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DE ISLAMITISCt£ STRAFFEN IN DE LIBISCt-E WETGEVING

Het Islamltlsche recht omvat zeals bekend veel meer clan regels voa

wat wlj In EU"Q)a en Amerlka als t)IPlsch godsdlenstlge zaken beSClnJwen,

zeals het gebed, de eredlenst, het vasten, de bedevaart, meer 00k dan met

de godsdlenst verbonden zaken zeals huwelljk en echt:scl'eldlng, maar regelt,

heeft althans de pretentle te regelen, aile aspecten van tilt mer'l!lelljk Ieven.

Het omvat dus 00k het burgerllJk recht (zakenrecht, verblntenlSgenrecht,

erfrecht) het handelsrecht, en tenslotte oak het staats- en strafrecht.

Dlt Islamltlsche strafrecht werdt, zeals eveneens bekend maar vaak

vergeten nlet In de Keran geregeld (die wei enlge bepallngen bevat maar
lang nlet alles), evenmln In wetboel<en, en kan oak nlet werden geput: utt

voc:rafgaande rechterlljke besllsslngen, maar werdt geVOnden In de werken

van gezaghebbende rechtsgeleerden. In die rechtsgeleerde werken wcrdt tilt

vrlj ultvoerlg en gedetailleerd behandeld, maar Is wat dat betreft IoIXI" ooze

maatscl'el:P IJ a IIerm Inst gedeta II leerd genoeg. Oat Is geen wonder want de

laatste gezaghebbende werken dateren ult het begin van de negentlende

eeuw, en zljn clan al lang nlet meer clan compllatles van eerdere

gesctTlften, merendeels nlet eens ult de voc:rafgaancle IlIChtt:Ierde eeuw, IIlW"

van eeuwen daarvoc:r. In de Eg)iPtfsche rechtSPraak bljvoc:rbeeld werdt neg

regelmatlg de rechtsgeleerde al-5arakhst aangehaald, die stlerf In tCEO AD.

Wei heeft het Islamltlscl'e recht, gelUkklg een-aantal methoden ontwlkkeld

om ult eerdere Of algemenere regels, latere Of bljzondl!re af te Jelden, zeals

de ana log Ie(~ die het toelaatbaar maakt om zeals de term aanduldt Q:l

analoge gevallen bekende regels toe te passen. Maar dat laatste gaat nlet

zender meer, met name nlet In het strafrecht, waar de analogle door lang

nlet aile geleerden In aile gevallen wordt toegelaten t.

Wle enlgermate een overzlcht heeft over de regels van het oude

Islamltlsche strafrecht zlet c1at dlt recht In lang nlet aile gevallen tilt wat

wlj zouden noemen t)IPlsch godsdlenstlg belang laat prevaleren. Zeals de

rechtSgeleerden het ultdrUkken betreffen sommlge regels zowel de rechten

van God (hUgCg AllAh) als de rechten van de mengel'\ (hugcg al-lb4d), en die

laatste overwegen wei eens, zeals blj het mlsdrlJf van laster dat aileen CCl

klacht van de belaterde vervo/gbaar Is, een recht dat \/Oigens sommlge

geleerden zelfs overgaat Q) dlens erfgenamen2. Een ultvloelsel hle'van Is de

aanwezlgheld van een duldelljk prlV6o-element In dlt strafrecht. Oat Iaatste
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Is zeer Q)vallend blj de bet"e.ndellng van de mlsdrljven tegen IIjf en leven,

de glnayAt. Hler kent het Islamltlsche strafrecht de vergeldlng (~),

waardOOr het slachtoffer, of dlens erfgenamen, het recht hebben te elsen

c1at de clade.- hetzelfde werdt aangeclaan, dus c1at hem deZelfde verm Ink Ing

werdt toegebracht als die welke hlj zelf heeft veroc:rzaakt, Of dat hlj In

geval van doodslag of moord, ter dood werdt gebracht. Daarnaast hebben

het slachtDffer, of dlens erfgenamen, het recht om In plaats van de tallo

het bloedgeld (d Iyah), een lIOOr1: gef Ixeerde SChadevergoedlng te etsen. Wei

moeten zowel de~ als het bloedgeld door een rechter waden tcege<end,

en 001< de terdoodbrenglng geschledt nlet door de nabestaanden zelf, maar

door een daartoe aangewezen beui. Maar het Is duldelljk dat het

Islamltlsche systeem In veel Q)zlchten een overgang van een prlve I'lllM een

publlek strafrecht Is. Het handelt, om zo te zeggen, neg vee I In de prlve

sfeer af.

Het Islamltlsche strafrecht kent ulteraard neg andere mlsdrljven dan

die gerlcht tegen Iljf en leven. De rechtsgeleerden hebben al slnds ~ met

name neg twee categorle!n onderscl'elden. De eerste daarvan wcrdt geya-md

door de zogenaamde 'bel)aalde mlsdrljven' (hadd, meervoud ~), meestal

gedeflnleerd als die mlsdrljven waarQ) God zelf een vast:omsctTeven of

'bel)aalde' straf heeft gesteld (het woc:rd~ werdt 001< gebrulkt In de zln

van een bel)aalde straf, nlet aileen voc:r de mlsdrljven). Vaak werdt

gesuggereerd dat God deze straffen heeft 'bepaald' In de Keran zelf, maar

dlt gaat nlet In aile gevallen Q) zeals neg zal blljken. Het IsdeZecateg:rle

die voc:r het oncterwerp van deze voc:rdrachten over de her Invoer Ing van tilt

Islamltlsche strafrecht In L1ble, het belangrljkst Is, zeals eveneens zal

blljken.

