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Rudolph Peters 

U n l v e r s i t a i r nooMdoeerrt vakgrom Arebiache en Islamttlachs studlSn 

Unlvers l te l t van Amttrdam 

GODS WET OF 'S MENSEN WET: OE EGYPTISCHE POLITIEK EN DE 

TOEPASSING VAN HET ISLAMITISCHE RECHT 

SInds het begin van de Jaren zeventig Is toepassing van de sharl'a een 

c e n t r a a l thema In de Egypt lsche p o l l t l e k . Oorspronkel l jk slechts 

geprcpageerd door ccposlt lonele Islamltlsche groepen, kreeg het als slogan 

zo'n pcpular l te l t dat de regerlng zlch n iet meer a f z l j d i g kon houden. Na 

1976 ontstond er In en rond het parlement een deels door de regerlng 

gestlmuleerde koortsachtlge a c t l v l t e l t op het gebled van de codlf icatle van 

de sharl 'a. HIeraan kwam In het begin van de Jaren tacht ig plotsel ing een 

eind, weer onder druk van de regerlng. In d i t a r t l ke l w l l Ik aandacht 

schenken aan de ontploolde wetgevende a c t l v l t e l t e n en het debat over de 

toepassing van de sharl 'a. 

Speclale aandjicht k r l j g t het beleld van de reger lng In deze zaak om 

meer Inzlcht t e krIJgen In het belang van de Islam voor de legl t lmat le van 

de overheld. In de appendix zaI een overzlcht gegeven worden van de 

verschl l lende ontwerpen op het gebled van het Islamltlsche strafrecht . 

Door de Invoerlng aan het eind van de vor lge eeuw varr een codlf Icatie 

d ie In essentle cp Frans recht terugging. Is het Egyptlsche rechtsstelsel 

grotendeels gesecularlseerd. Alleen op het gebled van het personerv-, 

f a m i n e - en er f recht en het recht betref fende de godsdienstlge stichtlngen 

werd voor mosllms de sharl'a nog toegepast door de re l lg leuze rechtbanker^ 

d ie t o t 1956 naast de seculaire rechtbanken bleven bestaan. Aanvankelljk 

waren er wel stemmen opgegaan om althans het burger l i jk wetboek t e 

baseren cp de sharl 'a. Turkl je was hier al In voorgegaan met de In 1876 

ultgevaardlgde Mecelle, d ie een codl f Icat le van Is lam It Isch burgerlijk recht 

was. Toen In Egypte echter eenmaal de keuze voor Frans recht gemaakt 

w a * verstomde de ccposl t le . 

Dtt veranderde echter met de cpkomst van Islamltlsche po l l t leke 

groepen - vooral de Mosllm Broeders - In de Jaren der t lg . Een van hun 

leuzen was 'de Koran Is onze grondwet'. want z l j streefden naar een 

Islamltlsche s taat en een Islamltlsche orde; gekenmerkt door toepassing van 

de sharl 'a. Het Is echter me t duldel i jk wat de Mosllm Broeders zlch 
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concreet voorstelden b i j de Idee van toepassing van de sharl'a. In het 

algemeen was men het trover eens dat het nIet ging om toepassing van de 

regels van oen bepaalde rochtsschool (madhhab), zoals noergeiegd In de 

klassleke f Iqh-werken. Meestal werd er gesproken over nieuwe wetgeving, 

die door middel van Interpretatle, Idjt ihad, op basis van het algemeen 

belang, maslaha. u l t de algemene prlnclpes van de sharl'a moest worden 

afgeleld. Maar wat precles die algemene prlnclpes waren werd zelden 

gespocif Iceerd: gaat het hierbl j om een aantal algemene rochtsadagla. om 

meer ethlsche prlnclpes (zoals het beglnsel van de soclale rechtvaardlgheld). 

of, tenslotte om regels zoals die t e vinden z l jn In de Koran? 

In het laatste geval kan men elgenl l jk nauwell jks spreken van algemene 

regels, aangezlen de wetgevende bepallngen In de Koran meestal zeer 

gedetall leerd z l jn . 

Hoewel de Mcsllm Broeders v r l j vage Ideeftn hadden over Invoerlng van 

de sharl'a In haar geheel, prcpageerden z l j wel een aantal concrete 

Jurldlsche hervormlngen om het bestaande systeem meer In overeerstemmlng 

met de sharl'a t e brengen. Cp het gebled van het burger l i jk recht gIng het 

om I n v o e r l n g van de n i e t l g h e l d v a n r e n t e b e d i n g e n en van 

kansovereenkomsten, zoals verzekerlng. Verder IJverde men >*xr een s/ertxxi 

van de verkoop en het gebrulk van alcohollsche d-anken en een strengere 

zedelljkheldswetgevlng. Over de toepassing veui het Islamltlsche strafrecht 

bestooden er verschll lende cpvatt lngen. 

Het Islamltlsche strafrecht bestaat u l t d r ie onderdelen. In de eerste 

plaats z l jn daar de In de Koran st rafbaar gestelde de l l c tea de hudCd 

(enkelvoud hadd). Het gaat hIer om amputatle van de hand In geval van 

d iefs ta l , amputatle van hand en voet o f doodstraf voor de plegers van 

gewapende overvallen, geseling of stenlging voor degenen die zlchsctviWIg 

maken aan onwett ig geslachtsverkeer, geselstraf voor het gebrulk van 

alcohollsche dranken en voor ongegronde beschuldlging van onwett ig 

geslachtsverkeer en tenslot te de doodstraf voor geloofsafval . Een tweede 

categorle bestaat u l t de vergeldlngsstraf fen blJ doodslag en verwonding 

(qlsas). HIerblJ wordt de dader cp dezel fde wl jze omgebracht of varwond ats 

z l jn slachtoffer, tenz l j het s lachtof fer-of z l j n nabestaanden genoegm nemen 

met een f Inanclfile compensatle, het bloedgeld (dlya). Het laatsbe en yootste 

onderdeel van del Icten wcrdt gevormd door handel ingen d ie door de heerser 

strafwaardig worden geacht ( ta 'z i r ) . 

Wat be t re f t de toepassing van de hadd-straffen bestonden er onder de 

Mcsllm axieders twee verschll lende cpvatt lngen. Er waren er d ie d I t 

tpejulchten en verwachtten dat door Invoerlng van deze s t ra f f en de 

vel l lgheld zou toenemen en de c r im lna l l t e l t zou dalen. DaartolJ werd vaak cp 
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het voorbeeld van Saudi Arable gewezen, waar dlt strafrecht al enlge tijd 

werd toegepast. Anderen waren echter van mening dat de straffen vocr 

dlefstal en gewapende overval pas Ingevoerd zouden moeten werden wameer 

de Islamltlsche orde gevestlgd zou zljn en er soclale rechtvaardlgheld zou 

heersen en echte armoede zou zljn ultgebannen^ 

De vervolging van de Mosllm B-oeders tijdens het bewind van Nasser, 

waarblj een aantal van hun lelders ter dood gebracht werden en velen van 

hun gevangen gezet werden of het land moesten ontvluchtea maakte dat 

het thema van de Invoerlng van de sharl'a naar de achtergrond verdween. 

Wellswaar had een aantal leden van het rellgleuze establBTnerrt onmkjdellljk 

na de jull-revolutle van 1952 voorzlchtlge voorstelleri In deze richting 

gedaan, maar deze a^Jlratles werden al snel de kcp Ingedrukt door de 

nieuwe revolutlonalre regerlng, die Het weten geen voorstander te zljn van 

Ingrljpende hervormlngen van het geldende seculaire recht^. 

Deze situatle veranderde echter rond 197D. Teleurstelllng over de 

nederlaag in de Junl-oorlog van 1967, door velen beachouwd als een 

resultaat van het mislukken van het seculaire en social istlsche natkrallsme; 

de heersende Ideologic van de Nasser-perlode, gaf Islamltlsche polltlek me&-

wind In de zellen. ZIJ betoogden dat de nederlaag te wljten was geweest 

aan het verlaten van do Islam als polltleke Ideotogle en als richtsnoer voDr 

do organlsatle van de maatschapplj. Nassers opvolger, Sadat, ondersteunde 

verschi I lende van deze Islamltlsche organlsatles om I Inkse en Nasser Istlsche 

ccposltlonele groepen te bestrljden. Gevangen Mosllm Broeders werden op 

vrl je voeten gesteld en velen van hun kooden weer terugkeren ult 

balllngschap. Tegelljkertljd maakte de regerlng meer gebrulk van rellgleuze 

symbolen en gaf ze de Islam een rulmere plaats In de polltlek. Een 

voort)eeld hlervan Is art. 2 van de In 1971 aangeromen nieuwe grondwetOlt 

bepaalde met alleen dat Islam de godsdienst van de staat Is-deze bqaallng 

had ook In vroegere grondwetten gestaan - , maar ook dat de beglnselen van 

de sharl'a een voorname bron van de wetgeving vormen^. 

In deze per lode w Int het thema van de toepassing van de sharl'a weer 

aan polltlek belang. Aan de hand van de urgentle en de betekenis die zlj 

hieraan hechtten, kan men binnen de Egyptlsche polltlek in deze perlode 

verschll lende richtlngen onderschelden. Aan de ene kant staan de 

Islamltlsche polltleke groeperlngen in \«-3Chlllende jra^itles van radlcalltett. 

Voor hen Is toepassing van de sharl'a de kern van hun polltlek program en 

van hun cpposltle tegen de heersende polltleke orde. het vestlgen van een 

cp de sharl'a gefaaseerde polltleke, soclale en economische orde zien zlj als 

een panacee tegen alle kwalen waaraan de Egyptlsche maatschapplj lljdt. 

Toepassing van het Islamltlsche recht duldt In deze cptiek geen ultstel dasr 
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dlt bIJ ultstek het middel Is om de maatschacplj In Islamltlsche zin te 

hervormen. De meest radlcale van deze stromlngen beschouwen de bestaande 

wetten als onverblndend omdat zl j In strljd zljn met de sharl'a. De politlcl 

die verantwoordelljk zljn voor het voortbestaan van dlt stelsel zljn in hun 

ogen ongelovlgen, hetgeen net gebrulk van geweld tegen hen geoorioofd 

maakt^. 

