alleen islamitisch recht toepast. Wanneer zij de macht hebben

^ ^ o m hun politieke doelstellingen in praktijk te brengen, kondigen zij islamitische
wetgeving af. Dit betekende doorgaans invoering van een renteverbod en van het
islamitische strafrecht.
Het is dit tweede onderwerp waarover ik het met u in dit uur wil hebben. Ik zal
deze nieuw ingevoerde wetten nader bekijken tegen de achtergrond van het
klassieke islamitische recht en trachten na te gaan in hoeverre deze wetten ook
zijn toegepast. Naar aanleiding daarvan zal ik een aantal conclusies formuleren
omtrent de verschillen en de overeenkomsten die we kunnen constateren tussen
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de landen waar het islamitisch strafrecht van toepassing is verklaard. Daarby zal
ik alleen aandacht schenken aan de landen waar islamitisch strafrecht recentelijk
bij wetgeving is ingevoerd en dus niet aan een land als Saoedi-Arabie, waar het
islamitische recht van oudsher het commune recht is.
HET ISLAMITISCHE STRAFRECHT
Maar eerst even een korte begripsbepaling. Wat is islamitisch recht en wat is
islamitisch strafrecht? Islamitisch recht is, volgens de moslimse definitie, het
geheel van Gods voorschriften voor het menselijk handelen. Deze voorschriften zijn
door de rechtsgeleerden afgeleid van de koran en van de overgeleverde uitspraken
en handelingen van de stichter van de islam, de profeet Mohammed. Binnen de
rechtsgeleerdheid zijn verschillende interpretatierichtingen of rechtsscholen
ontstaan, die tegenwoordig een bepaalde geografische distributie hebben. De door
de rechtsgeleerde geformuleerde regels vormen in eerste instantie een richtsnoer
voor gedrag, dat een moslim in staat stelt om als goed moslim te leven. Daartoe
worden menselijke handelingen ingedeeld in vijf categorieen, van verplicht, via
aanbevelenswaardig en indifferent tot afkeurenswaardig en verboden, al naar
gelang de bestraffing of beloning in het hiernamaals. Daarnaast regelt het
islamitische recht ook de verhoudingen tussen mensen onderling. Het houdt zich
bezig met de rechtsgevolgen van rechtsfeiten en rechtshandelingen. Deze functie
staat niet los van de eerder genoemde. Rechtsplichten, bijvoorbeeld de verplichting
van de koper om de koopprijs te betalen, hebben ook religieuze aspecten: het
voldoen aan een rechtsplicht is het uitvoeren van een verphchte handeling
waarvoor men in het hiernamaals beloond wordt. Of een ander voorbeeld: Varkens
zijn onreine beesten, die niet geconsumeerd mogen worden. Daarom gelden ze in
het rechtsverkeer niet als zaken: het bezit ervan wordt van rechtswege niet
beschermd en overeenkomsten met betrekking tot varkens zijn nietig.
Verboden, dus zondige, handelingen worden niet alleen in het hiernamaals
bestrafl, zij kunnen ook tot bestraffing door de overheid in deze wereld leiden. De
heerser en de rechter hebben een algemene bevoegdheid om naar eigen inzicht
zondig gedrag te bestraflen, waarbij ze, afhankelijk van de ernst van het feit en
2
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de sociale status van de dader, de keuze hebben uit een reeks maatregelen,
varierend van berisping tot de doodstraf. Deze bevoegdheid heet ta'ztr.
Een klein aantal delicten is in de koran genoemd. Het gaat hierbij om twee
groepen. De eerste groep bestaat uit misdrijven tegen leven en lichaam, met
andere woorden diverse vormen van doding en mishandeling. Indien de doodslag
of de mishandeling opzettelijk is gepleegd, kunnen het slachtofFer of zijn nabestaanden vergelding (qisds) eisen, d.w.z. eisen dat de dader ter dood wordt
gebracht of dezelfde verwonding ondergaat die hij het slachtofFer

heeft

^ ^ toegebracht. In andere gevallen hebben het slachtofFer of zijn nabestaanden recht
op een financiele schadevergoeding, hetbloedgeld {diya). Vervolging is afhankelijk
van de wil van het slachtofFer of zijn nabestaanden; zij kunnen, ook als er termen
zyn voor vergelding, de vervolging laten rusten of een fjnanciSle schikking treffen.
De tweede groep omvat vijf, volgens anderen zes delicten, waarvoor de bestraffing vastligt (de Aadd-delicten):
1. Diefstal, waarvoor de straf amputatie van de rechterhand is, of, volgens de
sji'ieten, van de vier vingers van de rechterhand.'
2. Straatroof of verstoring van de openbare veiligheid.^ De bestraffing hiervoor
hangt af van de bijkomende feiten. Als het alleen gaat om verstoring van de
openbare veiligheid, is de straf verbanning; indien de dader zich ook aan de
eigendommen van anderen heeft vergrepen, is de straf kruiselingse amputatie,
d.w.z. amputatie van de rechterhand en de linkervoet; is er ook een dode gevallen,
dan wordt de dader tot de doodstraf veroordeeld; en als hij zowel geplunderd als
geroofd heeft, wordt hij veroordeeld tot de doodstraf en kruisiging, hetgeen bete^ k e n t dat zijn stoffelijk overschot na de executie tentoongesteld wordt. Als de dader
voordat hij gegrepen wordt berouw toont en zichzelf aangeefl, vervalt deze haddstraf Hij blijft echter wel aansprakelijk voor de afzonderlijke strafbare feiten als

' Dil benisl op koran 5:38: "En de dicr en de dievegge, bouwt hun de hand af ter vergelding voor wat zij
gedaan hebben, als een afschrikwekkend voorbeeld van God." (Vert. Leemhuis).
' Koran 5:33 luidl: "De vergelding van hen die tegen God en Zijn gezant oorlog voeren en eiop uittrckken
om op aarde verderf te zaaien zal zijn dat zij ter dood gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun handen
en voeten aan tegenovergesielde kanlen worden afgehouwcn, of dat zij uit het land verbannen woidcn." (Vert
Leemhuis).
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doodslag en diefstal. Volgens de sji'itische opvatting gaat het bij dit delict om
gewapende verstoring van de openbare veiUgheid en is de rechter vrij om uit de
hier genoemde strafTen te kiezen. Amputatie van de voet houdt volgens hen alleen
amputatie van de voorvoet in. De kruisiging beschouwen zij als een zelfstandige
wijze van executie: de veroordeelde wordt levend aan een kruis opgehangen tot hij
sterft.
3. Ontucht, dat wil zeggen geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk of buiten de
relatie eigeneiar slavin.^ De bestraffing hiervoor is de dood door steniging indien
de dader eerder binnen een wettige relatie geslachtsgemeenschap heeft gehad
(muhsan is), anders honderd geselslagen. De sji'ieten trekken een andere grens:
muhsan is degene die gelegenheid heeft om wettig geslachtsverkeer te hebben en
wiens/wier partner ook echt beschikbaar is, dus niet bijvoorbeeld op reis is. Voor
de mannelijke dader die niet muhsan is, kennen zij als bijkomende straf naast de
honderd geselslagen verbanning en het afscheren van baard en hoofdhaar. Verder
zijn zij van mening dat de doodstraf, ongeacht de status van de dader, ook moet
worden opgelegd voor gemeenschap tussen personen die geen huwelijk met elkaar
kunnen sluiten op grond van verwantschap en dergelijke en bij verkrachting. Tenslotte beschouwen zij homosexueel verkeer ook als /ladrf-vergrijp, voor mannen te
bestraEFen met de dood, voor vrouwen met honderd geselslagen.
4. Ongegronde beschuldiging van onwettige geslachtsgemeenschap. Dit delict
wordt bestraft met tachtig geselslagen.*
5. Het drinken van alcoholische dranken. Hiervoor staat veertig, volgens andere
tachtig geselslagen."
6. Sommige rechtsscholen rekenen ook geloofsafval, te bestraffen met de doodstraf,