De rechtsgeleerden hebben onder de bepaalde mlsdrljven een aantal

vergrlJpen ondergebracht die Q) een bultenstaander een betrekkelljk

willekeurige keuze IlJken. Het zlJn, om de gebrulkelljke volga-de aan te

hoUden:

1) ontucht (zlnA), waaroncter werdt verstaan aile geslacht:sgemeenschap

bulten hUwelljk en bulten gewettlgd concublnaat. dat laatste Is aileen

toegest:aan met slavlnnen, zeals de Koran het ultdrUkt met 'wat Uw

rechterhanden beZltten'3. De straf erQ) Is gesellng (100 slagen) voa

ongehUwden en stenlglng voc:r gehUWden. Dlt onderscheld In strafmaat Jeldt

tot detallkwestles die onbeSprOken moeten blljven en werdt meestal

gerechtvaardlgd met het argument dat ontueht getuwden zwaarder

aangerekend moet worden omdat zlj In het wettlge huwellJk een

'bescte "' lng' hebben tegen de natuur IlJke aanvecht Ingen. Over Igens wordt

het onderscheld In de Koran zelf nlet gemaakt en de stenlglng Is ge'-IS : d



cp u It:!Ipraken van de PI"Ofeet: Moh!lmmed.

2) Laster (gadhf), de bes::~ldlglng van eerbare Mosllmse mannen en

vrouwen van de hlerboven vermelde ontucht. Zo'n lasteraar wordt als hlJ er

nlet In slaagt zrjn bes::huldlglngen te staven met vier get:ulgen gestraft met

gesellng (100 slagen).

3) Wljndrlnken (stu"b al-khamr). Hleronder wordt door de rechtsgeleerden

verstaan het gebrulk van aile roesverwekkende cranken. De Koran vermeldt

aileen wljn maar dlt begrlp wordt met een beroep ee ultllpraken van de

profeet: ultgelegd In rulme zln, en door verreweg de meeste geleerden 00k

verboden In hoeVeelheden die geen roes veroorzaken. 00k hler Is de straf

gesellng maar merkwaardlgerwljs volgens de ene recht:ssctDol -<l, volgens

anderen 80 slagen - het Is het enlge voorbeeld van een dergelljk ve"!Chli In

strafmaat, elgenlljk dUs In strljd met het begrlp van de 'bepaalde' straf. He!:

verschll kon ontstaan omdat over die strafmaat In de Koran nlets Wordt

geZegd. Bovendlen verklaart de Koran zelf het wljndrlrken nlet strafbaar: In

het gestrengste van de 'wljnverzen' wordt aileen geZegd dat de wljn 'een

gruwel van het maaksel van satan' Is, wat erg genoeg Is maar mljns Inzlens

geen strafbaarsteliing In~.

4) Olefstal (sarlgah). Hlercp wordt In de Koran amputatle gesteld: 'En de

dlef en de dlevegge, houwt ~n handen af tot vergeldtng van wat zlj

verdlenen'5. Wellswaar wordt In het daarcp volgende vers 211 gezegd: 'Maar

wle tot Inkeer komt na zljn onrecht en zlch betert, tot die wendt Allah

zlch weer', maar de rechtsgeleerden hebben hlerln geen aanleldtng gezlen

om berouw voa de bestrafflng, enlg effect toe te kennen. Ulteraard zljn

00k hler ultspraken van de profeet: bekend waarult blljkt dat, berouw of

geen berouw, de bestrafflng dezelfde blljft._

5) Straatroof (hlrAbah), Mar algemene cpvattlng het belemmeren van de

vrlje doorgang, gepaard gaande met bedrelglng, dlefstzll of ctxldslag, ctJs een
'hold;.UP'. De straffen varltlren 211 naar gelang er een dOodslag Is gepleegd,
(de dOodstraf 211 of nlet gepaard gaande of zelfs door krulslglng), of

dlefstal. dus berovlng van voor dlefstal geldende criteria (A/1llUl2ltle van de

rechterhand en de I InkerYOet) , BIj slmpele bedrelglng wordt aileen

verbannlng cpgelegd. Oft Is het enlge mlscrljf waarblj berOUw, mlts daIlrVan

Is geb leken v66r de daders gegrepen werden of konden worden, de

vervolglng ultslult.

HlerMast worden soms nag twee mlsdrljven als 'bePaalde mlSdrljven'

bes::houwd. Het eerste Is afvalligheid van de Islam (de dOodstraf). Het

tWeede Is de cpstandlgheld tegen de~ (In dlt geval nlet de voorganger

In het gebed, maar de lelder van de Mosllmse gemeenschap, of Zljn

vertegenwoordlger, het wettlg gezag dUs). Het mlsdrljf van afvalligheid

OIide1scheldt zlch van aile andere doordat berouw 001< na de aanvang van de

berechtlng de vervolglng doet staken, de reden waarom het soms nlet als

een 'bePaald mlscrljf' wordt bes::houwd. ~ de cpstandlgheld tegen de Imam

staat elgenlljk geen straf: de gezagsdrager heeft de bevoegdheld de

cpstandlgen te bestrljden en dlscretlonalr te straffen.

Vljf 'tJepaalde mlscrljven' dus, zeals gezegd cp het eerste gezlcht een

wlliekeurige keuze. De rechtsgeleerden hebben er wei een systeem In

trachten aan te brengen door ze te bes::houwen als de t}'plsche mlscrljven

gerlcht tegen essentlltle waarden van het menselljk leven en de menselljke

i!lamenlev Ing. Olt zljn dan de afstammlng (de straf tegen ontucht), de eer

(de straf tegen laster), hat verstand en de reclelljkheld (de straf tegen

wljndrlnken), de elgendom (de straf tegen dlefstal). en de velligheid (de

straf tegen straatroof). Maar deze Indellng blljft va:r tel: Islamltls::h! rectt

verder betekenlsloos. Verwante mlsdrljven worden nlet In entg ex>ztcht cp

66n Iljn gebracht met 'bepaalde mlsdrljven': andere tegen de elgendom

gerlchte daden, bljvoorbeeld verdUlstertng, ex>lIchtlng, worden nlet In enlge

verband met dlefstal gestraft.

