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Unlversltalr toofddocent vakgroep Arablsc:he en IslamltlSC:he studlen

Unlversltelt van Amsterdam

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

TOEPASSING VAN I-ET ISLAMITISCI-E RECHT

Sinds het begin van de jaren zeventlg Is toepasslng van de sharl'a een

centraal thema In de EgyptlSChe polltlek. OOrsprookelljk stechts

geprQ)ageerd door CQ:lOSltlonele Islamltlsc:he groepen, kreeg het als slogan

zo'n pQ)Ularltelt dat de regerlng z lcn nlet meer afzljdlg kon rouden. Na

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

gestlmuleerde koortsachtlge actlvltelt Q) het gebled van de codlflcatle van

de~. Hleraan kwam In het begin van de jaren tachtlg plotsellng een

elnd, weer onder druk van de regerlng. In dlt artlkel wll Ik aandacht

schenken aan de ontploolde wetgeVende actlvltelten en het debat over de

toepasslng van de sharl'a.

SPeciale aandacht krljgt het beleld van de regerlng In deze zaak om

meer Inzlcht te krljgen In het belang van de Islam voor de legltlmatle van

de overheld. In de eppendlx zal een overzlcht gegeven worden van de

versc:hlilende ootWerperl Q) het gebled van het Islamltlsc:he strafrecht.

Door de Inveerlng aan het elnd van de vorlge eeuw van een codlflcatie

die In essentle <Xl Frans recht terugglng, Is het Egyptlsc:he rechtsstelsel

grotendeels gesecularlseerd. Aileen Q) het gebled van het persone~,

famille- en erfrecht en het recht betreffende de godsdienstlge stichtlngen

werd voor mosllms de sharl'a neg toegepast: door de rellgleuze rechtbanken,

die tot 1956 naast de seculalre rechtbanken bleven bestaan. Aanvankelljk

waren er wei stemmen Q)gegaan om althans het burgerlijk wetboek te

t>aseren Q) de sharl'a. Tur1<lje was hler al In voorgegaan met de In 1876

ultgevaardlgde Mecelle, die een codlflcatle van Islamltlsc:h burgerll)k recht

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

was, verstomde de CQ:lOSltle.

Dlt veranderde echter met de Q)komst van Islamltlsc:he polltleke

groepen - vooral de Mosllm Eroeders - In de jaren dertlg. Een van hJn

leuzen was 'de Koran Is ooze grondwet', want zlj streefden naar een

Islamltlsc:he staat en een Islamltlsc:he orde, gekenmerkt door tOEP!l9Slng van

de sharl'a. Het Is echter nlet duldelljk wat de Mosllm Eroeders zlch
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concreet voorstelden blj de Idee van toepasslng van de sharl'a. In het

algemeen was men het erover eens dat het nlet glng om toepasslng van de

regels van een bepaalde rechtss::hool (madhhab), zeals neergelegd In de

klassleke ~werken. Meest:al werd er ~roken over nleuwe wetgevlng,

die door mlddel van Interpretatle, Idjtlhad, Q) basis van het algemeen

belang. maslaha, ult de algemene prlnclpes van de sharl'a moest worden

afgeleld. Maar wat precles die algemene prlnclpes waren werd zelden

ge!peClflceerd: gaat het hlerblj om een aantal algemene rechtsadagla, om

meer ethlsc:he prlnclpes (zeals het beglnsel van de scx::lale recttvaardlg-eld),

of, tenslotte om regels zeals die te vlnden ztjn In de Koran?

In he!: laatste geval kan men elgenlljk nauwelljks spreken van algemene

regels, aangezlen de wetgevende bepallngen In de Koran meestal zeer

gedeta Illeerd z Ijn.

t-bewel de Mosllm Eroeders vrlj vage loeeen hadden over Invce-Ing van

de sharl'a In haar geheel, prQ)ageerden zlj wei een aantal concrete

jurldlSChe hervormlngen om het bestaande systeem meer In overeenstemmlng

met de sharl'a te brengen. ~ het gebled van het bUrgerlljk recht glng het

om Invoerlng van de nletlgheld van rentebedlngen en van

kansovereenkomsten, zeals verzekerlng. Verde..- Ijverde men \0001'" eEI"I \I8"bOd

van de verkoco en het gebrulk van alcoh::>lIsc:he dranken en een strengere

zedelljkheldswetgevlng. Over de toepasslng van het Islamltlsc:he strafrecht

bestonden er versc:hlilende Q)vattlngen.

Het Islamltlsc:he strafrecht bestaat ult drle onc:terdelen. In de eerste

plaats zljn daar de In de Koran strafbaar gestelde dellcten, de hudCd

(enkelVOUd hadd). Het gaat hler om al11)Utatle van de hand In geval van

dlefstaI, amputatle van hand en voet of doodstraf voor de plegers van

gewapende overva I len, gesellng of stenlglng voor degenen die zlchs::t1Jldlg

maken aan onwettlg geslachtsverkeer, geselstraf voor het gebrulk van

alcoh:lllsc:he dranken en voor oogegronde besc:hJldlglng van onwettlg

geslachtsverkeer en tenslotte de doodstraf voor geloofsafval. Een tWeede

categorle bestaat ult de vergeldlngsstraffen blj doodslag en verwondlng

(Qlsas). Hlerblj wordt de dader Q) dezelfde wljze omgebnlctt of verword als

zljn slachtoffer, tenzlj het slachtoffer of zljn nabest:Mnden geroegen nemen

met een flnancl~lecol11)ensatle, het bloedgeld (~. He!: laatste en gootste

onderdeel van dellcten wordt gevormd door handellngen die door de tllEr.B"

strafwaardlg worden geacht (ta'zlr).

