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Appendixx III : Turks Wetboek van Strafrecht met betrekking tot eerwraak 

(behorendd bij § 1.3) 

Dee straf op het opzettelijk doden van iemand is een zware gevangenisstraf van 

244 tot 30 jaar (artikel 448 TCK7).8 In artikel 449 en 450 worden verzwarende redenen 

genoemdd om de detentie te verlengen. Een verzwarende reden is bijvoorbeeld het om het 

levenn brengen van een familielid. Artikel 449/1 (TCK) luidt: Wanneer echtgenote, 

echtgenoot,, broer, zus, adoptievader, adoptiemoeder, adoptiekind, stiefmoeder, 

stiefvader,, schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon of schoondochter om het leven 

wordtt gebracht is de straf levenslange zware gevangenisstraf. Een andere verzwarende 

redenn is het doden in het kader van bloedwraak (TCK 450/10). Hierop staat de 

doodstraf.99 De wetsartikelen waarin aan moord/doodslag met een eermotief strafvermin-

deringg wordt toegekend zijn artikel 453 en 462. Aanverwant aan artikel 453 is 

wetsartikell  472 van het Turkse wetboek van strafrecht. De eerwraakgevallen waar deze 

wetsartikelenn niet op van toepassing zijn, laat de rechter vallen onder de algemene 

artikelenn 51 en 59 van het Turkse wetboek van strafrecht. 

Dee inhoud van genoemde wetsartikelen is als volgt: 

Artikell 453 T.C.K.: 

KastenKasten katil cürmüfailin veya kansmin yahut anasinin veya kizinm veya 

torunununtorununun yahut kiz evlathgimn veya kiz kardesinin haysiyet ve namusunu kurtarmak 

iqin,iqin, yeni dogmus cocuk aleyhine islenmis ise.fail bes seneden on seneye kadar agir 

hapislehapisle cezalandinhr. 

77 TCK is Turk Ceza Kanunu, het Turkse Wetboek van Strafrecht. 
88 Wat zware gevangenisstraf (agir hapis) is in tegenstelling tot gevangenisstraf (hapis) staat beschreven 
inn artikel 13 TCK. Het betekent onder andere dat de gevangene een gedeelte van de straf in eenzame 
opsluitingg moet doorbrengen en een gedeelte van de gevangenistijd te werk zal worden gesteld (TCK 
2000:70-71). . 
99 Er worden nog steeds doodvonnissen gegeven, maar de uitvoering ervan vereist de toestemming van 
hett Turkse parlement (Infaz Kanunu artikel 2). Dit komt er in de praktijk niet van, zodat ter dood 
veroordeeldenn een levenslange gevangenisstraf uitzitten. In 1991 was er een eenmalige gratie en 
werdenn de veroordeelden vrij gelaten. 



298 8 

Vertaling:10 0 

Alss een moord gepleegd is op een net geboren kind, om de namus van de dader 

off  zijn vrouw of zijn moeder of zijn dochter of zijn kleindochter1' of zijn geadopteerde 

dochterr of zijn zuster te redden, zal de dader een zware gevangenisstraf worden opgelegd 

tussenn de vijf en de tien jaar. 

Ditt artikel is in 1991 veranderd in: 

ÖldürmeÖldürme fiili, anasi tarafindan serefini kurtarmak saikiyle yeni dogmus bulunan 

cocugacocuga karsi islenmis isefaile dörtyüdan sekizyüa kadar hapis cezasi verilir. 

Vertaling: : 

Al ss een pas geboren kind gedood wordt door de moeder met het doel haar seref te 

redden,, wordt aan haar 4 tot 8 jaar gevangenisstraf gegeven. 

Artikell 462 T.C.K.: 

YukaridaYukarida gecen ikifasüda beyan olunan fuller, zinayi icra halinde veya 

gayrimesrugayrimesru cinsi münasebette bulundugu esnada meshuden yakalanan veya zinayapmak 

veyaveya gayrimesru cinsi münasebette bulunmak üzere yahut henüz zinayapmis veya gayri-

mesrumesru cinsi münasebette bulunulmus oldugunda zevahire gore süphe edilmiyecek surete 

görünengörünen bir koca veya kan yahut kiz kar des veyafürudan biri yahut bunlarin müster ek 

failifaili  veya her ikisi aleyhinde kan veya koca yahut usulden biri veya erkek veya kiz 

kardeskardes tarafindan islenmis olursafiilin muayyen olan cezasi sekizde bire indirilir  ve agir 

hapishapis cezasi hapis cezasina tahvil olunur. 

MüebbetMüebbet agir hapis cezasi yerine dort seneden sekiz seneye ve idam cezasi yerine 

dede bes seneden on seneye kadar hapis cezasi verilir. 

100 De Engelse vertaling van het Turkse Wetboek van Strafrecht is te vinden in Ansay (1965). 
111 In de Engelse vertaling staat "grandchild", dit is strict genomen ook de vertaling van "torun", het woord 
specificeertt niet of het om een meisje of een jongen gaat. Van Vloten (1980: 761) vertaalt echter 
"kleindochter",, mijns inziens juist, want in dit wetsartikel kan alleen sprake zijn van de eer van de 
kleindochter. . 
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Vertaling: : 

Indienn men zijn echtgenoot, echtgenote, zuster of iemand van het nageslacht 

mishandeltt of doodt voor, tijdens of kort na een onmiskenbare situatie van overspel of 

ontucht,, of ditzelfde doet jegens de persoon die participeert in overspel of ontucht met 

éénn van bovengenoemde personen, of jegens beide, zal de straf voorgeschreven voor het 

delictt gereduceerd worden tot 1/81 en zware gevangenisstraf zal worden vervangen door 

gevangenisstraf.. In plaats van levenslange gevangenisstraf wordt een gevangenisstraf 

vann 4 tot 8 jaar opgelegd, en in plaats van de doodstraf, een gevangenisstraf van 5 tot 10 

jaar. . 

