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Het islamitisch strafrecht
dr. mr. R. Peters*
I .

Er zijn maar weinig mensen in het Westen die geen
kant en klaar oordeel over het strafrecht van de islam
hebben: bloederig, wreed, intolerant, willekeurig, zijn
veel gebruikte kwalificaties in dit verband. Daarbij
vraagt men zich dikwijls af of het islamitische strafrecht nog wel als recht beschouwd kan worden. In dit
artikel wil ik dergelijke oordelen enigszins nuanceren
door een overzicht te geven van het islamitische strafrecht en tevens laten zien dat dit heden ten dage in
het overgrote deel van de islamitische wereld slechts
theorie is zonder enig praktisch belang.
Mijn betoog zal er in het kort op neer komen dat
de islamitische strafrecht in de tijd dat het vastgelegd
werd (7e - lOe eeuw n. Chr.) als rationeel en juridisch
ontwikkeld systeem een duidelijke vooruitgang
vormde ten opzichte van de bestaande situatie, maar
dat het nu op vele punten niet meer in overeenstemming is met algemeen aanvaarde normen op dit
gebied. Daarom wordt dit strafrecht in de islamitische
wereld, die zich uitstrekt van Indonesig tot Marokko
en van Centraal-Azie tot de Soedan, vrijwel nergens
meer toegepast en is het vervangen door moderne
wetboeken van strafrecht. In de weinige landen waar
het islamitische strafrecht wel geldt, is deze
toepassing doorgaans een recent verschijnsel met een
politick karakter. De regimes die het islamitisch strafrecht invoeren doen dit om zich des te nadrukkelijker
als islamitische regimes te afficheren. Daarbij speelt
vaak ook een rol dat deze regimes ervan overtuigd
zijn dat ze door strengere straffen beter de staatsveiligheid en de openbare orde kunnen handhaven.
• De auteur is als universitair hoofddocent verbonden aan
de vakgroep Arabische en islamitische Studien van de
Universiteit van Amsterdam. Van 1982 tot 1987 was hij
directeur van het Nederlands Instituul voor Archeologie en
Arabische StudiSn te Kairo.
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O ^ P l t we te maken hebben met een totaal ander
rechtsstelsel, zal ik eerst een korte karakterisering van
het islamitische recht geven alvorens in te gaan op
het islamitische strafrecht zelf.

Het islamitische recht
Wat is islamitisch recht? De beste manier om hier
een antwoord op te geven is om een aantal
belangrijke punten van verschil tussen het islamitische en ons rechtsstelsel te behandelen. Het meest
in het oog springende onderscheid is natuurlijk het
feit dat het islamitische recht een godsdienstig recht
is. Voor moslims geldt islamitisch recht omdat het de
wil van God is en niet omdat het rechtvaardig of
doelmatig is of omdat het tot stand is gekomen via
een speciale formele procedure. Dit godsdienstige
aspect komt tot uiting in de ideeen over de oorsprong
van het recht, de methode en de onderwerpen die
geregeld worden.
De oorsprong van het recht
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te brengen en de voorschriflen preciezer te formuleren.
Daarbij werden nog twee andere bronnen gebruikt:
de consensus van alle gelovigen (of van de geleerden,
als vertegenwoordigers van de gelovigen) en de
redenering bij analogic. Zo werd op basis van de
goddelijke openbaring (koran en soenna) door de
geleerden een rechtssysteem ontwikkeld dat in
handboeken werd vastgelegd. Daarbij ontstonden
verschiliende interpretatierichtingen, die echter alle
als even orthodox werden beschouwd. Dat komt
omdat de door de rechtsgeleerden (foekaha) geformuleerde normen slechts als benaderingen van de
sjarie'a beschouwd worden en niet als de sjarie'a zelf.
De methode
Als godsdienstig recht heeft de sjarie'a twee
dimensies: een juridische, gericht op het leven op
aarde, en een religieuze, gericht op het hiernamaals.
Als rechtsstelsel in onze zin biedt het een beslissingsmodel om conflicten te beslechten. Daarbij gaat het
dan om de rechten en plichten die mensen ten
opzichte van elkaar of van de gemeenschap hebben.
De sjarie'a bevat regels die rechtsgevolgen
toeschrijven aan gebeurtenissen en handelingen.
Maar daamaast geefl de sjarie'a ook concrete
gedragsvoorschriften met het oog op het effect in het
hiernamaals.
Het menselijk handelen wordt daarvoor ingedeeld
in de categorieen verplicht, aanbevelenswaardig,
indifferent, afkeurenswaardig en verboden. Het
uitvoeren van verplichte handelingen levert een
beloning in het hiernamaals op, het nalaten ervan een
straf. Het omgekeerde geldt voor verboden handelingen. Het verrichten van een aanbevelenswaardige
handeling wordt beloond, het nalaten levert echter
geen bestraffing op. En bij afkeurenswaardige handelingen is het weer andersom. Op deze wijze biedt de
sjarie'a een richtsnoer voor het dagelijks leven van de
moslim.

Moslims definieren het islamitische recht (sjarie'a)
als 'het geheel van Gods geboden met betrekking tot
de gedragingen van de mensen'. Daarmee wordt al
een belangrijk verschil met de westerse opvatting over
recht duidelijk: de oorsprong van de gelding van het
recht is God en niet de mens. God heeft zijn geboden
kenbaar gemaakt door ze te openbaren aan Zijn
profeten. Mohammed (gestorven 632 na Chr.), de
profeet van de islam, was de laatste van deze
profeten. Hij heefl de definitieve openbaring
ontvangen en deze is neergelegd in de koran. Dit is
dan ook de eerste en belangrijkste kenbron van het
islamitische recht.
De tweede bron bestaat uit de uitspraken en handelingen van de profeet die de gelovigen als voorbeeld
dienen. Dit 'model-gedrag' (soennaj, waarvan men
aanneemt dat het goddelijk geinspireerd is, is door
latere generaties verzameld en opgetekend in een
aantal gezaghebbende compendia. Dit zijn de belangrijkste bronnen van het islamitische recht. Maar dit
materiaal was niet direct gebruiksklaar. Daarvoor
bestonden er teveel onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en leemtes. Het was de taak van de islamitische rechtsgeleerdheid (fikh) om hier systeem in aan