Wat betreft de toepasslng van de hadd-straffen bestonden er onder de

Mosllm Eroeders twee versc:hlliende Q)vattlngen. Er waren er die dlt

toejulchten en verwachtten dat door Inveerlng van deze straffen de

velligheid zou toenemen en de crlmlnalltelt zou dalen. D!larbl) werd wak c:p
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het IIOOI'"beeld van saudi Arable gewezen, waar dlt strafrecht 211 enlge tljd

werd toegepast. Anderen waren echter van menlng dat de straffen voc:r

dlefstal en gewapende overval pas Ingevoerd zouden rnoeten werden warnel!I"

de Islamltlsche orde gevestlgd zou z ljn en er scx:lale rechtvaardlgheld zou

heersen en echte armoede zou z Ijn u Itgebannen1•

De vervolglng van de Mosllm B-oecters tljdens het bewlnd van Nasser,

waarblj een aantal van t.Jn lelders ter dood gebracht werden en veien van

t.Jn gevangen gezet werden of het land moesten ontvluchten, maakte dat

het thema van de Inveerlng van de sh!lrl'a naar de achtergrond verdween.

Wellswaar had een aantal leden van het rellgleuzeest8bl~ormIddeIIlJk

na de juu-revonme van 1952 IIOOI'"Zlchtlge voorstellen In deze rlchtlng

gedaan, maar deze ~Iratles werden 211 snel de kop Ingedrukt door de

nleuwe revolutlonalre reger-lng, die lIet weten geen voorstande- te zljn \IllIl

IngrlJpende herVormlngen van het geldende seculalre rectJt2.

Deze sltuatle veranderde echter rond 1970. Teleursteiling over de

nederlaag In de junl-oorlog van 1967, door velen bescl'ouwd ars een

resultaat van het mlslukken van het secutatre en scx:lallstls::t'e nationallsne,

de heersende Ideologle van de Nasser-perlode, gaf Islamltls::t'e IXllltlel< meer

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

aan het verlaten van de Islam als polltleke ldeologle en als rlchtsrcer vr:rr

de organlsatle van de maatschapplj. Nassers opvolger, sadat, ondersteunde

verschillende van deze Islamltlsche organlsatles om IInkse en N2lsger1st1s:t'e

q:posltlonele groepen te bestrljden. Gevangel) Mosllm B-oeders werden op

vrlje voeten gesteld en velen van run konden weer terugkeren ult

balilngschap. Tegelljkertljd maakte de regerlng meer gebrulk \IllIl rellgleuze

symbolen en gaf ze de Islam een rulmere plaats In de politte!<. Een

IIOOI'"beeld hlervan Is art. 2 van de In 1971 aangenomen nleuwe grondwet.Dlt

bepaa Ide n let aileen dat Islam de godsd lenst van de staat Is - deze bepallng

had oak In vroegere grondwetten gestaan -, maar oak dat de beglnselen \IllIl

de sh!lrl'a een voorname bron van de wetgevlng vormen3.

In deze perlode wlnt het thema van de toepasslng van de sh!lrl'a weer

aan polltlek be lang. Aan de hand van de urgent Ie en de betekenls die zlj

hleraan hechtten, kan men blnnen de EgyptlSChe polltlek In deze perlode

verschillende rlchtlngen anderschelden. Aan de ene kant staan de

IslamIt Ische po lit leke groeperlngen In vers::hIIJende gradatles \IllIl radlcalltelt.

Voor hen Is toepasslng van de sharl'a de kern van t.Jn polltlek program en

van t.Jn opposltle tegen de heersende polltleke orde. het vestlgen van een

op de sharl'a gebasee-de polltleke, scx:lale en economlsche orde zien zlj als

een panacee tegen aile kwalen waaraan de Egyptlsche maatschapplj IIjdt.

Toepasslng van het Islamltlsche recht duldt In deze optlek geen ult:stel claar
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dlt blj ultstek het mlddel Is om de maatschapplj In Islamltlscre z tn te

hervormen. De meest raetcare van deze stromlngen bescl'ouwen de bestllande

wetten als onverblndend omdat zlj In strljd z tjn met de Sharl'a. De polltlcl

die verantwoordelljk zljn 1I0OI'" het voortbestaan van dlt stelsel ztjn In t.Jn

ogen ongelovlgen, hetgeen het gebrulk van geweld tegen hen geoorloofd

maakt4.

MeIer gematlgde Islamltlsche stromlngen, zeals de groep van de Mosllm

Broeders rand het blad al-Da'wa, Ijveren 1I0OI'" Inveerlng van de Sharl'a dcor

mlddel van wetgevlng via het bestaande polltleke syst:eem. VaT h.I1 Is SllUdI

Arable het grote IIOOI'"beeld en zlj z ljn geen voorstanders van IngrlJpende

scx:lale en economlsche hervormlngen. ZIj vormden de drljvende kracht

achter de Islamltlsche Inltlatlef-wetsvoorstellen In /"etparlement (Madjllsal

Sha'b), waarvan verschillende leden met run streven sympatlseerden.

Aan de andere kant van ret polltleke spectrum bevlnden ztch de

tegenstanderS van toepasslng van de sharl'a, bestaande ult gesecularlseerde

mosllms en de kopten. In de loop van de jaren zeventlg brokkelde t.Jn

Invloed geleldelljk af ats gevolg van de toenemende Islamlserlng van de

polltlek.

Het grootste dee I van het polit leke estab IIShment beYond z Ich tussen

deze ultersten. Werkend blnnen een vrljwel geheel gesecularlseerd pol It lei<

systeem dat zlj In stand wensten te I'ouden, zagen zlj toch het belang van

de Islam In als ultdrukklng van de Egyptlsere culturele Identltelt, en

claardoor, als mlddel om het regime ste-ker te legltlmeren. Toen ondS"

Invloed van de opkomst van de Islam'ltlscre q:posltle de leg It ImatIe \IllIl hI!!lt

bewlnd onder druk kwam te staan, was het gedwongen om zelf met een

programma tot Invoerlng van de sh!lrl'a te kamen.

