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Ruud Peters
f Islamitisch recht en mensenrechten: een
bijdrage aan een voortdurend debat'

Gedurende de laatste decennia heeft een groot aantal publicaties het Iicht gezien met titels als 'Islam en X' of'X binnen de
islam', waarbij 'X' staat voor een begrip met een positieve connotatie, zoals democratic, vrede, sociale gerechtigheid of vrouwenrechten. In het bijzonder titels als'Islam en mensenrechten'
en 'Mensenrechten binnen de islam' waren populair. Publicaties
met een dergelijke titel zijn steevast partijdig en geven twee
tegengestelde visies weer: ze zijn hetzij beschuldigend, hetzij
apologetisch.
In het eerste geval trachten de schrijvers te bewijzen dat de
islam deze begrippen niet koestert maar daarentegen doctrines
propageert die deze noties geheel tegenspreken. In laatstgenoemd geval hebben de auteurs de bedoeling om te bewijzen
dat de islam deze positief gewaardeerde concepten in gelijke
mate, ot zelfs meer, bevordert of oplegt dan 'de westerse cultuur' of het Christendom, en dat het dat gedaan heeft gedurende
een veel langere tijd. Vandaar dat ik, geconfronteerd met een
dergelijke titel, op mijn hoede ben en het boek of artikel met
een meer dan gewone kritische bonding doorneem. Deze onderwerpen zijn heikel en het vereist speciale methodologische
zorg om ze aan te vatten om de valkuilen te vermijden waarmee
ze omgeven zijn.
In dit artikel zal ik beginnen met een kritiek op de methodologische gebreken van veel bestaande literatuur om vervolgens
de manieren aan te duiden waarop het onderwerp zou kunnen
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worden benaderd. Hierbij is het mijn bedoeling om een bijdrage te leveren aan het debat over islam en mensenrechten, niet
om kant en klare oplossingen aan te dragen.

KRITIEK OP DE PARTIJDIGE BENADERINGEN

Niemand kan verwachten dat het islamitisch recht, zoals neergelegd in de klassieke teksten van de verschillende rechtsscholen {madiahib), een waarborg biedt voor de mensenrechten
zoals die in de huidige Internationale instrumen ten erkend worden. Het islamitisch recht werd ongeveer duizend jaar geleden
opgesteld en hoewel het door de jaren been enige ontwikkeling
en uitwerking heeft gekend, bleven drastische veranderingen
tot aan de negentiende eeuw uit.
Het concept van fundamentele of mensenrechten is daarentegen van betrekkelijk recente datum. Het werd pas in WestEuropese intellectuele kringen gedurende de achttiende eeuw
ontwikkeld. Met de Amerikaanse en PVanse revoluties werden
de wettelijke grondvesten geformuleerd voor de tenuitvoerlegging van de fundamentele rechten, die een plaats kregen in de
nieuwe constituties om hun speciale karakter te benadrukken.
We moeten echter niet vergeten dat deze fundamentele rechten
nog in een embryonale fase verkeerden en in beginsel alleen
van toepassing waren op blanke vrije mannen, niet op vrouwen
en zwarten, en dat slavernij nog steeds wettig was.
Het is zinloos deze achttiende-eeuwse teksten en hun toenmalige gezaghebbende interpretaties te beoordelen en te bekritiseren met de maatstaf van de mensenrechten in hun huidige
betekenis; deze is immers het resultaat van twee eeuwen intellectuele en juridische ontwikkeling na de afkondiging van zijn
cruciale verklaringen. Hetzelfde is uiteraard waar indien men
de klassieke//tA (islamitische rechtswetenschap) vergelijkt met
het moderne Internationale instrumentarium van de mensenrechten om te bepalen of het islamitisch recht a! dan niet in
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overeenstemming is met de moderne mensenrechtenmaatstaven. Afhankelijk van de intenties van de auteur leidt dit ofwel
tot een anachronistische benadering, ofwel tot een aanpak
waarbij de klassieke erfenis van de fikh geheel wordt weggemoffeldenwordtvervangendoorinconsistenteenwillekeurige
citaten uit de koran en de hadieth (verhalen over de tradities
van de profeet M o h a m m e d ) - m e t als doel te bewijzen dat de
islam de fundamentele mensenrechten in hun huidige bekende
en erkende vorm altijd heeft beschermd.
Voorafgaand aan een bespreking van de benaderingen die
naar mijn mening deugdelijk zijn, besteed ik eerst enige aandacht aan belangrijke stromingcn binnen de bestaande literatuur over het onderwerp.