' Koran 24:2 luidt: "De ontuchtige vrouw en de ontuchlige man, geselt elk van hen beiden met honderd
geselslagen en krijgt in Gods godsdienst geen mededogen met ben, als jullie in God en de laatste dag geloven.
Bij hun besuaffing moet een groep gelovigen aanwezig zijn." (Vert. Leemhuis, waarbij "ovcrspelig" vcrvangen
is door "ontucbtig"). Dat onder bepaalde voorwaarden de daders bestraft worden met steniging, beiust op enkele
overgeleverde uitspraken van de Profeet (hadxth),
' Koian 24:4 luidt "Zij die eerbaar getrouwde vrouwen beschuldigen en dan nia met vier getuigen komen,
geselt hen met tachtig geselslagen." (Ven. Leemhuis).
' De straf voor het drinken van alcohol berust niet op de koran maar op overgeleverde uitspraken van de
Profeet.
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tot de ^atid-delicten.
Volgens de sji'ieten geldt als algemene regel bij de /lodd-vergrijpen dat de dader,
indien hij voor het leveren van het bewijs berouw toont, de Aadd-straf kan ontlopen. Hij blijft dan natuurlijk wel strafbaar krachtens ta'ztr.
Verdachten werden echter in het verleden niet lichtvaardig tot deze draconische
EtrafFen veroordeeld. Er bestond van oudsher een tendens om het opleggen van
deze straffen zo veel mogelijk te beperken. Deze komt tot uiting in een aantal
regels die in de klassieke theorie zijn geformuleerd.
In de eerste plaats is er de regel dat onduidelijkheid, shubha, de oplegging van
deze straffen verhindert. Deze regel geldt zowel voor de vergelding als voor de
Aac{c{-strafFen. De onduidelijkheid kan bestaan in dwaling van de dader omtrent
het ongeoorloofde van zijn daad. Bij diefstal doet deze zich voor wanneer iemand
een zaak van een ander wegneemt, denkend dat hij daartoe gerechtigd is. Of
wanneer een man het bed deelt met een vrouw op grond van een putatief huwelijk
of in de veronderstelling dat zij zijn slavin is. Het bestaan van zo'n dwaling wordt
gemakkehjk aangenomen. Volgens 66n rechtsschool is een verklaring van de dader
voldoende, zelfs als deze plaats vindt nadat het delict tijdens het proces bewezen
is." Daamaast wordt in een aantal gevallen het bestaan van die onduidelijkheid
van rechtswege aangenomen, ongeacht de wetenschap van de dader. Zo wordt
bijvoorbeeld een schuldeiser die een zaak wegneemt van zijn schuldenaar niet met
amputatie bestrafl, evenmin als iemand die voorwerpen steelt van zijn of haar
echtgenoot of nabije verwanten of uit de staatskas, die beschouwd wordt als het
collectieve eigendom van alle onderdanen.'
In de tweede plaats wordt de oplegging van de /ladd-straffen beperkt door de
zeer precieze delictsomschrijvingen en soms door voorwaarden van processuele
aard. Diefstal biedt hier weer een duidelijke illustratie. Hiervan is volgens de
klassieke leer sprake indien iemand die kan spreken en zien, een zaak met een

' Shaykhz3de 1301, II, 582.
' Voor het begrip shubha, zie Johansen 1977, 481-2.
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waarde van minimaal tien (volgens anderen drie) dirham,' die zich in het
rechtmatige bezit van een ander bevindt en niet snel onderhevig is aan bederf,
opzettelijk en heimelijk wegneemt, waarbij de dader de zaak naar buiten brengt
uit een voor die zaak geeigende bewaeirplaats, waarover geen onduidelijkheid
bestaat.* Tasjesroof op straat valt niet onder deze delictsomschrijving, omdat een
dergelijke daad openlijk en niet heimelijk plaats vindt. Ook het op straat
wegnemen van andermans ezel kan niet met amputatie bestraft worden, omdat
de ezel niet uit een voor de zaak geeigende bewaarplaats weggenomen is. Voor de
toepassing van de Aadd-strstf moeten volgens de klassieke leer alle elementen van
het stafbare feit door 66n enkele dader gerealiseerd zijn. Dat gaat heel ver. Als
twee personen samen een inbraak plegen, waarbij een van hen zich toegang
verschaft tot een huis en kostbare spullen door het raam naar de ander werpt, die
er vervolgens mee wegloopt, dan kan geen van beiden veroordeeld worden tot de
amputatiestraf omdat het element van het naar buiten brengen door geen van hen
zelfstandig gerealiseerd is. Een regel van processuele aard is dat het slachtofFer
de voltrekking van de straf moet eisen en tijdens het proces en de voltrekking van
de straf aanwezig moet zijn. De ratio van de laatste bepaling is dat hij tot op het
laatste moment nog zou kunnen zeggen dat het gestolen goed zijn eigendom niet
was. Daarnaast moet hy het gestolen goed van de dader terugvorderen. Wanneer
het gestolen goed teniet is gegaan moet het slachtofTer volgens 66n rechtsschool
een keuze maken tussen schadevergoeding eisen of de voltrekking van de straf
vorderen.'"
In de derde plaats geldt dat de regels voor het bewijs van /ladd-vergrijpen
zwaarder zijn dan voor andere rechtsgebieden. De normale bewijsmiddelen zijn
getuigenbewijs, erkenning/bekentenis, en de eed. Doorgaans is voor wettig bewijs
vereist dat twee mannelijke o{i6n mannelijke en twee vrouwelijke getuigen van
goede reputatie Cadi) ter terechtzitting een eensluidende verklaring afleggen. In

• Een zilveren munt met een gewicht van ca. 3 gram.
• Shaykhzade 1301, II, 570.
'" Shaykhzade 1301, U, 583.
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hadd- en vergeldingszaken geldt dat alleen het getuigenbewijs van mannelijke
ooggetuigen wordt geaccepteerd. De getuigen moeten het gepleegde delict met
eigen ogen waargenomen hebben. En voor het wettige bewijs van ontucht zijn zelfs
vier mannelijke ooggetuigen nodig, die de daad tot in de intiemste anatomische
details mocten hebben waargenomen. Wanneer hun getuigenbewijs niet voUedig
is, maken zij zich schuldig aan het vergrijp van de ongegronde beschuldiging van
ontucht, wat met de hadd-strat van tachtig geselslagen bestraft wordt. Voor de
bekentenis geldt dat deze bij hadd-delicten te alien tijde, tot op het moment van
de voltrekking van de straf, kan worden ingetrokken. Als een op bekentenis veroordeelde voor de strafvoltrekking vlucht, wordt dat als intrekking van zyn
bekentenis gezien.
Het zal duidelijk zijn dat er in de praktijk weinig veroordelingen tot vergelding
of Aadd-straffen uitgesproken werden. In verschillende westerse handboeken voor
het islamitische recht kan men daarom lezen dat het islamitische strafrecht in de
praktijk niet toegepast werd. Dit is mijns inziens niet juist. Het is mijn indruk dat
het strafrecht wel degelijk werd toegepast, maar dat het vrijwel nooit tot een
veroordeling kwam. Dit betekende overigens niet dat de daders vrijuit gingen.
Want krachtens de algemene strafbevoegdheid van de overheid kon in dergelijke
gevallen toch straf opgelegd worden. Soms legde de heerser zijn beleid met
betrekking tot de ta'ztr-atraSen vast in wetten (qaw&ntn, sing. qdnCtn). Dit was het
geval in het Ottomaanse Rijk en ook in het Egypte van de 19e eeuw. Deze wetten
lijken weliswaar in strijd te zijn met het Aodd-strafrecht, maar waren het niet. Zy
moeten beschouwd worden als complementair aan het strikte islamitische strafrecht. Soms werden deze wetten toegepast door de islamitische rechter, de qddt,
soms ook door speciale rechtbanken, door de uitvoerende macht of door het leger.
Een Egyptische diefstalzaak uit het midden van de vorige eeuw laat duidelyk
zien hoe dit in zijn werk ging. De zaak werd op 3 november 1857 behandeld voor
de islamitische rechtbank van de provinciehoofdstad al-Mansura in de Egyptische
Delta. Twee mannen hebben bijna 3,5 mud (330 liter) 6arsf/n-zaad (klaver,
gebruikt als veevoeder) gestolen uit de voorraadschuur van een landgoed. Zij
hebben zich toegang verschaft door de bakstenen te verwijderen uit een
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dichtgemetselde opening in de muur van deze schuur. Tijdens de zitting gaat de
rechter alleen in op de eigendomskwestie. De gedaagden bekennen en geven het
grootste deel van het zaad, ongeveer twee mud (1 ardabb = 198 1.), ter terechtzitting terug aan de eiser, de eigenaar van het landgoed. Bovendien beloven ze de
rest terug te geven zodra zij temggekeerd zijn in hun dorp. De eigenaar gaat
hiermee akkoord. De rechter veroordeelt de gedaagden dan tot teruggave van de
rest van het zaaigoed.
Zoals gebruikelijk wordt het vonnis ter controle voorgelegd aan de provinciale
mufti, een rechtskundige adviseur met ofGciSle status. Deze verklaart dat de
rechter nagelaten heeft op de strafrechtelijke aspecten van de zaak in te gaan en
dat er, gezien het feit dat niet alle gestolen zaken ter terechtzitting zijn teruggegeven, gronden zijn om de koranische straf van eimputatie van de rechterhand toe
te passen.
De zaak komt op 31 december opnieuw voor de rechtbank van al-Mansura. Met
inachtneming van de uitspraak van de provinciale mufti veroordeelt de rechter
beide gedaagden tot de amputatiestraf In de loop van januari 1858 wordt het
hoger beroep van de zaak voor het Hof van Appel Noord behandeld. De
godsdienstgeleerden van het Hof gaan uitgebreid in op de strafrechtelijke kanten
van de zaak en vernietigen de veroordeling tot amputatie. De argumentatie van
het Hof is interessant omdat zy ons een blik gunt op de wijze waarop de traditionele moslimse rechtsgeleerden omgingen met het koranische strafrecht.
In de eerste plaats, aldus het Hof, heeft de eiser gesteld dat de gedaagden het
zaaigoed "meegenomen" iakhadha) hadden en niet dat ze het gestolen (saraqa)
hadden. De gedaagden hebben daarom ook met deze woorden bekend. Deze
kwestie van de formulering van de bekentenis, aldus het Hof, is bekend uit de
rechtsgeleerde literatuur en wordt geacht een zodanige onduidelijkheid (shubha)
met zich mee te brengen dat de koranische straf niet meer toegepast kan worden.
In de tweede plaats heeft de rechter verzuimd na te gaan of het restant van het
gestolen zaaigoed nog bestaat. Ook dit is van belang voor toepassing van de
koranische straf voor diefstal. Hiervoor is het vereist dat de eigenaar de gestolen
zaak opeist. Maar als deze niet meer bestaat doordat zij teniet gegaan of geconsu8
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meerd is, moet het slachtofFer een keuze maken tussen het vorderen van
schadevergoeding of van de Aodd-straf. Als de eiser schadevergoeding wil, verhindert dit dus de strafoplegging.
Tenslotte heeft de rechtbank niet onderzocht of de gedaagden het zaaigoed in
66n keer uit de voorraadschuur gehaald hebben, of dat ze dat in een aantal keren
gedaan hebben. In het laatste g<jval zou er sprake kunnen zijn van een aantal diefstallen waarbij de waarde van de gestolen goederen elke keer lager is dan de
minimumwaarde van 10 dirham vereist voor toepassing van de amputatiestraf.
Het vonnis wordt terugverwezen naar de rechter in eerste aanleg. Daarbij
drukken de godsdienstgeleerden van het Hof van Appel hem en de mufti op het
hart dat men in dit soort zaken heel voorzichtig moet zijn:
Men moet zorgvuldig te werk gaan en een dergelijk vonnis niet te
haastig Mrijzen, maar pas dan wanneer men volkomen zekerheid heeft
verkregen. Want in een zaak als deze mag men een veroordeling tot
amputatie niet uitspreken op boven beschreven wijze, met niet meer
dan de vingertoppen gedompeld in de zee van Abu Hanifa's rechtsgeleerdheid.
De rechter verdedigt zijn vonnis, maar kan niet meer tot veroordeling overgaan.
De zaak wordt naar de wereldlijke instanties (de dtwdn) verwezen ter verdere
afdoening." Deze is in de archieven niet meer na te gaan, maar heeft waarschijnlijk geleid tot het opleggen van een gevangenisstraf van tussen de drie maanden
en drie jaar krachtens hfdst. 3 art. 11 van de toen net ingevoerde Ottomaanse
Strafwet (Qdn&nndme HumdyUnt)}^