Meer gematlgde Islamltlsche stromlngen, zoals de ypep van de Mosllm 

Breeders rond het blad al-Da'wa, IJveren voor Invoerlng van de sharl'a docr 

mlddel van wetgeving via het bestaande polltleke systeem. Vocr hj-i Is Saudi 

Arable het grote voorbeeld en zl j zljn geen voorstanders van Ingrljpende 

soclale en economlsche hervormlngen. ZIJ vormden de drijvende kracht 

achter de islamltlsche Inltlatlef-wetsvoorstellen In hetoorlemerrt (Madjlfcsal-

Sha'b), waarvan verschlllende leden met hun streven sympatlseerden. 

Aan de andere kant van het polltleke spectrum bevlnden zlch de 

tegenstanders van toepassing van de sharl'a. bestaande ult gesecularlseerde 

mosllms en de kcpten. In de locp van de Jaren zeventig brokkelde hun 

Invloed geleldelljk af als gevolg van de toenemende Islamlsering van de 

polltlek. 

Het grootste deel van het pel Itleke establ ishment bevond zlch tussen 

deze ultersten. Werkend binnen een vrljwel geheel gesecularlseerd polltlek 

systeem dat z l j In stand wensten t e houdea zagen zlj toch het belang van 

de Islam In als ultdrukklng van de Egyptlsche cult i rele Identltelt, en 

daardoor, als middel om het regime sterker te legltlmeren. Toen onder 

Invloed van de cpkomst van de Islamltlsche cpposltle de legltlmatle van het 

bewind onder druk kwam te staaa was het gedwongen om zelf met een 

programma tot Invoerlng van de sharl'a te komen. 

De posltle van het rellgleuze establishment, vertegenwoordlgd doer de 

lelders van de Azhar Unlversltelt, was noolt ver verwijderd van dat van de 

regerlng. Toen duldelijk werd dat z l j begon In te stemmen met de Idee van 

de Invoerlng van de sharl'a, gIng de Azhar zelf vol enthouslasme aan de 

slag. DaarblJ speelde co do achtergrond ook dat de lelders van deze 

Instelllng verwachtten dat de werkgelegenheld voor de afgestudeerden aan 

de rellgleuze facultelten hierdoor toe zou nemen. 

Vanaf 1962 zljn een aantal Inltlatlefvraorstellen tot Invoerlng van 

Islamltlsche wetgeving bIJ het Parlement Ingedlend door leden die met de 

Mosllm Broeders sympatlseerden. Met een ultzonderlng heeft geen van deze 

voorstellen de eindstreep gehaald. Via de voorzltter en de vasteoommlssles 

hoeft de regerlng talrl jke mogelljkheden tot manlpulatle. De belangrljkste 

daarvan Is gebaseerd cp art. 61 van het Reglement van Orde (al-La'Iha a l -
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Dakhlllyya). dat bepaalt dat de voorzltter lnltlatlefvocrsbeller> verwljst naar 

de Vaste Commlssle voor Inltlatlefvoorstellen en Klachten (Ladjnat a l -

Iqtlrahat wa-l-ShaKawa) dat de bevoegdheld heeft om de voorstellen al dan 

nlet naar de betreffende vaste commlssle te verwljzen^. Via deze weg 

verdwenen de regerlng nlet welgevalllge vocrstellen In stofflgetuxeouladen 

om er, ondanks aandrlngen van de Indleners, noolt meer ult te komen. Een. 

andere mogelljkheld voor de regerlng was om zelf met een voorstel over 

hetzelfde onderwerp te komen en daarmee do bohandeling van het eerste 

voorstel te blokkeren^. 

Het eerste Inltlatlef-voorstel betrof het Islamltlsche strafrecht en wlWe 

annputatle van de rochterhand Invoerlng als straf voor diefstal^. Een Jaar 

daarop. In 1973, werd een voorstel Ingedlend dat beoogde dameskapsalonste 

verb leden mannelljke kappers In dienst te hebben, aangezlen, volgens de 

Indleners, de islam het aarraken van vrouwen door nlet tot hun famine 

behorende mannen verbledt^. HIerblJ dient aangetekend to werden dat In het 

Egyptlsche volksloewustzljn dameskapsalons In een kwade reuk staan en 

beschouwd worden als plaatsen waar gehuwdo vrouwen oontacten leggen 

voor boltenechtelljke relatles. In hetzelfde Jaar werd eerv \ocrsbel Ingedlend 

om do consunptle; productio et> verkocp van alcohollsche dranken. t e 

verbleden. Hlervan zou slechts ultgezonderd zl jn de consumptle docE 

bultenlanders In toerlstenhotels en betaald met harde valuta. Deze wet WOTI 

ultelndelljk wel door het parlement In behandellng genomen maar onder 

druk van de regerlng zo gewljzlgd dat er welnig van de oor^jronkelljka 

Intentle van de indlener overbleef. De ultelnbolljkorversledlecp 1 augustus. 

1966 van kracht werd, bepaalde slechts dat de consumptle van alcorollschoi 

dranken In cpenbare gelegenheden vertxxJen was, met ultzonderlng van 

toerlstlsche etabllssementen, waarblj geen onderscheld meer werd gemaakt 

tussen Egvptenaren en bultenlanders?. 

Het effect van deze wet Is ulterst gering, zoals een leder die de leuitste 

Jaren In Egypte Is geweest heeft kunnen constateren. Zelfs in de locale 

bars, waar zlch doorgaans geen toerlst waagt, worden alcohollsche dranken 

vrljell jk geschonken. 

Begin 1976 werden twee Inltlatlefvoorstellen Ingedlend Inzake Invoerlng 

van het renteverbod. De sharl'a verbledt het bed Ingen van rente cp 

geidlenlngen, een vertxjd dat eeuwenlang via ingenleuze wettelljke 

constructles Is ontdoken. Slnds eInd vorlge eeuw wordt hierover onder 

Mosllms een prlnclpieie discussle gevoerd. De hervormer Muhammad 'Abduh 

heeft In een fatwa verklaard dat rente op spaardeposlto's geoorioofd zou 

zljn. In eenserle lezlngendle In 1912 gehoudon werden naar aanleWlng van 
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plannen om een natlonale bank met Egyptlsch kapltaal op te rlchten, 

achtten een aantal rellgleuze geleerden een matlge rente geocrloofd, ofwel 

omdat deze bulten het Koran Ische verbod van woeker zou vallen, ofwel met 

een beroep co de noodzaak der tljden, die verboden zaken geoorioofd kan 

maken'O. Deze Inzlchten werden echter nlet overgenomen door de Mosllm 

a-oedersi die vanaf de Jaren dertlg voor een renteverbod IJverden. In deze 

lljn llgt het voorstel Ingedlend door Shaykh Salah Abu Isma'll. een met de 

Mosllm a-oeders sympatlserend parlementsI Id. Dlt ontwerp", In de verm van 

een wljzlglngswet op het Burgerlijk Wetboek, wllde rentebedingen 

ongeoorloofd en nietig maken. Om toch In de behoefte aan kapltaal te 

kunnen voorzlea stond het voorstel wel 'Investerlngslenlngen' (qard 

Istlthmarl) toe, d.w.z. rislcodragende lenlngen, waarblj de credlteur 

beschsuwd werd als stil le vennoot In een volgens de sharl'a wel toegelaten 

commandltaire vennootschap (mudaraba). Dlt Is trouwens de constructle 

waarmee de tegenwoordig zo pcpulaire Islamltlsche Investerlngsbanken ook 

werken. Volgens Abu Isma'lls voorstel moesten bankdeposlto's en 

bankkredleten ook beschouwd worden als 'Investerlngslenlngen'. Invoerlng 

van dlt voorstel zou Ingrljpende gevolgen hebben gehad voor de Egyptlsche 

oconomi© en do In het kader van de Cpen Deur-polltiek door de regerlng 

gestlmuleerde bultenlandse Investerlngen sterk afgeremd hebben-. Om dlt 

voorstel te blokkeren werd onmlddollljk cp Instlgatle van de regerlng een 

tegenvoorstel Ingedlend door de vice-voorzltter van het parlement en 

voorzltter van do Vaste Commlssle voor Coostltutlonele en Wetgevlngszakea 

DJamal al- 'Utayfl '2. Hoewel het voorstel op het eerste gezlcht wat 

grimmlger oogt doordat het het maken van rentebedingen strafbaar stelt Is 

anderzljds de angel ult het renteverbod gehaald, aangezlen het bepaalt dst 

dl t verbod alleen geldt voor lenlngen tussen prlv* personen. De f Inancieie 

transactles tussen banken, bedrljvea overheldslnstelllngen en dergelljke, 

zouden hler dus bulten vallen. Door de Indlening van dlt voorstel kon het 

eerste In de IJskast gezet worden. Hoewel 'Utayf I's ontwerp goedgekeird 

werd door de Vaste Commlssle voor Constltutlonele en Wetgevlngszaken. Is 

het noolt door het Parlement In behandellng genomen'3. 

De stroom van Inltlatlefvoorstellen omvatte verder de volgende 

ontwerpenr 

- Wetsontwerp cp 7 januarl 1976 Ingedlend door Isma'll 'All Ma'tua 

afgevaardlgdo voor Oena en hoogleraar aan de letterenfacultelt van dot 

Unlversltelt van Cairo, tot wljzlging van een aantal artlkelen van het 

Wetboek van Strafrecht om deze In overeenstemming te brengen met hst 

Islamltlsche strafrecht''*. (Voor de beapreklng hlervan, zle de appendix). Dlt 

voorstel werd cp 7 maart lSf76 verwezen naar de Vaste Commlssle voor 

file:///ocrsbel
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Constl tut lonele en Wetgevlngszaken. maar kwam, ovoreenkomstig de 

bepallngen van het Reglement van Orde t e vervallen door het cverlljden van 

de Indlener co 13 Jull igT/'S. 

- Wetsontwerp tot Invoerlng van do zakat, de Islamltlsche belastlng. Dlt 

voorstel werd cp 24 September 1377 naar de Vaste Commlssle voor 

Economlsche Zaken verwezen. 