De sjarie'a behandelt niet alleen de plichten van de
mensen onderling, maar ook de plichten van de mens
ten opzichte van zijn Schepper. Het gaat hier in eerste
instantie om de rituele plichten; het gebed met
daaraan gekoppeld de rituele reinheid, het vasten, de
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De onderwerpen

pelgWistocht en de religieuze belasting. Daarnaast
worden er ook voorschriften gegeven over, onder
meer, geoorioofde spijzen en dranken, kleding en
sieraden.
De toepassing
Het islamitische recht is een geleerdenrecht dat
grotendeels buiten de sfeer van de staat ontwikkeld
is. Het ging de geleerden vaak meer om de zuiverheid
of de systematiek van een redenering dan om haar
praktische toepasbaarheid. Desondanks werd de
sjarie'a toegepast door de rechters (kadi), die door de
overheid benoemd werden. Maar dezelfde overheid
zorgde er ook voor dat er andere rechtsprekende en
rechtshandhavende instanties waren die zich vrijer
konden opstellen ten opzichte van de sjarie'a, zodat
grote delen van het strafrecht en het bestuursrecht
onttrokken waren aan de jurisdictie van de kadi en
niet onderworpen waren aan de sjarie'a. Bovendien
had de overheid op grond van de sjarie'a de
bevoegdheid regels te stellen voor onderwerpen die
niet door de sjarie'a geregeld waren. De sjarie'a bleef
echter altijd het commune recht.
Dit veranderde echter in de loop van de I9e eeuw
als gevolg van de westerse expansie. Sommige delen
van de islamitische wereld (Algerije, Indonesie, India,
Centraal Azie) werden onder koloniaal bestuur
gebracht. De koloniserende mogendheden voerden
daarbij op vele terreinen hun eigen recht in, waardoor
het islamitische recht in een uitzonderingspositie
geplaatst werd en, voor zover het nog gold, van
karakter veranderde omdat het toegepast werd door
westerse of westers opgeleide juristen. Elders (het
Ottomaanse Rijk, Egypte, Noord-Afrika) kregen
westerse mogendheden meer greep op de politiek en
de economic, zonder dat er nog sprake was van
verlies van politieke soevereiniteit. In deze landen
ontstond een door het westen aangemoedigd streven
naar modemisering.
Op juridische gebied leidde dit ertoe dat talrijke
westerse wetten ingevoerd werden. Formeel bleef de
sjarie'a wel het commune recht, maar vanaf het eind
van de vorige eeuw werd het nog slechts toegepast op
het gebied van het familie- en erfrecht. Op het terrein
van het strafrecht golden vrijwel overal westerse
wetboeken en niet het islamitische recht. In deze
situatie is echter sinds de jaren zeventig enige veran70
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dering gekomen door de opkomst van fundamentalistische stromingen, wier voornaamste programmapunt
de afschaffing van westers recht en de invoering van
de sjarie'a is. Daardoor zijn in een paar landen waar
moslimse fundamentalisten aan de macht zijn
gekomen wetten aangenomen die de sjarie'a weer op
bepaalde terreinen - vooral strafrecht - invoeren. Het
gaat hier om Libie, Pakistan, Iran, Mauretanie en de
Soedan. Ai wat langer was sharie'a van toepassing in
Saoedi-Arabie en Noord-Jemen.
Het materiele islamitische strafrecht
Inleiding
De term islamitisch strafrecht is niet erg precies.
Het gaat om die onderdelen van de sjarie'a die wij als
strafrecht beschouwen en die het opzettelijk
toevoegen van leed betreffen als vergelding voor het
begaan van bepaalde handelingen. De benaming
suggereert echter een eenheid in de materie die niet
bestaat. Bovendien is de scheidslijn tussen bepaalde
onderdelen van het strafrecht en het privaatrecht zeer
vloeiend. Het islamitische recht kent geen algemene
strafrechtelijke theorie of algemene strafrechtelijke
leerstukken. De zeer weinige algemene regels zoals de
afwezigheid van aansprakelijkheid van minderjarigen
en krankzinnigen en van hen die onder fysieke dwang
gehandeld hebben gelden eigenlijk voor alle rechtsgebieden. AJIeen de bewijsregels die strenger zijn dan
voor andere delen van het recht kunnen mogelijk als
onderscheidend kenmerk gelden, maar ook dit geldt
niet absoluut.
De drie onderdelen van het islamitische strafrecht
gaan terug op verschiliende materiele bronnen. Het
meest bekende onderdeel, dat van de koranische
delicten (hoedoed) berust direct op de koran. De
regels met betrekking tot de bescherming van het
leven en de integriteit van het lichaam vinden hun
oorsprong in het pre-islamitische tribale gewoonterecht van het Arabisch Schiereiland, zoals gewijzigd
en aangepast door de koran. Tenslotte is er een
onderdeel dat berust op de algemene bevoegdheid
om zondige of laakbare handelingen te bestraffen die
inherent is aan wettelijk gezag zoals dat van de ouder,
van de eigenaar van een slaaf en van de overheid
vertegenwoordigd door de kadi of het staatshoofd.
Islamitisch strafrecht