" Deze zaak is ontleend aan Peters, ter perse. Voor de de toepassing van islamitisch strafrecht in de 19e
eeuw in Egypte, zie Peters 1990a, Peters 1990b, Peters, 1991. Voor het Ottomaanse Rijk, zie Krcsm^rik 1904,
Heyd 1973.
" Het betreffende artikel luidt: "Aangezicn het met betrekking tot diefslalzaken waarin geen bewijs is
gelevcrd volgens de shari'a, maar waarin de waarde van bet gestolene (minstens] de nisdb (minimumwaarde voor
toepassing van de hadd-Ma!) bedraagl, niet in overeenstemming met de rechlvaardigheid is om iemand die een
zaak die enige honderden piaster waanl is te straffen met het opleggen van een langere periode [van
gevangenisstraf), moet zo iemand geboeid dwangarbeid verrichten voor een periode van drie maanden tot drie
jaar naar gelang de waarde van het gestolen goed.(...)*
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HUmiGE TOEPASSING VAN ISLAMI-nSCH STRAFRECHT
Vandaag de dag zien wij het spiegelbeeld van de situatie die in de negentiende
eeuw in het Ottomaanse Rijk en Egypte bestond. Toen was het islamitische recht
het commune recht en werden in aanvuUing daarop (en soms in afwijking
daarvan) wetten van meestal westerse inspiratie ingevoerd. Nu vormt de westerse
wetgeving het gemene recht en wordt islamitisch strafrecht als uitzonderingsrecht
bij de wet ingevoerd. Het islamitische recht is van een geleerdenrecht staatsrecht
geworden, in die zin dat de gelding en inhoud ervan door de staat wordt bepaald.
Het komt erop neer dat de staat zich het terrein van het gehele recht toegeeigend
heeft.
Invoering van islamitisch strafrecht door middel van wetgeving is een
betrekkelijk recent verschijnsel. Het heeft in de volgende landen plaats gehad:
Libie (1972-1974), Pakistan (1979), Iran (1982) en Soedan (1983, 1991)." De hier
ingevoerde wetten bevatten de regeling van ^ladd-delicten en een aantal daarmee
verband houdende strafbepalingen krachtens de algemene strafbevoegdheid van
de overheid (ta'ztr). In Iran en Soedan is bovendien een wettelijke regeling van het
vergeldingsstrafrecht ingevoerd. Met betrekking tot elk van deze landen zal ik kort
uiteenzetten welke wetten zijn aangenomen, welke materie deze behandelen en
hoe de wetten toegepast worden.
Maar eerst een opmerking van wat algemener aard. De islamitische regimes die
ik de revue zal laten passeren mogen niet zonder meer gei'dentificeerd worden met
de islam. Zij belichamen een van de vele vormen waarin de islam tot uiting komt.
Binnen de wereld van de islam is deze vorm van politieke godsdienst niet onomstreden. Sommigen vinden dat religie en politick in principe gescheiden dienen te
zijn. Anderen zijn weliswaar v6dr de stichting van een islamitische staat, maar
zijn ook van mening dat de invoering van het islamitische strafrecht pas gerechtvaardigd is wanneer er een islamitische samenleving bestaat en er in de behoeften

" Over Mauretanie, waar volgens rapporten van Amnesty International tussen 1980 en 1983 doodstiafTen,
amputatiesuaffen en geselingen ten uitvoer zijn gebracht krachtens veroordelmgen door islamitische rechtbanken,
is te weinig infonnatie beschikbaar om het hier le behandelen. Het is b.v. niet duidelijk of de gerapporteerde
veroordelingen bcnisten op wetgeving of direct op het islamitische recht. Zie Amnesty International, Report 1981,
64-67, Report 19S2, 59-60. Report 1983, 59.61.
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van iedereen voorzien is. Als men dan de normen overtreedt, verdient men het
streng gestraft te worden. Als een islamitisch regime aan de macht komt, is het
dus onjuist om te zeggen dat de islam aan de macht is gekomen. Het gaat steeds
om specifieke groepen, die in elk land anders van samenstelling zijn en andere
belangen vertegenwoordigen, en die als enige overeenkomst hebben dat ze hun
bewind op dezelfde wijze legitimeren met een beroep op de islam.
LIBIE
Toen Gaddafi in September 1969 na een militaire staatsgreep in Libie aan de
macht was gekomen, maakte hij al snel duidelijk dat de islam een belangrijke
inspiratiebron zou zijn voor zijn politiek handelen. Het gebruik van alcoholische
dranken werd onmiddellijk verboden en in 1971 werd het bedingen van rente
nietig verklaard. In hetzelfde jaar werd een commissie ingesteld om de
islamisering van het recht voor te bereiden." Als eerste resultaat van de
werkzaamheden van deze commissie werden tussen 1972 en 1974 vier wetten afgekondigd die als aanvuUing op het geldende wetboek van strafrecht de haddstrafFen invoeren." Het gaat om de bestraffing voor diefstal en straatroof (Wet
148 van 11 okt. 1972),'* voor onwettige geslachtsgemeenschap (Wet 70 van 20
okt. 1973), ongegronde beschuldiging van onwettige geslachtsgemeenschap (Wet
52 van 16 sept. 1974) en tenslotte voor het drinken van alcoholische dranken (Wet
89 van 20 nov. 1974)."
Deze wetten volgen de klassieke teksten nauwgezet, waarbij overigens niet
steeds de in LibiS aangehangen malikitische rechtsschool is gevolgd, maar ook
regels van andere rechtsscholen zijn overgenomen. Bij de behandeling van diefstal
worden nauwgezet de gevallen opgesomd waarin van rechtswege het bestaan van
onduidelijkheid (shubha) wordt aangenomen (art. 3 Wet van 11 okt. 1972). Verder