- Wetsontwerp tot straf baarste I ling van het In het cpenbaar breken van de 

vasten gedurende de maand Ramadan, In September 1377 Ingedlend door 

Shaykh Salah Abu Isma'll. 

- Wetsontwerp ter beschermlng van de vrouw en de maatschapplj tegen 

verleldlngen en perversles, Ingedlend In JunI 1977. Doel van dit onderwerp 

was om een aantal Islamltlsche zedelljkheldsnormen met betrekklng tot de 

omgang tussen mannen en vrouwen dwingend op te leggen. Het ontwerD 

bepaalde onder meer dat er In het cpenbaar vervoer aparte mannen- en 

vrouwenafdellngen moesten komen. dat een zelfde schelding aangebracht 

moest worden in collegezalea dat studentes verpllcht waren om Islamlttsite 

kleding te dragen, dat het vrouwen nlet toegostaan zou zljn om in bepaalde 

beroepen zoals privft secretaresse en stewardess werkzaam t e zljn, dat 

dameskapsalons waar mannen werkzaam zljn gesloten dlenden te worden en 

dat prikkelende reclameborden van de straten dlenden te verdwljnen'^. 

Geen van doze voorstellen heeft de agenda van de plenaire zittlngen van 

het parlement gehaald. 

Onder druk van de Islamltlsche cpposltle was inmlddels de 

regerlnggxjlltlek met betrekklng tot Invoerlng van de sharl'a veranderd'"^. 

Cp 20 november 1375 stelde de Minister van Justltle een commlssle in ondor 

voorzltterschap van de president van het Hof van Cassatio om wetgeving In 

overeenstemming met de sharl'a voor t e berelden. Deze commlssle 

produceerde tussen 1376 en 1378 oen aantal voorstellen cp het gebled van 

het sbrafrecht'S. Tegelljkertljd werd ook oen wljzlging van art. 2 van de 

Grondwet voortiereld. I3e nieuwe formulerlng. die bepaakle dat de beglnselen 

van de sharl'a de voomaamste bron van wetgeving vormdea en nlet meer 

een voorname bron van wetgeving, do bewoordlng van de Grondwet van 

1971, werd cp 22 mel 1980 blJ referendum aangenomon'3_ Q^ regerlng wllde 

hiermee de grotere betrokkenheld van de staat bIJ het proces van 

Islamlsering van do wetgeving benadrukken. De praktische Jurldlsche 

conseguentles van de nieuwe formulerlng waren echter nlet gereel auktellK 

Van verschi I lende zijden werd betoogd dat het gewljzlgde artlkel nlet alleen 

een cpdracht aan de wetgever beoogde, maar ook do nietlgheld van 

bestaande wetgeving die In strljd Is mot do sharl'a Impllceerde^O. 

Oe werkzaamheden van de in 1375 door de Minister van Justltle 

27 

Ingestelde commlssle werden cp 18 december 1378 overgenomen door een 

speclale parlementscommlssle die tot taak kreeg de bestaande wcrstellen te 

bestuderen en het werk voort te zetten. DaarblJ moest de commlssle zlch 

laten advlseren door de Azhar, de Jurldlsche facultelten en de rechterlljke 

macht. Na drle en een half Jaar kwam deze commlssle met een aantal 

ootwerp-wetboeken die cp 1 Jull 1982 aan het Parlement aangeboden 

werden. Deze ontwerpen waren cpgesteld cp basis van de volgende 

u itganggjunten: 

- De wetten zljn ontleend aan de sharl'a, zonder dat de Commlssle zlch 

gebonden achtte aan een bepaalde madhhab (rochtsschool). Daardoor kon zlj 

die menlngen overnemen die het meest In overeenstemming waren met de 

huldlge omstandlgheden van de maatschapplj. 

- BIJ elk artlkel Is de regelof het princIpe ult de sharl'a vermeld waaraan 

het ontleend Is. 

- Met betrekklng tot moderne soclale relatles en fInaneIfile transactles 

waarvDor de sharl'a geen voorscfrlften geeft heeft de Commlssle zelf negels 

opgesteld In overeenstemming met de eisen van de tIJd. DaarblJ is or tetter 

wel cp gelet dat deze regels nlet In strljd zljn met de goest en deprmcbes 

van de sharl'a. 

- Ten einde de contlnuTtelt van de Egyptlsche rechtspraak en 

rechtswetenschap t e bewaren heeft de commlssle de gebrulkelljke 

termlnologie gehandhaafd^l. 

De Commlssle had zes ontwerp-wetboeken opgesteid^Z, en welr^S 

- Ontwerp Burgerlijk Wetboek (Mashru' Qanun al-Mu'amalat al-Madanlyya) 

In 1044 artlkelen. Hoewel het onderwerp een groot aantal bepallngen ult Inet 

vigerende BLrgerliJk Wetboek had overgenomen, week het hlervan cp onder 

meer de volgende punten af: 

a. Rentebedingen worden nletlg verklaard. Voor do beloning van ultgeleend 

kapltaal wordt voor de constructle van de commandltaire vennootschap 

gekozen. 

b. Kansovereenkomsten, d.w.z. overeenkomsten waarblj het onderwerp van 

do overeenkomst pas In de toekomst bepaald kan worden en die derhalve 

een element van speculatle bevattea zljn nIetig. Aangezlen verzekerlng In 

deze categorle valt. maar anderzljds maatschappelljk toch noodzakelljk Is, 

wordt ook hler gekozen voor de constructle van de commandltaire 

vennootschap met als doel het schadeloos stellen van de vennoten In geval 

van bepaalde onvoorzlene rampen. De premie wcrdt beschouwd als Ingelegd 

kapltaal en de verzekerden hebben ook recht cp een winstultkerlng. Cp 

deze wljze wordt het verzeker Ingscontract van oen kansovereenkomst 

o m g e v o r m d In e e n op o n d e r l l n g e s o l l d a r l t e l t gebaseerde 
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samenwerklngsovereenkomst, hetgeen volgens de sharl'a prijzenswaardig b. 

c. Er zljn een aantal nieuwe bepallngen opgenomen met betrekklng tot 

misbrulk van recht, d.w.z het gebrulk van een recht In strljd met het 

maatschocpelljk doel waarvoor dat recht vcrleend Is. 

d. Er zljn een aantal bepallngen cpgenomen om de zwakkere partlj, 

bijvoorbeeld een partlj die zk:h verblndt door ondertekening van een reeds 

bestaand standaard-contract, tegen ultbulting te beschermen. 

e. Rechten kunnen nlet meer door verjaring verloren gaan. Daar staat 

echter tegenover dat de reenter z Ich onbevoegd moet verk laren wanneer 

lemand na vljft len Jaar stl lzltten zljn recht komt opelsen. 

- Met betrekklng tot het procesrecht werden twee af zonder I Ijke ontwerpen 

Ingedlend: een ontwerpwet met betrekklng tot het procesrecht In enge zln 

(Mashru' Oanun Idjra'at al-Taqadi) In 513 artlkelen, en een ontwerpwet 

Inzake het bewljsroeht (Mashru' Qanun al-lthbat) In 181 artlkelen. 

- Ontwerp Wetboek van Strafrecht (Mashru' Qanun al-'Uqubat) In 635 

artlkelen. Dlt ontwerp bevat drle onderdelen: een algemeen deel, een deel 

betreffende het hadd-strafrecht en het verge Id Ingsstraf recht, en een deel 

t a ' z l r - s t r a f recht. Dlt laatste deel omvat in grote lljnen dezelfde 

strafbepalingen als te vinden zljn in het geldende WettxMk van Strafrecht. 

- Ontwerp Wetboek van Zeehandel (Mashru' Qanun al-TldJara al-Bahrlyya). 

In 443 artlkelen. 

- Ontwerp Wetboek vem Kocphandel (Mashru' Qanun al-Tldjara> In 776 

artlkelen. 

BIJ de laatste twee ontwerpen hadden de cpstellers zlch ook laten lelden 

door de gedachte dat de vigerende wetten al honderd Jaar cud waren en 

dringend aan herzlenlng toe waren. Daarom was hlerblJ ook Insjiratle 

gezocht bIJ recento vergeiljkbare wetten In andere Arablsch landen. 

Toen de regerlng In 1375 besloot om zelf de codlf Icatle van de sharra 

ter hand te nemen, vond de Azhar Unlversltelt dat ze daarbij nlet achter 

kon blljven. In 1376 stelde de Shaykh al-Azhar, 'Abd al-Hallm Mahmud, de 

'Hoge Commlssle voor W l j z l g i n g van de Geldende Wetten In 

Overeenstemming met de sharl'a' (al-LadJna al-'Ulya ll-Ta'dll al-Qawanln al -

Wad'lyya bl-ma yutablq ai-sharl'a al-lslamlyya) In. 

Deze commlssle besk»t priorltelt te geven aan die onderdelen van de 

wetgeving die het meest f lajrant in strljd waren met de sharl'a en bood op 

28 maart 1377 aan de Minister-President, do Minister van Justltle en het 

Parlement een ontwerp aan met betrekklng tot het hadd-strafrecht^'*. De 

commlssle achtte het nodig om een geheel nleuw wettxsek van strafrecht cp 

te stellen, aangezlen de bepallngen van hot vigerende wetboek beschouwd 
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konden werden als ta'zlr-straf recht. Vervoigens nam zlj het Burgerlijk 

Wetboek en het Wetboek van Kocphandel onder handen en zulverde deze 

van de regels die In strljd zljn met de sharl'a. zoals de bepallngen 

betreffende rente en verzekerlng. Deze voorstellen belandden echter In de 

IJskast toen bleek dat de eerder genoemde parlementsxmmissle va^dergaande 

voorstellen iTad voorbereld en de Azhar hierover haar advles gevraagd wand. 

Co 15 Januarl 1981 decide de Azhar aan het Parlement mee dat zlj zlch met 

de voorstellen kon verenlgen. De zelfstandlge actlvltelten van de Azhar cp 

dlt gebled kwamen hiermee ten elnde^S. 