De posit Ie van het rellgleuze establishment, vertegenwoordlgd dcor de

lelders van de Azhar lXllversltelt, was noolt ver verwljde-d van dat van de

regerlng. Toen duldelljk werd dat zlj begon In te stemmen met de Idee van

de Invoerlng van de sh!lrl'a, glng de Azhar zelf vol enthouslasme aan de

slag, Daarblj sPeelde op de achtergrond oak dat de lelders van deze

Instelling verwachtten dat de werkgelegenheld 1I0OI'" de afgestudeerden aan

de rellgleuze facultelten hie-door toe zou nemen.

Vanaf 1962 zljn een aantal Inltlatlefvoorstellen tot Inveerlng van

Islamltlsche wetgevlng blj het Parlement Ingedlend door leden die met de

Mosllm B-oeders sympatlseerden. Met een ultzonderlng heeft geen van deze

voorstellen de elndstreep gehaald. Via de IIOOI'"zltter en de vaste cx:mmlssles

heeft de regerlng talrljke mogelljkheden tot manlpulatle. De belangrljkste

daarvan Is gebeseerd op art. 61 van het Reglement van Crde (al-La'iha al-
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Dakhlllyya), dat bePaalt c1at de voorzltter Inltlatlefvcxrstellen wrwljsl: I'lIl!lI'"

de Vaste Commlssle voor Inltlatlefvoorstellen en Klachten (Lad)nat al

Igtlrahat wa-I-Shakawa) c1at de beVOegdreld teeft om de voorstellen al d!ln

nlet naar de betreffende vaste commlssle te verwl)zerP. Via deze weg

verdwenen de regerlng nlet weigevailige voorstellen In slDfflge blre!lU1eden

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

andere mogell)kheld voor de regerlng was om zelf met een voorstel over

hetzelfde onde!"werp te komen en c1aarmee de behandellng van het eerste

voorstel te blokkeren6.

Het eerste Inltlatlef-voorstel betrof h!t Islamltls::t'e stTafre::tt en wilde

arrQUtatle van de rechterhaOO Invoerlng als straf voor dlefstal
7.

Een )aar

daarc:p, In 1973, werd een \IOOt'Ste1 IngedleOO c1at beoOgde c1amesk8j:!l!l1onS te

verbleden mannell)ke kapper$ In dlenst te hebben, aangezlen, volgens de

IOOIeners, de Islam het aanraken van vroowen door nlet tot run famille

behor"ende mannen verblectt8. Hlerbl) dlent aangetekend te werden dat In he!:

Egyptlsere volksbewustzl)n c1amesl<apsalons In een kwade reuk staan en

beschOUwd worden ars plaatsen waar geruwde vroowen oontacten leggen

voor bUltenechtell)ke retattes. In hetzelfde jaar we:d een IoO:J"SteI Irge::flend

om de oonsumptle, productle en verkoc:p van aloorollsehe dranken te

verbleden. Hlervan zoo slechts ultgeZenderd zl)n de oonsumptle door

bultenlanderS In toerlstenrotels en betaald met harde valuta. Deze wet ws'd

ultelndell)k wei door het parlement In behandellng genomen maar onder

druk van de regerlng zo gewl)zlgd c1at er welnlg van de ~onkell)ke

Intentle van de IOOlener overbleef. De ultelndell)ke wrsle die cp 1~

1986 van kracht werd, bePaalde slechts c1at de consumptle van aloohollselle

dranken In epenbare gelegenheden verboden was, met ultzonderlng van

toerlstlsere etabllssementen, waarbl) geen onderSClleld meer werd gemaakt

tussen Egyptenaren en bUIten landers9.

Het effect van deze wet Is ulterst gering, zeals een leder die de laatste

)aren In Egypte Is geweest reeft kunnen oonstateren. Zelfs In de locale

bars, waar z Ich doorgaans geen teer 1st waagt, worden a loohO llsere dranken

vrl)ell)k geschOnken.

Begin 1976 werden twee Inltlatlefvoorstellen lroe:llend Inzake Il'M)El'"lng

van het renteverbod. De~ verbledt het bedlngen van rente c:p

geldlenlngen, een verbod c1at eeuwenlang via Ingenleuze wettell)ke

oonstructles Is ontdoken. Sinds elnd vorlge eeuw wordt hlerover onder

Mosllms een prlnclplf!le dlscussle gevoerd. De hervormer Muhammad 'Abduh

heeft In een~ verklaard c1at rente c:p !J)aardePOS1to's geoorloofd zoo

zl)n. In een serle lezlngen die In 1912 gehoUden werden naar aanleidlng wn
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plannen om een natlonale bank met Egyptlseh kapltaal c:p te rlchten,

achtten een aantal rellgleuze geleerden een matlge rente geoc:rloofd, ofwel

omclat deze bUlten het Koranlsere verbod van woeker zoo val len, of wei met

een beroep c:p de noodzaak der tl)den, die verboden zaken geoorloofd kan

maken10. Deze Inzlchten werden echter nlet overgenomen door de Mosllm

8"oeders, die vanaf de )aren dertlg voor een renteverbod I)verden. In deze

lI)n IIgt het voorstel Ingedlend door Shaykh salah AbU Isma'lI, een met de

Masllm 8"oeders syrrpatlserencl parlementslld. Olt ontwerp11, In de IoO"lIl wn

een wljzlglngswet op het Burgerll)k Wetboek, wilde rentebedlngen

ongeoorloofd en nletlg maken. Om tech In de behoefte aan kapltaal te

kunnen vcorz len, stend het voorstel wei 'InVe5terlngslenlngen' (.9!!!:9.
Istlthmarl) toe, d.w.z. rlslcodragende lenlngen, waarbl) de credlteur