"Mayer 1981, 6.
" Ned. vert, van deze wetten in v.d. Wetering 1980, 72-95.
" Franse vert in Rycx 1972.
" Deze wetten worden besproken in Atallah 1974, Bnigman 1987, Mayer 1980,1981, 1990, MinganQ 1974,
v.d. Wetering 1980.
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bevatten de wetten enkele bepalingen krachtens ta'ztr, zoals de bestraffing van
/ladd-delicten gepleegd door minderjarigen, of de bestraffing van het produceren
en verkopen van alcoholische dranken. Op drie punten wyken deze wetten af van
het klassieke recht. By straatroof waarbij zowel een slachtofFer wordt gedood als
eigendom ontvreemd, wordt na de doodstraf het stoffelijk overschot van de dader
niet tentoongesteld (art. 5 Wet van 11 okt. 1972). In de tweede plaats wordt bij
recidive van diefstal of straatroof met toeeigening van zaken, niet opnieuw een
amputatiestraf, maar in plaats daarvan een vrijheidsstraf opgelegd. Tenslotte is
de straf voor onwettige geslachtsgemeenschap in alle gevallen geseling." Daar
staat tegenover dat voor het bewijs de normale regels gelden van het Wetboek van
Strafvordering (art. 10 Wet van 20 okt. 1973), terwijl bij de andere delicten
uitdrukkelijk bepaald is dat getuigenbewijs geleverd moet worden door mannelijke
getuigen die volgens het islamitische recht gekwalificeerd zijn. De doodstraf door
steniging wordt niet genoemd (art. 2 Wet van 20 okt. 1973). Wel is er een nieuw
artikel in het gewone Wetboek van Strafrecht opgenomen dat op onwettige geslachtsgemeeenschap nog eens maximaal vijf jaar gevangenisstraf stelt (art. 407
WvS). De berechting van de in de wetten genoemde strafbare feiten geschiedt door
de gewone rechtbanken en de doodstraf en de amputatiestraf mogen pas ten
uitvoer worden gelegd nadat de zaak in hoger beroep is behandeld (art. 19 Wet
van 11 okt. 1972). De amputatiestraf moet door een chirurg onder verdoving
worden voltrokken in een ziekenhuis (art. 21 Wet van 11 okt. 1972). Merkwaardig
is dat er geen aanwijzingen zijn dat deze wetten ooit zijn toegepast.'' Ik kom hier
in de conclusies op terug.
PAKISTAN
Nadat Generaal Zia ul-Haq in 1977 met steun van de fundamentalistische
Djama'at-i Islam! aan de macht is gekomen, kondigt hij in februari 1979 een

" Hierbij is met voorbijgaan van de doctrine direct de koran gevolgd (K 24:2). Zie voor de opvattingen van
de verschillende rechtsscholen: Ibn Rushd I960, II, 435-6.
" Vgl. Brugman 1987, 63. De Jaarboeken van Amnesty International maken geen melding van toepassing
van hadd-straffen in LibiS.
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grootscheeps islamiseringsprogramma aan. Dit omvatte de invoering van het
renteverbod, heffing van de islamitische zo^di-belasting, de toetsing door een
nieuw opgericht Federal Shariat Court van alle wetten aan de voorschriften van
de islam en de invoering van islamitisch strafrecht.'"' Dat laatste geschiedt door
de afkondiging van vier presidentiele decreten gedateerd 9 februari 1979 met
betrekking tot de vyf Aadd-delicten. Tegelijkertijd werd een decreet afgekondigd
over de wijze waarop de geselstraf ten uitvoer moest worden gelegd.^'
De wetten volgen de klassieke voorschriften zeer nauwkeurig. Ook hier worden
weer bij diefstal alle bekende gevallen opgesomd, waarin van rechtswege onduidelijkheid (shubha) wordt aangenomen (art. 10, Offences Against Property (Enforcement of Hudood) Ordinance). Naast de Aadd-delicten en hun straffen bevatten ze
ook bepalingen op grond van ta'ztr voor Aadd-delicten die niet volgens de zware
bewijsregels bewezen kunnen worden en voor vergelijkbare handelingen die net
niet onder de strikte delictsomschrijving vallen. Opvallend is dat hierbij vrijwel
altijd een geselstraf naast een gevangenisstraf wordt opgelegd. In geval van
straatroof die niet verder gaat dan het vrees aanjagen van de slachtofFers is de
straf geen verbanning zoals in de klassieke leer, maar maximaal dertig geselslagen
en gevangenisstraf tot de rechtbank overtuigd is van het berouw van de dader
(art. 17.1, Offences Against Property (Enforcement of Hudood) Ordinance).
Tentoonstelling van het stoffelijk overschot wordt niet als bijkomende straf voor
straatroof met doodslag en toeeigening van eigendom genoemd. Verkrachting (zirux
bil-jabr)^ is als afzonderlijk delict opgenomen. De straf ervoor is dezelfde als

" Voor een oveizicht van alle islamiseringsmaatregelen, zie Amin 1989, Bouma 1989, Collins 1987, Patel
1986. Weiss 1986.
" Het gaat om de volgende decreten: diefstal en straatfoof (Offences Against Property (Enforcement of
Hudood) Ordinance, 1979), onwettige geslachtsgemeenschap (Offences of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance, 1979), ongegronde beschuldiging van onwettige geslachtsgemeenschap (Offences of Qazf (Enforcement
of Hadd) Ordinance, 1979) en het drinken van alcoholische dranken (Prohibition (Enforcement of Hadd) Ordinance, 1979). Voor de geselstraf: Execution of the Punishment of Whipping Ordinance, 1979. Teksten in:
Government of Pakistan, New Islamic Laws: Enforcement of Hudood Ordinance 1979. Lahore: Lahore Law
Times Publications, n.d. 87 pp. Bespreking van deze decreten in: Kennedy 1988, 1991, Patel 1986, 36-62.
" Zina bil-jabr wordt gedefmieerd als geslachtsgemeenschap met iemand met wie de dader niet wettig is
gehuwd, tegen de wil van het slachtoffer, of zonder diens toestemming, of met onder dwang verkregen toestemming of met toestemming die tot stand is gekomen op grond van dwaling omtrent de identiteit van de dader
(an. 6, Offences of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance).
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voor onwettige geslachtsgemeenschap. Maar indien gepleegd door iemand die niet
muhsan

is (d.w.z. iemand die nooit binnen een wetteUjke relatie ge-

slachtsgemeenschap heeft gehad), zodat de straf honderd geselslagen zou zijn, dan
kan de rechtbank een additionele straf opleggen met als maximum de doodstraf
(art. 6, Offences of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance). Ook hier geldt dat
als het zware bewijs niet geleverd kan worden, er een straf krachtens ta'ztr opgelegd kan worden van maximaal 25 jaar gevangenisstraf en 30 geselslagen. De
regeling van de hadd-straf voor ongegronde beschuldiging van ontucht bevat de
opvaUende, niet in de klassieke teksten voorkomende bepaling dat het delict niet
vervolgd kan worden als de beschuldiging gedaan is in het algemeen belang often
overstaan van iemand die wettig gezag heeft over de beschuldigde (art. 3, Offences
of Qazf (Enforcement of Hadd) Ordinance). Het aantal geselslagen voor de haddstraf voor het drinken van alcoholische dranken door een moslim is gesteld op
veertig (art. 8, Prohibition (Enforcement of Hadd) Ordinance). Pakistaanse nietmoslims worden op grond van ta'ztr met maximaal drie jaar gevangenisstraf en/of
maximaal dertig geselslagen gestraft als zij alcoholische dranken drinken, tenzij
zij dit doen als onderdeel van een religieuze ceremonie. Niet-moslimse buitenlanders kunnen dezelfde straf opgelegd krijgen iniiien zij in het openbaar drinken.
De bewijsregels zijn geheel conform de klassieke leer. Voor alle /ladd-strafFen geldt
dat ze pas mogen worden voltrokken nadat het vonnis in eerste aemleg in hoger
beroep is bevestigd.
Het strafrecht is verschiUende keren onderwerp geweest van principiele uitspraken van het Federate Shariat Gerechtshof (Federal Shariat Court, FSC), dat, zoals
gezegd, onder meer tot taak heeft om vast te stellen of bepaalde wetten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de islam, zoals neergelegd in de koran
en de soenna.*^ Een van de eerste vragen die aan het Hof werd voorgelegd was

" Alt 203D van de Grondwet bepaalt dat het Hof, op verzoek van een burger of van de Federale Regering
de vraag mag onderzoeken 'whether or tut any law or provision of a law is repugnant to the Injunctions of
Islam, as laid down in the Holy Quran and the Sunna." Het Hof kan in geval van strijd met de voorschriften van
de islam wettelijke bepalingen onverbindend verklaren.
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die of het geldende wetboek van strafrecht, the Inilian Penal Code van 1860, in
overeenstemming is met de voorschriften van de islam. Het Hof overwoog dat de
formulering van de Grondwet geen steun bood voor pogingen om de wetten in
overeenstemming te brengen met de voorschriften van een bepaalde rechtsschool
of secte en dat wettelijke voorschriften alleen getoetst hoefden te worden aan de
voorschriften neergelegd in de koran en de soenna.'* Een jaar later moest het Hof
de vraag beantwoorden of de straf van steniging voor ontucht wel in overeenstemming was met de voorschriften van de islam. Het Hof beantwoordde deze vraag
bevestigend en beargumenteerde deze beslissing met verwijzing naar koran 24:2
("De ontuchtige man en de ontuchtige vrouw, geselt elk van hun beiden met
honderd geselslagen...") dat als straf voor ontucht alleen geseling noemt."
Daarmee negeerde het Hof de traditionele opvatting dat voor bepaalde categoriefin
personen (rnuhsan) de straf voor ontucht steniging is. Deze uitspraak was niet
naar de zin van Generaal Zia ul-Haq, die onmiddellijk de samenstelling van het
Federale Shariat Hof wijzigde en bepaalde dat voortaan minstens drie traditioneel
opgeleide godsdienstgeleerden deel ervan moesten uitmaken. De zaak werd
opnieuw aanhangig gemaakt en op 20 juni 1982 hield het Hof zich aan de
klassieke opvatting en bepaalde dat steniging niet in strijd was met de
voorschriften

van de islam.'" Overigens is deze straf in Pakistan nooit

voltrokken.
Maar ondanks deze wijziging in de samenstelling is het Federale Shariat Hof
een matigende factor geweest in de toepassing van de islamitische strafwetten. Dit
blijkt duidelijk uit een onderzoek naar de uitvoering van deze strafwetten