De categorle van de 'tJepaalde mlscrljven' omvat dus slechts vljf, of

als men de afvalligheid en de cpstand tegen het wettlg gezag erblj rekent,

zeven, mlsdrljven, Het Is begrlj:)elljk dat de rechtsgeleerden naar mlc:t:lelen

hebben gezocht om 001< andere vergr Ij:)en strafbaar te stellen. Een ex>laBlng

Is gevonden door Insteiling van een derde categor Ie, meestal lI!III1erlge\Il als

'mladrljven die dlscretlonalr bestraf~ worden' (ta'Aztr), een nogal Gri'endlge

omschrljvlng, die Ik kortheldshalve zal vervangen door 'dlscretlonalre

mlSdrljven', 211 Is hat meer de straf dan hat mlSdrljf dat dlscretiorelr Is. Olt

zljn aile (overlge) handellngen die tegen Gods gebOden Ingl!laI\ vo::rzt:M!T zlj

nlet onder de eerste twee categorl~ vallen of er nlet 211 een andere

gerlngere sanctle cp Is gesteld. Een voorbeeld van dlt laatste Is de 'boete'

die verpllcht Is In een aantal gevallen, zeals bljVOOrbeeId tel: '¥eI1:reI<en van

de vastenvoorschrlften door geslachtelljke gemeenschllp, waarex> een

afzonderlljke zoengave (kaffArah) Is gesteld. Wanneer dlt tel: gellal Is wcrdt

dus nlet meer 00k nag dlscretlonalr gestraft.

OIndat, zeals zal blljken, de procedure Ie ragels en andere bljkomende

voorwaarden voor de 'bepaalde mlSdrljven' zeer streng zljn, kan het

dlscretlonalre strafrecht In vee I gevallen dlenen om de nadelen ex> te

vangen. Een voorbeeld daarvan Is de behandellng van dlefstal. Als dlefstal

In de zln van het 'bepaalde mlscrljf' wordt namelljk In het klassleke recht

aileen be9chouwd het wegnemen van een geed dat cp een afgesloten of

bewaakte plaaa wordt bewaard, en wei wegnemen cp helmelljke wljze, en

cp voorwaarde dat de dader er nlet enlg l!IChljnbaar recht cp kan laten
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gelden (bljvoorbeeld rnede-elgenaar Is), of het wegnemen I<an motl\llll"8'l ctxr

een \/'OI"derlng cp de bestolene, enzovoorts, enzovoorts. Wanneer er nu

!lP"ake Is van wederrechtelljk wegnemen, maar nlet Is voldaan aan de

strlngente voorwaarden voor dlefstAl, kan de dader tcx:h werden gestraft,

maar nlet met de cp dlefstal gesl:elde straf doCh dlscretlonalr. naar het

ocrdeel van de rechter dUs. De straffen varier-en aanZlenlljk. van de

doodstraf en gesellng (maar dan wei altljd mlnder dan de voor de 'bC,ea1de

mlsdrljven' vastgestelde aantallen slagen) tot mllde straffen zce.1s berlilplng.

De 'dlscretlonalre straffen' zljn dUs een resteategcrle: alles wat nlet valt

onder de tallo of onder de 'bepaalde mlsdrljven', kan dl9Cl'"etionair werden

gestraft. ~Imse geleerden wljzen soms met enlge trots cp de soepelheld

van dlt systeem. dat de rechters een grote vrljheld geeft en ze In staat

stelt snel te reageren cp de maats::tlllppelljke veran::lerlngen. M!lIlrte zelfdi!r

tljd Is het duldelljk dat hler een Inbreuk wordt gemaakt cp de regel !!:!!!!:!!!
crimen sine lege, of op de regel ultgedrukt doer ooze Nederlandse strafwet

dat 'Geen felt .. strafbaar (Is) dan ult kracht van eene daaraan

voorafgaande strafbEpallng'. Toch t'ouden moderne Mosllmse geleerden vol

dat de nUllum crimen regel wei degelljk In de Islamltlsche wet werdt

erkencjS.

Olt Islamltlsche strafrecht, In zljn drle onderdelen, Is In verreweg de

meeste Islam1tlsche lanclen al zeer lang nlet meer van toepasslng. Oat Is

nlet aileen het geval In de vocrmallge kolool8n waar slndS de negentlende

eeuw a Ilerwege moderne, dat w II zeggen Eurcpese, codes z Ijn Ingevoerd,

zeals de Indian Penal COde van 1862. of het Egyptlsche strafwetbOek van

1883. Maar ook In het ultgestr"eI<te Turkse (Ottomaanse) rljk. zelf noolt een

kOlonle, werd al In 1853 een op EIr<:pees voorbeeld geTl'l!Plreerd

stril.fwetboek van kracht. saoedl-Arabl~ Is nu een van de zeer welnlge

Islamltlsche lanclen waar, althans fermeel, de klasslel<e IslamltlS:Te strafwet

neg In tear geheel werdt toegepast.

Maar zelfs v66tr de Eurcpese strafcodes werden Ingevoerd ken men nlet

zeggen dat overal en altljd In de Islamltlsche lanclen de strafrecl'1t:lp"llctljk

volgens de Islamltlsche Wet verllep. Het strafrecht was noolt een centraal

onderdeel van de Islamltlsche Wet, zeals de rltuele gedeelten of het

familierecht. Evenmln als van het Islamltlsche staats"echt trokken de

heersers zlch van de ul~aken van de rechtsgeleerden over de straffen

vee I aan. De regels vocr de procedlre en het bewljs - met name voor de

'bflpaalde straffen' zeer belangrljk - werden vaak met voeten getreden; de

rechten van de verdachten werden lang nlet altljd gere!P8cteerd. De

·heersers en I1Jn vertegenwoordlger5 traden veelal zelfstandlg en willekarig

op en het onderSCheld tussen heer'aer en rechter (~ was lang nlet altljd

dUldelljk - wat het trouwens zelfs In de rechtsboeken lang nlet altljd was.

Men meet ook noolt vergeten dat het Islamltlsche recht een 'geleeidt!hEdt'

Is. Het Is ultgewerkt In de studeerkamers en het l'eeft altljd het karakter

van een ldeaal~eemget'ouden. Het was geen reflectle van een dagellJk3e

jlrldlsche practljk maar een ldeaal waarnaar werd gestreefd. Het was als

het ware heel gewoon dat het nlet Integraal werd toegepast. De

rechtsgeleerden zljn zlch de oovolkomenheden van de mens altljd pljnlljk

beWust geweest en hebben zlch, zlj het zuc:htend, meestal neergelegd blj de

willel<eur van de wereldlljke heergers.