~hOUwd werd ats stille vennoot In een volgens de~ wei toegelaten

commaOOltalre vennootschap (mudarabe). Olt Is troowens de oonstructle

waarmee de tegenwoordlg zo pc:pulalre Islamltlsere Investerlngsbanken CXlk

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

bankkred leten ook beschOUwd worden a Is 'Invester Ingslen Ingen'. Inveer Ing

van dlt voorstel zoo Ingrl.Jpende gevolgen t-ebben gehad voor de Egyptlset"e

economle en de In het kader van de Q:len Deur..polltlek door de regerlng

gestlmuleerde bUltenlandse Investerlngen sterk afgeremd t-ebben. Om dlt

voorstel te blokkeren werd onmiddellljk c:p Instlgatle van de regerlng een

tegenvoorstel Ingedlend door de vlc&-voorzltter van ret parlement en

voorzltter van de Vaste COmmlssle voor Constltutlonele en Wetgevlngszaken,

O)amal a 1-'Utayf 112. Hoewel het voorstel c:p het eerste gezlcht wat

grlmmlger oogt doordat het het maken van rentebedlngen strafbaar stelt, Is

anderzl)ds de angel ult het renteverbod gehaald, aangezlen het bepaalt dat

d It verbod aileen geldt voor len Ingen tussen prlve personen. De f Inanclf!le

transactles tussen banken, bedrl)ven, overlleldslnsteillngen en dergell)ke,

zOUden hler dus bulten vallen. Door de Indlenlng van dlt voorstel ken ret

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

werd door de Vaste Commlssle voor Constltutlonele en WetgevI ngszaken, Is

. het noolt door ret Parlement In behandellng genomen13.,
De stroom van Inltlatlefvoorstellen omvatte verder de volgende

ontwerpen:

- Wetsontwerp c:p 7 )anuarl 1976 IngedleOO door Isma'il 'All Ma'tuq,

afgevaardlgde voor Qena en hOogleraar aan de letterenfacultelt van de

U1lversltelt van cairo, tot wljzlglng van een aantal artlkelen van ret

Wetboek van Strafrecht om deze In overeenstemm Ing te brengen met ret

Islamltlsche strafrecht14• (Voor de be$:lr'eklng hlervan, zle de !IP=leI1dlx). Olt

voorstel werd c:p 7 maart 1976 verwezen naar de Vaste COmmlssle voor
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COnstltutlonele en Wetgevlngszaken, maar kwam, overeenkomstlg de

beQallngen van het Reglement van O"de te vervallen doer het CMrlljden van

de Indlener Q:l 13 jull 197715.

- Wetsontwerp tot Inveerlng van de zakat, de Islamltlsc:he be last Ing. Dlt

voorstel werd Q:l 24 september 1977 naar de Vaste Commlssle VOIJ"

Eoonomlsc:he Zaken verwezen.

- Wetsontwerp tot strafbaarsteiling van het In het Q:lenbaar breken van de

vasten gedurende de maand Ramadan, In september 1977 Ingedlend door

Shaykh salah Abu Isma'ii.

- Wetsontwerp ter besc:hermlng van de vrouw en de maatsct-er:P1J tegen

verleldlngen en perversles, Ingedlend In junl 1977. Doe I van dlt onderwerp

was om een aantal Islamltlsc:he zedelljkheldsnOr"men met betrekk Ing tot de

omgang tussen mannen en vrouwen dw Ingend Q:l te leggen. Het antwerp

beQaalde onder meer dat er In het Q:lenbaar vervoer aparte mannen- en

vrouwenafdellngen moesten komen, dat een zelfde sc:heldlng aangebracht

moest worden In collegeza len, dat studentes verpllCht waren om Islamltls::t'e

kledlng te dragen, dat het vrouwen nlet toegestaan zou zljn om In bep!lalde

beroepen zoa Is pr Ive secretaresse en stewardess werkzaam te z Ijn, dat

dameskapsalons waar mannen werkzaam zljn geslaten dlenden te worden en

dat prlkkelende reclametx:rden van de straten dlenden te verdwlJnen16.

Geen van deze voorstellen heeft de agenda van de plena Ire zlttlngen van

het parlement gehaald.

Onder druk van de Islamltlsche opposltle was Inmlddels de

regerlngspolltlek met betrekklng tot Inveerlng van de sharl'a Veranderd17•

Q:> 20 november 1975 stelde de Minister van Justltle een commlssle In cn:II!r

voorzlttersc:hap van de president van het Hof van cassatle om wetgevlng In

overeenstemmlng met de sharl'a voor te berelden. Deze commlssle

produceerde tussen 1976 en 1978 een aantal voorstellen Q:l het gebled van

het strafrecht18• Tegelljkertljd werd oak een wljzlglng van art. 2 van de

Grondwet voorbereld. De nleuwe formulerlng, die beQaalde dat de beglreelen

van de~ de voornaamste bron van wetgevlng vormden, en nlet meer

een voorname bron van wetgevlng, de bewoordlng van de Grondwet van

1971, werd Q:l 22 mel 198) blj referendum aangenomen19. De regerlng wilde

hlermee de gratere betroI<kenheld van de staat blj het proces van

Islamlserlng van de wetgevlng benadrukken. De praktlsc:he jurldlsc:he

consequentles van de nleuwe formulerlng waren echter nlet get"eel dUldelljk.

Van versc:hlilende Zljden werd betoogd dat het gewUZlgde artlkel nlet aileen

een Q:)dracht aan de wetgever beOOgde, maar oak de nletlgheld van

bestaande wetgevlng die In strlJd Is met de sharl'a Il1"C)lIceerde20.

De werkzaamheden van de In 1975 doer de Minister van Justltle
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Ingestelde commlssle werden Q:l 18 december 1978 overgenomen door een

~Iale par1ementscommlssle die tot taak kreeg de bestaande I.1XrStellen te

besl:uderen en het werk voort te zetten. Daarblj moest de commlssle ztch

laten advlseren door de Azhar, de jurldlsc:he facultelten en de rechterlljke

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

ontwerp-wetboeken die Q:l 1 jull 1982 aan het Parlement aangeboden

werden. Deze ontwerpen waren Q:lge5teld Q:l basis van de volgende
u Itgangspunten:

- De wetten zUn ontleend aan de sharl'a, zander dat de COmmlssle zlch

gebonden achtte aan een bepaalde madtT1ab (recht:sschool). DI!lardoor I<cn zlJ

die menlngen overnemen die het meest In Overeenstemmlng waren met de

hUldlge omstandlgheden van de maatsct-er:PlJ.