DE BESCHULDIGENDE PUBLICATIES

Er zi jn westerse publicaties waarin beweerd wordt dat de islam
onverenigbaar is met democratic en met het moderne concept
van mensenrechten. Hoofdargument van de betreffende auteurs is dat de bepalingen van de s/ari'a strijdig zijn met dit
concept en dat deze bepalingen nog steeds het denken van moslims beheersen. Het ligt uiteraard voor de hand dat het klassieke islamitisch recht, waarvan de grondvesten werden gelegd
door islamitische juristen die van de achtste tot de elfde eeuw
leefden, niet veel bevatten dat overeenkomt met moderne mensenrechtenprincipes. Het islamitisch recht is daarom een gemakkelijk doelwit voor kritiek; zijn klassieke wetsdoctrine is
niet gebaseerd op universaliteit en evenmin op gelijkheid voor
de wet van personen, religies of overtuigingen. Een dergelijke
benadering is echter anachronistisch en staat gelijk aan het
beoordelen van het Romeins recht met de maatstaf van het
moderne internationaal recht. Tegelijkertijd wordt noch de
variatie binnen de islam, noch het vermogen tot verandering en
ontwikkeling erkend.
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Hiertegen zou men kunnen inbrengen dat het islamitisch
recht in veel landen nog steeds wordt toegepast, vooral op het
gebied van het familierecht en het erfrecht, en in sonimige landen ook op het terrein van het strafrecht. Dat is zonder twijfel
waar. In deze landen wordt het recht, inclusief wetten die gebaseerd zijn op de .f/Wa, tegenwoordig uitgeoefend door de staat
op basis van wetgeving en codificatie. Indien deze soevereine
staten ervoor kiezen op basis van het islamitisch recht wetten in
te voeren die in strijd zijn met de beginselen van de mensenrechten zoals erkend in het internationaal recht, dan moeten de
wetgevende autoriteiten van deze staten worden bekritiseerd en
niet het islamitisch recht. In veel landen is het familierecht gecodificeerd en hervormd teneinde bepaalde regels te veranderen die als sociaal onwenselijk werden beschou wd. Er is genoeg
reden om aan te nemen dat het mogelijk is om deze regels in
overeenstemming te brengen met Internationale normen van
mensenrechten, zonder het principe los te laten dat deze wetten
in essentie worden beheerst door de sjari'a.
Hetzelfde kan worden gezegd met betrekking tot staten die
gekozen hebben voor een islamisering van hun gehele rechissysteem. Deze islamisering brengt namelijk niet noodzakelijkerwijs de toepassing van alle regels uit de klassieke tekstboeken met zich mee. Al ruim honderd jaar beweren islamitische
geleerden dat het islamitisch recht kan en moet worden herzien
en geherinterpreteerd om het aan hedendaagse behoeften aan
te passen. D e islam en het vasthouden aan de islamitische wei
hoeven op zichzelf geen obstakel te zijn voor de toepassing van
mensenrechtenbeginselen.