oranische strafrecht
' •
Er zijn een aantal rechtsgoederen die zo centraal
staan in de islam dat de bescherming ervan in de
koran is vastgelegd. Overtreding van deze waarden of
belangen wordt beschouwd als een vergrijp tegen
God, ook al worden daarbij ook menselijke privebelangen geschonden. De op te leggen straffen
(vrijwel uitsluitend de doodstraf en lijfstraffen) zijn in
de koran of de soenna vastgelegd en als het strafbare
feit bewezen is, moet de rechter deze straffen
opleggen.
Bij deze categoric van straffen gelden zwaardere
bewijsregels, waar we elders nader op zullen ingaan.
Strafbaarheid vervalt wanneer de dader redenen had
om aan te nemen dat hij niet onrechtmatig handelde.
Wanneer bijvoorbeeld iemand het bed heeft gedeeld
met een slavin van zijn zoon, in de mening verkerend
dat hij ook kon beschikken over het vermogen van
zijn zoon, dan kan hij niet wegens ontucht bestraft
worden. In het algemeen geldt dat de rechtsgeleerden
de strafbaarheid voor koranische delicten zo veel
mogelijk trachten te beperken. Dit betekent overigens
niet dat verdachten dan vrijuit gingen. Zoals we nog
zullen zien, konden zij altijd nog gestraft worden op
grond van de algemene strafbevoegdheid van de
overheid.
De volgende delicten worden in de koran genoemd
- Ontucht
Een van de sociale hervormingen die Mohammed
ingevoerd heeft is een strikte regeling van seksuele
betrekkingen. In het pre-islamitische Ajabie bestond
er een wijd spectrum van geoorioofde seksuele
relaties. Deze varieerden van vormen waarbij een
vrouw betrekkingen met meerdere mannen onderhield, tot vormen waarbij een man tegelijk gehuwd
was met meerdere vrouwen. Mohammed heeft dit
geiiniformeerd en als norm het huwelijk ingevoerd
waarbij een man met ten hoogste vier vrouwen
gehuwd mag zijn, terwiji vrouwen slechts met een
man getrouwd kunnen zijn. Daarnaast zijn seksuele
relaties tussen de eigenaar en zijn slavin toegelaten.
Overtreding van deze regels wordt in de koran
strafbaar gesteld: 'De overspelige vrouw en de
overspelige man, geselt elk van hen beiden met
honderd geselslagen(...) Bij hun bestraffing moet eett'
groep gelovigen aanwezig zijn.' (Koran 24:2, vert.E..
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Leemhuis, Houten 1989) Op basis van de soenna is
dat later uitgewerkt en is de straf verzwaard:
steniging voor hen die reeds eerder op islamitische
wijze gehuwd waren (en zich daardoor geconformeerd hadden aan het nieuwe islamitische huwelijksstelsel), en geseling voor alle andere vormen van
ongeoorloofd geslachtsverkeer. In afwijking van de
gebruikelijke bewijsvoorschriften zijn, indien de
verdachte niet bekent, voor het bewijs van dit delict
de verklaringen van vier mannelijke ooggetuigen
vereist.
- Ongegronde beschuldiging van ontucht
Als complement van de bepalingen over ontucht is
in de koran ook de ongegronde beschuldiging van
ontucht strafbaar gesteld en wel met tachtig geselslagen: 'En zij die eerbare vrouwen betichten en
daarna niet vier getuigen bijeenbrengen, geselt hen
met tachtig geselslagen en neem nimmer meer enige
getuigenis van hun aan. En diegenen dat zijn de
kwaadbedrijvers.' (Koran 24:4)
- Struikroverij
Dit delict is oorspronkelijk verbonden met de
bescherming van het openbaar gezag en de openbare
orde en veiligheid. De koran zegt hierover: 'Doch de
vergelding van hen die God en Zijn boodschapper
bestrijden en zich beijveren verderf te brengen in het
land is dat zij ter dood gebracht worden of
gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden
afgekapt van weerszijden, of dat zij uit het land
verbannen worden. Dat is voor hen een vemedering
in het nabije leven en voor hen is in het latere leven
een ontzaglijke bestraffing. Tenzij degenen die tot
inkeer komen, voordat gijlieden macht over hen
krijgt. Weet dan dat God vergevend en barmhartig is.'
(Koran 5:33-4)
Door de latere rechtsgeleerden is deze tekst nader
uitgewerkt. Kem van het delict is het gewapenderhand tegenhouden van reizigers op de openbare
weg (hold-up). Indien dat alleen het geval is, dient de
dader verbannen of gevangen gezet te worden. De
bestraffing wordt echter zwaarder wanneer daarbij
ook eigendom geroofd wordt of iemand gedood
wordt of beide. In het eerste geval wordt de dader
bestraft met de amputatie van zijn rechterhand en
linkervoet. Voorwaarde daarvoor is wel dat het goed
een minimumwaarde heeft en de dader er geen enkel
Islamitisch strafrecht