De res ontwerpwetten die co 1 Jull 1982 BIJ het Parlement waren 

Ingedlend, werden tIJdens dezelfde zitting verwezen naar de Vaste 

Commlssle voor Constltutlonele en Wetgevlngszaken om de parlementaIre 

behandellng voor te berelden. BlJ die gelegenheld gjrak de toenmallge 

voorzltter van het parlement, Sufi Abu Tallb, die zlch vier Jaar lang sterk 

had ingezet voor de Invoerlng van de sharl'a, de gedenkwaardlge woorden: 

•Hiermee [met dlt verwljzingsbeslultl heeft Uw geeerd College zljn belofte 

In een reoordtljd vervuld. In veertig maanden heeft Uw geeerd College dlt 

werk volbracht, dat, met Gods Instemming, eeuwig zaI zlJn'^S. 

Men moet haast wel tot do conclusle komen dat deze ontwerpen Gods 

Instemming nlet hadden, want eon eeuwig leven was hun nlet beschoren. 

Integendeel, nog voor hun geboorte Hot men hen een zachte dood sterven. 

De regerlng had haar beleld Inzake do toepassing van de sharl'a veranderd 

en was nlet meer bereld om de Invoerlng van de geroodllggende ontwerpen 

te bevorderen. Drle factoren hadden bIJ deze polltleke ommozwaal een rol 

gegpeeld. in de eerste plaats was de cpstelllng van de regerlng tenaizlchte 

van de Islamltlsche cpposltle verhard. Na 1379 en In nog sterkere mate na 

de moord cp President Sadat cp 6 oktober 198T had de regerlng haar 

poglngon om doer een duldelljke Islamoolltiek een groot deel van de 

islamltlsche cpposltle te coCpteren en daardoor onschBdell>c te makerv laten 

varen. Daarvoor In de plaats was een harde confrontatle gekomen en was de 

noodzaak om verzoenendo gebaren te maken komen te vervallen. Een tweede 

factor was angst voor soctarIsche onrust. Publlcatle van do eerste 

voorstellen cp het gebled van het islamltlsche strafrecht was een van do 

oorzaken geweest van do ongeregoldhaden tussen mosllms en kcpten In 1977 

en 1978. Doorgaan met de plannen tot Invoerlng van de sharl'a zou de 

spann Ingen tussen bolde bevolklngsgroepen slechts kunnen doen toenemen. 

Tenslotte was er bezorgdheld In regerlngskrlngen voor mogelljke 

repercussles In do bultenlandse, vooral economlsche; betrekklngen^^. net 

wje te verwachten dat do Amerlkaanse regerlng nlet zeer Ingenomen zou 

zljn met het vooruitzlcht van toepassing van de sharra, aangezlen dlt het 
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betrekkelljke posltleve beeld dat men in de Verenlgde Staten van Egypte 

had wel eens zou kunnen verstoren. Dlt zou gevolgen kunnen hebben voor 

de binnenlandse pol l t leke steun voor de enorme tsedragen- die de 

Amerlkaanse regerlng Jaarlijks als mllltalre en civlele rulp in de Egyptlsche 

economic pompt. 

Ten gevolgc van de nieuwe regerlngsoolltiek bicef de plenaire 

behandellng van de ontwerpen door het Parlement ult. Na veei aandrlngen 

van de kant van de ocposltle werd besloten dat op 4 mel 1966 het 

Parlement over deze kwestle zou debatteren, bIJ de behandellng van een 

rapport van de Vaste Commlssle voor Rellgleuze en Soclale zaken en 

Goctedlenstlge Stichtingen. Dlt rapport^S bevatte wel een hoof dstuk over de 

zulvering van de bestaarxJe wetten van hetgeen In strljd Is met de sharl'a, 

maar repte met geen woord van de ontwerpen die gereed lagen. De 

aanbeveling van de Commlssle, die hler ongetwljfeld het regerlngsstanctujit 

ve rwoordde , was dat de bestaande wet ten 'ge le lde l l jk en op 

wetenschacpel iJke wljze* (deze woorden worden In het hoof dstuk wel vier 

keer gebrulkt) ontdaan moeten worden van bepallngen die In strljd zljn met 

de sharl'a. Dlt hoefde, zo stelde do Commlssle, helemaal nlet ingrljpend te 

zljn, want veei wettea zoals bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek van 19491 

bevatten al veei bepallngen die direct aan de sharl'a ontleend waren. De 

Commlssle achtte het verder noodzakelljk dat do zulvering van de wetten 

hand in hand zou gaan met maatregelcn om het Julste algemene kllmaat 

hiervoor t e schecpen. voorts was het onvermljdelljk. zo stelde ze, 'dat de 

maatschapplj op een minlmaal welvaartniveau gebracht werd en tot 

r ech tvaard lghe ld en er een eInd gemaakt word aan cpenbare 

zinnerprlkkeling en verlclding In hun verschlllende verschljnlngsvormen, 

alvorens wlj do mensen strenge en zware straffen cp kunnen leggen'29. 

Kortom, de regerlng, hler blJ morxJc van de Commlssle; wllde de hole 

operatic van Islamlsering van de wetgeving op een zacht pItJe zetterv in de 

hocp dat van ultstel afstel zou komen. Vanzelfaprekend kwam het tIJdens 

het debat tot fel le protesten van de ocposltle, die ercp aan drong de 

ingedlende wetsontwerpen In behandellng t e nemen. Dlt virerd echter op 

formele gronden afgewezen. De voorzltter legdc ult dat dat onmogeiijk was 

aangezlen deze ontwerpen vervallen waren doordat ze aan het eind van de 

vorlge zittingsperlode nlet vemleuwd warerc 

'Ik verklaar nogmaals nadrukkclijk dat het Parlement geen 

wetsontwerpen of voorstel len tot wetsontwerpen tot toepassing 

van do sharl'a onder zlch heeft. A l * er al. lets dergelljks 

ingedlend zou zljn, dan Is dat vervallen met do beftlndlglng van ' 

bo vorlge wettelljke zlttlngsperiode.'^O 
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Het getulgde van een perfocte orkestratle door de regwlng dat precles 

cp de dag van dlt debat 1 ^ Hoog Constltutloneel Gerechtshof (al-Mahkama 

al-Dusturlyya a l - 'Ulya) oen belangrljke ultspraak deed OKor de Interpretatle 

van het In 1961 gewljzlgde artlkel 2 van de Grondwet. Een In gebreke 

gestelde deblteur - het gIng hler om de Azhar Unlversltelt die een 

prlnclpieie ultgxaak wllde verkrijgen - had gewelgerd moratoire Interessen 

te betaien, zlch beroepend op nietlgheld van art. 226 BW, dat de hoogte van 

moratoire Interessen stelt op 4X, wegens strljd met het nieuwe art. 2 van 

de Grondwet dat onder meer bepaalt dat de beglnselen van de sharl'a de 

belangrljkste bron van wetgeving zljn. Het Hof verwierp dlt beroep en 

oordeelde dat overeenstemming met de prlnclpes van de srarl'a alleen een 

criterlum voor de constltutlonalltelt van wetgeving Is ten aanzlen van 

wetten die tot stand gekomen zljn na de wljzlging van art. 2 van de 

Grondwet. Het In overeenstemming brengen met de beglnselen van de sharra 

van eerdere wetgeving, zo overwoog het Hof, Is een taak van de wetgever, 

die deze taak geleldelljk en zonder overhaastlng moet ultvcsw?'. Ctk hlw 

dus een echo van de nieuwe regerlngspolltlek. Met dlt arrest gIng het l-tx3g 

(a3nstltutlonoel Gerechtshof om: In aprll 1976 hod het nog geoordoeld dat 

het toenmallge art. 2 van de Grondwet (dat bepaalde dat de beglnselen von 

de sharl'a een belangrljke bron van wetgeving waren) Impllceerde dat 

overeenstemming met de sharl'a een toetssteen was voor do 

constitutionalItelt van wettelljke bepallngen, zelfs Indlen deze voor de 

invoerlng van dlt artlkel tot stand waren gekomen32. oe ultspraak van 1985 

llgt In het verlengde van een ar\e Jaar daarvoor gewezen arrest van het 

Hof van Cassatio (Mahkamat al-Naqd) dat een beroep cp de nietlgheld van 

een vonnls wegens strljd met de beglnselen van de sharl'a ongeyond 

verklaarde. Het gIng hierblj om tweepollt leoff Icleren die varoordeeld waren 

wegens mlshandellng van een verdachte tIJdens het verhoor, ultslultend cp 

grond van de verklaring van het slachtoffer. in cassatle stelden zl j , zlch 

beroepend cp art. 2 van de Grondwet, dat het wonnis nletlg was daar de 

sharl'a In straf zaken getulgenverklarlngen van slachtoffers nlet erkcnt33. 

Deze ult^jrakcn maakten een eInd aan do onzekerheld omtrent de 

Julste exegese van art. 2 (Srondwet. Slnds 1960 waren er reenters die met 

oen beroep cp dlt artlkel bepallngen van posltlef recht die In strljd zljn 

met de sharl'a onverblndend verklaarden en In plaats daarvan do sharl'a 

toepasterT'4. Meestal verwezen zlj dan vervoigens de vraag omtrent de 

strljdigheld van de betreffende bepallngen mot art. 2 naar het l-txjg Constl

tutloneel Gerechtshof. In bljna de helft van de gevallen die Ik heb kunnen 

vinden gIng het om het problecm van het renteverbod^. Typerend Is hot 

volgende citaat ult een vonnis gewezen doer de Rechtbank MIt Ghamr: 
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De Rechttjank voelt zk:h bezwaard voor God - Hem zlj 

lof en HIJ Is verheven - om aan belde elsers (...) hun 

vordering toe t e wljzen of zelfs maar In behandellng te 

nemen, en wel omdat deze vordering In wezen het 

elsen van woeker (riba) Inhoudt, terwljl woeker In al 

zljn vormen In de sharl'a verboden Is. Hlerop wljzen 

Gods woorden: 'O glj die gclooft! Eet nlet woeker In 

veelvoudlge verdubbcling.' (K. 3:130)36. 