- BU elk artlkel Is de regel·of het principe ult de~ vermeld waaraan

het ontleend Is.

- Met betrekklng tat moderne soclale retattes en flnancl~le transactles

waarvoor de sharl'a geen voorsc:hrlften geeft heeft de COmmlssle zelf regels

Q:)gesteld In overeenstemmlng met de elsen van de tlJd. DaarblJ Is er echter

wei Q:l gelet dat deze regels nlet In strljd z ljn met de geest en e1er:rlncbes

vande~.

- Ten elnde de contlnuTtelt van de EgYPtlSChe recntsoraek en

rechtswetenschap te bewaren heeft de commlssle de gebrulkelljke

termlnologle gehandhaaf~l.

De COmmlssle had zes ontwerp-wetboeken Q:lgestel~, en wel:23

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

In 1044 artlkelen. f-bewel het anderwerp een groat aantal bepallngen ult t"et

vlgerende Burgerlljk Wetboek had overgenamen, week het hlervan cp onder

meer de volgende punten af:

a. Rentebedlngen worden nletlg verklaard. Voor de be Ion Ing van ultgeleend

kapltaal wordt voor de COnstructle van de command Ita Ire vennoot:sct"ep
gekozen.

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

de overeenkomst pas In de toei<omst bepaald kan worden en die derhalve

een element van speculatle bevatten, Zljn nletlg. Aangezlen verZekerlng In

deze categorle valt, maar anderZljds maatschappelljk tach noodzakelljk Is,

wordt oak hler gekozen voor de construetle van de command Ita Ire

vennootsc:hap met als doel het schadeloos stellen van de vennoten In geval

van bepaalde onvoorzlene rampen. De premle wordt besc:houwd als Ingelegd

kapltaal en de verzekerden hebben oak recht Q:l een wlnstultkerlng. Q:>

deze w Ijze wordt het verzeker Ingscontract van een kansovereenkomst

omgevormd In een op onderllnge sOlldarltelt gebaseerde
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samenwerk Ing90vereenkomst, hetgeen vo Igens de~ pr Ijzenswaard Ig Is.

c. Er zljn een aantal nleuwe bepallngen opgenomen met betrekk Ing tot

mlsbrulk van rec::ht, d.w.z het gebrulk van een recht In strljd met het

maatscl"eQ)elljk doe I waarvoor clat recht verleend Is.

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

bljvoor1>eeld een partlj die zlch verblnclt door ondertekenlng van een ree::Is

beStaand standaard-COntract, tegen ultbultlng te beSChermen.

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

echter tegenover clat de rechter z Ich onbevoegd moet veri< laren wanneer

lemand na vljftlen jaar stllzltten zljn recht komt eeeieen.

_ Met betrekk Ing tot het procesrecht werden twee afzonder Iljke ontwerpen

Ingedlend: een ontwefl)wet met betrekklng tot het procesrec::ht In enge ztn

(MastT'u' Qanun Idjra'at al-Tagadl) In 513 artlkelen, en een ontwerpwet

Inzake het bewljsrec::ht (Mastru' Qanun al-Ithbat) In 181 artlkelen.

_ Ontwerp WetbOek van Strafrec::ht (MastTu' Qanun al-'lJQubat) In 635

artlkelen. Cit ontwerp bevat drle onderdelen: een algemeen oeet, een deel

betreffende het hadd-strafrec::ht en het vergeldlngsstrafrec::ht, en een deel

~-strafrecht. Cit laatste dee I omvat In grote IIjnen dezelfde

strafbepallngen ats te vlnden zljn In het geldende wetboel< van Strafrec:tt.

_ Ontwerp WetbOek van Zeehandel (Mastru' Qanun al-T1djara al-Bahrlyya),

In 443 artlkelen.

_ Ontwerp wetboel< van Koc:phandel (MastT'U' Qanun al-Tldjara) In 776

artlkelen.

BIj de laatste twee ontwerpen hadden de Q)Steliers zlch ook laten lelden

door de gedachte dat de vlgerende wetten al honderd jaar oud waren en

drlngend aan herzlenlng toe waren. Daarom was hlerbij ook Insplratle

gezocht b Ij rec::ente verge Iljkbare wetten In andere Arab Isc:h landen.

Toen de regerlng In 1975 besloot om zelf de c:odlflcatle van de~

ter hand te nemen, vond de AZhar Unlversltelt dat ze daarblj nlet achter

kon blljven. In 1976 stelde de Shay\<h al-AZhar, 'Abel al-Hallm Mahmud, de

'Hoge Commlssle voor Wljzlglng van de Geldende Wetten In

Overeenstemmlng met de sharl'a' (al-Ladjna al 'Ulya II-Ta'dll a~wanlna~

Wad'lyya bl-ma yutablg al-sharl'a al-Islamlyya) In.

Deze commlssle besloot prlorltelt te geven aan die onderdelen van de

wetgevlng die het meest flagrant In strljd waren met de~ en bOOdop

28 maart 1977 aan de Mlnlster-Presldent, de Minister van Justltie en het

Parlement een ontwerp aan met betrekklng tot het ~strafrec::tJt24. De

commlssle achtte het nodlg om een geheel nleuw wetbOek van strafrecht cp

te stellen, aangezlen de bepallngen van het vlgerende wetbOek beschouwd
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konden worden als ta'zlr-6trafrec::ht. Vervolgens nam Zlj het B.Jrgerlljk

Wetboel< en het WetbQek van Koc:phandel onder handen en zulverde deze

van de ragels die In strljd zljn met de sharl'a, zoats de bepallngen

betreffende rente en verZekerlng. Deze voorstellen belandden echter In de

lj9<ast toen bleak clat de eerder genoemde par lemeilsXi,I"19s1e verdergaande

voorstellen had voorbereld en de Azhar hlerover haar advles gevre,agd werd.

Q) 15 januarl 1981 deelde de Azhar aan het Parlernent mee clat z t] zlch met

de voorstellen kon verenlgen. De zelfstandlge actlvltelten van de Azt!lr cp

dlt gabled kwamen hlermee ten elnde25.