^ Justice Aftab Hussein stelde: "The language of the Constitution does not warrant any attempts at
harmonizing the laws with any particular jurisprudence (fiqh) or jurisprudence of any particular school of thought
or secL..It appears that reference to any particular doctrinal approach (fiqb) has been eliminated deliberately so
as to enable the Courts to test the validity of a law only on the criteria of conunendments [sic] laid down in
tbe Holy Quran and the Sunnah of the Prophet." bet FSC stelde vast dat alleen de regeling van de levensdelicten
in de Penal Code, in bet bijzonder het ontbreken van het recht van de nabestaande van het slachtoffer om te
bepalen of de dader de doosuaf moet ondergaan of bloedgeld moet betalen in strijd was met de vtwrschriftcn
van de islam. (Muhammad Riaz v. Federal GovemmenL P.L.D. 1980. F.S.C 1, geciteerd door Collins 1987,571.
" Vgl. ook noot 12.
" Hazoor Bakhsh vs Federal Government of Pakistan, PLD 1981, FSC 145; PLD 1983, FSC 255 (1982).
Geciteenl in ColUns 1987, 572-574.
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waarvoor een groot aantal uitspraken van het FSC is bestudeerd.'^ Allereerst
blijkt dat er nauwelijks veroordelingen voor /ladd-delicten voorkomen. Uit het
materiaal blijkt dat nog geen 1,5 promil van de beroepen bij het FSC betrekking
heeft op veroordelingen van lagere rechtbanken voor /ladd-delicten (7 op 480
geselecteerde zaken). De overgrote meerderheid zijn veroordelingen op grond van
ta'ztr en deze betrefiFen vrijwel allemaal zedenzaken.^ Steniging en amputatie
zijn tot nu toe niet als straf toegepast. De enige twee veroordelingen tot amputatie
door lagere rechtbanken zijn beide door het FSC vernietigd. Het resultaat van de
invoering van het islamitische strafrecht in Pakistan is geweest dat de wet nu
meer zedendelicten en delicten met betrekking tot alcohol en drugs kent en dat de
geselstraf op grote schaal wordt toegepast.
IRAN
OnmiddeUijk na het slagen van de islamitische revolutie in Iran werden
revolutionaire rechtbanken ingesteld. De wet die de instelling van deze
rechtbanken regelt," bepaalt dat zij bevoegd zijn tot de berechting van doodslag
en moord begaan om het Pahlavi regime te steunen en het volk te onderdrukken,
van vrijheidsberoving

en martelingen, van bepaalde

zware economische

misdrijven, v£m samenzweringen, van gewapende opstand, terreur, vemieling van
installaties, spionage voor het buitenland, van diefstal met gebruik van wapens
en vergelijkbare gewelddadigheden en drugsdelicten. De wet bevat geen specifieke
delictsomschrijvingen, maar draagt deze rechtbanken op om het islamitische recht

" Kennedy 1988.
™ Het gaat hierbij om drie typen zaken:
1. Een man en een vrouw worden beschuldigd van ontucht door de vader of oudere broer van de vrouw omdat
hij niet instemt met een huwelijk of een relatie tusen de man en de vrouw;
2. Een gescheiden vrouw wordt beschuldigd van ontucht door haar voonnalige echtgenoot die beweert dat het
huwelijk niet ontbonden is;
3. Een meisje klaagt haar vriend aan wegens vcilcrachting nadat haar verwanten beweren bewijs te hebben van
haar oneerbaar gedrag.
Kennedy 1988, 314.
" Op 17 (of 18) Juni 1979 werden van kracht de Administrative RegulaUoiis Governing the RevoluUonary
Courts and Public Prosecutors' offices {Rumdma-yi Rasmi-yi DjumhMyai-i Isldmi-yi Irin at. 10039, d.d. 11-8
'79). Amnesty Intemaaonal 1987, 28-29, Tellenbach 1989, 188.
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toe te passen. Tegen hun uitspraken is geen hoger beroep mogelijk. Al gauw
gingen deze rechtbanken ook zedendelicten en andere feiten berechten en in 1981
werden hun eerste vonnissen tot amputatie en steniging voltrokken. In veel
gevallen werden de ten laste gelegde daden met verwijzing naar koran 5:33™ in
het vonnis gekwalificeerd als "oorlog tegen God en zijn gezant (muhdrabat

Alldh

wa-rasdlih" en "verderf zaaien op aarde (al-sa'y ft l-ard /asdd")",^' wat volgens
de sji'itische leer de rechter de vrijheid geeft om straffen op te leggen als
kruiselingse amputatie en de doodstraf.
In 1982 werd een aantal wetten uitgevaardigd op het gebied van het strafrecht
om de islamisering van het recht een wettelijke basis te geven. Het gaat om de
volgende wetten: De Wet met betrekking tot Qisas, Hudud en andere toepasselijke
bepalingen^*, de Wet met betrekking tot Diyat'^ en de Wet met betrekking tot
Bepalingen Krachtens Ta'zir.** De eerste wet bevat strafrechtelijke bepalingen
omtrent de vergelding bij delicten tegen leven en lichamelijke integriteit en met
betrekking tot de Aadd-delicten, de tweede is een codiflcatie van de islamitische
regels met betrekking tot schadevergoedig bij doding en mishandeling en de
laatste wet bevat in grote lijnen het voor de revolutie bestaande wetboek van
strafrecht, zij het dat voor zo'n vijftig delicten de geselstraf is ingevoerd, zoals
bijvoorbeeld voor het besturen van een auto zonder rijbewijs.^
Na de regeling voor vergelding bij doodslag en mishandeUng (art. 1-80, behandelt de wet de Aadd-delicten (art. 81-218). De wet volgt de sji'itische regels zeer
getrouw. Opvallend is dat geloofsafval niet bij de Aodd-delicten wordt genoemd.

" Zoals hicrboven uiteengezet, is volgens de sji'itische heeisende leer de rechter, zodra er sprake is van
gewapende verstoring van de openbare veiligheid, volkomen vrij is in het opleggen van de in dit vers (zie voor
de tekst noot 2) genoemde straffen. Hint 1969, iV, 181.
" Tellenbach 1989, 188-189; International Committee of Jurists, Review 1980, 20-23, Intematkmal
Committee of Jurisu, Review 1981, 7.
" Qdnin-i qisds ve hudud ve muqarrarit dn. 25 aug. 1982 Ruznima-yi Rasmi, nr. 10972, d.d. 26-10 1982.
Perzische tekst en Eng. vert in Govertmient of Iran/Naqvi 1986, Eng. vert, in Government of Iran/Kia 1983.
''QdaHn-i diydt van 15-12 1982. RSzndma-yi Rasmi tii 11.030, dd 8-1 1983.
" QinHn-i Ta'zlrSt van 9-8 1983. RSznima-yi Rasm! lu. 11.278, dd 14-11-83.
" Amnesty Inteniational 1987, 59-60.
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Dat betekent overigens niet dat de afvallige niet gestraft wordt. Art. 289 van het
Wetboek van Strafvordering schrijft voor dat vonnissen in strafzaken de wettelijke
bepalingen moeten noemen waarop veroordeling berust. En wanneer er geen
toepasselijke wetsartikelen zijn, moet de rechtbank vonnis wijzen op basis van het
islamitische recht. Er zijn inderdaad reeds doodvonissen geveld voor geloofsafval.^

Bij het delict "gewapende verstoring van de openbare veiligheid"