De meeste zaken betroffen echter het strafrecht. IDe rechtbank 

constateerde dan bijvoorbeeld dat aan alle materieic en forTiele eisen \ocr 

toepasslng van de hadd-straf voor diefstal of dronkcnschap voldaan was en 

dat er daarom strljdigheld bestond tLissen de betreffende b^^ailngen van het 

Wetboek van Strafrecht en do sharl'a en verwezen do zaak vervoigens naar 

het Hoog Constltutloneel Gerechtshof3^. Andere rechtbanken overwogen dat 

ze zlch In gewcten verpllcht vocldcn om de sharl'a toe te passen, dat ze 

zlch echter realiseerden dat do middelen om hadd-straffen ten ultvoer te 

leggen ontbraken en dat ze daarom gedwongen waren straffen op te leggen 

krachtens het Wetboek van Strafrecht. i3aarblj verzochten -.le de wetgever 

echter met klem om haast t e maken met Invoerlng van de sharl'a^. 

De voorgesteldo toepassing van het Islamltlsche strafrecht wea echter 

met In a l le gevallen In het nadeel van do verdachte. Na een emstig 

treinongeluk waarblj een treln cp een voile bus Ingereden was met als 

resuitaat dertlen doden en 38 gewondea werden de chauffeur van de bus en 

de overwegwaohter vervolgd wegens dood en ilchameiljk letsel door scrtjkt 

terwljl de slachtoffers of hun nabestaanden zlch burgerlijk partlj hadden 

gesteld en schadevergoeding elstcn. Met een beroep op art. 2 Grondwet 

stelde do rechtbank van Badrlshayn dat hler de bepallngen van de sharl'a 

van toepassing waren. Verwijzende naar het Regerin^voorstel tot codlf Icatle 

van het islamltlsche straf recht over woog de rechtbank om In dlt geval de 

verdachten te veroordelen tot het betaien van bksedgeid (dlya) aan de 

slachtoffers en hun nabestaanden. Dlt zou dan de elementen van straf en 

schadevergoeding combineren. De rechtbank stelde daarblj ook dat de 

bepallngen van de sharl'a in dlt geval bili i jker waren dat de gevangenisstraf 

en schadevergoeding voorzlcn in het Wetboek van Strafrecht en het 

Wetboek van Straf procesrecht. Bovendlen achtte zl j do regels omtrent 

toekenning van bloedgeld waarblj de hoogte van het bedrag voor ledereen 

golljk Is ongeacht afkomst en maatschaoJellJke posltle van het slachtoffer, 

moor In overeenstemming met het beglnsel van meroelljke gelljkwaardl^ld.-

Maar alvorens vonnis te wljzen verwees de rechtbank do zaak naar het 

Hoog CoTBtltutloneoi Gerechtshof ten eIndo de grondwettlgheid van do-
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betreffende artlkelen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 

Strafprocesrecht te onderzoeken^^. Ook In het vocrdeei van de verdachte 

was een uit^xaak van de Rechtbank van Suez, waarblj een wet die het 

cpleggen van bijzondere bijkomende straffen, zoals plaatsing In een 

werklnrlehting of beperking van woonplaats, mogclljk maakt vocr 

recldlvlsten en gewoontemlsdadigers onverblndend werd verklaard met het 

argument dat de sharl'a dergelljke addltlonele straffen naast de hoofdstraf 

nlet kent*°. 

Interessant Is dat dlt soort vonnlssen, ook na het arrest van het Hoog 

Constltutloneel Gerechtshof van 1985, nog steeds voorkomen. Dit betekent 

dat een klein deel van de rechterlljke macht ult godsdienstlge Ijver bereld 

Is om demonstratleve vonnlssen te wljzen waarvan bekend Is cbt zlj obor de 

hogere rechtspraak vernletlgd zullen worden*'. Deze reenters wlllen 

hierdoor druk uitoefenen op de wetgevende macht om zo gxiedlg mogclljk 

de voorgestelde ccxilfIcatle van de sharl'a tot wet te verheffen. 

In dlt laatste deel wll Ik aandacht schenken aan de arguinentcn die 

door de verschlllende partljen in het debat rond de Invoerlng van de sharl'a 

naar voren gebracht worden. Als bronnen gebrulk Ik hiervoor enlge recent 

verschenen boeken van voor- en tegenstanders*^, de verslagen van de 

parlcmentaire debatten en de stukken die over dlt onderwerp zljn 

verschenen In al-Ahram gedurende de zomer en het najaar van 1985. In 

eerste Instant ie komen de argumenten van voor en tegenstanders aan de 

orde, terwljl daarna de argumenten van het polltleke establishment 

behandeld zullen worden. 

Waarom moet de sharl'a toegepast worden? Voor de meeste gelovlge 

Mosllms Is deze vraag nlet moeilljk te beantwoorden. Omdat de hoogste 

heerschapplj bIJ God berust. moet de mens zlch ondcrwerpen aan Zljn wll, 

zoals gecpenbaard in de Koran en door middel van het voorbeeld van dc 

Prefect, in dc Koran staan talrl jke verzen die de geiovlgen cpdragen necht 

te ^jreken en te besturen volgens Gods openbarlng. Omdat dc sharl'a van 

goddelljke ,oorsarong is. Is z l j vanzelfsprckcnd stperleur aan weike 

menselljkc wet dan ook. De prlnclpes van deze wet zljn onveranderlljk . 

zodat zl j geen gaeelbai kan worden in handen van dc^Dotische en tyramieke 

hecrsers. ZIJ zljn gebonden aan deze wet en kunnen haar nlet naar hun 

hand zetten, wat wel het geval is met gewone wetgeving. Omdat dc sharl'a 

beter Is dan eike ander wetgeving. bledt de toepassing ervan opiosslngen 

voor voel van de problcmen waaronder Egypte nu gebukt gaat en die 

veroorzaakt zljn doordat men zlch van de islam heeft afgekeerd. Een van do 

elgcnschappen van de sharl'a waarult haar superkrltolt bl IJct Is het felt dat 
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Zlj geschlkt Is voor eIke plaats en tlJd. Warrt hoewel de prlncbes vast staan 

kunnen de details steeds aangepast worden aan de behoefte van een 

specif leke maatschacplj. 

Tegenstanders van toepassing van de sharl'a wljzen ercp dat de 

steiiing dat een goddelljke wetgeving en goddelijk bestuu- beter is dan 

menselijke wetgeving en menselljk bestuur, nlet zo vanzelfsrekend is als ze 

erult zlet. De sharl'a bestaat, zoals ledereen erkent, vocr eon g-oot deel ult 

zeer algemene beglnselen. Om aan die prlnclpes In detail inhoud te geven 

zodat ze toegepast kunnen worden In een specif leke perlode, verelst 

menselijke Inspannlng. 13e rol van deze menselijke Inspanning wordt 

belangrljker naarmatede maatschapplj zlch ontwikkelt en oomplexer wcrdt. 

Het gevolg Is dat een en hetzelfde algemene prIncIpe cp totaal v^srscniiiende 

manleren ultgewerkt kan worden. Neem als voortjeeid het prIncIpe van de 

soclale rechtvaardlgheld. Sommlgen stellen dat dlt beglnsel In de praktijk 

wcrdt gebracht wanneer do zakat wordt gcfievea die ook ten goede komt 

aan de armen. wanneer het rentevertod Is Ingevoerd ter beschermlng van de 

zwakkc deblteurcn. en wanneer do rljken worden aangespoord om een deel 

van hun rljkdom aan de armen af t e staan. Anderen daarentegen beweren 

dat d l t prIncIpe pas echt toegepast wordt wanneer kapltaal en 

productlemlddelen ontclgend worden zodat een rechtvaard Igc verdeling van 

rljkdom door de staat dwingend opgelegd kan worden. Ook het beglnsel van 

raa* icg lng (Sxra) in het bestuur heeft aanlelding gegeven tot geheel 

verschlllende Interpretatles: van een tamciijk autocratlsch regerlngsstelsel 

w a a r b l j het staatshoofd verpllcht Is z l j n ondcrdanen oS hun 

vertegenwoordlgers te horen maar verder zeifstandig besllsslngen noemt, tot 

een systeem dat als twee dn4x>els water cp een parlcmentaire democratic 

lljk. Ult deze belde voorbeelden bll jkt wel hoe groot de Invloed van nlet-

Islamltische Ideeen is op de mogelljke Interpretatles van de algemene 

beglnselen van de sharl'a. De ultspraak dat toepassing van de sharl'a 

toepassing van con zulver goddelljke wet Is, Is dus nlet Julst, gezlcn dc 

grote rol die het menselljk element daarin speelt. 

Een veei gehoord argument voor de si^ier lor Itelt van de sharl'a Is hear 

vertxjndcnheld met de religie. Omdat Mosllms weten dat als ze de bqaallngen 

van de sharl'a naleveg ze een rellgleuze plicht vervullen, terwljl als ze In 

s t r l jd met de sharl'a liandelen, ze zondlgen, zou do vrijwlll lge 

gehoorzaamheld aan de wet veei groter zl jn dan In maatsche«piJen waarin 

alleen menselijke wetten golden. Hlervan zouden de hoge misdaadcljfers in 

het Weston getulgen. De reden zou zljn dat men daar het overtreden von de 

wet nlet als zonde ervaart. Deze argumentatle berust natuurlljk cp het 

misverstand dat oen nlet In de godsdienst gewortelde zedell jkl*ld 
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onmogeiijk kan bcstiuin. een andere voortreffelljke elgenschap die volgens 

voorstanders van de sharl'a samenhangt met haar verbondenheld met de 

godsdienst. Is het felt dat zl j nlet alleen dwingt, zoals menselijke wetten, 

maar ook de mensen zedelljk vormt en leldt en traciTt cp een hoger plan te 

brengen. 