DE APOLOGETISCHE PUBLICATIES

Schrijvers van apologetische publicaties' trachten aan te tonen
dat de islam de mensenrechten altijd heeft erkend en verkondigd, zelfs nog voordat zij in het Westen bekend waren. Deze
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bewering wordt vervolgens gestaafd door koranverzen en uitspraken van de profeet Mohammed aan te halen, meestal met
volledige vcronachtzaming van de klassieke exegctische traditie en het klassieke corpus van islamitische jurisprudentie. De
klassieke traditie wordt zelfs niet bekritiseerd of aangevallen
maar goeddeels genegeerd. Een typerend voorbeeld is het volgendecitaat uit een Ijoek van deberoemde Indiaseislamistische
denker al-Mawdudi (gestorven in 1979):
Het recht op gelijkheid
De koran Icgi ecu sterke nadriik op het principe van gelijkheid
van de gehele mcnsheid en ^egt dat als een persoon belangrijker is dan een ander, dit alleen verband houdt met diens karakter of geloof: 'O, mensen, Wij hebben jullie uit een man en
een vrouw geschapen en IVij hebben jullie tot volkeren en
stammen gemaakt, opdatjullie elkaar ^ouden kennen. De
voonrefjelijkstc van jullie is bij God de godvre^endste. God is
we lend en welingelicht.' (4!-): 1,^) Het eerste punt dat dit vers
aansnijdt is dat de gehele mensheid een en de^elfde oorsprong
heeft en dat verschillen in ras, kleuren taal in werkelijkheid
geen redelijke grand vormen om de mensheid te verdelen en
ondcrscheid tussen mensen te maken. Het tweedepunt is dat
God dcyC verschillen tussen volkeren slechts heeft geschapen
:;odat :;ij elkaar Icrcn kennen. Met andere woorden, geen
familie, slam oj volkprevaleert boven een andere, noch be^it
een van hen betere rechlen, die de ene belangrijker maken en
de waarde van de andere verminderen. /.../De
Boodschapper
- moge God hem ^egenen en beschermen — heeft de^e noties op
verschillende manieren verduidelijkt. In ^ijn toespraak na de
verovenng van Mekka sprak hij: "Een Arahier is niet belangrijker dan een niet-Arabier en een niet-Arabier niet dan een
Arabier, net p nun als lemand met een rode huid dan iemand
met een pvarte huid en iemand met een ^warte huid dan iemand met een rode huid, be halve in vroomheid. En er bestaat
geen ovcrwichi op basis van ofkomst. "Dit betckent dat de ene
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mens alleen belangrijker is dan de andere op basis van religie
of vroomheid, want het is met waar dat sommige mensen
gemaakt ^ijn van ^ilveren anderen van steen of modder. Neen,
alle mensen lijn gelijk.''
Zoals blijkt uit dit citaat, wordt aan het concept van de gelijkheid een betekenis toegekend die enigszins verschilt van die
binnen het discours van de mensenrechten. Gelijkheid verwijst
in Mawdudi's redenering naar gelijkheid tussen etnische groepen maar niet naar gelijkheid tussen religies of tussen de seksen.
Vergelijkbare betekenisveranderingen zijn waarneembaar
wanneer bepaalde islamitische auteurs de noties van andere
fundamentele rechten bediscussieren. Vrijheid van religie
wordt gewoonlijk geinterpreteerd als het recht om vri jeli jk een
van de getolereerde religies te belijden en het recht om zich tot
de islam te bekeren, maar houdt zeker niet de vrijheid voor een
moslim in om tot een andere religie over te gaan.
De behandeling van mensenrechten bij islamitische auteurs
die op deze manier te werk gaan, komt enerzijds neer op de
bewering dat de islam deze mensenrechten altijd erkend heeft,
terwijl de auteurs aan de andere kant de inhoud van deze rechten op subtiele wijze veranderen. De klassiekejfX-^ speel t in hun
argumentatie geen rol. Deze wordt totaal veronachtzaamd en
de argumenten die zij naar voren brengen om hun beweringen
te ondersteunen zijn in de regel losstaande koranverzen en profetische tradities, die buiten hun verband worden geciteerd,
zonder verwijzing naar de klassieke exegetische traditie. Een
dergelijke benadering is in mi jn ogen het bewijs van intellectuele armoede en kan nooit een uitgangspunt vormen voor succesvollepogingen om hedendaagse concepten van mensenrechten
in het islamitisch recht vast te leggen.
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ISLAMITISCH RECHT EN MENSENRECHTEN:
ANDERE BENADERINGEN

Erbestaan in mijn visie twee methodologisch deugdelijkebenaderingen om het verband tussen islam en mensenrechten te
bestuderen: een daarvan behandelt het heden, de andere het
verleden. Eerstgenoemde benadering zou zich naar mijn mening moeten richten op de analyse van de documenten die zijn
uitgegeven door islamitische autoriteiten en van de daden en
uitspraken van regeringen binnen de islamitische wereld, in
zoverre zij beweren dat hun woorden en daden zijn ingegeven
door islamitische principes of motieven. Een dergelijke analyse
zal kunnen helpen te bepalen welke rol islamitische noties spelen in het mensenrechtenbeleid dat deze regeringen voeren. De
studies van professor Mayer vormen een uitstekend voorbeeld
van dergelijk onderzoek.-*
Wat is de zin van het behandelen van islam en mensenrechten met betrekking tot het verleden.'' Aanvankelijk stelde ik dat
een dergelijke benadering per definitie anachronistisch is.' Dat
is waar indien men de klassieke^XrA beoordeelt met de maatstaf
van het moderne mensenrechtendiscours. Mijn bedoeling is
echter anders. Het zou mijns inziens nuttig kunnen zijn om
klassieke^/t/^-teksten te onderzoeken en te analyseren om uit
te vinden wat de elementaire waarden en onvervreemdbare
rechten van het individu zijn, die door het islamitisch recht
worden erkend en beschermd. Deze zijn zeker niet identiek aan
of even talrijk als de moderne internationaal erkende mensenrechten. Niettemin kunnen zij dienen als basis voor een islamitisch mensenrechtendiscours dat beter gefundeerd en intellectueel steekhoudender is dan veel van het tegenwoordig gangbare
discours in de islamitische wereld. Twee punten zal ik bespreken: ten eerste universaliteit en gelijkheid voor de wet en vervolgens elementaire rechten die beschermd worden door het
islamitisch recht.
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UNIVERSALITEIT EN GELIJKHEID VOOR DE WET