Maar wat altljd meer weerstand heeft opgeroepen dan de feltelljke

overtredlng of verwaarlozlng van de voorsc:tTlften van de Wet ztjn

theoretlsche ul~aken geweest die In strljd waren met die Wet. IIbg steeds

Is wle nlet de voorgesctTeven Vljf dagelljl<se gebeden verrlcht een 2CI'1CI2l2II"

- maar Allah Is vergevlngsgezlnd - maar wle zegt, of erger sctTljft, dat ret

nlet noodzakelljk Is vljf keer per dag te bidden Is een ongeloVlge en kan,

als hlj nlet tljdlg z ljn ul~aak herroept, zelfs als afvaillge ter dood

getlracht worden. Vandaar dus dat afkondlglng van een afwljkende, cp

Europees recht geTnsplreerde strafwet voor vrome Mosllms altljd

aanstootgevend was. Het Is elgenlljk verwonderlljk dat die wetten nlet cp

groter weerstand zljn gestult.

Ole weerstand Is tot In de rnoderne tljd blljven bestaan. en zelfs de

laatste jaren sterker, alttens hXlrbaarder" geworden. De nelglng bestaat wei

eens om de Islamltlsche wedercplevlng te laten beglnnen met Krumaynl en

te zlen als een plotsellng c;pkomende golf van reactle. Maar nleuw zlJn de

I~n van de ayatollah of van de moordenaars van president sadat, nlet.

Wat het strafrecht betreft versc:reen er In 1949 In Egypte bljvoorbeeld al

een ultvoerlg werk getlteld 'De Islamltlsche strafwetgevlng vergelel<en met

de bestaande westerse wetgevlng', van de tend van een zekere 'Abd al

Qadir 'Awdah. Deze 'Awdah was zelf rechter In de 'wereldlljke' EgyptlSChe

recht!iP"aak (de rechtbanken waar Westers recht werd toegepast) en was als

vroom Mosllm een overtulgd tegenstander van dlezelfde wet, ook van de

strafwet, die hlj dagelljks moest toepassen. Vljf jaar na het Yel"S::hljnen van

dlt bOek werd hlj na een mlslukte aanslag op president Nasser doer een lid

van de Mosllmse 9"oederschep, waarvan hlJ een van de lelders was, ter

dood gebracht. Van een dergellJke Mosllmse actlvlstlsche flg..ar. \II!!I'"WOI'lde

het ens nlet dat zljn vergelljklng van ISlamltlSChe met westers strafrecht

neerkomt cp een Vlrlg pleldOol voor de herlnvoerlng van het Islamltlsche

recht. 'Awdah's bOek Is vrlJ dlk en gaat tot In details. Maar zljn rec::lenerlng

Is eenvoudlg: het Islamltlsche systeem Is van goddelljke OOI"liP"'oog en dus

lU)er'eur aan welk Ander systeem dan ook.
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Aan dergelljke oproepen tot 'terugkeer near de Islamltlsche Wet' Is

lange tljd echter nauwelljks gehoor gegeven. Het Westenle strafrecht - van

Franse, Engelse en soms van ltallaanse ~ong. dat was Ingevoerd bleef

van kracht. De verklarlng hlervcor zal wei \/001'" ~ deeI gezocht moeten

werden In de traagheld die elk recht5systeem elgen Is. waardocr radlcale

wljzlglngen cp weerst:and stulten. Maar waanchljnllJk ook werd het

Islamltlsche strafrecht als te onvolledlg beschoUwd omdat het Immers was

ultgeWerkt In een grlJs verleden en cp vee I dagelljkse problemen geen

antwocrd gaf. Ook glng het prlve karakter van het strafrecht vermoedelljk

In tegen de nogal centrallstlsche structuur van veel modeme Islamltlsche

staten. Ook de rlgldltelt van ~ groot deeI van het strafrecht zal cp

praetlsche bezwaren z ljn gestult. Misschien ook werden In moderne staten

de wrede straffen van a~le. stenlglng en krulslglng als llIlI!ldTonlstlsCh

ondenionden. Ebvendlen konden Mosllmse polltlcl zlch \/OOI'"hoUden dat het

Islamltlsche strafrecht hun In het onderdeel van de d Iscretlona Ire straffen

een grote vrljheld had gelaten zelf regellngen cp te stellen. Het nleuwe

strafrecht zoo, deze redenerlng volgend, nlet In aile cpzletten In stTljd zljn

met de Islam.

Toch zljn er de laatste tljd In verscheldene lanclen maatregelen

genomen om bepaalde onderdelen van het Islamltlsche strafrecht wet!r In te

voeren en In sommlge gevallen zljn Inderdaad met name enkele 'bepaalde

straffen' toegepast. Deze executles leldden vaak tot grate publlcltelt, hler

en daM zelfs grenzencl aan het ~Ialr'e. In het dagblad Le Mende

bljvocrbeeld verscheen een berlcht over zo'n spel(takel In Mauretanle, waN

In het bljzljn van dulzenden toeschoUwers cp een vlakte te midden van de

zanddulnen doer een arts van drle dleven de rechterhanden werden

gearrc:>U1:eerd, gelul<klg no; net nlet In de open lucht maar In een daartoe

~ laa I cpger Ichte tent. De arts-beu I toonde na af locp van de behandellng

de dulzenden toeschouwers trlomfantelljk de drle handen, die daarcp met

lulde stem'tA.llah Is groot' rlepen7.

Het nadeel van een dergelljke pub IIcItelt Is dat de berlchten er vaak

een generallserende tendens doer krljgen die de beocrdellng van de

betekenls van de genomen maatregelen verslulert of zelfsonmogelljk 1IWIollkt.