Tenslotte brengen vocrstanders vaak het national Istlsche argumerTt naar 

voren dat de toepassing van de sharl'a oen teken Is van natlonale 

onafhankelljkheld en het voltoolen van het dekolonlsatleproces. Omdat de 

geldende wetten vrljwel geheel ult Eurcpa geTmporteerd zljn en door het 

kolonlallsme zljn opgelegd, zouden zl j nlet aarsiulten bIJ de In de 

Egyptlsche maatschapplj levende cpvattlngen. Als voorbeeld wordt dan de 

zedelljkhelctewetgeving ult het in 1937 Ingevoerde Wetboek van Strafrecht 

genoemd, dat vrijwllllge sexuele contacten tussen ongehuwde volwassenen 

nlet strafbaar stelt, lets wat volgens deze voorstanders geheel Indnjlst 

tegen dc Egyptlsche cpvattlngen hierover en bovendlen aantoorrt dat 

dergelljke westerse wetten geen aandacht schenken aan zedelljkheld en 

reinheid. 

Egypte Is een land met een aanzlenlljke nlet-mosllmse minderheld. 

Tegenstju>ders van Invoerlng van de sharl'a wljzen er vaak cp dat zl j zaI 

lelden tot een isleunltlscf\ rellgleus bewind In plaats van een nationaal 

bewind, en daardoor tot onderdrukking van de kcpten. Daardoor necmt dc 

spanning tussen belde bevolklngsgroepen toe en wordt de zorgvuldig 

gekoesterde natlonale ecnheld verstoerd. Do tegerpartlj vDert hiertagen aan 

dat dc posltle van de nlet-mosllmse onderdanen van de Islamltlsche staat 

ultstekend geregeld Is en dat z l j dezelfde rechten en pllchten IWbben aisde 

mosllms. Daarom hebben ze geen enkele reden om tegen toepassing van de 

sharl'a te zljn. lllustratlef zljn de woorden van Muhammad al-TayyIb 

NadJdJar, voormallg Shaykh al-Azhar: 

Toepassing van de sharl'a is toepeosing van dc Islam, die de 

re l lg le van do monselljkheld Is. (...) I3aarom kan de 

toepassing van de sharl'a niemand die het goede wll 

boosmaken. In Egypte leven wlj als mosllms en kcpten al 

lange tlJd naast elkaar. Allen genletcn voikomen 

rechtvaardlgheld en totale gerechtlgheld slnds het begin van 

de Islamltlsche verovcring van Egypte. Daarom kan 

toepassing van de sharl'a niemand van onze kcptlsche 

breeders In onze egyptlsche maatschapplj verontrustea want 

al le rellgles streven naar toepassing van gerechtlghekj In al 

haar verschljnlngsvormen*^. 
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Ondanks deze en vergeiljkbare geruststellende zaivende verklarIngen 

veroorzaakten de plannen om de sharl'a in to voeren aanzlenlljke onrust In 

de koptische gemeerochap. Toen de eerste voorstellen ao het gebled van het 

strafrecht gepubi Iceerd werden, crganlseerde de kcptlsche kerk cp 17 

Januarl 1977 een oonferentle in Alexandrlft, waar onder meer de resoiutle 

werd aangenomen dat het voor de kcpten onaanvaardbazw was om 

onderworpen te worden aan do voorschr If ten van de Koran en de Sunna en 

dat dlt tegen de ieerstcllIngen van de Islam zelf Inging, met name tegen de 

Korantekst: 'Geen dwang In rellgle' (Kcran 2:256), en ook tegen het in de 

grondwet vastgelegde grondrecht van vrljheld van godsdlens*^. 

Een dlkwljls gehoord argumerrt van tegenstanders van Invoerlng van de 

sharl'a Is dat het vocrnaamste element hlervan de toepassing van de hadd-

straffen Is, en dat deze wreed en nlet In overeenstemming zljn met de 

huldlge cpvattlngen over het strafrecht. Dlt argument Is nlet geheel 

ongegrond, gezlcn het fe l t dat zowcl- de Rcgcringscommissie als de Azhar-

commlasle het hadd-strafrecht zo belangrljk achtten dat ze hiermee hun 

werkzaamheden aanvlngen. Voorstanders van invoerlng voeren hiertegen 

twee tegenargumenten aan. Sommlgen stellen dat die moderne cpvattlngen 

over strafrecht allemaal ult het westen komen en dat mosllms daar niets 

mee te maken hebben. Bovendlen gaan die cpvattlngen veei te veei ult van 

begrip voor de dader en nlet voor do beschermlng van slachtoffers en 

maatschapplj. Doer afsclrikking zai de crimlnalltelt dalen. Anderen leggen 

de na*uk daarcp dat de sharl'a veei meer omvat dan alleen hadd-straffen 

on dat do toepassing hlervan gezlcn moet worden als onderdeel van een 

totaaipakket . Toepassing van de sharl'a zal lelden to t soclale 

rechtvaardlgheld en voor ledereen de bevredlging van dc minlmale behoeften 

garandercn. in dat geval Is het cpleggen van harde straffen voor 

vermogensdellcten gcrechtvaardlgd. Bestraff Ing van ongeocrloofdc sexuele 

relatles dient gepaard te gaan met wetgeving die al le sexuele prikkelingen 

en verleldlngen ultbant zoals het In het cpenbaeir ci-agen van ultdagendc 

kleding door vrouwen, en bepaalde films en t .v. programme's, in dat geval 

zljn de daders niet meer geexcuseerd. 

Het polltlek establishment bcvlndt zlch tussen deze twee ultersten. 

Slnds het begin van de Jaren tachtig Is de regerlng, om een aantal redencn 

die Ik hiervoor uiteengczet heb, nlet meer bereld om de Invoerlng van de 

sharl'a te bevorderen. Maar zij zou haar geioofweiardigheld en iegitimlteit 

bIJ grote groepen van de bevolking verllezen Indlen ze zlch duldelijk 

ultsprak tegen toepassing van de sharl'a. BIJ de discussle hierover moest zlj 

proberen do goest te bezweren die z l j in de Jaren zeventig ult de f les twi 

laten ontsnappen. Nadat tIJdens het paricmentsdebat van 4 mel 1965 
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gebleken was dat de wetsvoorstel len ter invoerlng van de sharl'a nlet moa-

In behandellng genomen zouden worden. terwljl ook duldelijk was dat de 

regerlng nlet van plan was om het project om de bestaande wetten te 

zulveren van bepallngen die In strljd zljn met de sharl'a met grote 

daadkracht tot oen ^»edlg eInde te brengen, werd een grootschallge 

perscampagne cp touw gezet om het regerlngsstancfcunt te verkcpen, waarblj 

- dat moet gezegd - ook gematlgde tegenstanders van het regerlngsstand-

punt aan het woord kwamen. BIJ deze perscampagne bleek dat de leldende 

AziTar-geleerden zlch weer achter de regerlng hadden cpgesteld. 

In eerste Instantle werd getracht degenen die onverwijide Invoerlng 

van de Islamltlsche wet verlangden. In de extrem 1st Ische hoek te plaatsen. 

Dlt werd vanult prcpagand 1st Isch stancfunt vergemakkelljkt doordat een 

aantal voorstanders, onder Iclding van een zekere Haf Iz Saiama. de imam-

predlker van de al-Nur Moskee In Cairo, In JunI 1986 een 'groene mars' 

wllde organiseren om de els tot Invoerlng van de sharl'a te onderstrepen. 

Voor deze demonstratle werd geen toestemming vcrleend en, toen de 

organlsatoren toch hun plannen wllden ultvoeren, werden zl j door 

velllgheldstroepen verhlnderd. Rond dezelfde tIJd werd er aan enkele 

unlversltelten in Cairo gedemonstreerd voor Invoerlng van de sharl'a*^. Deze 

gebeurtenlssen werden later In de discussle sterk opgeklopt en In de sfeor 

van de extrem 1st ische ordeverstoring gebracht. lllustratlef zljn de woorden 

van de Shaykh al-Azhar, DJad al-Haqq 'All Djad al-Haqa 

Er Is een groep die met geweld. marsen en demonstratles cproept 

tot onmlddellljke toepassing van do sfarl'a en er Is een andere 

groep die wll dat dlt met geduld, rustig en zonder geweld tot-

stand komt. Demonstratles en marsen hebben nIets met de Islam 

to maken*6. 

Sleute I woorden In de verklar lngen van de regerlng en haar 

medestanders waren: geieldelljkheid. behoedzaamheld. voorberelding van do 

maatschapplj en wetenschappeiIJke aanpak. Van verschlllende kanten werd 

ercp gewezen dat ook de profeet Mohammed In zljn tIJd geleldelljk te werk 

was gegaan, dat bijvoorbeeld het wljnvertxxl In verschlllende fases was 

gecpenbaard en dat hIJ oerst gewerkt had aan de vorming van de 

Islamltlsche mens, vervoigens de lsiamltla:he meuitachacplj en tenslotte pas 

de isiamltisclv staat. Alvorens do Islamltlsche wetgeving met succes 

toegepast kan worden, moet eerst de Egyptlsche maatschapplj door middel 

van opvooding binnen het gezIn, cp school en via de massa media 

doordrongen worden van de geest van de islam, zodat zo zlch In 

Islamltlsche zin ontwikkelt. in oomblnatle hiermee wordt dlkwljls het oude 
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argument, dat In de Jaren dertlg al door sommlge Mosllm a-oeders 

aangevoerd was, weer naar voren gebracht. nl. dat het Islamltlsche 

straf recht pas Ingevoerd kan worden als er sDrake Is van soclale 

rechtvaardlgheld. In dlt verband komt men vaak met net voorbeeld van 

Kallef 'Umar (634-644 n.C.) die gedurende een hongersnood de hadd-straf 

voor diefstal bulten toepassing liet. Verder wordt aart»olen maatregelen te 

nemen cp het gebled van de volkshuisvesting, zodat de Jeugd op Jongere 

loeftljd kan trouwen. Pas dan Is de zware bestraff Ing voor ongeoorloofde 

sexuele relatles gerochtvaardigd. 