r e c l ^ ^ p kon doen gelden. Bij doodslag wordt de
dader met de dood gestraft. Indien er sprake is van
zowel roof als doodslag wordt de dader ter dood
gebracht en wordt zijn stoffelijk overschot ter
afschrikking tentoongesteld (volgens een andere
opvatting wordt hij in dit geval door kruisiging ter
dood gebracht). Deze straffen vervallen echter als de
dader voordat hij gearresteerd wordt berouw toont.
Zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid voor eventueel
daarbij gepleegde diefstal of doodslag blijft echter
wel bestaan.
- Diefstal
Ook de private eigendom behoorde tot de religieus
beschermde rechtsgoederen. De koran bepaalt
hierover: 'En de dief en dievegge, houwt hun handen
af tot vergelding van wat zij verdiend hebben, als een
voorbeeld van kastijding van God.' (Koran 5: 38). De
rechtsgeleerden hebben dit later nader gepreciseerd
en het delict diefstal omschreven als het heimelijk
wegnemen (met de bedoeling om het zich toe te
eigenen) van een roerend goed met een bepaalde
minimum-waarde, dat geheel aan een andere toebehoort vanuit een goedbewaarde plaats (dat wil zeggen
een plek waar een dergelijk goed volgens het gebruik
bewaard wordt, of een plek die bewaakt is). Pas als
aan al deze voorwaarden voldaan is wordt de
koranische straf, amputatie van de rechterhand (bij
recidive de linkervoet) uitgevoerd. Bovendien moet
de dief het gestolen goed teruggeven of de waarde
vergoeden.
Uit deze uitgebreide delictsomschrijving blijkt
duidelijk de tendens tot restrictieve interpretatie van
deze koranische delicten. Alleen zeer specifieke
vormen van diefstal vallen onder deze omschrijving.
Zakkenrollerij, winkeldiefstal, diefstal van zaken van
geringe waarde en verduistering vallen erbuiten.
Bovendien bestaan er geen bepalingen voor mededaderschap: de strafbare daad moet in zijn geheel door
een persoon begaan zijn. Als een persoon een sieraad
in een huis wegneemt en het door het venster naar
een ander gooit die ermee op de loop gaat kan geen
van beiden met amputatie bestraft worden.
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- Het gebruik van alcoholische dranken
In de koran wordt het drinken van wijn verboden
verkiaard. De aanleiding hiervoor zou een incident
geweest zijn waarbij een van de gezeilen van de
profeet dronken in het gebed voorging en de rituele
formules verhaspelde. Een strafbepaling bevat de
koran niet. Op grond van de praktijk van de
opvoigers van Mohammed, de kaliefen, wordt het
delict met veertig of tachtig geselslagen bestraft. De
vraag deed zich natuurlijk al snel voor of het gebruik
van andere alcoholische dranken ook op deze wijze
bestraft zou moeten worden. Volgens sommige
geleerden was dit inderdaad het geval op grond van
een uitspraak van Mohammad dat alles wat dronken
maakt verboden is. Er waren echter ook geleerden die
de mening verkondigden dat bij het gebruik van
andere dranken dan wijn alleen feitelijke dronkenschap strafbaar is.
- Geloofsafval
Loyaliteit aan de gemeenschap van de gelovigen
was ook een rechtsgoed dat wettelijk beschermd werd
in de zin dat overtreding daarvan met de dood
gestraft kan worden. Net zoals bij het gebruik van
alcoholische dranken wordt dit in de koran alien
verboden verkiaard, terwiji de bestraffing op de
soenna berust. De profeet zou gezegd hebben: 'Hij
die van zijn geloof afvalt, moet gedood worden.'
Afvallig wordt men doordat men een centrale
geloofswaarheid van de islam loochent. Indien dit
bewezen wordt, krijgt de afvallige een zekere termijn
om berouw te tonen en tot der islam terug te keren.
Indien hij echter volhardt in zijn geloofsafval, wordt
hij ter dood gebracht.
Misdrijven tegen het leven en de lichamelijke
integriteit
Bij deze groep delicten gaat het om doding en
verwonding in verschiliende gradaties van opzet. In
het pre-islamitische Arabic dat geen staatsgezag
kende, zorgde de praktijk van bloedwraak voor een
zekere bescherming: wanneer men iemand van een
andere stam of clan vermoordde, wist men dat men
bloot stond aan bloedige repercussies die ook andere
leden van de stam konden treffen. Moord en
doodslag mondden vaak uit in vetes die generaties
konden duren. Er bestond de mogelijkheid voor de
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nabej^^nden of het slachtofferom bloedgeld, dat
d o o r ^ r h e l e stam of clan van de dader opgebracht
moest worden, te accepteren als vergoeding voor de
daad. Dit werd echter als minder eervol beschouwd.
De islam heeft deze regeling beperkt, zonder de
essentie ervan aan te tasten. Het accepteren van
bloedgeld werd aanbevolen en zelfs verplicht gesteld
in gevallen van niet opzettelijke dood of verwonding
en voortzetting van bloedwraak werd uitdrukkelijk
verboden. De bloedwraak kon voortaan alleen
krachtens een rechterlijk vonnis uitgeoefend worden,
terwiji het bloedgeld verschuldigd was hetzij op
grond van een vonnis hetzij krachtens een overeenkomst tussen partijen.
Uitgangspunt bij de delicten van doding en
verwonding is dat vervolging en bestraffing geheel
afhankelijk is van de erfgenamen respectievelijk het
slachtoffer zelf. Dit onderdeel van het islamitische
strafrecht heeft dus duidelijke privaatrechtelijke
aspecten. Zonder hun vordering vindt er geen proces
plaats. Tijdens de loop van het proces en zelfs na de
uitspraak kunnen zij de procedure beeindigen door
de gedaagde pardon te schenken al dan niet tegen
betaling van een tussen partijen overeengekomen
bedrag. Indien een doodvonnis uitgesproken wordL
hebben de erfgenamen het recht iemand uit hun
midden aan te wijzen om het vonnis te voltrekken. In
ieder geval moeten zij bij de terechtstelling aanwezig
zijn, zodat het zeker is dat ze de dader niet alsnog
vergeving geschonken hebben. Wanneer er minderjarige erfgenamen zijn, moet gewacht worden totdat
zij de meerderjarigheid bereikt hebben.
Bij het bepalen van de straf staan de begrippen
opzet en wederrechtelijkheid centraal. Indien de
doding of verwonding opzettelijk is geschied, wordt
vergelding toegepast en kan de dader ter dood
veroordeeld worden respectievelijk tot het ondergaan.
van dezelfde verwonding als die hij het slachtoffer
heeft toegebracht (indien dit laatste zonder levensgevaar uitgevoerd kan worden). Voorwaarde voor het
aannemen van opzet bij doodslag is het gebruik van
een wapen of voorwerp dat als regel dodeiijk is. De
wederrechtelijkheid moet in het proces door de eiser
wel gesteld worden, maar hoeft niet bewezen te
worden. De gedaagde mag tegenbewijs leveren
•
bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij handelde uit
zelfverdediging. Voor het toepassen van vergelding is
volgens de meeste interpretatierichtingen tevens
'