Hett wetsartikel 472 staat beschreven in het hoofdstuk over opgewekte 

miskraam.. Artikel 468 (TCK) bepaalt dat de straf op een opgewekte 

miskraam/abortuss 7 tot 10 jaar zware gevangenisstraf is, als dit tegen de wil van de 

vrouww gebeurd is. Gebeurde dit met toestemming van de vrouw dan is de straf 2 tot 5 

jaarr gevangenisstraf. Ook de vrouw zelf krijgt dan deze gevangenisstraf. Artikel 472 

iss hierop de volgende aanpassing: 

Artikell 472 TCK: 

[Qocuk[Qocuk dü§ürme, dü$ürtme cürümleri] kendisinin veya akrabasmin §erefve namusunu 

kurtarmakkurtarmak igin i§lenmi§ ise verilecek cezayandan üqte ikiye kadar indirilir. 

Vertaling: : 

Wanneerr een miskraam opgewekt wordt om de seref en de namus van zichzelf of 

verwantenn te redden wordt de straf Vi tot 2/3 verlaagd. 

Dee twee algemene wetsrartikelen luiden als volgt: 

Artikell 51 T.C.K.: 

BirBir  kimse, haksiz bir tahrikin husule getirdigi gazap veya §edit bir elemirt tesiri 

altmdaaltmda bir sue isler ve bu sue ölüm cezasini müstelzim bulunursa, müebbet agir hapis 

122 Gosewehr& Verheijden schrijven in hun bijlage 2 foutief:"vermindering met 1/8". 
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cezasinacezasina ve müebbet agir hapis cezasim müstelzim bulunursa yirmidört sene agir hapis 

cezasinacezasina mahküm olur. Sair hallerde inlenen sucun cezasinin dörtte biri indirilir. 

TahrikTahrik agir ve siddetli olursa ölüm cezasi yerine yirmi dort sene ve müebbet agir 

hapishapis cezasi yerine on bes seneden asagi olmamak üzere agir hapis cezasi verilir. Sair 

cezalarincezalarin yarisindan ücte ikisine kadari indirilir. 

Vertaling: : 

Alss iemand onder invloed van een hevige droefheid of grote woede die teweeg is 

gebrachtt door een onrechtvaardige provocatie, een misdaad begaat, zal hij, als op deze 

misdaadd de doodstraf staat, veroordeeld worden tot levenslange zware gevangenisstraf 

enn als op deze misdaad levenslange zware gevangenisstraf staat, veroordeeld worden tot 

244 jaar zware gevangenisstraf. In de andere gevallen wordt de straf op de begane 

misdaadd met éénvierde verminderd. 

Alss de provocatie zeer ernstig is zal de doodstraf vervangen worden door 24 jaar 

zwaree gevangenisstraf en levenslange zware gevangenisstraf door tenminste 15 jaar 

zwaree gevangenisstraf. Andere straffen zullen gereduceerd worden met een half tot 2/3 

vann de straf. 

Artikell  59 T.C.K.: 

KanuniKanuni tahfif sebeplerinden ayn olarak Mahkemece her zamanfail lehine cezayi 

hafifletecekhafifletecek takdirï sebepler kabul edilirse, idam cezasi yerine müebbet agir hapis ve 

müebbetmüebbet agir hapis yerine otuz sene agir hapis cezasi hükmolunur. Diger cezalar altida 

birdenfazlabirdenfazla olmamak üzere indirilir. 

Vertaling: : 

Alss apart van de wettelijke strafverminderingsgronden, naar goeddunken van de 

Rechtbank,, redenen geaccepteerd worden ten gunste van de dader, wordt de doodstraf 

omgezett in levenslange zware gevangenisstraf en levenslange zware gevangenisstraf 

veranderdd in 30 jaar zware gevangenisstraf. De overige straffen zullen verminderd 

wordenn met niet meer dan éénzesde. 
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Err volgt een uitleg in het wetboek13: de situaties waarin artikel 59 kan worden 

toegepastt zijn niet in de wetstekst begrensd. De wet heeft aan de rechter ruime 

toepassingsmogelijkhedenn gegeven. Het doel is dat elk voorval apart bekeken wordt en 

rekeningg gehouden wordt met de persoon van de schuldige. Ik zie in dit artikel de 

volgendee aanvulling op artikel 51 in het geval van eerwraak: daar waar geen sprake is 

vann ophitsing of groot leed zou de rechtbank toch strafvermindering kunnen geven, 

omdatt ze dat gerechtvaardigd acht. Er zal wel de nodige jurisprudentie over zijn, maar 

hett voert mij te ver om die in dit kader uit te spitten. 

133 Deze uitleg is niet te vinden in Ansay (1965). Deze beperkt zich strict tot vertaling van de 
wetsartikelen. . 



302 2 