Het IIjkt daMom nuttlg om een \/OOI'"beeld van wederlnvoerlng van de

Islamltlsche strafwet, namelljk de vier wetten die van 1972 tDt 19704 In Llble

zljn afgekondlgd, nader te be!lprel<en. Het gaat hler om l!Ien wet van 1972.

waarblj de Islamltlschestraffen \/001'" dlefstal en straatrex>f weer werden

Ingevoercl, l!Ien van 1973, betreffende de straf cp ontucht, en twee van 19704,

tegen faster en wljncrlnken. De vier wetten zljn dus kennelljk bedoeld als

een regellng \/001'" de tcepasslng van de vljf bel<ende 'bepaalde straffen'.
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Vocrzover mlj bel<end - maar het Is moellljk ult Llble gegevens te

ver1<rljgen - Is het vergeldlngsstrafrecht (de hlertx>ven vermelde~ er

nlet, of no; nlet, In overeenstemmlng gebr"acht met het Islamltlsche recht,

wat zou betel<enen dat moord en doodslag no; near een cp westers

\IOOI'"beeld geTl'lllPlreerd recht werden bestraft. Wat de derde categcrle, die

der dlscretlonalre mlsdrljven, betreft, er zal blljken dat de Llblsche

wetgever kennelljk het bestaancle Llblsche strafwetboek van 1953, dat sts1<

leeI< cp het Egyptlsche, dat cp zljn beurt weer geTl'lllPlreerd was cp het

ftallaanse, beschoUwt als~ ultvloelsel van die dlscretlonalre beIioeg'eld.

De nleuwe wetten van 1972, 1973 en 19704 moeten werden beschouwd

als leges ;peclalls. Oat blljkt nlet aileen utt hUn aard maar ook ult

verscheldene bepallngen waardoer In veeI gevallen de (gewone) L1blsche

strafwet van toepasslng blljft, die dan ook nlet Is cpgeheven maar allen

hler en daar In overeenstemmlng Is gebracht met de nleuwe wetten. Zo

blljkt ult de wet van 1972 cp dlefstal en straatrex>f dat deze gewone

strafwet van toepasslng blljft In de volgende gevallen:

1) Wanneer de dader nlet In het bezlt was van z ljn verstAndelljke

vermogens. nog geen achttlen jaar WAS, nlet behoeftlg WAS, of onder dWllng

heeft gehandeld;

2) Wanneer hlj het gestolene zlch nlet helmelljk heeft weggenomen met t'et

oogmerk zlch dlt toe te elgenen;

3) Wanneer het gestolene nlet tenmlnste de waarde van tlen Llblsche dinar

had;

04) In gevallen waarln de dader 'twljfelt' (nl, over zljn elgen recht cp het

gestoleneh deze twljfelgevallen worden In de wet gedetalileErd q:lQe!DTld en

Ik kom er no; cp terug;

5) Wanneer de blj deze wet vocrgeschreven bewljsmlddelen nlet toerelkend

zljn of de beklaagde zljn bel<entenls Intrel<t, terwljl de rechter het ten

laste gelegde cp andere wljzen, of door omstandlgheden, wei bewezen actt.

6) In gevallen van paging (waarln deze ~Iale wet namelljk nlet 1.O:I"Z1et).

We zlen dus dat er blj deze ~Iale wet nlet meer dan een parallel

systeem van straffen Is gec::re8erd naast de gewone strafwet, die nlet aileen

\/001'" aile andere mlSdrljven maar In veel gevallen ook \/001'" de onder deze

wet vallende mlSdrljven, allermlnst bulten werking Is gesteld.

Oat laatste Is nlet zonder reden geschled. BIj nadere bestuderlng van

de wet blljkt namelljk dat toepasslng ervan bultengewoon moellljk Is en dat

als de bel<laagde nlet bel<ent - de bel<entenls geldt In het IslamltlsChe rectt

als volledig bewljs - het bewljs practls::h nlet te leveren Is, De els

bljVOOl'beeld dat de dader nlet 'behoeftlg' mag Zljn doet al vermoeden dat

de ont:snliIAJlngsmogelljkheden zeer groot zljn en dat het mede met het ex>g
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cp deze ont:snaI:lPlngsmogelljkheden Is dat de Llblsche wetgever heeft

bepaald dat In vele gevallen - we zullen zlen dat het de meeste zljn - de

gewone strafwet van kracht blljft. Met name wanner wlj de categcrle van

'tw Ijfelgeva lien' naeler bezlen blljkt die volgens artlkel 3 van de wet als

VOigt te worden cpgeeomd:

1) Als de dlefstal plaats vond cp cpenbare plaat:gen tl,ldens werklren of

wanneer de daeler toestemmlng had daar blnnen te gun. of als het

gest:olene nlet In een afgestoten rulmte Is cpgeborgen;

2) Dlefstal tussen twee nauwe verwanten;

3) Als de elgenaar van het gestolene onbekend IS;

4) Als de daeler een vorelerlng cp de bestOlene had die onbetaald was

gebleven, en het gestolene naar zljn menlng ongeveer die waarde ervan I"fId;

5) Dlefstal van vruchten aan bomen. van planten die nog nlet geoogst zljn,

of als de dlef het gestolene heeft cpgegeten alva-ens het near bulten te

brengen.

6) Als de verdachte nlet meer dan medepllchtlg waS;

7) Ats er mee-dere dleven waren en leders aandeel mlnder was dan het

minimum (dus tlen dinar);

8) Als de dader het gestolene na de dlefstal en voordat het vonnls In

kracht van gewljsde gaat In elgendom verwerft;

9) Als de daeler een vermoeden (hetzelfde wcxrd~ als dat voa

twljfelgeval) had van elgendom, zoels aandeel In een maats::l'lip, of rec:tt cp

een stlchtlng. of blj dlefstal van q;>enbare etgendommen.