De zes ontwerpwetten die op 1 jull 1962 blj het Parlement waren

Ingedlend, werden tljdens dezelfde zlttlng verwezen naar de Vaste

Commlssle voor COnstltutlonele en Wetgevlngszaken om de parlementalre

behandellng voor te berelden. BIj die gelegenheld sprak 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 gedenkwaardige woorden:

'Hlermee [met dlt verwljzlngsbeslultJ heeft Uw gel!erd COllege ztjn belofte

In een rec::ordtljd vervuld. In veertlg maanden heeft Uw ge4:!erd COllege dlt

werk VOlbracht, dat, met Gods Instemmlng, eeuwlg zal zljn,26.

Men moet haast wei tot de conelusle komen dat deze ontwerpen Gods

Instemmlng nlet hadden, want een eeuwlg leven was hun nlet beSCl"oren.

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

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

en was nlet meer bereld om de Inveerlng van de gereedllggende ontwerpen

te bevorderen. Drle factoren hadden blj deze polltleke ommezwaal een rol

~Id. In de eerste plaats was de Q)Stelling van de regerlng ten cpzlc:hte

van de Islamltlsc:he CQ:)OSltle verhard. Na 1979 en In nog sterkere mate na

de moord op President 5adat op 6 oktober 1981 had de regerlng haar

poglngen om door een duldelljke Islampolltlek een groot dee I van de

Islamltlsc:he CQ:)OSltle te ~teren en daardoor onsc:hadelljk te maken, laten

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

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

factor was angst voor sec:tarlsche onrust. Publlcatle van de eerste

voorstellen op het gebled van het Islamltlsche strafrecht was een van de

oorzaken geweest van de ongeregeldheden tussen mosllms en kopten In 19n

en 1978. Doorgaan met de plannen tot Invoerlng van de~ zou de

!Pl!Innlngen tussen belde beVOlklngsgroepen slechts kunnen doen toenemen.

TensloUe was er bezorgdheld In regerlngskrlngen voor mogelljke

repercussles In de bultenlandse, vooral ee::onomlsc:he, betrekklngenV. Het

was te verwachten dat de Amerlkaanse regerlng nlet zaer Ingenomen zou

zljn met het voorultzlcht van toepasslng van de sharl'a, aangezlen dlt het
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had wei eens zou kunnen verstoren. Olt zou gevolgen kunnen hebben vc:x:r

de blnnenlandse pOlltleke steun voa de enorme bedragen die de

Arnerlkaanse regerlng JaarllJks als militalre en ctviere I1JIp In de Eg)ptls::te

ecooomte porrc:lt.

Ten gevolge van de nleuwe regerlng:!lPOlltlek bleef de plena Ire

beh!lndellng van de ontwerpen door het Parlement ult. Na vee I aandrlngen

van de kant van de CQXlSltle werd besloten dat op .. mel 1985 het

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

raQXlrt van de Vaste COrnmlssle voor Rellgleuze en scctare zaken en

Godsdlenstlge Stlchtlngen. Oltr~ bevatte wei een hOOfdstuk CNt!T de

zulverlng van de bestaande 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 commtsste, die hler ongetwljfeld het regerlngssb!r"q:lu1t

verwoordde, was dat de bestaande wetten 'geleldelljk en op

wetenscl"el:PellJke wljze' (deze woorden worden In het hOOfdstuk wei vier

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

de sharl'a. Olt hOefde, zo stelde de COmmlssle, he temaaI nlet IngrlJpend te

z ljn, want veel wetten, zeals bljvoabeeld het 8.rgerllJk Wetboek van 1949,

bevatten al veeI bepallngen die direct aan de~ ontleend waren. De

COrnmlssle achtte het verder noodzakellJk dat de zulverlng van de wetten

hand In hand zou gaan met maatregelen om het Julste algemene kllmaat

hlervoor te scheQ:>en. Voorts was het onvermljdellJk, zo stelde ze, 'dat de

maatschllPPlj op een mlnlmaal welvaartnlvel!u gebracht werd en tot

rechtvaardlgheld en er een elnd gemaakt werd aan openbare

zlnnenprlkkellng en verleldlng In I1Jn verschillende verschljnlngsvormen,

alvorens wlj de mensen strenge en zware straffen op kunnen leggen,29.

Kortom, de regerlng, hler blj monde van de COrnmlssle, wilde de hele

operatle van Islamlserlng van de wetgevlng op een zacht pltJe zette1, In de

hoc:p dat van ultstel afstel zou komen. Vanzelf~ekend kwam het tljdens

het debat tot felle protesten van de CQXlSltle, die erop aan drong de

Ingedlende wetsontwerpen In behandellng te nemen. Olt werd echter cP

formele gronden afgewezen. De voazltter legde ult dat dat onmogelljk was

aangezlen deze ontwerpen vervallen waren doorclat ze aan het elnd van de

vorlge zlttlng!Perlode nlet vernleuwd waren:

'Ik verklaar nogmaals nadrUkkellJk dat het Parlement geen

wets:>ntwerpen of voorstellen tot wetsontwerpen tot toepasslng

van de sharl'a onder zlch heeft. Als er al lets dergelljks

Ingedlend zou zljn, dan Is dat vervallen met de ~Indlglng van

de vorlge wettellJke zlttlng!Perlode.,30
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!-let getulgde van een perfecte orkestratle door de regerlng dI!lt ~Ies

op de clag van dlt debat het Hoog COnstltutloneel Gerechtshof (al-Mahkama

al-Dusturlyya al- 'Ulya) een belangrljke ultllpraak deed CNt!T de IntI!r'J:relatle