Zoals wellicht bekend is de reikwijdte van het islamitisch recht
niet universeel bedoeld. Het is beperkt tot het Gebied van de
Islam (Daaral-Islaam) en volgens de meeste rechtsscholen zijn
moslims die vijandelijk gebied {Daar al-Harb) betreden niet
langer ondergeschikt aan de sjari'a, in de zin dat zij bij terugkeer niet kunnen worden bestraft voor aldaar begane misdaden.
Ajortioriis dezelfde regel van toepassing op niet-moslims die in
vijandelijk gebied zijn gevestigd (harbi). Als vijandige personen die niet onder de bescherming van de islamitische staat
vallen, is hun wettelijke positie zodanig beperkt dat deze praktisch niet bestaat en dat hun leven, eigendom en vrijheid niet
gegarandeerd zijn. Het is waar dat bepaalde categorieen niet
gedood mogen worden, maar deze bescherming is tamelijk
academisch, aangezien een schending van deze bescherming
volgens de meerderheid van de geleerden geen actie gericht op
vergelding of bloedgeld met zich meebrengt." De buitengewoon zwakke rechtspersoonlijkheid wordt slechts zichtbaar in
zoverre harbi's partij zouden zijn bij bepaalde bindende overeenkomsten. Bovendien verkrijgen ze, zodra zij legaal het islamitische gebied betreden, een wettelijke positie die vrijwel
gelijk is aan die van moslims.'
Binnen het islamitische gebied genieten alle legale inwoners
wettelijke bescherming. Dat wil zeggen dat hun leven en lichaam beschermd is en dat deze bescherming kan resulteren in
wettelijk optreden als leven en lichaam worden geschonden.
Tevens worden, indien zij vrij zijn, hun vrijheid en bezit bij wet
beschermd. Deze laatste bewering laat echter zien dat niet alle
individuen dezelfde wettelijke positie of rechtspersoonlijkheid
bezitten. Zoals alle pre-moderne rechtssystemen erkent het
islamitisch recht niet de notie van gelijkheid van alle natuurii jke
personen voor de wet. Er bestaan verschillende categorieen,
met elk een eigen rechtspositie. Rechtspersoonlijkheid wordt
binnen de islamitische wet bepaald door drie tegenstellingen.
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die wettelijke grenzen creeren tussen dominante en niet-dominante groepen, namelijk moslims versus niet-moslims, mannen
versus vrouwen en vrije mensen versus slaven.
De wettelijke positie van een ieder is een functie van deze
drie dichotomieen, waardoor er acht categorieen van personen
ontstaan. De verschillen in wettelijke status hebben hun weerslag op de meeste rechtsgebieden. De meest volwaardige wettelijke positie is die van de vrije mannelijke moslim. Alle anderen
hebben minder rechten. De duidelijkste illustratie van het bestaan van genoemde categorieen is het verschil in de hoeveelheid bloedgeld die betaald moet worden als iemand wordt gedood. De hoogste som moet worden betaald voor een vrije
mannelijke moslim, terwijl bloedgeld niet verschuldigd is als
een harbi wordt gedood. Niet-islamitische wettige ingezetenen
van het Gebied van de Islam genieten wel bescherming van hun
leven, bezit en vrijheid. Hun wettelijke positie wordt echter
beperkt door het feit dat zij geen wettelijke daden kunnen uitvoeren of wettelijke verbanden aan kunnen gaan die enige
vorm van autoriteit over moslims behelzen. Zij kunnen dus
geen openbaar ambt bekleden, voogd zijn over minderjarige
moslims of islamitische slaven bezitten. Bovendien mogen nietislamitische mannen geen moslimvrouwen huwen, terwijl er
geen wettelijke beperkingen zijn voor moslimmannen om met
christelijke en joodse vrouwen te trouwen. Dit is een logische
regel gegeven het concept van het huwelijk binnen het islamitisch recht, dat de echtgenoot het huwelijks gezag over zijn
vrouw verleent. Teneinde de scheiding tussen moslims en nietmoslims te benadrukken bepaalt de wet dat beschermde nietmoslims zichzelf door hun kleding moeten onderscheiden van
moslims en legt zij bepaalde beperkingen op aan hun sociale
leven, met als doel hun ondergeschikte positie te verduidelijken. Deze beperkingen hebben bij voorbeeld betrekking op hun
manier van vervoer - het is hen niet toegestaan paard te rijden
- en hun huizen, die lager moeten zijn dan die van hun islamitische buren.