(muhdraba) zijn enkele bepalingen toegevoegd met een sterk politiek karakter.
Aan dit delict wordt de volgende daden gelijkgesteld: individuele hulpverlening
aan groepen die een gewapende opstand voeren tegen het islamitische regime (art.
198), het voorbereiden van de omverwerping van het islamitische regime en het
aanschaffen van wapens met dat doel door individuen of groepen (art. 199) en
tenslotte het aanbieden om belangrijke ambten te vervuUen in een regering die
door een staatsgreep in de plaats moet komen van het islamitische regime (art.
200). Het drinken van alcoholische dranken door een moslim wordt bestraft met
tachtig geselslagen. Niet-moslims kunnen tot dezelfde straf veroordeeeld worden
indien ze in het openbaar alcoholische dranken nuttigen (art. 131). Opvallend is
art. 120, dat bepaalt dat de rechter /ladd-straffen mag opleggen op grond van
eigen wetenschap. Hij moet dan wel de bron van zijn kennis in het vonnis
noemen."
Uit rapporten van Amnesty International blijkt dat alle in de wet genoemde
straffen worden toegepast, met de mogelijke uitzondering van kruisiging, d.w.z.
het gekruisd vastbinden en drie dagen laten hangen, een straf die in art. 207
genoemd wordt.^' Er zijn talrijke berichten over steniging,™ gerechtelijk bevolen

" Zie b.v. Amnesty IntemaUonal 1991, 172.
" Art. 120 staat in het hoofdstuk over onwetrige geslachtsgemeenschap, maar is algemeen geformuleerd. De
bepaling wordt nog eens herhaald in art. 151. in het hoofdstuk over bomosexuele betrckkingen, en art. 216 lid
3, in het hoofdstuk over diefstal.
" Art. 207 luidt: Kruisiging van een mufsid of een muhdrib zal plaats vinden onder de volgende
voorwaarden:
A. Hij moet zo vastgebonden worden dat dit niet [direct] zijn dood vcroorzaakt;
B. Hij moet niet langer dan drie dagen aan het kruis hangen; indien hij echter binnen drie dagen sterft, mag zijn
lijk eraf gehaald worden;
C. Indien hij na drie dagen nog in leven is, wordt hij niet gedood.
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amputaties,*" en geselstraffen, soms zelfs toegepast voor de voltrekking van een
doodvonnis." Om de uitvoering van de amputatie van de vingers te vergemakkelijken heeft de Gerechtelijke Politie een speciaed apparaat ontworpen. Men
is daarbij niet over een nacht ijs gegaan want voor het ontwerpen ervan is
assistentie gevraagd van het Bureau van de Gerechtelijke Lijkschouwer, het
Ministerie van Volksgezondheid en de medische faculteiten van de Universiteit
van Teheran en de Beheshti Universiteit. In mei 1986 werd de werking van dit
apparaat in de gevangenis van de Oost-perzische stad Mashhad in aanwezigheid
van joumalisten, ambtenaren en gevangenen in vivo gedemonstreerd.'*^
Gezien de terughoudendheid van het islamitische recht ten aanzien van de
toepassing van de Aadd-straffen en de talrijke juridische obstakels die veroordelingen hiertoe in de weg staan, kan men zich afvragen of de talrijke veroordelingen
wel allemaal volgens de strenge voorschriften tot stand zijn gekomen. Omdat
getuigenbewijs moeilijk te verkrijgen is, ligt het voor de hemd dat vonnissen vooral
op bekentenis gewezen worden. Het gevaar bestaat dat dit een stimulans is om
tijdens het vooronderzoek martelingen toe te passen."
SOEDAN
In de loop van de jaren zeventig werd het regime van Muhammad DjaTar alNimeiri, die in 1969 de macht had gegrepen, steeds islamitischer. Ter uitvoering

" Amnesty International, Jaarboek 1987, 274; Amnesty International, Jaarboek 1988, 285; Amnesty
International, Jaarboek 1990,348; Amnesty International, Jaarboek 1991,171; Amnesty International, Jaarboek
1992, 188. De wet bevat de volgende bepalingen over de tenuitvoerlegging:
art 117: Om te worden gestenigd zal een man tot zijn middel en een vrouw tot haar boi^t ingegtaven worden
en daama zullen zij worden gestenigd.
art 119: De stenen die voor het stenigen gebruikt worden, mogen niet zo groot zijn dat een of twee ervan de
dood kunnen veroorzaken. maar ook niet zo klein dat bet woord steen niet meer op ben van toepassing is.
" Amnesty International, Report, 1985, 311, Anmesty International, Report, 1986, 327, Amnesty
International, Jaarboek 1987,274, Amnesty Iniemalional, Jaarboek 1988,285, Amnesty International, Jaarboek
1991. 171.
" Amnesty International, Jaarboek 1987, 276, Amnesty International, Jaarboek 1988, 285.
" Amnesty International, Report, 1985. 311, Amnesty International 1987, 47, Amnesty International,
Jaarboek 1987, 276.
" Ook Amnesty International wijst expliciet op dit gevaar. Amnesty International 1987, 62.
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van art. 9 van de Grondwet van 1973, dat bepaalde dat de shart'a de belangrijkste
bron van de wetgeving is, werd in 1977 de Commissie voor de Revisie van de
Wetten ingesteld, die voorstellen moest doen om het Soedanese recht te
islamiseren. Prominent lid van de commissie was de leider van de Soedanese
Moslimse Breeders, Hasan al-Turabi." De wetsvoorstellen van de Commissie,
onder meer op het gebied van verbod van alcohol en rentedragende leningen en de
heffing van zakdt als een belasting van de staat, werden echter niet ingevoerd. De
invoering van de islamitische wetgeving bij decreet van 8 September 1983 kwam
dan ook voor iedereen als een verrassing. Het ging om wetten op het gebied van
het burgerlijk recht (ingevoerd in 1984), het burgerlijk procesrecht, de rechterlijke
organisatie, het bewijsrecht, het strafprocesrecht en om de invoering van een
wetboek van strafrecht, waarin de ftadd-delicten en de islamitische bepalingen op
het gebied van levensdelicten en mishandeling waren opgenomen.*^
Kennelijk is het de bedoeling van de opstellers van de wet geweest om het
bereik van de /lodd-straEFen flink uit te breiden. Dit is gebeurd door de delictsomschrijvingen te verruimen en de bewijsregels te versoepelen. In tegenstelling tot
de klassieke soennitische leer rekent de wet bomosexuele betrekkingen ook tot het
ongeoorloofde geslachtsverkeer, te bestraffen met de doodstraf of met 100 geselslagen.** De omschrijving van diefstal (art. 320 WvS) is veel ruimer: weggelaten zijn
de elementen heimelijkheid en het wegnemen uit een goedbewaarde plaats
(hirz)." Dat betekent dat het aantal gedragingen dat met amputatie bestraft kan

" Over Turabt zie Affendi 1991.
" Over de islamisering van het Soedanese recht zie: FIuehr-Lobban 1987, 1990, Safwat 1988, Sherman
1989, Warburg 1990. Het is me niet gelukt de voUedige tekst van de strafwet van 1983 te vinden. Een goede
indnjk van de toepassing van deze wetten biedt KabbSshi 1986. KabbSshJ, een Moslim Broeder, was voorzitter
van een bijzondere rechtbank voor snelrecht (mahkamal al-'adS!a al-n&djiza) in Chartoem, voorzitter van het
Hof van Appel en hoofd van het judiciSle apparaat Het Hof van Appel ontwikkclde zich onder zijn leiding tot
een soort revolutionaire islamitische raad. die een hard-line islamisatie trachlle door te voeren. Na de coup van
april 1985 die een eind maakte aan het bewind van Nimeiri is Kabbashi naar Saoedi-Arabie gevlucht, alwaar hij
een boek heeft geschreven (Kabbashi 1986) om zijn conlroversiBIe strafvonnissen te verdedigen. Zijn boek bevat
de teksten van een aantal van deze vonnissen.
" Safwai 1988, 243.
" De lekst luidf "Als pleger van het misdrijf van /u^-diefslal wordt aangemerkt eenieder die te kwader
trouw uit het bezit van een ander zonder diens toestemming wegneemt een roerend goed dat in de handel is, dat
aan een ander toebehoon en waarvan de waarde niet minder is dan de nisib (minimumwaarde van het gestolen
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worden enorm uitgebreid is. Zo werd een boekhouder van een staatsschool die op
slinkse wijze geld verduisterd had door fictieve personen op de loonlijst te plaatsen
en hun salarissen in eigen zak te steken, veroordeeld tot amputatie, een straf die
na het vonnis in eerste aanleg onmiddellijk voltrokken werd. Een dergelijk vonnis
is op twee punten in strijd met de klassieke leer: in de eerste plaats had de boekhouder het geld niet heimelijk uit een welbewaarde plaats weggenomen en ten
tweede betrof het overheidsgeld, een omstandigheid die van rechtswege beschouwd
wordt als een onduidelijkheid die de toepassing van de /ladd-straf verhindert. Aan
de andere kant is het bewijsrecht voor /ladd-delicten versoepeld. Het getuigenbewijs van twee (bij ontucht vier) mannelijke moslimse ooggetuigen van goede
reputatie mag in geval van noodzaak vervangen worden door getuigenbewijs van
anderen. Daarnaast is ook indirect bewijs toegelaten. Zwangerschap van een
ongehuwde vrouw geldt als bewijs van ontucht, bezit van het gestolen goed als
bewijs van diefstal en het ruiken naar alcoholische drank als bewijs voor het
gebruik ervan.**
Evenals in het Iraanse strafrecht, zijn in het Soedanese Wetboek van Strafrecht
de strafbare feiten niet limitatief opgesomd. Art. 458 bepaalt dat als een haddstraf niet opgelegd kan worden wegens "onduidelijkheid", de rechtbank een
veroordeling mag uitspreken die zij passend acht, ook al is in een dergelijke
veroordeling niet voorzien in het Wetboek van Strafrecht. Het niet bestaan van
een wetgevende bepaling sluit het opleggen van een Aadd-vonnis niet uit. Verder
bepaalt art. 3 van de Wet met betrekking tot de Grondslagen van de Rechterlijke
Vonnissen (QdnCLn usdl al-ahkdm al-qadd'iyya, 1983) dat bij gebrek van een
toepasseUjke wetgevende bepaling de rechter het islamitische recht moet toepassen. Krachtens deze bepalingen kon de leider van een islamitische secte wegens
geloofsafval, dat niet als strafbaar feit in de wet genoemd was, ter dood veroor-