I';Ile dlt artlket 3 teest krljgt aanvankelljk de Indruk dat de Llblsche

wetgever een comedle heeft cpgevoerd en aileen naar de schljn de

Islamltlsche strafwetgevlng voor dlefstal weer heeft Ingevoerd, en In

werkelljkheld zoveel ultzonderlngsgevallen heeft gesch!lPen dat de straf

noolt kan worden cpgelegd. Tach Is dlt nlet het geval. De memorle van

toellchtlng cp met name de wet tegen dlefstal van 1952 bevat tlentallen

verwljzlngen naar de klassleke Islamltlsche reclitsboel<en van de

verschillende sch:llen. WIe enlgermate thJls Is In het Islamltlscte strafrec:tt

weet dat In deze rechtsbOeken - en dus In het Islamltlsche recht, want die

rechtsboeken !!J!l het Islamltlsche recht - al deze bljzondere voorwaarden

en ultzonderlngsgevallen zeer ult\lOerlg worden bellProken. Het IS julst het

t)lplsche van de 'bepaalde straffen' dat zlj door de rechtsgeleerden cp zo'n

manler zljn ultgewerkt dat toepasslng ervan praetlsch ultgesloten Is als de

verdachte nlet bekent. Vcxral het leerstuk van de 'tw Ijfelgeva lien', de

~S, l!IPeelt hlerblj een belangrljke rol. Er zljn dan 00k talrljke

tradltles van de Profeet overgeleverd waarblj hlj aanhangers die hem een

vergrlJp komen bekennenaa~ om erover na te denken of het elgenllJ<

nlet wat anders was. 001< een In algemene bewcxrdlngen aan hem

toegesctTeven ul~aak 'Wendt de bepaalde straffen af zo Ia1ll (of zo veel)

su dlt kunt', wordt aan hem toegesctTeven.

Een van de mlddelen die de rechtsgeleerden tot dlt doeI hebben

gebrulkt Is de regellng van de bekentenls. Men zou kunnen denken dat als

de straf practlSCh aileen kan worden cpgelegd als de dader bekent de

rechters In verleldlng zouden ztjn gel<omen een bekentenls af te dwlngen

door mlddel van pljnbanken of cp andere gruwelljke wljzen. Het tegendeel

Is In het Islamltlsche recht het geval. Dear l!IPeelt de bekentenls,~ een

wcxrd dat elgenlljk 'erkennlng' of 'beVestlglng' betekent 00k In het

prlvaatrecht een belangrljke rOI ats bron voor een ctvtete verb Inten Is.

Welnu. In clvlele zaken kan zo'n erkennlng nlet worden tngetrokken, maar

door de rechtsgeleerden wordt algemeen aanvaard dat een l!I1<ennlng- In dlt

geval dus bel<entenls - van een mlsdrljf wei kan worden Ingetrokkel\ en wei

te aile tljde, zelfs vlak voor de tenult\lOerlegglng van een vonnls, althans

wanneer het ultslultend daarcp Is gebaseerd. Wanneer dus bljvoorbeeld een

man of vrouw vercxrdeeld wordt tot stenlglng wegens ontucht - zoals

vermeld de voorgesctTeven 'bEpaalde' straf blj ontucht door gehuwden

aileen cp grond van ztjn of hear bekentenls - en we zullen nog zlen dat

het bewlJs door getulgen zozeer Is bemoellljkt dat het vonnls bljna aileen

maar mogelljk Is blj een bekentenls - kunnen hlj of zlj ten aile tljde de

tenutt\lOerlegglng van het vonnls doen stcpzetten door run bel<entenls In te

trekken. Zelfs wordt aangenomen dat een verClOl'"deeIde In dat glMll aileen al

door te pogen te vluchten te kennen geeft zljn bel<entenls In te trekken, Ja

zelfs dat hlj of zlj nlet mag worden Ingegraven blj de stenlglng, omdat dlt

hem of hear zou belemmeren te trachten te vluchten. Het Is duldelljk dat

de bepallng van de Llblsche wet van 1972. dat de algemene L1blsche

strafwet van toepasslng wordt 'als de dader zljn bekentenls Intrel<t', zoals

hlerboven vermeld, cp dlt leerstuk betrekklng heeft.

Naast de erkennlng of de bekentenls Is het bewlJs door getulgen In

het Islamltlsche recht een belangrljk. zelfs het belangrljkste bewljsmld:lel.

Vcxr de 'bepaalde mlsclrljven' Is de getulgenls van mannelljke getulgen

verelst, meestal twee, soms meer. In andere zaken Is volgens de meeste

rechtssch:llen de getulgenls van een man en twee vrouwen - vrouwen gelden

In vee I cpzlchten als 'de he 1ft' van een man - 00k aanvaardbaar maar

volgens de meeste rechtsgeleerden Is dlt strafrecht een te serleuze zaal< an

aan vrouwen toe te vertrouwen. Te zelder tljd zljn de geleerden ten aanzlen

van de getulgen zeer ambivalent. Er bestaat namelljk nlet aileen In

strafzaken geen pllcht om te getulgen, maar de getulgen wordt zetfs

aanbevolen om tun rnedewerklng aan een strafproces nlet te geven. Ik heb



het altljd een zeer merkwaardlg allPl'Ct van het Islamltlsche strafproc:es

gevonden dat eventuele getulgen met zoveel woorden werdt verteld dIIt I'et

elgenlljk betel'" Is om nlet te komen getulgen, of om. zoels het In het

Arablsch werdt ultgedn.Jkt, de wandaden van hUn rnedemenSen te 'bedekken'

(!!!!!:.J, 'Wle een med&-Mosllm bedekt dlen bedekt Allah Q:l de O8g der

~ndlng', zoo de Profeet hebben gezegd. Geheel In deze IIJn wcrdt

0Vt!!JI("1gens ook de dader aange!llXlOrd om n let te bekennen: '0 mensen', zoo

de Profeet hebben gezegd, 'wle een dergelljke s::handdaad begaat, laat nu
zlch bedekken, want het Is de bedekklng van Allah'.

Voor~ 'bepaald mlsdrljf' bestaat bovendlen een zodanlge Yl!I'"ZWNlng

van de bewljslast dat het Q:l het eerste gezlcht al duldellJk wordt dat het:

getulgenbewljs nlet geleverd kan werden, te weten de ontucht. Hler werden

namellJk vier mannelljke getu 1gen verelst, die bovend len n let maar een

verrnoeclen, of aan zel<erheld grenzende oven:ulglng moeten hebben dat de

verdachten ontucht hebben gepleegd, maar die met elgen ogen gezlen

~en hebben wat er gebelrde, de ldentltelt van belde daders moeten

kennen, enzovoorts. WIe dOOr' elgen lectuur enlgermate op de hoogte Is met

de gedetallleerde besCtrljvlngen In de rechtsgeleerde werken van een

samenzljn dat als ontuchtlg kan werden aangemerkt, weet dat het

onmogellJk Is deze details dOOr' vier getulgen te laten constateren.