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Van een andere orde is het onderscheid tussen vrije mensen
en slaven. Slaven zijn zowel bezit als persoon. Hun leven is
beschermd, maar zij missen de bevoegdheid om eigendom
volledig te bezitten of om wettelijk gezag over vrije personen
uit teoefenen.De beperkingen van hun wettelijke bevoegdheid
zijn een functie van de eigendomsrechten die hun eigenaars
over hen hebben en van hun lagere status die hen verhindert
wettig gezag over vrije mensen te hebben.
Ten slotte is er het onderscheid gebaseerd op geslacht. O p
dit punt zal ik niet verder ingaan, aangezien de wettelijke status van vrouwen in het islamitisch recht algemeen bekend is.
Hoewel vrouwen in financiele aangelegenheden dezelfde rechten hebben als mannen, is dat niet het geval op andere rechtsgebieden als familierecht, erfrecht, rechtspleging en publiekrecht. Zoals in het geval van niet-moslims en slaven sluit de
inferieure status van vrouwen hun wettelijk gezag over vrije
mannen uit.
Tot zo ver dit korte overzicht van bepaalde aspecten van het
islamitisch persoonsrecht. Duidelijk is dat het bereik daarvan
niet universeel is maar beperkt blijft tot islamitisch gebied en
dat de sjari'a het principe van wettelijke gelijkheid van natuurlijke personen op het eerste gezicht niet erkent. Desondanks
zijn er echter belangrijke noties van universaliteit en gelijkheid
in de sjari 'a. Daarvoor moeten we kijken naar de rechtstheorie,
de oesoel al-fikh. Hierin vinden we enkele basisprincipes die
kunnen worden beschouwd als uitdrukking van het idee van
universaliteit van de wet en een zekere elementaire gelijkheid
van alle mensen. D e belangrijkste is dat alle mensen begiftigd
zijn met rechtspersoonlijkheid en daarom een zelfstandig onderwerp van recht zijn. Dit is een vereiste voor rechtsbevoegdheid. D e volgende passage uit een veertiende-eeu ws hanafidsch
werk over rechtstheorie kan dit punt illustreren:
De bevoegdheid van een mens f.../ in juridische pn betekent
lijn vermogen om wettelijke rechten en verplichtingen aan te
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gaan [met andere woorden, lijn wettelijke bevoegdheid—
R.P.]. Dit is een verantwoordelijkheidgedragen door ieder
mens aangezien God- Die machtig en verheven is—fons]
heeft verkondigd: 'Wij hebben de toevertrouwde taak aan de
hemelen, de aarde en de bergen aangeboden, maar ^ij weigerden haar te dragen en schrokken ervoor terug. De mens droeg
haar...' (x'i:y2) [...] Wettelijke bevoegdheid (^ahliyyaat alwoedjoeb^ is gebaseerd op het bestaan van rechtspersoonlijkheid (dzwcimz.) [...] aangezien rechtspersoonlijkheid het
middelpunt vormt van verplichtingen en rechten. Op basis
hiervan kunnen alleen mensen verplichtingen aangaan en niet
de levende we^ens die geen rechtspersoonlijkheid bezitten.
Zodra een mens wordt geboren, heeft hij een rechtspersoonlijkheid en is in staat rechten en verplichtingen te hebben. [...] Dit
is gebaseerd op de belofte fgedaan door God] in het verleden.
Het is derhalve leker dat de mens rechtspersoonlijkheid beiit,
hetgeen in juridische ^in wil ^eggen, de kwaliteit waardoor
een persoon in staat wordt gesteld iich^elf en anderen te binden. Deie lekerheid is het resultaat van de belofte in het verleden die gedaan is tussen de dienaars en de Heer, omdat God
ons in Zijn woorden bericht heeft: 'En toenjouw Heer uit de
kinderen van Adam, uit hun lendenen, hun nageslacht nam en
hen over ^ich^elfliet getuigen: "Ben Ik niet jullie Heer i'" Zij
leiden: "Ja ^eker, wij getuigen. " Zodat lij niet op de opstandingsdag {ouden kunnen ^eggen: "Hierop hadden wij niet
gelet."
(y:iy2).'''
Uit deze tekst blijkt dat het islamitisch recht is gebaseerd op
de notie dat God ieder mens gelijkelijk heeft bedeeld met
rechtspersoonlijkheid. Deze aangeboren en universele rechtspersoonlijkheid kan niet ongedaan worden gemaakt, maar wel
worden aangetast door toevallige eigenschappen — zoals ongeloof of slavernij - d i e vervolgens resulteren in een verminderde rechtsbevoegdheid. Een andere aanwijzingvoorhetuniversele karakter van het islamitisch recht is de mening van de