goed voor toepasing van de amputatiestraO* Kabbashi 1986, 80.
" Safwai 1988, 245, KabbSsh! 1986, 24.
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deeld en geSxecuteerd worden.*' Ook zijn er strafrechtelijke veroordelingen
geweest wegens het vorderen van rente, hoewel in het Wetboek van Strafrecht
daarvoor geen strafbepaling te vinden is.^
De tenuitvoerlegging van lijfstrafFen is na de invoering in September 1983 met
grote voortvarendheid ter hand genomen. Op 9 december van dat jaar werden de
eerste amputatiestraffen voltrokken." In 1984 werden minimaal 65 amputatiestraffen voltrokken, waarvan twintig kruiselingse. De voltrekking van de straffen
geschiedde meestal in het openbaar, en onder toezicht van een arts. Op 15 juni
1984 werd iemand ter dood gebracht die veroordeeld was tot zowel de doodstraf
als kruisiging, d.w.z. de tentoonstelling van zijn stoffelijk overschot. Deze laatste
straf kon echter niet worden uitgevoerd omdat volgens de gevangenisdirecteur "de
benodigde apparatuur niet beschikbaar was."°^ Verder werd er op grote schaal
de geselstraf toegepast, dikwijls in combinatie met gevangenisstraf °^
In april 1985 werd het regime van Nimeiri ten val gebracht. De nieuwe regering
schortte de tenuitvoerlegging van amputatiestraffen op, maar de veroordelingen
hiertoe bleven plaats vinden. Het aantal gerechtelijke amputaties dat in de periode
September 1983 tot april 1985 is uitgevoerd ligt tussen 96 en 120." In augustus
1986 werd een motie van het Nationale Islamitische Front (Moslimse Breeders)
die onmiddellijke uitvoering eiste van alle nog niet voltrokken amputatievonnissen
in het parlement verworpen en tot nu toe hebben, voor zover bekend, geen
gerechtelijke amputaties meer plaats gevonden. De machtswisseling in juni 1989
heeft daarin geen verandering gebracht, hoewel de positie van het Nationale

" Kabbashi 1986. 85-101. Taha 19S7, 12-18 (Intr. door Na'im), Na'im 1986, 197-224. Het vonnis dat al
vollokken was is op 18 november 1986 door het Constitutioneic Hof ongrondwettig verklaard. Eerder in dat jaar,
op 25 april 1986 was en amendement aangenomen op de Wet op de Grondslagen van de Rechterlijke
Beslissingen, inhoudende dat de verdediging van een nieuwe interpretatic van de islam niet als geloofsafval
aangemerkt kon worden.
"Kabbash! 1986, 102-113.
" Amnesty International, Report, 1984, 99.
" Amnesty International. Report, 1985, 98.
" Amnesty IntemaUonal, Report, 1985, 96, 98.
" Amnesty International, Report, 1986, 98, Amnesty International, Jaarboek 1987, 82.
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Isleimitische Front hierdoor versterkt werd. Wel heeft het nieuwe regime in 1991
een nieuw wetboek van strafrecht ingevoerd, dat evenals de wet van 1983 islamitische strafbepalingen bevat. Op het eerste gezicht lijkt het echter dat hierbij de
klassiek leer nauwkeuriger is gevolgd." Over de toepassing van deze wet is nog
niets bekend.
CONCLUSIES
Als we de omvang en intensiteit van de toepassing van het islamitische strafrecht vergelijken, kunnen we een schaal construeren met aan de ene kant Libie,
waar het islamitisch strafrecht weliswaar bij de wet ingevoerd, maar nooit toegepast is, en aan de andere kant Iran, waar vanaf de machtswisseling in 1979 de in
het islamitische recht genoemde strafFen op grote schaal in de praktijk zijn
gebracht. Pakistan, waar het islamitische strafrecht wel toegepast wordt, maar
waar geen verminkende straffen zyn toegepast en Soedan, waar de voltrekking
van verminkende strafFen maar kort geduurd heeft, kunnen in het midden van die
schaal geplaatst worden.
Dat in Libie de nieuwe islamitische strafwetten niet in de praktijk zijn gebracht
heeft waarschijnlijk met twee factoren te maken. In de eerste plaats de
ideologische ontwikkeling van het regime en in het bijzonder van president
Gaddafi, die steeds meer een interpretatie van de islam begon aan te hangen die
afweek van de traditionele en daarbij in conflict kwam met het religieuze
establishment."* Omdat toepassing van de islamitische strafwetten gezien zou
kunnen

worden

als

onderwerping

aan

de

traditionele

islam

van

de

godsdienstgeleerden, heeft Gaddafi daar kennelijk niet meer op aemgedrongen. In
de tweede plaats kan van belang geweest zijn dat de islamitische wetten zouden
moeten worden toegepast door de gewone rechtbanken met rechters getraind in
westers recht, bij wie naar alle waarschijnlijkheid geen overmatig enthousiasme
bestond om plotseling lijfstrafFen toe te passen.