vereist dat het slachtoffer geen lagere juridische status
heeft dan de dader: een vrije moslimse man kan
derhalve niet terechtgesteld worden voor doodslag
van een moslimse slaaf of vrouw of van een
niet-moslim.
Verschiliende regels die hierbij van toepassing zijn
herinneren nog aan de tijd dat vaders een vrijwel
onbeperkte macht over hun kinderen hadden evenals
eigenaren over hun slaven. Iemand die zijn zoon of
zijn slaaf doodt kan hiervoor niet met de dood
gestraft worden. Op grond van het respect dat men
zijn ouders en grootouders verschuldigd is, mag de
doodstraf evenmin geeist worden wanneer zich onder
de erfgenamen afstammelingen van de dader
bevinden. In deze gevallen is de dader wel aansprakelijk voor het bloedgeld van het slachtoffer. De
hoogte van het bloedgeld is niet gering. Voor het
leven van een vrije moslimse man bedroeg het
oorspronkelijk honderd kamelen of ruim vier
kilogram goud of ongeveer veertig kilogram zilver.
Het bloedgeld voor een vrouw bedroeg de helft
hiervan, dat voor een slaaf was even hoog als zijn
marktwaarde. Voor verwondingen geven de juridische
handboeken uitgebreide tarieflijsten.
Wanneer er geen sprake is van opzet kunnen de
erfgenamen respectievelijk het slachtoffer alleen
bloedgeld eisen. Schuld is niet noodzakelijk: het gaat
erom dat de dader de dood of de verwonding veroorzaakt heeft, niet of hem dat te verwijten was. Een
moeder die in haar slaap op haar baby gaat liggen ten
gevolge waarvan deze overlijdt of een jager die denkt
een wolf te schieten, maar een mens raakt, roepen
daardoor een vordering van de erfgenamen voor het
bloedgeld in het leven.
Deze laatste zin is wat omstandig geformuleerd. De
reden daarvoor is dat het bloedgeld in eerste instantie
niet verschuldigd is door de dader, maar door zijn
'solidariteitsgroep'. Het islamitische recht hecht
groter belang daaraan dat de erfgenamen of het
slachtoffer een genoegdoening krijgen dan dat de
dader op enige wijze gestraft wordt. De aansprakelijkheid van de solidariteitsgroep vervalt echter
wanneer de aanspraak op bloedgeld berust op een
bekentenis van de dader of op een schikking tussen
eiser(s) en gedaagde. Deze solidariteitsgroep is een
overblijfsel uit het tribale verieden en bestaat uit de
mannelijke verwanten in de mannelijke lijn (agnaten).
Een interpretatierichting heeft het begrip echter uitge-
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breid^Bbeschouwt alle groepen waarvan de leden
elkaar in tegenslagen bijstaan (bijvoorbeeld de
soldaten van een regiment, de handelaren van een
markt) ais solidariteitsgroepen.
Een andere wat archaisch aandoende instelling is
de eedprocedure (kasdma) waarvan, afhankelijk van
de interpretatierichting, twee varianten bestaan. In
beide varianten gaat het om het geval dat ergens een
lijk wordt gevonden met sporen van geweldpleging.
Volgens sommige interpretatierichtingen kunnen dan,
wanneer er een begin van bewijs is (bijvoorbeeld een
verklaring van een enkele getuige of van het slachtoffer zelf voor zijn overlijden), twee of meer van de
mannelijke verwanten van het slachtoffer vijftig eden
zweren om het onvolledige bewijs aan te vullen.
Daarmee wordt dan de aanklacht tegen de verdachte
als bewezen beschouwd.
Volgens een andere interpretatierichting kan deze
procedure slechts gebruikt worden wanneer er geen
bewijs is tegen een bepaalde dader. De erfgenamen
kunnen in dat geval een of meer personen
dagvaarden die een band hebben met de plaats waar
het lijk gevonden is, bijvoorbeeld de eigenaar van de
grond of het huis waar het aangetroffen is of de
bewoners van een dorpje in de omgeving waarvan het
slachtoffer gevonden is. Wanneer deze personen
ontkennen, kunnen de erfgenamen eisen dat de
betreffende personen vijftig eden afleggen dat zij niets
weten van de moord. Daardoor wordt een mogelijke
vergelding afgeweerd maar ontstaat tegelijkertijd een
aansprakelijkheid voor het bloedgeld van het slachtoffer. De ratio voor deze variant van de eedprocedure
is dat degenen die een zekere verantwoordelijkheid
voor een stuk grond hebben, ook voor de veiligheid
moeten zorgen.

De voorschriften omtrent de koranische delicten ett
die betreffende doding en verwonding mogen niet
gelezen worden als een soort modern wetboek van
strafrecht gebaseerd op het nulla poena sine lege
beginsel. Ook als een daad niet strafbaar is onder de
bepalingen van deze categorieen kan de kadi of door
het staatshoofd aan te wijzen andere functionarissen
of instanties de dader bestraffen als zij van oordeel
zijn dat dat noodzakelijk is. Het moet overigens wel
om daden gaan die volgens de sjarie'a als verboden