Veei studle; zo wcrdt betoogd. Is nog geboden voordat de sharl'a 

toegepast kan worden. Want dc commlssle die de sharra-codif Icatle heeft 

opgesteld, heeft hler en daar nog wel een steekje laten vallen. Wat 

bijvoorbeeld te denken van het fe l t dat volgens dlt voorstel een Ingebreke 

zljnde deblteur zljn credlteur schadeloos moet stellen voor de gederfde 

wlnst die hIJ met dlt geld had kunnen maken? In de Ixjidlge wetgeving zljn 

dc moratoire Interessen In civlele en commercieie zaken cp respoctievelljk 4 

en 5 X vastgesteld. Na Invoerlng vjm de Islamltlsche wetgeving zou de 

deblteur wel eens In een veei zwakkere posltle kunnen icomen. In dlt 

verband werd ook herhaaldelljk gewezen op de fouten die gemaakt zljn als 

gevolg van overheaste invoerlng van de sharl'a In een t>epaald buurland 

(bodoeld Is natuirll jk de Sudan). En een verder argumerrt tegen al te grote 

speed zou gelegcn zljn In het fe l t dat reeds 94 % van de Egyptlsche 

wetgeving in overeenstemming zou zljn met de sharl'a. zodat die laatste 6 X 

nog wel even konden wachten. De formule cp grond waarvan dlt percentage 

Is berekend, werd center nlet aan de openbaarheld prijs gegeven. 

Do discussle over dc Invoerlng van de sharl'a Is nog nlet verstomd. 

Voortdurend verschiJnen er nog boeken. traktaten en artlkelen van v x r - en 

tegenstanders. Maar na de ommezwaal van de regerlngspolltlek in het tegin 

van de Jaren tachtig zljn dc kanoen dat een op de sharl'a gebaseerde 

wetgeving cp korte termljn daadwerkclijk In Egypte Ingevoerd wcrdt nlet 

erg groot meer. Wel zal daarblj het ulterste gevergd worden van dc 

regerlng om In haar public relations succesvol te kunnen blljven laveren 

tussen do Scylla van de wljdvertjrelde Islamltlsche sentimentcn en de 

Charybdls van de onwenselijke effecten die invoerlng van de sharl'a met 

ztah mee zou kunnen brengen. 
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Appendix: Een overzlcht van de verschlllende wetaontwerpen tar Invoerlng 

van het hadd-strafrecht. 

Het meest *ectacula i re onderdeel van dc sharl'a. en tevens het 

onderdeel dat het meest afwijkt van onze huldlge rochtscpvattIngen, Is het 

hadd-strafrecht*^. Daarom vervult dlt onderdeel van het Islamltlsche recht 

ook oen soort symbool-functle In de polltlek met betrekklng tot de 

Invoerlng van de sharl'a. Niet alleen omdat dlt onderdeel vrljwel gehsel cp 

de Koran Is gebaseerd, maar ook als ultlng van onafhankelljkheld ten 

opzlehte van het westen. het Is cpvallend dat de commlssles die de 

codlflcatle van de srarl'a tot taak hadden, met dlt deel van het recht 

begonnen zljn. Drle verschlllende ontwerpen zljn tussen 1976 en 1978 tot 

stand gekomen: het Inltlatlef voorstel van isma'll 'All Ma'tua het voorstel 

van de Azhar Commlssle en het voorstel van de door de Minister van 

Justlt le Ingestelde Commlssle, dat later overgenomen Is door de 

Parlementscommlssle. Het Is Interessant om deze voorstellen wat nader 

onder de loupe te nemen om te zlcn in hocverre zlj aanslulten bIJ de 

klassleke leer en op wcike punten zl j van elkaar verschlllen. Het vocrstel-

Ma'tuq en het regerlngsvoorstel bchandelen nlet alleen het hadd-strafrecht 

maar ook het vergeldlngsrecht voor doodslag en verwonding. Alle ontwerpen 

bevatten ook bepallngen van ta'zlr-straf recht voor dellcten die samenhangen 

met hadd-mlsdrljven of voor die gevallen dat een hadd-mlsdrijf niet 

bewezen kan worden volgens de In de sharl'a voergeschreven regels 

(getulgenveryiaring van twee - bIJ onwettig geslachtsverkeer vler-

mannclljke mosllmse getulgen van onbesproken Icvenswandel, of bekentenls), 

maar wel cp een andere manler. Het regerlngsvoorstel Is het meest 

omvangrljke en bevat ook bepallngen van Jeugdstrafrccht. HIeronder zal Ik 

tjcspreken hoe de hadd-dellcrtcn In de drle ontwerpen geregeld zljn. 

Diefstal 

De hadd-straf vocr diefstal Is amputatle van de rochterhand en, blJ 

recldlve, van de llnkervoet. De dellctsomscrrljving Is nauwer dan dat van 

ons begrip diefstal. De elementen worden In de f Iqh als volgt cpgesomck hst 

helmelljk wegnemen van een roerend good dat geheel aan een ander 

toebehoort, dat zlch bevindt cp een plaats waar een dergelljk goed 

doorgaans bewaard wordt en dat een bepaalde minimum waarde heeft 

(nisab). lemand die cp straat, dus nlet helmelljk, een cod vrouwtje van haar 

handtas berooft, kan nlet met handamputatle bestraft worden, evenmin als 

degeen die oen gouden ring wognoomt die oen winkeller even op zljn 

toonbank heeft laten llggen en die zlch dus nlet bevindt op een plaats waar 



40 
• 

dergelljke zaken doorgaans bewaard worden, I.e. een Juwelenklst. 

De drle voorstellen slulten nauw aan bIJ de regels van de sharl'a. het 

voorstel-Ma'tuq bevat echter een orlglnele vondsfc blJ eerste overtredlng 

wordt de dief gestraft met 20-50 zweeoslagen en de waarschuwing dat de 

volgende keer zljn hand geamputeerd wordt (art. 311). Deze cpvatting 

baseert Ma'tuq op een nieuwe, en nlet zeer plausibele, interpretatle van hst 

Koran-vers: 'En de dIef en de dievegge, hakt hun handen af als vergeidlng 

voor wat zl j vergjiard hetaben, als een voorbeeld van kastljding van God...' 

(Koran 5:38). Om dIef genoemd te worden, zo stelt hlJ, Is een keer stelen 

nlet genoeg, evenmin als men na 66n enkele leugen leugenaar genoemd kan 

worden'*^. wat betreft de minimum waarde van het gestolen ^xd ref lecteren 

de ontwerpen de verscheldenheld van cpvattlngen die hierover in de sharl'a 

bestaat . De waarde wordt vastgesteld op respect level I Jk LE 55 

(Regerlngsvoorstel art l ) , 2 gram goud (Vocrstel Ma'tua art. 311) en 4,45 

gram goud (Azharvoorstel, art. 14). Het voerstel-Ma'tuq wll naast diefstal, 

ook een aantal andere vcrmogensdcilctca zoals verdulstering en 

onrechtmatlge toefilgenlng, op grond van ta'zir met geseling bestraffen. Het 

regerlngsvoorstel geeft als enlge nadere rcgclen met betrekklng tot de 

executle vein do straf: de amputatle dient azm de pels door een chlrurg in 

een ziekenhuis ultgcvoerd te worden (art. 19). Het ontwerp bevat verder een 

aantal makabere taepallngen omtrent vragen zoals wat er moet gebeuren als 

de dader zljn rochterhand al kwljt was, anders dan door toepassing van de 

hadd-straf (antwoord: 5 tot 10 Jaar gevangenisstraf, art. 2), of de 

rechterhand ook geairputeerd moet worden als deze verlamd Is of een of 

meer vingers mist (antwoord: Ja), of wanneer een van de andere 

extrem Iteiten vermlnkt Is (antwoorct nee, art. 20). 

Gewapende overval (hiraba of qat' al-tarlq) 

Het delict gewapende overval Is In het Islamltlsche recht tamclljk 

complex. Minlmaal moeten de volgende elementen gcreallseerd zljrt het zteh 

naar de cpenbare weg begeven met als doel het verkeer tegen te houden 

en/of het beroven en/of aanvallcn van rclzlgers. De In de Koran vermelde 

straffen (Koran 3-33, 34), namelljk de doodstraf, kruislglng, het krulsellngs 

amputeren van hand en voet en verbanning, worden toegepast afharkeiljk of 

er andere, straf verzwarende elementen aanwezig zljn. Als de cvervol beperkt 

b l l j f t tot het angst aanjagen van de voorbljganger^ wordt verbanning 

(volgens sommlge geleerden gevangenisstraf) cpgelegd. BIJ beroving zender 

doodslag worden rechterhand en llnkervoet geamputeerd. Als er bIJ do 

beroving doden vallen wordt de doodstraf cpgclega terwl j l als er aonkc is 

van zowel doodslag als beroving, de dader bestraft wordt met kruislglrg en 
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de dood. Over dc oomblnatle van de laatste twee straffen t)estaan 

verschlllende cpvattlngen. Sommlgen menen dat de veroordeelde eerst 

gekrulslgd en pas na enlge tIJd ter dood gebracht moet worden. Anderen 

vatten de kruislglng cp als het tentoonstellen van het stoffeiljk overschot 

van de dader, nadat hIJ ter dood gebracht Is. Wanneer de dader berouw 

toont voordat hIJ gepakt is, vervalt de straf voor gewapende overval, maar 

nlet die voor andere misdrljven, die hIJ daarblj geploegd zou kunr>en 

hebben, zoals diefstal. moord of mlshandellng. 

De drle ontwerpen volgen, tjohalve op enkele ondergesohlkte punten de 

klassleke opvattlncen nauwkeurig, waarblj natuurlljk een keus gemaakt 

moest worden als er verschlllende even gezaghebbende cpvattlngen aanwezig 

waren. Met betrekklng tot de controverse omtrent de kruislglng, heeft het 

regerlngsvoorstel gekozen voor terrtoonstelllng van het lljk van dc 

veroordeelde gedurende maxlmaal drle dagen, (art. 2), terwljl het voorstel-

Ma'tuq bepaalt dat de veroordeelde eerst drle dagen gekrulslgd meet worden 

alvorens ter dood gebracht te worden (art. 318). Het Azhar-voorstel 

vermeldt de kruislglng nlet. Het voorstel Ma'tuq (art. 318 lid 2 en 3) voegt 

aan de straf verzwarende omstandlgheden ook nog verkrachting (hatk al-'Ird) 

en aanranding (hatk al-'Ird dun al-zlna) toe en stelt dlt gelljk aan 

reapectlevelljk roofmoord en roof. Met betrekklng tot de ten ultvoerlegging 

van de amputatlestraf, bepaalt het voorstel Ma'tuq dat deze vanaf de 

bovenarm en het bovenste dijgewrlcht moet plaatsvlnden. Als de reehteram 

of het llnkerbeen reeds ontbreken of onbrulkbaar zIJa worden dc linkeraTn 

on do rechtervoet geamputeerd. Dltzelfde geschledt In geval van recldlve 

(art. 13 bis), waarna de dader welnig gelegenheld meer hoeft om van het 

rochto pad af te wijken. Het regerlngsvoorstel gaat In deze minder ver. Oa< 

hler weer de bepaling zoals bIJ diefstal dat de amputatle door een chlrurg 

In een ziekenhuis ultgcvoerd moet worden en dat, als een van de andere 

ledcmaten ontbreekt of onbruiktiaar Is de straf wordt omgezet In een 

gevangenisstraf van drle tot vljft len Jaar (art. 22). 