91

sjafi'ieten en veel hanafieten dat de voorschriften van de sjari 'a
zich richten op de gehele mensheid. De seculiere voorschriften
van het islamitisch recht {ahkaam ad-doenjd) zijn op islamitisch
grondgebied zowel bindend voor moslims als niet-moslims.
Met betrekking tot religieuze regels bestaat er een gezaghebbende visie dat deze universeel zijn en de gehele mensheid
aangaan, ongeacht iemands status, geslacht of religie. Dit betekent dat niet-moslims zullen worden gestraft in het hiernamaals, niet alleen omdat ze zich niet tot de islam hebben bekeerd, maar ook omdat ze de bevelen van de sjari 'a niet hebben
opgevolgd.'^
Hoewel deze universaliteit zich niet uitstrekt tot andere terreinen van de sjari'a en er in de praktijk wettelijke verschillen
bestaan tussen verschillende categorieen personen, is er dus
sprake van een dieper fundamenteel niveau, waarop de sjari'a
kan worden beschouwd als universeel en gericht op de gehele
mensheid en gebaseerd op een essentiele gelijkheid van alle
mensen.

ELEMENTAIRE RECHTEN BESCHERMD
DOOR HET ISLAMITISCH RECHT

Om vast te stellen welke elementaire rechten en juridische
waarden het klassieke islamitisch recht beschermt, wil ik ongelijke juridische verhoudingen tegen het Iicht houden waarin de
ene partij een vrijwel volledige controle heeft over de andere en
gerechtigd is om gehoorzaamd te worden. De grenzen die de
wet stelt aan de macht van de controlerende partij zou ons lets
over die elementaire rechten en juridische waarden kunnen
zeggen. Het eerste rechtsdomein dat de aandacht verdient is
uiteraard hetconstitutionele recht, waarbij het individu wordt
geconfronteerd met de almachtige staat. De doctrine van onvervreemdbare rechten van de burger tegenover de staat werd
voor het eerst geformuleerd in West-Europa en Amerika. Bin-
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nen de islam is het constitutionele recht echter niet goed ontwikkeld. De standaard tekstboeken van dtfikh hebben geen
speciale hoofdstukken over het onderwerp en de eerste uiteenzetting daarover werd pas in 1050 opgesteld, toen al-Mawardi
z\]nal-Ahkaam as-Soeltaniyya ('De regels van staatsmanschap')
schreef. Dit werk, evenals enkele die daarna verschenen, bespreekt de organisatie van de regering en de plichten van de
heerser in plaats van de rechten van het individu tegenover de
heerser. De meeste auteurs stellen dat de heerser gebonden is
aan de .yari 'a, die hij ten uitvoer moeten leggen, en dat de plicht
van onderdanen om te gehoorzamen ophoudt wanneer het
uitvoeren van de orders van de heerser het plegen van een zonde met zich meebrengt. Deze principes zijn echter niet uitgewerkt tot lets dat lijkt op een verklaring van de rechten van de
onderdanen.
Belangrijker in dit verband zijn echter rwee andere wetsrelaties die behoren tot het terrein van het civiele recht, te weten het
huwelijk en slavernij. Mijn bedoeling is de basale en onvervreemdbare rechten vast te stellen van vrouwen tegenover hun
echtgenoten en die van slaven ten opzichte van hun meesters.
Natuurlijk verschillen deze verhoudingen aanzienlijk van de
verhouding tussen de staat en zijn onderdanen, die het raamwerk vormt van de westerse mensenrechtendoctrines. Het
grootste verschil is naar mijn mening dat de verhouding mssen
staat en onderdaan anoniem en onpersoonlijk is, terwijl beide
andere verhoudingen uitdrukkelijk persoonlijk zijn, niet in de
laatste plaats vanwege affectie en fysieke nabijheid. Een groot
deel van de interactie binnen deze verhoudingen blijft dan ook
buiten de sfeer van het recht, althans het recht in westerse zin.
Niettemin bespreken de klassieke islamitische juristen deze
verhoudingen wel vanuit het standpunt van het recht en zij
definieren de grenzen van wettig gedrag voor zowel de echtgenoot met betrekking tot zijn vrouw als voor de meester ten
opzichte van zijn slaaf. Ik wil deze grenzen hier nader beschouwen om vast te stellen welke onvervreemdbare rechten door de
sjari'a worden gewaarborgd.
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HET HUWELIJK