van het In 1981 gewlJzlgde artlkel 2 van de GrOndwet. Een In gebreke

gestelde deblteur - het glng hler om de Azhar .....Iversltelt die een

prlnclplele ultllpraak wilde verkrljgen - had gewelgerd moratolre 1nt8'"esgen

te betalen, zlch beroepend op nletlgheld van art. 226 BW, clat de h::logte van

moratolre Interessen stelt op "", wegens strlJd met het nleuwe art. 2 van

de GrOndwet, clat onder meer bepaalt clat de beglnselen van de sharl'a de

belangrljkste bron van wetgevlng ztjn. Het Hof verwlerp dlt beroep en

oorcteelde dat overeenstemmlng met de prlnclpes van de~ aileen een

criterium voa de constltutlonalltelt van wetgevlng Is ten aanzlen van

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

GrOndwet. Het In overeenstemmlng brengen met de beglnselen van de~

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

die cteze taak geleldelljk en zender OYerh!lastlng moet ult'.areri31. Q:j( hler

dus een echo van de nleuwe regerlng:!lPOlltlek. Met dlt arrest glng het H:xlg

COnstltutloneel Gerechtshof om: In april 1976 had het neg geoordeeld dat

het toenmallge art. 2 van de GrOndwet (clat bepaalde dat de beglnselen van

de~ !!!!!!! belangrljke bron van wetgevlng waren) Impllceerde dat

overeenstemm Ing met de~ een toetssteen was voor de

constltutlonalltelt van wettellJke bepallngen, zelfs Indlen deze voor de

Inveerlng van dlt artlkel tot stand "'(aren gekomen32. De Ultspraak V!ln 1985

Ilgt In het ver lengde van een dr Ie Jaar daarvoor gewezen arrest van het

Hot van Cl!ssatle (Mahkamat al-Nagd) dat een beroep op de nletlgheld van

een vonnls wegens strlJd met de beglnselen van de~ ongegrOnd

verklaarde. Het glng hlerblj om twee POlltleoff Icleren die YS"CCTdee1d wzren

wegens mlshandellng van een verdachte tljdens het verhoor, ultslultend op

grOnd van de verklarlng van het slachtoffer. In cassatle stelden zlj, zlch

beroepend op art. 2 van de GrOndwet, dat het vonnls nletlg was daar de

~ In strafzaken getulgenverklarlngen van slachtoffers nlet erkent33.

Deze ultllpraken maakten een elnd aan de onzekerheld omtrent de

Julste exegese van art. 2 GrOndwet. SlndS 198:) waren er rechters die met

&en beroep op dlt artlkel bepallngen van posltlef recht die In strlJd zljn

met de~ onverblnclend verklaarden en In plaats daarvan de sharl'a

toe!pasten34. Meestal verwezen ZIJ dan vervolgens de vraag omtr~

strljdlgheld van de betreffende bepallngen met art. 2 naar het I-bog 0Jnst:~

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

vlnden glng het om het probleem van het renteverb0ct35. Typer-end Is het

vo'Qende cltaat ult een vonnls gewezen door de Rechtbank Mit Ghamr:
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De Rec::htbanl< voelt zlch bezwaard voor God - Hem zlj

lof en HIj Is verheven - om aan belde elsers (. .. ) run

vorderlng toe te wljzen of zelfs maar In betendellng te

nemen, en wei omdat deze vorderlng In wezen het

elsen van woel<er (r lbe) Intoudt, terwljl woel<er In a t

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

Gods woorden: '0 glj die gelooft! Eet nlet woel<er In

veelvoudlge verdubbellng,' (K. 3:13:»36.

De meeste zaken betroffen ec::hter het strafrec::ht. De rec::htbank

oonstateerde dan bljvoorbeeld dat aan aile materlele en forme Ie elgen vxr

toepasslng van de hac:ld-$l:raf voor dlefstal of dronkenschap voldaan was en

dat er daarom strljdlgheld bestond tussen de betreffende bl!pallngen van het

Wetboek van Strafrecht en de~ en verwezen de zaak vervolgens naar

het Hoog Constltutlooeel Gerecl1t:s/'of37. Andere rechtbanken overwogen d!l.t

ze zlch In geweten verpllCht voelden om de~ toe te passen, dat ze

zlch echter reallseerden dat de mlddelen om ~affen ten ultvoer te

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

krachtens het Wetboel< van Strafrec::ht. De.arblj verzochten ze de wetgever

ec::hter met klem om haast te maken met Invoerlng van de sharl'a38.

De voorgestelde toepasslng van het Islamltlsche strafrecht was ec::htEr

nlet In aile gevallen In het nadeel van de verdachte. Na een ernstlg

trelnongeluk waarblj een treln op een volle bus Ingereden was met als

resultaat dertlen doden en 38 gew0ngen, werden de chauffeur van de buS en

de overwegwachter vervolgd wegens dood en IIchamelljk letsel door sc::ruld,

terW1j1 de slachtoffers of run nabestaanden zlch burgerlljk par1:1j hadden

gesteld en schadevergoedlng elsten. Met een beroep op art. 2 Groodwet

stelde de rec::htbank van Badrlshayn dat hler de bepallngen van de sharl'a

van toepasslng waren. Verwljzende naar het Regerlngi!MXl"Stel tot CXXllflcatle

van het Islamltlsche strafrecht overwoog de rechtbank om In dlt geval de

verdachten te veroordelen tot het betalen van bloedgeld (dlya) aan de

slachtOffers en run nabestaanden, Olt zou dan de elementen van straf en

SChadevergoedlng combine-en. De rechtbank stelde daarblj ook dat de

bepallngen van de~ In dlt geval blllljker waren dat de gevangenlsslTaf

en schadevergoedlng voorzlen In het WetbOel< van Strafrec::ht en het

WetbOel< van Strafprocesrecht. Bovendlen achtte zlj de regels omtrent

toeI<ennlng van bloedgeld waarblj de hoogte van het bedrag voor ledereen

gelljk Is oogeacht afkomst en maatscha/:l:)elljke posltle van het slachtoffer.

meer In overeenstemmlng met het beglnsel van menselljke gellJ<wlll!lf"dlgheld.