Ongeoorloofd geslachtsverkeer (zlna) 

IDe sharl'a stelt eike geslachtsverkeer tussen man en vnsuw dat nlet 

gelegallsecrd Is doer een huwelljk of doorde betrekklng tusaen clgerBar en 

slavin strafbaar. Wanneer dc dader nlet eerder geslachtsgemeuuJep binnen 

oen wcttig huwelljk heeft gehad. wordt hIJ of z l j bestraft met honderd 

zwoepslagea en, voor de man, dewrenbovon verbanning of gevangenisstraf. 

Indlen de dader wel reeds eerder geslachtsgemeenschap binnen een wettig 

huwelljk hoeft gehad, muhsan is, wordt hIJ of z l j bestraft met de dood door 

stenlging. Anders dan voor do overlge hadd-dellctcn Is voor het bewljs van 
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ongeoorloofd geslachtsverkeer de getulgenis van vier mannelljke, mcsllm 

getulgen van onbesproken levenswandei verelst of bekentenls, die volgens 

sommlge autorltelten vier keer ultgesproken moet worden. 

Deze regels vinden we In grote lljnen terug In de drle wetsontwerpen. 

Hler en daar zljn echter enlge afwijklngen. Het regerlngsvoorstel (art. 4) 

t>epaalt nadrukkelljk dat het straf verzwarende element, de Ihsan. een nog 

steeds bestaand huwelljk is. Het voorstel-Ma'tuq geeft geen def Initio van 

Ihsag maar vermeldt deze van dc hervormer Muhammad 'Abduh afkomst Ige 

Interpretatle wel In de memorle van toellchtlng*^. In de tradltloncie 

rechtswetenschap was er verschil van mening over dc vraag of homceexueel 

verkeer en anaal verkeer tussen man en vrouw (11 wata voor bekfe beg-kpen) 

ook met de hadd-straf voor ongeoorloofd geslachtsverkeer bestraft moesten 

worden, of dat hiervoor met een ta'zir straf kon worden volstaan. Het 

Azhar-voorstel klest voor de eerste cplcsslng (art. 20b), terwljl dc t)elde 

andere voorstellen er een apart delict van maken, te bestraffen met 60 tot 

90 zweepslagen en biJ recldlve met de dood (Voorstel Ma'tua art. 270), of 

met 40 zweepsiagea aismede een gevangenisstraf van drie tot zeven Jaar 

(Regerlngsvoorstel, art. 16). De tradltlooele bewljsregels zljn in de 

voorstellen gehandhaafd. Ma'tuq voegt echter rxsg twee bewljsmlddelen toe 

zwangerschap van een ongehuwde vrouw, en de welgering van een getuwde 

vrouw om een vljfvoudlge tegeneed te zweren nadat haar echtgenote haar 

vier meial onder ede van overspel heeft iaeschuldlgd (ll'an) (art. 272). Het 

Azhar-voorstel bepaalt dat In geval van noodzaak ook de getulgenvaKlarlng 

van vrouwelljke getulgen toegelaten kan worden, waarblj dan de getulgenis 

van twee vrouwen geldt als die van e6n man (art . 21 I id 2 Jo art. 3). Zowel 

het voorstel-Ma'tuq als het regerlngsvoorstel taevatten een aantal nieuwe 

zedendei Icten, of stellen een zwaardere straf cp reeds bestaande 

zcdcndellctcn. Vooral Ma'tuq bll jkt hierblj een groot voorstander van de 

gese Istraf. 

Ongegronde besclxildiging van ongeoorloofd geslachtsverkeer (qadhf) 

lemand die een ander ervan beschuldigd ongeoorloofd geslachtsvoKeer 

gepleegd t e hebtsen maar nlet het verclste bewljs kan ieverer; d.w.z. dit felt 

nlet door middel van vier mannelljke mosllm getulgen van onbegx-oken 

levenswandei kan staven, wordt volgens de sharl'a gestraft met tachtig 

zweepslagen, terwljl hIJ voortaan nlet meer bevoegd is om In recht 

getulgenis af te leggen. Deze t>epallngen zljn terug te vinden In de drie 

ontwerpen. In de tradltloneie leer bestond er verschil van mening of het 

hierblj om een klachtdellct glng of nlet. Het Azhnr- (art. 29) en het 

regerlngsvoorstel (art. 4) bepalen dat dlt Inderdaad het geval is. 
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Het voorstel-Ma'tuq necmt ook oen aantal laster- en smaaddelIcten cp, te 

bestraffen met geseling, ter vervanging van de corresponderende artlkelen 

In het geldende Wetboek van Strafrecht. 

Het gebrulk van aIcoJTOI Ische dranken 

In de tradltloneie f Iqh t>estaat er een controverse over de vraag weike 

dranken onder het wijnverbod vallen. Bulten kl j f staat dat het gebrulk van 

de In de Koran genoemde wijn (khamr) verboden is en met geselIng bestraft 

wordt. Over andere alcohollsche dranken Icpen de menlngen ulteen. Volgens 

sommlgen zljn deze geheel gelljk te stellen aan wi ja terwljl anderen van 

mening zljn dat gerlnge hseveeilieden van deze dranken geoorioofd zljn en 

dat alleen dronkenschap teweeg gebracht door deze dranken strafbaar Is. 

Ook over de vraag of verdover>de middelen met alcohollsche dranken gell.>< 

te stellen zljn lepen de cpvattlngen ulteen. Tenslotte bestaat er een 

controverse over de zwaarte van de hadd-straf voor het getirulk van 

alcohollsche dranken: volgens sommlgen Is deze 40; volgens andere 80 

zweepslagen. 

Deze verscheldenheld van menlngen Is ook terug te vinden In de drle 

moderne voorstellen. In overeenstemming met de klassleke leer heeft het 

voorstel-Ma'tuq gekozen voor strafbaarheld van mosllms alloer; (art 324) In 

tegenstelling tot de belde anderen ontwerpen, die het wijnverbod ock cp de 

Egyptlsche nlet-mosllms wlllen toepassen. De memorle van toellchting bIJ 

het regerlngsvoorstel citeert zelfs oen aantal bijbelteksten waarult zou 

moeten blljken dat het gebrulk van ak»hollsche dranken elgenlljk ook In 

het Jodendom en Christendom verboden Is. Het voorstel Ma'tuq houdt vast 

aan het onderscheld tussen wljn en andere alcohollsche dranken en brengt 

onder de laatste categoric al le verdovende middelen die genoemd werden In 

het GcOnlf Iceerde Internationale Verdrag van New York met betrekklng tot 

Verdovende Middelen (art. 323). Het gebrulk van wiJn In weike hoeveclheld 

dan ook, en dronkenschap (of roes) veroorzaakt door een ander middel 

wordt In dlt voorstel als hadd-delict bestraft met tachtig zweecslagen (art 

324). Daarnaast wordt cp grond van ta'zir het gebrulk van deze andere 

middelen strafbaar gesteld met vl j f t ig zweepslagen (a r t 325). Een mosllm 

die aan een drinkgelag aanzlt zonder zelf te drinkea kan gestraft worden 

met t ien to t twintig zweepslagen (art. 326). Het Azhar- noch het 

regerlngsvoorstel maken een onderscheld tussen wljn en andere alocftjllsche 

dranken (regerlngsvoorstel art. 2, Azhar-voorstel art. 23). Gebrulk daarvan 

wordt bestraf t met veertig zweepslagen. Alle voorstellen bevatten 

straf bepallngen tegen het produceren, verhondelcn en aanbleden van 

alcohollsche dranken. Het regerlngsvoorstel. tenslotte bevat een bepaling 



die biJ recldlve intrekking van het rljbewijs en cpneming In een 

ontwennlngskllnlek mogelijk maakt (art. 21). 

Geloofsafval (ridda) 

Een mosllm die door duldelljke woorden of daden zljn geloof opgeeft 

wordt volgens de sharl'a gestraft met de dood, tenzlj hIJ berouw toont en 

weer mosi im wordt. HIJ krljgt daarvoor een perlode van drle dagen. Volgens 

sommlgen worden vrouw 1 IJke afvalilgen nlet ter dood gebracht maar 

gevangen gezet tot hun overlljden, tenzlj zlj eerder berouw tonai. Alle trie 

de ontwerpen bevatten een hoofdstuk over geloofsafval dat aanslult biJ de 

klassleke leer. Het voorstel Ma'tuq volgt de mening dat do vrouwelljke 

apostaat nlet ter dood gebracht maar verbannen wordt (art 160). De 

perlode die de afvalllge wordt gegeven om tot de Islam terug te ko-en stelt 

het Azhar-ontwerp cp 60 (art. 33), riet regerlngsvoorstel co 30 en het 

voorstel Ma'tuq cp (*-lc dagen (art. 160). 

Ult het voorgeiande blljkt wel dat do ontwerpen, co enkele zeer 

ondergeschlktc punten na, geheel aanslulten bIJ de klassleke leer van de 

sharl'a op het gebled van de hadd-straffen. Er Is geen enkele conccssle-

gedaan aan moderne strafrechtstheorleen. Vooral het voorstel-Ma'tuQenhet 

regerlngsvoorstel tonen de tendens om lljfstraffen. I.e. de geselstraf, ook 

toe to pasaen op met onder het hadd-strafrecht vallende dellcten. 
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