Laten wij eerst kijken naar de verhouding tussen de echtgenoten. Een van de wettelijke gevolgen van het huwelijkscontract
is dat de echtgenoot verplicht is in het onderhoud van zijn
vrouw te voorzien. Anderzijds kan hij, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, aanspraak maken op de huwelijkse macht.
Na sluiting van het huwelijkscontract en betaling van de directe
bruidsschat kan de echtgenoot zijn vrouw verzoeken 'zich te
geven' {tasliem najsiha) aan hem, of'zich aan hem ter beschikking te stellen' {tamkien najsiha) op voorwaarde dat zij in staat
is tot seksueel verkeer of daarnaar verlangt en dat hij haar adequate behuizing kan bieden. Zichzelf aan hem ter beschikking
stellen betekent in de eerste plaats dat zij in het echtelijk huis
gaat wonen, ten tweede dat zij onder zijn macht komt, hetgeen
soms wordt aangeduid met opsluiting of bewaring {ihtibaas), en
ten derde dat zij beschikbaar is voor seksueel verkeer. Als een
vrouw zich na afsluiting van het huwelijkscontract niet aan haar
echtgenoot ter beschikking stelt en daar geen goede reden voor
heeft, verliest zij haar recht op onderhoud. Hetzelfde geldt als
zij zich zonder goede reden aan zijn toezicht onttrekt, gewoonlijk door het echtelijk huis zonder zijn toestemming te verlaten
of door niet aan zijn verzoeken te voldoen. Zij wordt dan beschouwd als opstandigof ongehoorzaam. In dit verband behandelen de boeken van dejikh enkele vragen. De eerste is wanneerzij wettelijk kan weigeren zich onderzijn toezicht te stellen
of zich aan zijn toezicht kan onttrekken. De tweede vraag is of
de echtgenote, zelfs als zij wettig handelde door te weigeren
zich onder toezicht van haar echtgenoot te stellen of zich daaraan te onttrekken, het recht op onderhoud behoudt. Tenslotte
specificeren de juristen de wettelijke maatregelen waarover de
echtgenoot beschikt om zijn vrouw tot instemming te dwingen
als zij ongehoorzaam is maar het echtelijk huis niet verlaten
heeft.
Uit de teksten over deze onderwerpen'° blijkt dat een echt-
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genote de volgende elementaire rechten bezit waarop haar
echtgenoot geen inbreuk mag maken:
1. Het recht om niet onderworpen te worden aan daden die
haar gezondheid kunnen schaden." Bewust heb ik niet de
term 'recht op fysieke integriteit' gebruikt, aangezien een
getrouwde vrouw (net als een vrouwelijke slaaf) niet
gerechtigd is gemeenschap te weigeren, tenzij daarvoor
een wettig excuus bestaat, zoals ziekte dan wel lichamelijk
of psychologisch onvermogen om gemeenschap te hebben."
2. Het recht om aan religieuze plichten te voldoen. De
proef op de som is hier uiteraard de verplichting van de
haddj (pelgrimage naar Mekka). De juristen zijn het erover eens dat een echtgenote het recht heeft om de haddj te
volbrengen indien dat voor haar een religieuze plicht is,
zelfs zonder toestemming van haar echtgenoot, op voorwaarde dat zij in het gezelschap van een naast familielid
reist. In dat geval is de echtgenoot echter niet verplicht
voor haar levensonderhoud te betalen.'' Indien zij vast
gedurende de ramadan mag de echtgenoot haar overdag
niet verzoeken om gemeenschap. Dit recht om religieuze
plichten uit te voeren geldt ook voor niet-islamitische
echtgenotes.'^
3. Het recht om haar persoonlijke eigendommen te bezitten en te beheren.
4. Het recht om relaties te onderhouden met ouders en
verwanten."
5. Het recht op wettige sociale omgangbinnenshuis. Hoewel de echtgenoot gerechtigd is zijn vrouw binnen het
echtelijk huis te houden, heeft zij het recht om niet alleen
te zijn. Indien er geen kinderen of slaven zijn, heeft de
echtgenote recht op een vrouwelijke gezel."^
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•
SLAVERNIJ