of afkeurenswaardig geklassihceerd worden. Daarbij
kunnen drie situaties onderscheiden worden. Het kan
gaan om handelingen die geen enkele band hebben
met de delicten uit de bovengenoemde categorieen.
Op deze wijze kan bijvoorbeeld het openbaar breken
van de vasten tijdens Ramadan bestraft worden (een
delict, overigens, dat in sommige islamitische landen
nu in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen
omdat men het beschouwt als een inbreuk op de
openbare orde) of gokken of valsheid in geschrifte.
Daarnaast kunnen ook daden bestraft worden die
lijken op de koranische delicten of op doding en
verwonding, maar waaraan een of meer elementen
ontbreken voor strafbaarheid volgens deze
bepalingen. Op deze wijze kan toch iemand bestraft
worden die een winkeldiefstal heeft gepleegd en het
goed dus niet heimelijk uit een goedbewaarde plaats
heeft ontvreemd of iemand die zijn zoon heeft
vermoord of wie de erfgenamen van het slachtoffer
vergiffenis hebben geschonken en daarom niet ter
dood veroordeeld kan worden. Tenslotte kan deze
algemene strafbevoegdheid ook worden uitgeoefend
wanneer niet voldaan kan wonden aan de strikte
bewijsvoorschriften voor de koranische delicten en
vergelding bij doodslag en opzettelijke verwonding
maar de rechter op grond van andere aanwijzingen
overtuigd was van de schuld van de verdachte.
Door het bestaan van deze algemene strafbevoegdheid was het niet nodig om algemene regels
voor bijvoorbeeld poging of mededaderschap te
ontwikkelen. Poging tot moord of diefstal valt niet
onder de eerste twee categorieen, maar kan als
laakbare handeling altijd op grond van deze
algemene bevoegdheid bestraft worden. Hetzelfde
geldt bij mededaderschap.
Wat betreft de op te leggen straffen waren er
nauwelijks beperkingen. Deze konden varieren van de
doodstraf tot gevangenschap (meestal 'totdat de
dader berouw toont'), van geseling tot berisping, van
verbanning tot confiscatie van vermogen. Volgens de
strikte theorie moesten de op te leggen straffen wel
lager zijn dan vergelijkbare koranische straffen. Dit
betekende dat de doodstraf niet door steniging mocht
worden uitgevoerd, dat amputatiestraffen niet konden
worden opgelegd en dat het aantal geselslagen niet
hoger dan 49 (volgens anderen 79) mocht zijn. Bij
gebrek aan controlerende instanties werd hiermee in
de praktijk wel de hand mee gelicht. Bovendien
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waren ^Biere verminkende straffen, zoals bijvoorbeeld castratie voor zedendelicten, wel gebruikelijk.
Voor de uitvoering van de doodstraf was als regel de
goedkeuring van het staatshoofd nodig.
Het strafproces
Het islamitische strafproces wordt gevoerd voor een
alleensprekende rechter, de kadi. Alleen procedures
krachtens de algemene strafbevoegdheid van de
overheid konden ook voor andere instanties (politie,
marktinspectie) plaats vinden. Daarbij ging het dan
vaak om een summiere onmiddellijke bestraffing. Om
er zeker van te zijn dat de wet correct toegepast werd
raadpleegde de kadi dikwijls rechtsgeleerde specialisten die een adviserende functie hadden (moefti).
Er bestond geen instantie die uitsluitend belast was
met de vervolging. Volgens de theorie kon de kadi dit
zelf doen, terwiji het bij delicten tegen lijf en leven de
taak was van de erfgenamen van het slachtoffer of het
slachtoffer zelf. In de praktijk was er echter een
politiemacht of een afdeling van het leger die belast
was met opsporing en voorbereiding van het proces.
Hoewel volgens het islamitische recht bekentenissen
onder dwang afgelegd niet geldig zijn, is het uit
verschiliende bronnen duidelijk dat in de praktijk
verdachten geslagen of anderzins gepijnigd werden
om een bekentenis af te dwingen. Indien de verdachte
dan tijdens de zitting zijn verklaring herriep, werd
zijn schuld bewezen geacht wanneer twee getuigen
verklaarden dat zij hem hadden horen bekennen.
De islamitische bewijsregels zijn zeer formeel. De
eis of vordering tegen een verdachte moet bewezen
worden door zijn bekentenis, door getuigenverklaringen of eigen wetenschap van de rechter. Voor
getuigenbewijs is de verklaring van minimaal twee
moslimse mannen van goede reputatie of een
moslimse man en twee vrouwen vereist. Bij
koranische delicten en vergelding zijn de regels
strenger. De getuigen moeten ooggetuigen zijn en de
verklaringen van vrouwen worden niet toegelaten.
Ook eigen wetenschap van de kadi geldt hier niet alsbewijs.
Voor het bewijs van ontucht zijn de voorwaarden
nog zwaarder: hiervoor zijn de verklaringen van vier
mannelijke getuigen noodzakelijk. De rechter heeft '
geen ruimte om de innerlijke waarde van de verkla- 3''
ringen te beoordelen. Indien het gaat om twee
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overeenstemmende verklaringen en verder vaststaat
dat het om getuigen van goede reputatie gaat (om dit
vast te stellen bestaat een speciale procedure), moet
hij het getuigenbewijs aanvaarden en dienovereenkomstig vonnis wijzen.
Om misbruik te voorkomen bestaan er talrijke
regels op grond waarvan getuigen gewraakt kunnen
worden. Zo kunnen getuigenverklaringen ten behoeve
van een familielid of tegen een notoire vijand aangevochten worden, evenals verklaringen ten behoeve
van personen die gezag kunnen uitoefenen over de
getuige, zoals de werkgever of de landheer. Wanneer
de eiser zijn vordering niet kan bewijzen kan hij de
gedaagde een eed laten zweren dat hij onschuldig is
aan het hem ten laste gelegde. Indien hij weigert deze
eed af te leggen, wordt de vordering alsnog toegewezen.
Wanneer men de theorie van het islamitische strafrecht overziet kan men niet anders dan concluderen
dat het, ondanks het religieuze karakter, om een
rationeel rechtsstelsel gaat, waarbij het bovennatuurlijke en magie nauwelijks een rol spelen. Wel is
plaats ingeruimd voor morele waarden. De intellectuele inspanning van de islamitische rechtsgeleerden
die gedurende de eerste eeuwen van de islam dit
systeem ontwikkeld hebben was enorm en heeft zijn
neerslag gevonden in een zeer uitgebreide juridische
literatuur. Deze heeft een sterk theoretisch karakter.
Het ging de geleerden, die altijd een zekere distantie
trachtten te bewaren van de staatsmacht, niet zozeer
om praktische oplossingen, maar om voorschriften
die het best in overeenstemming waren met de
bronnen en de systematiek.
Een aardig voorbeeld van hun houding is de regel
dat met betrekking tot dorpshoofden, belastinggaarders en veldwachters het vermoeden bestaat dat
zij, omdat ze dienaren zijn van een staat die zich
regelmatig schuldig maakt aan onwettige praktijken,
niet van goede reputatie zijn en dus niet als getuige
gehoord kunnen worden. Dit is een opvatting die
theoretisch zuiver is, maar een viotte afwikkeling van
een strafproces niet bevordert. Deze regel werd nog
in de negentiende eeuw in Egypte bij processen voor
de kadi toegepast.