"Afiica Watch 1991, 1-13.
"Mayer 1981.
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In Iran lag de zaak anders. De revolutie werd geleid door de sji'itische godsdienstgeleerden, die grondig geschoold waren in het traditionale islamitische recht.
Toepassing van het islamitische recht had voor hun de aUerhoogste prioriteit. Het
strafrecht werd daarbij door hun vooral gezien als instrument om politieke tegenstanders te onderdrukken. Om dat te kunnen doen stelde het regime nieuwe rechtbanken in om de westers geschoolde rechterlijke macht buitenspel te zetten. Het
personeel van deze nieuwe rechtbanken werd eerder op toewijding aan het regime
en aan de hardhandige islamisering van de samenleving geselecteerd dan op hun
juridische deskundigheid. De houding van deze rechters jegens hun slachtofFers
kunnen we missschien het best vergelijken met die van de dienaren van de
Inquisitie: "Het spijt ons dat we u even pijn moeten doen, maar het is in het
belang van uw eigen zieleheil en dat van de gemeenschap." Het ontbreken van
beroepsmogelijkheden tegen de door hun gewezen vonnissen, maakte dat de
nieuwe rechtbanken ongecontroleerd hun gang konden gaan. Hierdoor werd de
toon gezet voor een ongebreidelde toepassing van het islamitische strafFenarsenaal.
Tegelijkertijd werd het personeel in de reguliere rechtbanken geleidelijk vervangen
door meer islamitisch gezinde rechters, waardoor de islamisering van het recht
algemeen zijn beslag kon krijgen.
Gedurende een korte periode was de situatie in Soedan vergelijkbaar met die in
Iran. Anderhalf jaar lang zijn daar talrijke doodvonnissen en veroordelingen tot
verminkende straffen voltrokken. Maar anders dan in Iran gebeurde dit niet door
een bewind van godsdienstgeleerden, maar door een van oorsprong seculairnationalistisch militair regime. Invoering van het islamitisch recht was bedoeld
om de islamitische oppositie de wind uit de zeilen te nemen. Omdat er binnen de
magistratuur nogal wat oppositie bestond tegen de nieuwe wetten, werden er
speciale rechtbanken ingesteld, bemand (letterlijk) door voorstanders van de invoering van het islamitische strafrecht. De uitbreiding van het toepassingsgebied van
de verminkende straffen door de mime delictsomschrijvingen en de vrije
interpretatie in de rechtspraak leidde tot veel verzet, ook bij hen die niet in principe gekant waren tegen invoering van het islamitische recht. Na de val van het
regime van Nimeiri werd onmiddellijk een einde gemaakt aan de tenuitvoerlegging
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van de amputatiestraffen. Dat betekende overigens niet dat het islamitische
strafrecht buiten werking werd gesteld. Veroordelingen tot amputatie vonden nog
steeds plaats, maar zij werden niet voltrokken, en de geselstraf werd nog op ruime
schaal toegepast.
Tenslotte Pakistan. Dat de islamisering van het strafrecht daar een gematigd
karakter heeft, is te danken aan de zorgvuldige redactie van de wetgeving en de
houding van de rechterlijke macht, en dan vooral van het Federale Shariat Hof.
Ondanks ingrepen in de samenstelling van dit Hof door de regering, heeft het een
duidelijk matigende invloed kunnen hebben, waardoor het niet tot toepassing van
verminkende straffen is gekomen. Van belang is daarbij dat behalve dit Hof, waarvan de rechters voortkwamen uit de gewone rechterhjke macht, geen speciale
rechtbanken zijn ingesteld om het islamitische strafrecht toe te passen. De wijze
waarop in Pakistan het Aadd-strafrecht wordt toegepast doet nog het meest
denken aan de manier waarop dat in het Egypte van de negentiende eeuw
gebeurde, zoals we eerder gezien hebben: een zo behoedzame toepassing dat het
nooit tot veroordelingen tot verminkende strafFen komt. Dat na de dood van Zia
ul-Haq en de verkiezingsoverwinning van Benazir Bhutto het islamitische
strafrecht niet is afgeschaft is een aanwijzing voor de ideologische problemen die
een dergelijke stap met zich mee brengt. Een dergelijke stap zou te gemakkelijk
uitgebuit kunnen worden door de islamitische partijen. Maar ongetwijfeld speelt
ook een rol dat er met de wiJze waarop het islamitische strafrecht in Pakistan
wordt toegepast wel te leven valt.
Naast de verschillen in de wijze van toepassing van het islamitische strafrecht,
zijn er ook overeenkomsten tussen de landen waar dit daadwerkelijk wordt toegepast. Het is opvallend dat het strafrecht een zeer prominente plaats inneemt
binnen de islamiseringsprogramma's van de betrokken regimes. De voorstanders
van islamisering verklaren dit door te wijzen op het heilzame karakter van dit
strafrecht. De invoering ervan dient de generate preventie, leidt tot eenvoud en
snelheid van procedure en biedt de mogelijkheid om voortvarend gestalte te geven
aan de echte islamitische samenleving.
Degenen die deze wetten invoeren hebben hoge verwachtingen van de afschrik25
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kende werking die de invoering van lijfstrafFen heeft. Het is een thema dat in alle
geschriften over het onderwerp steeds weer terug komt. Het amputeren van een
hand als straf voor diefstal zal velen ervan weerhouden om zich te vergrijpen aan
andermans eigendom. Hoewel er voor zover mij bekend geen statistisch onderzoek
naar is gedaan, wordt door de voorstanders van de invoering van het islamitisch
strafrecht altijd beweerd dat de misdaadcijfers in landen waar de /tadd-straffen
worden toegepast veel lager zijn dan elders.
Het tweede voordeel dat genoemd wordt is dat processen maar kort hoeven te
duren. In de woorden van Khomeini:
De islamitische rechtsspraak is gebaseerd op eenvoud en gemak. Zij
beslecht alle strafzaken en burgerlijke zaken op de gemakkelijkste,
meest elementaire en snelste manier. Alles wat nodig is, is dat een
islamitische rechter met een pen en inktpot en twee of drie gerechtsdienaren een stad binnengaat, een vonnis wijst in wat voor
zaak dan ook, en het onmiddellijk laat uitvoeren."
Uit dit citaat spreekt niet alleen het verlangen naar snel recht, maar ook naar een
simpele, doorzichtige procedure. Met afschuw wordt eraan herinnerd dat onder het
oude systeem processen zich jaren konden voortslepen. Dergelijke uitspraken
drukken een verlangen uit dat bij veel groepen in de samenleving bestaat, een
verlangen naar een eenvoudiger en overzichtelijker maatschappij, waar het goede
onmiddellijk beloond en het kwade onmiddellijk bestraft wordt. Er is al eens
opgemerkt dat er grote overeenkomsten bestaan tussen het positieve zelfbeeld van
de Iraanse revolutionaire godsdienstgeleerden en de heroische sheriff uit wildwestfilms die in zijn eentje, met alleen een pistool in de hand, recht en orde komt
herstellen in een stadje waar de misdaad hoogtij viert."'
Als laatste argument voeren voorstanders aan dat door de invoering van het
islamitische strafrecht een daadwerkelijk begin wordt gemaakt met het vestigen
van een islamitische staat en samenleving. Prediking en vermaning is hiervoor
niet genoeg, ook een stok achter de deur is nodig om gedrag in islamitische zin te

" Khomeini, Sayings of the Ayalollah Khcmeini. Vert. d. H. Salemson. 1979., p. 30. Cieciteerd in Newman
1982, 561.
" Newman 1982. 561.
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veranderen.
Dat is dan de publieke rechtvaardiging voor deze maatregelen. Er zijn echter
ook andere overwegingen die bewust of onbewust een rol spelen. Het betreft in alle
gevallen regeringen die niet langs democratische weg aan de macht zijn gekomen
en zich legitimeren met een beroep op de islam. De geloofwaardigheid hiervan
wordt vergroot door invoering van het islamitische strafrecht. Juist omdat het
islamitische strafrecht zo verschilt van westerse opvattingen, wordt de invoering
en toepassing ervan ook als een daad van uitdaging van het Westen en daardoor
als een test case voor de oprechtheid van de intenties van het regime ervaren.
Dat de repressie vooral betrekking heeft op het gebruik van genotmiddelen
(alcohol en drugs) en sexuele relaties heeft verschillende redenen. Het gaat daarbij
niet uitsluitend om religieuze motivaties. Minstens zo belangrijk is ook hier het
idee dat zo opgetreden kan worden tegen een uit het Westen afkomstig
zedenverval. Er wordt zelfs wel beweerd dat het gebruik van drugs en sexuele
vrijheid door het Westen in de moslimse wereld bewust gepropageerd worden om
de morele weerbaarheid van de moslims te ondermijnen. Maar daarnaast geldt dat
het moslimse strafrecht op deze gebieden ook de disciplinering dient. Totalitaire
regimes willen hun onderdanen in een zo voUedig mogelijke greep houden. En die
greep strekt zich dan ook uit tot de slaapkamers van die onderdanen.
Het meest opvallend is dat de invoering van islamitisch recht door aUe regimes
(behalve dan het Libische) gebruikt is om op ruime schaal lijfstraffen in te voeren,
ook voor delicten die niets met het islamitsche strafrecht van doen hebben. Dit is
naar mijn mening een van de belangrijkste redenen waarom de invoering van
islamitisch strafrecht voor ondemocratische regimes zo aantrekkelijk is. Lijfstraffen bieden de mogelijkheid tot een meer effectieve onderdrukking. De almacht
van de staat en de futiliteit van het verzet daartegen worden onderstreept door
het schouwspel van publieke executies, amputaties en geselingen.

Ik kom nog even terug bij de titel van mijn lezing, "whisky in de Nijl". Het in
de Nijl laten lopen van grote hoeveelheden sterke drank is een beeld dat
verschillende betekenissen kan hebben en verschillende emoties op kan roepen.
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Voor sommigen is het een uiting van deugdzaamheid en vroomheid, een eerst stap
op weg naar het heil hier op aarde en in het hiernamaals; voor anderen is het een
daad van zinloze verspilling. Ik hoop dat beide groepen lets van deze rede hebben
kunnen leren.
Aan het einde van deze lezing gekomen wil ik enkele woorden van dank
uitspreken. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar de Vereniging voor de
Studie van het Recht van de Islam en het Midden-Oosten (RIMO), dankzij wier
initiatief ik hier op deze plek en in deze uitmonstering voor u sta. Ik hoop in mijn
nieuwe functie het doel van de vereniging beter te kunnen dienen. Mijn
erkentelijkheid geldt zeer in het bijzonder Jan Brugman, die mij meer dan vijfentwintig jaar geleden tijdens een warme zomer priv6-onderricht heeft gegeven en
mij ingewijd heeft in de geheimen van de klassieke islamitische rechtsteksten. Ik
hoop dat hij tevreden is over de vruchten die dit onderricht heeft voortgebracht.
Manfred Woidich en mijn coUegae docenten van de Vakgroep Arabische en
Islamitische Studifin wil ik hier bedanken voor de ruimte die zij mij steeds hebben
gegeven om mijn eigen onderzoek uit te voeren. Marlies ben ik voor veel zaken
dank verschuldigd. Ik zal ze hier niet allemaal noemen, maar wil haar wel vanaf
deze plaats ervoor bedanken dat zij ondanks de drukke beslommeringen van het
prille moederschap kans heeft gezien eerdere versies van deze rede te lezen en van
kritisch commentaar te voorzien.
Dames en heren studenten. Ik zal het hier niet hebben over het nut van mijn
vak. Ik wil nu vooral benadrukken dat het islamitische recht ook een leuk en
vooral verrassend vak is. Dat geldt zowel voor juristen als voor degenen die zich
met het Midden-Oosten en de islam bezig houden binnen een studie in de letteren,
de sociale wetenschappen of de theologie. Ik hoop dat ik u met mijn ondenvijs kan
helpen de verrassende aspecten van het vak te ontdekken.
Ik dank u voor uw aandacht.
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