De aard van de wetsrelatie tussen een slaaf en zijn meester is
compleet anders dan het huwelijk. Het huwelijk vormt een
overeenkomst tussen twee rechtspersonen die krachtens dit
contract rechten en plichten tegenover elkaar verkrijgen. De
band van slavernij is niet gebaseerd op een contract tussen de
eigenaar en diens slaaf. De slaaf is eerst en vooral eigendom.
Zijn meester heeft recht op de voortbrengselen van zijn arbeid.
Met vrouwelijke slaven heeft de meester recht op seksueel verkeer. Aangezien de slaaf echter begiftigd is met rechtspersoonlijkheid en zijn rechtsbevoegdheid niet geheel verloren heeft,
bezit hij of zij bepaalde rechten, die eveneens kunnen worden
afgedwongen aan de eigenaar. De behandeling van deze rechten in de boeken van dtfikh is tamelijk beknopt, maar het is
mogelijk bepaalde elementaire rechten te onderscheiden;
I. Het recht op leven. Het bestaan van dit recht ten opzichte van derden is overduidelijk. Het leven van een slaaf is,
zoals dat van alle andere wettige ingezetenen van het
islamitisch grondgebied, beschermd door zijn isma. Indien
iemand deze bescherming schendt, kan de eigenaar van de
slaaf hem vervolgen en binnen het hanafitisch recht zelfs
het leven van de moordenaar opeisen als de moord opzettelijk en onwettig was. Indien er sprake was van een ongeluk kan de eigenaar bloedgeld eisen, dat voor een slaaf
gelijk is aan diens marktwaarde. Aangezien de eigenaar
van de slaaf optreedt als 'wreker' {wall ad-dam), ontstaat
er een procedureel probleem wanneer hijzelf de slaaf heeft
gedood. De meeste juristen bevestigen dat, hoewel hij niet
veroordeeld kan worden tot vergelding of tot het betalen
van bloedgeld, de staat hem kan straffen krachtens ta '^ier.'^
Verder omvat het recht op leven het recht om in leven gehouden te worden. De slaaf heeft een afdwingbare eis tegenover zijn eigenaar om te worden onderhouden (inclu-

96

sief de kosten van medische behandeling) die onafhankelijk is van de vraag of de slaaf al dan niet heeft gewerkt.
Hij mag nemen wat hij nodig heeft van de bezittingen van
de eigenaar als de eigenaar afwezig is of weigert het hem te
geven. In tegenstelling tot het recht op onderhoud van een
echtgenote, verliest een slaaf dit recht niet in geval van
ongehoorzaamheid. Indien de eigenaar hem niet kan onderhouden en de slaaf niet kan worden verkocht of verhuurd, kan de slaaf voor zijn levensonderhoud aanspraak
maken op de schatkist.'"
2. Het recht om niet onderworpen te worden aan daden
die de gezondheid kunnen schaden."' Zoals in het geval

van het huwelijk, houdt dit recht niet in dat een vrouwelijke slaaf kan weigeren om gemeenschap te hebben zonder wettig excuus.
3. Het recht om religieuze plichten als bidden en vasten
gedurende de ramadan te vervullen. Dit houdt niet het
recht in om de haddj te volbrengen, aangezien de haddj
niet verplicht is voor een slaaf, die geen beschikking over
financiele middelen heeft en niet vrijelijk over zijn lichaam
kan beschikken. Mannelijke slaven kunnen evenmin deelnemen aan de Djihaad zonder de goedkeuring van hun
meester, vanwege het risico dat hij zijn bezit verliest.""
4. Volgens sommige rechtsscholen hebben mannelijke
slaven recht op wettige seksuele gemeenschap. Op verzoek van de slaaf moet de meester hem van een vrouw
voorzien."
5. Vrouwelijke slaven hebben het recht voor hun jonge
kinderen te zorgen. Gedurende deze periode is de overdracht van het eigendom over haar eigen persoon zonder
dat van haar kind van nul en generlei waarde."
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CONCLUSIE

In mijn poging om via analyse van de klassieke^X:A bepaalde
elementaire waarden en onvervreemdbare rechten te achterhalen die verband houden met de moderne idee van de rechten
van de mens, heb ik niet willen oordelen of veroordelen. In
mijn inleiding heb ik benadrukt dat het zinloos is het klassieke
islamitisch recht te meten aan hedendaagse waarden en maatstaven. Mijn doel was dan ook niet om te bewijzen dat het islamitisch recht de mensenrechten altijd beschermd heeft, noch
dat het islamitisch recht in essentie onverenigbaar is met de
notie van mensenrechten. Wat ik wilde aantonen is dat het
islamitisch rechtbepaalde basale waarden en onvervreemdbare
rechten erkent. De inhoud van deze waarden en rechten moet
worden gezien tegen de historische achtergrond van de periode
waarin het islamitisch recht tot stand kwam en zich ontwikkelde.
Het bestaan van deze rechten kan echter uitgangspunt zijn
voor een debat over een nieuwe interpretatie van het islamitisch
recht: een interpretatie die de mensenrechten erkent en beschermt zoals deze tegenwoordig internationaal worden aanvaard. Dit debat moet echter in de eerste plaats door moslims
zelf worden gevoerd.
Vertaling: Michiel Beker
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