islamitisch strafrecht

Het zal duidelijk zijn dat gezien de strikte
voorwaarden en de zware bewijsvoorschriften het
koranische strafrecht in de praktijk nooit een grote
rol heeft gespeeld. Daarvoor was het te lastig en
gecompliceerd. De strafrechtspleging berustte als
regel op de algemene strafbevoegdheid van de
overheid en was meestal onttrokken aan de kadi en
opgedragen aan andere, meestal uitvoerende, organen
die als voornaamste taak de handhaving van
openbare orde en veiligheid hadden. Daardoor had
de praktijk van het strafrecht vrij weinig te maken
met de theorie van het islamitische strafrecht. De
toegepaste procedure en straffen waren afhankelijk
van wat in een bepaalde tijd en streek gebruikelijk
was. In latere perioden, zoals in het Ottomaanse Rijk,
werd deze praktijk ook gecodificeerd. Dergelijke
codificaties waren overigens niet bedoeld om de
rechten van verdachten te garanderen, maar moeten
eerder gezien worden als instructies voor de instanties
belast met de strafrechtspleging. Aangezien de bron
van dergelijke codificaties de wil van de sultan was,
kon deze zelf altijd van de geschreven bepalingen
afwijken.
AJIeen de procedures in zaken van doodslag en
verwonding werden altijd voor de kadi gevoerd
volgens de regels van het islamitische strafrecht. Dat
had waarschijnlijk te maken met het privaatrechtelijke
aspect van deze procedures. Het belang van deze
processen was daarin gelegen dat de nabestaanden
centraal stonden en de gelegenheid hadden genoegdoening te verkrijgen, was het niet in de vorm van
vergelding, dan toch als financiele schadevergoeding.
Uit archiefonderzoek over de toepassing van het
islamitische strafrecht in het negentiende-eeuwse
Egypte is mij gebleken dat door de zware bewijsregels
slechts in een kleine minderheid van processen in
zaken van moord en doodslag een doodvonnis kon
worden uitgesproken. Daarom bestond naast deze
procedure voor de kadi, waarin de private belangen
geldend gemaakt konden worden, een andere
rechtsgang door middel waarvan de overheid ervoor
zorgde dat het algemene belang - handhaving van de
openbare orde en veiligheid - recht gedaan werd.
Wanneer een moordenaar voor de kadi vanwege
materiele of formele regels van de sjarie'a niet ter
dood veroordeeld kon worden maar alleen tot
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betaling van bloedgeld, greep de overheid in en het
de gedaagde opnieuw terecht staan, maar nu voor een
ander forum dat niet gebonden was aan de stricte
regels van het islamitische recht. Dit systeem van
dubbele berechting heeft in het Ottomaanse Rijk en
in Egypte tot het eind van de 19e eeuw bestaan.
Het islamitisch strafrecht nu
In de loop van de negentiende en gedurende het
begin van de twintigste eeuw kwam bijna de gehele
islamitische wereld onder westers koloniaal bestuur.
Gedurende dezelfde periode werd vrijwel overal
westerse wetboeken van strafrecht ingevoerd en werd
de sjarie'a niet meer toegepast in strafzaken. Dit was
lang niet altijd een direct gevolg van de kolonisatie.
In een aantal landen ging de overname van westers
recht aan de koloniale bezetting vooraf. In die
gevallen was er wel al sprake van een sterke westerse
economische en politieke invloed. Alleen in enkele
geisoleerde staten met een sterk religieus karakter
zoals Saoedi-Arabie en Jemen vond er geen receptie
van westers recht plaats en bleef de sjarie'a ook in
strafzaken geldig.
De invoering van westers recht was vrijwel overal
geruisloos verlopen en er was nauwelijks sprake
geweest van enige oppositie. Dit veranderde echter in
de jaren dertig en veertig door de opkomst van
fundamentalistische islamitische groeperingen.
Evenals de nationalistische bewegingen verzetten zij
zich tegen de koloniale overheersing van het westen.
Maar waar de nationalisten de van het westen overgenomen begrippen natie en zelfbeschikkingsrecht
centraal stelden en voorstanders waren van een
scheiding tussen religie en politiek, richtten de fundamentalisten zich op het stichten van een onafhankelijke islamitische staat. Als het wezenskenmerk van
de islamitische staat beschouwden zij de toepassing
van de sjarie'a.
Hoewel deze fundamentalistische bewegingen in
een aantal islamitische landen een belangrijke rol
speelden tijdens de strijd tegen het kolonialisme,
kwam na het verkrijgen van de onafhankelijkheid de
macht in handen van de nationalisten. De fundamentalisten bleven in de oppositie. Zij streefden nog
steeds naar een islamitische staat als uitdrukking van
de eigen identiteit en als verzet tegen de economische
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en cul^BPle overheersing van het westen, waaraan
met de dekolonisatie geen einde was gekomen. In de
jaren zeventig en tachtig kregen de fundamentalisten
de wind in de zeilen en slaagden erin om in enkele
landen de macht te grijpen. De fundamentalistische
bewegingen bezaten echter geen duidelijke blauwdrukken voor een islamitische politiek. In wezen
hadden zij maar een opiossing voor alle problemen
waar hun maatschappijen mee kampten: invoering
van de sjarie'a. Maar ze hadden zich nauwelijks
gerealiseerd dat het vervangen van het gehele
bestaande rechtsstelsel een proces zou zijn dat veel
studie en tijd zou vergen.
Vandaar dat gegrepen werd naar een onderdeel met
een sterke symboolwaarde: het islamitische strafrecht.
Hoewel er ook onder de fundamentalisten verzet
bestond tegen onmiddellijke invoering, met het
argument dat de zware koranische straffen pas
toegepast zouden mogen worden als er een islamitische staat is die sociale rechtvaardigheid garandeert,
kregen toch meestal de hard-liners de overhand. Het
lijkt misschien paradoxaal, maar hun positie werd
versterkt door de reacties van afschuw die in de
westerse wereld te horen waren. Fundamentalistische
regimes stelden dat zij niets te maken hadden met *
Internationale normen en rechtsprincipes omdat deze
door het westen aan hun waren opgelegd. Nu werd
het eens tijd om de normen van de islam (zoals
begrepen door de fundamentalisten) te laten
zegevieren.
De toepassing van het islamitische strafrecht moet
echter wat omvang betreft niet overschat worden.
Wetten die de koranische straffen en soms ook de
islamitische bepalingen ten aanzien van doding en
verwonding invoeren zijn aangenomen in Libie
(tussen 1972 en 1974), Pakistan (1979), Mauretanie
(1980), Iran (1982) en Sudan (1983). In Saoedi-Arabie
en Noord-Jemen was het islamitische strafrecht al
veel langer van toepassing als resultaat van de betrekkelijk late komst van westerse invloed en, wat SaoediArabie betreft, van de religieuze legitimatie van de
staat, die zijn bestaansrecht ontleent aan het in de
achttiende eeuw gesloten verbond tussen een religieus
hervormer en een woestijnvorst. Informatie over de
feitelijke toepassing van deze wetten kunnen we
vinden in de Jaarboeken van Amnesty International.
De berichtgeving van deze organisatie kan in deze
materie als des te betrouwbaarder beschouwd