EbVendlen wordt het voor deze vier get:ulgen, die dus al de algemene raad

hebben gel<regen om de mlsstaR;len van hUn mede-Mosllms te 'bedekken',

zeer rlskant om met hUn verklarlng te komen. Immers, volgens het

Islamltlsche strafrecht kunnen zlj wanneer van slechta 6en hUnner de

getulgenls nlet voldoet (blJvoorbeeld nlet de verelste detailS omvat) of

wanneer 6en hUnner zljn verk larlng Intrel<t of afzwakt, wegens 'laster', he!:

tWeede van de 'bepaalde mlsdrljven', worden vervolgd.

Merkwaardlgerwljs Is dlt verelste van de vier getulgen nlet In de

L1blsche SPeCiale strafwet tegen ontucht (van 1983) opgenomen. Deze wet

verwljst In art. 10. 2 voor de bewljsmlddelen near het (gewone) Llblsche

wetboek van strafvorderlng, waar ulteraard deze bljzondere els nlet wordt

gesteld. Maar het Llblsche Hoge Gerechtsh::>f schljnt te hebben beSlIst dat

In een proces over dlt mlsclrljf er wei degelljk vier mannellJ(e geb.Jlgen zljn

verelst, omdat deze voorwaarde als een Integraal OIlde1deel van de

'slamltlsche strafwet op dlt punt moest worden beschoUwd, en omdat een

afwljklng van deze voorwaarde In strljd zou zljn met de d\Jldelljke tekst

van de Koran betreffende het bewljs van dlt mlsdrljf8. Een dergelljk

rechtstreekS tleroep op de Keran Is u Itzonder Iljk maar het: Hof had

ongetwljfeld gelljk dat de bljZondere bewljslast vcrra'ltu::hI: Inderdllad rneer

Is dan een zulvere vormkwestle.
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We zlen dus dat de Llblsche wetgever met zljn ClPI9OI11mlng van de

strlngente voorwaarden waaraan dlefstal moet voldoen geen kornedle heeft

opgevoerd en de Islamltlsche wetgevlng nlet slechta voor de schljn heeft

her'steld. Wat In de wet op dlefstal en straatroof evenals In de andere

lII)eclale Llblsche wetten betreffende de 'bepaalde mlsdrljven' staat, ~

behoudens enkele klelne ultZonderIngen, Inderdaad het Islamltlsche recht.

Wei heeft de Llblsche wetgever In vele gevallen voor de voor de verdactte

meest gunstlge variant In de verschlliende rect1t:!ls::holen gel<ozen. maar hlj

Is daarmee blnnen het ream van de Islamltlsche strafwet als geheel

gebleven. Het Is de laatste jaren In de Islamltlsche wereld bljna communis

oplnlo dat een binding aan 6en bepaalde rechtsschool nlet rneer n:xxlzllkellJ(

Is en ook op andere gebleden Is een zeker eclectlsme zeer gebr'ulkellJk

gewerden zonder dat dlt op veel verzet Iljkt te stulten. Wat het: strafre:::tt

betreft Is een voorbeeld hlervan In de Llblsche wetten de deflnltle van

ontucht. Immers de Llblsche wetgever blljkt te hebben gekozen voor de

strlkte deflnltle van dlt mlsdrljf In de Hanafltlsche school waardOOr'

bljvoorbeeld homosexueel contact nlet als een 't>epaald mlsdrlJf' ken werden

vervolgd. wat volgens andere rechtsscl-olen weer wei mogellJk was.

B:wendlen Is In erie van de vier llP8Clale wetten - merl<waardlgerwl./S nlet

In de eerste, die betreffende dlefstal - bepaald dIIt blj onvolledlgheld VlII'1 de

wetsbeQallngen de 'gemakkelljkste der rechtsscl-olen' van toepasslng Is (al

mashhCr min ayS!!!" al-madhahlb), wat ongetwljfeld bedoeld Is als 'de meest

gunstlge voor de verdachte', en ook als zodanlg werdt ultgelegd.

C\:) enl<ele punten zlJn de Llblh In deze vier SPeCiale Islamltlsche

wetten verder gegaan en hebben nlet geaarzeld om als kennellJk te hard

bescl-oul/Yde bepa IIngen opz IJ te zetten. Zo wordt dOOr' de oode

rechtsgeleerden algemeen blj de recidive van dlefstal vcrrges::tTeYen dat blJ

de eerste herh!lllng de IInkervoet wordt afgeh!lkt, blj de derde keer de

IInkerh!lnd, enzovoorts. Oe Llblsche wet van 1972 echter volstaat met ret

voorsctrlft van gevangenlsstraf In geval van recidive, blJ her1l!Ialde recidive

levenslange gevangenlsstraf, een duldelljke afwljklng van het Islamltlsche

strafrecht, waar de gevangenlsstraf vrljwel onbekend Is. Een antler

voorbeeld Is wederom de wet van 1973 tegen de ontucht. Zoels vermeld

werdt In de Islamltlsche wet aan gehUwden stenlglng opgelegd. Oe Llblsct'e

wet echter sctrlJft slechta gesellng voor, zonder een oncterseheld te maken

tussen gehUwd en ongehUwd. In de commentaar Q:l deze wet die mlj ter

beschlkk Ing staat wordt deze Innovatle met geen enkel woord toegellcht,

vermoedellJk omdat de autel.r deze dUldelljke afwljklng van het klassleke

strafrecht nlet goedkel.rde maar het nlet~un YOnd om er nader Q:l In

te gun. Immers, de OVt!!JI("'everlngen 0Vt!!JI(" de dOOr'de Profeet zelf gevolgde
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prllCtljk zlJn te -wldlg dan dat ze een andere Int:erpretatle zoueIen

tIoelaten. MoAlmmed zou volgens deze berlchten meerdere malen, ZIJ he\:

aarzelend en na de dadrs vrljwel te hebben aangelllXlOl"d t1Jn bel<entenls In

te trel<ken, tot stenlglng hebben beNOlen. WellSWaar wordt In de Koran

aileen over geBellng gerept, maar he\: Is In deZe O8Wllen ongebrulkelljk ern

een recht:sb"eeks beroep Q) de KoranJsche ~llngen te doen. Helaas

bes:::hlk Ik nlet over de tekst van de memorle van toellchtlng Q) deze wet,

maar omdat de commentator erover zw Ijgt verrnoed Ik n let dat eB'1 dl!rgelljk

beroeP Q) de Koran Is gec:laan. Men kan nlet anders dan conclUder-en dat de

Llblsc:he wetgever de stenlglng heeft afgeschaft omdat die als een te I1lrde

'<Il:lrm van executle wordt beechouwd. Inderdaad Is VOlgens de voc:nctrlften

van de wet die executle sbJltend: de executle geschledt In he\: Q)enbaar.

volgens lIOlTlmlgen moeten de toeschouwers er zelfs aan deelnemen. De

getulgen moeten aanwezlg zljn en volgens lIOlTlmlgen zelfs met de executle

beglnnen. Tech bllJft he\: Q)vallend dat tot ze'n rechtstreel<se Ingreep Is

overgegaan In een wet die voor he\: overlge nadrukkellJk als zulver

IslamltlSCh Is gepresenteerd.

Minder recht:sb"eeks heeft de Llblsc:he wetgever Ingegrel:len In de wlJze

waarQ) de al11XJtatlestraffen worden ultgevoerd. In de re::tt:!ge18l!J"de we1<en

wordt 'vr Ij nauwkeur Ig voorgesctreven hoe de hand moet worden afgehakt

en de storrc:l vervolgens In de hete olle gec:loq)t moet worden om te worden

dlchtgebrand. De Llblsc:he wet echter regelt een pUUr medlsc:he all'(lUtatle,

na een grondlg medlsch Onderzoek. onder veFdoVlng en met een nazorg.

De afkondlglng van de vier Llblsche !Peelale wetten van 1972. 1973 en

1974. waarblJ de '~Ide straffen' worden henlteld Is he\: resultaat van

een weloverwogen pOlltlel< van het LlblllChe regime dat aan de macht kwam

met de staatsgreep van 1 september 1969. In de preambUle van de eerste

wet, die tegen dlefstal en straatroof van 1972. wordt verwezen near de

constltutlonele bel<endmaklng van 11 december 1969 (l'IAn dUstO"t) wear-blJ

hat principe dat de wetgevlng In overeenstemmlng moet worden gebracht

met de Islamltlsche wet (shart'ah) al wordt gesteld. AI eerder trouwens ted

hat nleuwe regime hat drlnken en het verhandelen van a 'c:oh:l I strafbaar

gesteld, een maatregel die In 1974 werd vervangen doOr de (!Peelale) wet

tegen het drlnken van alc:oh:ll (llt'lrb al-khamr). In 1971 stelde hat reglrlle

commlssles In om de bestaande wetgevlng te OnderZoeken Q) die PUnten die

n'et In overeenstemmlng met de~ waren en de vier wetten ter

regellng van de vljf '~aldemlsdrlJven' zljn kennellJk het resultaat van

dlt onderzoek.

De wetten zljn kennellJk vooral een ultlng van het LlblllChe regIme ern

de Llblsche samenlevlng (weer) Q) de gronclslagen van de Islam te stellen.
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001< Q) andere gebleden Is de Llblsche wetgevlng enlgsz Ins~ Ban de

Islamltlsche ragels al blljl<t tevens dat de wetgever hlerln voorzlchtlg te

werk gMt en de PI"lICtISChe c:onseQUentles nlet ult hat ClOg verllest9. De

strafwetgevlng blljkt na onderzoel< mlnder prllCtlllChe betel<enls te hebben

dan ult de afkondlglng van de !Peelale wetten Q) hat eerste gezlcht IIJkt.

De Llblsche wetgever IS hlerblj geholpen doOr de wljze waarQ) In de

klasslel<e rechtsboeken met name deze '~IdemlSdrljven' zljn bet"endeld,

namelljk zo dat toEpasslng van de '~Idestraffen' blJna aileen mogelljk

IS wanneer de dader dlt ook zelf wll. waardoOr hlj de gelegenheld krl)gl: ern

reeds In dlt leven te boeten voor zljn wandaden. Aan deze restrlctleve

Interpretatle van dlt Onderdeel van de Islamltlsche strafwet teeft de

Llblsche wetgever zlch gehouden en heeft bovendlen doOr een aantal

hlerboven bes:::treven ~lIngen de toEpasslng van deze straffen neg II8"der

beperkt of verzacht. De prllCtlsche betekenls van deze !Peelale Islamltls::te

wet Is dan ook gering geweest. Toen Ik enlge Jaren na de ultYaardlglng van

de !Peelale wet tegen dlefstal en straatroof de L1blsc:he JU"lst die mlJ een

ex8fT1)'aaar van deze wet bezorgde vroeg of er oolt een hand Wlls

geall1)U1:eerd antwoordde hlJ dat dat near zljn weten nog noolt WZL'S gebard.

Enkele Jaren geleden heb Ik nog eens een dlplomaat die Arablsch kende en

enlge Jaren In Llble geaccredlteerd was geweest dezelfde vraag gesteld.

Deze gaf mlj hetzelfde antwoord, waaraan hlj toevoegde dat wanneer deze

waf oolt zou zljn ultgevoerd dlt waarschljnlljk nlet In het gehelm zcu zljn

gebeurd omdat het regime aan deze zaken gewoonlljk veel pUbllcltelt gaf.

De betekenls van de vier wetten Wlls dus kennelljk voornamellJk een

symbollsche: een gebaar waarmee dUldellJk werd gemaakt dat het nleuwe

regime zlch Q) de bllSls van de Islam wilde stellen. zonder dearaan

onmlddelllJk te veel practlsche conseQUentles te verb Inden.
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