worden, daar de toepassing van de lijfstraffen en
executies doorgaans in het openbaar plaatsvinden.
De hier nu volgende gegevens zijn ontleend aan de
jaargangen 1979-1989.
Opvallend is dat uit Libie, een land waarover
verder talrijke schendingen van mensenrechten gerapporteerd worden, geen berichten zijn gekomen over
toepassing van de koranische straffen, ondanks het
bestaan van wetten die deze mogelijk maakten. Men
moet aannemen dat de invoering van deze wetten
slechts een symbolisch karakter had.
De toepassing van het islamitisch strafrecht is in
Mauretanie en de Soedan slechts van korte duur
geweest. In Mauretanie zijn in juli 1980 islamitische
rechtbanken ingesteld die het islamitisch strafrecht
moesten toepassen 'om de toenmende misdaad te
bestrijden'. Zij zijn in ieder geval actief geweest tot
1983. In 1980 en 1981 is vier keer uitvoering van de
amputatiestraf voor diefstal gerapporteerd. Voorts
werd de geselstraf toegepast en zijn er doodvonnissen
voltrokken gewezen krachtens de islamitische
bepalingen omtrent vergelding. Na 1983 zijn
dergelijke berichten niet meer te vinden in de
Jaarboeken en men kan aannemen dat de islamitische
rechtbanken hun activiteiten gestaakt hebben.
In de Soedan is islamitisch strafrecht sinds 1983
van kracht. Bij de codificatie van dit recht is men
nogal vrij omgesprongen met de klassieke leer. De
delictsomschrijving voor diefstal is zo ruim gemaakt
dat er allerlei vormen van ontvreemding en verduistering van eigendom onder vallen die niet strafbaar
zijn volgens de klassieke opvattingen. Bovendien
werd in de praktijk van de rechtspraak vaak de hand
gelicht met de stricte bewijsvoorschriften. Het
resultaat was dat in de eerste jaren van toepassing de
amputatiestraf zo'n 120 keer is toegepast. Ook zijn er
personen ter dood veroordeeld voor doodslag
krachtens de islamitische voorschriften omtrent
vergelding. In 1985 iemand ter dood veroordeeld
wegens geloofsafval. Na de staatsgreep van 1986 heeft
het nieuwe regime een eind gemaakt aan de
toepassing van de amputatiestraf, hoewel er nog
steeds rechtbanken zijn die verdachten hiertoe veroordelen. Deze vonnisen worden echter niet uitgevoerd.
Alleen de geselstraf wordt nog toegepast voor het
drinken van alcohol en seksuele vergrijpen.
Een vergelijkbare situatie bestaat in Pakistan, waar
in 1979 de koranische strafwetgeving werd ingevoerd.

Justitiele Verkenningen, jrg. 16, nr. 6, 1990

Islamitisch strafrecht

RechtbMjyjn h e b b e n s i n d s d i e n wel veroordelingen
tot a m p ^ P l i e of steniging uitgesproken, maar ook
hier w o r d e n deze v o n n i s s e n niet uitgevoerd. Wel
w o r d t de geselstraf toegepast.
Slechts in drie l a n d e n w o r d t het islamitische recht
t e g e n w o o r d i g ten voile t o e g e p a s t : Saoedi-Arabie,
N o o r d - J e m e n en Iran. Uit deze landen komen
berichten over de t o e p a s s i n g van steniging voor
o n t u c h t , de d o o d s t r a f als vergelding voor doodslag,
van de a m p u t a t i e s t r a f v o o r diefstal en voor roof
( a m p u t a t i e van r e c h t e r h a n d en linkervoet in het
t w e e d e geval), v e r m i n k i n g als vergelding voor
v e r w o n d i n g en d e geselstraf.
In d e westerse m e d i a w o r d t de islam en de islamitische wereld sterk gei'dentificeerd met wrede en
v e r m i n k e n d e lijfstraffen. H i e r v o o r bestaat een zekere
g r o n d in de theorie van het islamitische strafrecht.
W a n n e e r men echter n a a r de huidige toepassing kijkt,
is het duidelijk dat de l a n d e n waar dit strafrecht van
kracht is veruit de m i n d e r h e i d v o r m e n in de islamitische wereld. In d e overgrote m e e r d e r h e i d van de
islamitische l a n d e n is strafrecht van kracht dat in
o v e r e e n s t e m m i n g is met i n t e m a t i o n a a l a a n v a a r d e
n o r m e n . Dit strafrecht is neergelegd in wetboeken
n a a r westers m o d e l - v a a k a a n g e p a s t e vertalingen v a n
W e t b o e k e n van Strafrecht van E u r o p e s e staten - e n '
b e r u s t o p het beginsel d a t geen d a a d strafbaar is
z o n d e r v o o r a f g a a n d e wettelijke bepaling. Deze
w e t b o e k e n zijn dikwijls enigszins aangepast aan de
culturele n o r m e n v e r b o n d e n met d e islam, vooral o p
het gebied van d e o p e n b a r e o r d e of de zedelijkheid.
I n v l o e d van het islamitische strafrecht is echter zo
g o e d als afwezig.
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