Maar a lvorens vonn Is te w Ijzen verwees de rec::htbank de zaak naar het

Hoog Constltutloneel Gerec::l1t:s/'of ten elnde de grondwettlgheld van de
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betr'effende artlkelen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van

Strafprocesrecht te onderZoel<en39. Ook In het voordeel van de verdachte

was een uI~aak van de Rechtbanl< van suez, waarb Ij een wet die het

opleggen van bljzondere bljkomende straffen, zoals plaatslng In een

werk Inrlchtlng of beperk Ing van w~laats, mogellJk maakt voor

recldivisten en gewoontemlsdadlgers ooverblndend werd verklaard met het

argument dat de sharl'a dergellJke add It lone Ie straffen naast de hoofdstraf

n let kent<>.

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

Constltutloneel Gerecl1t:s/'of van 1985, nog steeds voorkomen. Olt betekent

dat een klein deel van de rechterllJke macht ult goctsdlenstlge Ijver bereld

Is om demonstratleve vonnlssen te wljzen waarvan bekend Is dat zt] cbor de

hogere rechtl:praak vernletlgd zullen worden41. Deze rechters Willen

hlerdoor druk ultoefenen op de wetgevende macht om zo $X)edlg mogelljk

de voorgestelde codlflcatle van de~ tot wet te verheffen.

In dlt laatste dee I wll Ik aandacht schenken aan de argumenten die

door de verschillende partljen In het debat rood de Invoerlng van de 9'erI'a

naar voren gebracht worden. Als broonen gebrulk Ik hlervoor enlge recent

verschenen boeken van voor- en tegensta~2. de verslagen van de

parlementalre debatten en de stukken die over dlt ooderwerp Zljn

verschenen In al-AlTam gedlTende de zomer en het naJaar van 1985. In

earste Instantle komen de argumenten van voor en tegenstanders aan de

orde, terwljl daarna de argumenten van het polltleke establlstment

behande Id zu lien worden.

Waarom moet de~ toegepast worden? Voor de meeste gelovlge

Mosllms Is deze vraag nlet moellljk te beantwoorden. Dmdat de hoogste

heerschapplj blj God berust, moet de mens zlch ooderwerpen aan Zljn wil.

zoals geopenbaard In de Koran en door mlddel van het voorbeeld van de

Profeet. In de Koran staan talrljke verzen die de gelovlgen opdragen rectt

te spreken en te bestlTen volgens Gods openbarlng. Omdat de~ van

goddellJke OOI"SProng Is, Is ZIJ vanzelf~rekend ~Ieur aan welke

menselljke wet dan ook. De prlnclpes van deze wet zlJn ooveranderlljk

zoctat zlj geen ~Ibal kan worden In handen van ~ISCheen tyrannleke

heersers, ZIj zljn gebonden aan deze wet en kunnen haar nlet naar run

hand zetten, wat wei het geval Is met gewone wetgevlng. Onldat de sharl'a

beter Is dan elke ander wetgevlng, bledt de toepasslng ervan oplosslngen

voor vee I van de problemen waaronder Egypte nu gebukt gaat en die

veroorzaakt zlJn doordat men zlch van de Islam heeft afgEkeerd. Ee'l van de

elgenscha/:l:)en van de~ waarult haar sa..perlorltelt bllJkt Is het felt dat
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zlj geschlkt Is voor elke plaats en tljd. Want hoewel de prlncbeS vast slzIan

kunnen de deta lis steeds aangepast: worden aan de bel"Oefte van een

sPeClfleke maatsc~lj.

Tegenstanders van toepasslng van de sharl'a wljzen erop dat de

stell Ing dat een goddellJke wetgevlng en goddellJk bestUlT beter Is dan

menselljke wetgevlng en menselljk bestuur. nlet zo vanzel~end Isalsze

erult zlet. De sterl'a bestaat, zoats ledereen er1<ent, voc:r el!n l1"OOl: deel ult

zeer algemene beglnselen. om aan die prlnclpes In detail Inhoud te geven

zodat ze toegepast kunnen worden In een sPeClfleke per lode. verelst

mensellJke Impannlng. De rOI van deze mensellJke Inspannlng wordt

belangrljker naarmate de maatsc~1j zlch ontwlkkelt en COIr(llexer wcn:tt:.

Het gevolg Is dat een en hetzelfde algemene principe op tDtaal vers::t1111en:le

manleren ultgewerkt kan worden. Neem ats voorbeeld het principe van de

soclale rechtvaardlgheld. sommlgen stellen dat dlt beglnsel In de praktljk

wordt gebracht wanneer de zakat wordt geheven, die oak ten goede komt

aan de armen, wanneer het renteverbod Is Ingevoerd ter be9chermlng van de

zwakke deblteuren. en wanneer de rljken worden aange!iPOOl"d om een deel

van run rljkdom aan de armen af te staan. Ander-en daarentegen beweren

dat dlt pr lnc lpe pas ec::ht toegepast wordt wanneer kap ltaa I en

productlemlddelen ontelgend worden zodat een rechtvaardlge verdellng van

rljkdom door de staat dwlngend opgelegd kan worden. 00k het beglnsel van

raa¢leglng (shura) In het bestuur heeft aanleldlng gegeven tot gereel

verschll lende Interpret8tles: van een tamelljk autocratlsch regerlngsstelSel

waarblJ het staatshoofd verpllcht Is Zl)n onderdanen of hun

vertegenwoordlgers te hcren maar verder zelfstandlg besllsslngen neemt. tot

een systeem dat als twee dl'"lQJels water op een parlementalre democratle

IIJk. Ult deze belde voorbeelden bllJkt wei hoe groot de Invloed van nlet

Islamltlsche I~n Is op de mogellJke Interpretatles van de algemene

beglnselen van de ~. De ult:5praak dat toepasslng van de sharl'a

toepasslng van een zulver goddelljke wet Is, Is dus nlet JUIst, gezlen de

grote rol die het mensellJk element daarln speelt.

Een veel gehoord argument voor de superlorltelt van de sterl'a Is f"eN"

verbondenheld met de rellgle. Qmdat Mosllms weten dat als ze de ~lIngen

van de sharl'a naleven. ze een rellgleuze pllcht vervullen, terwljl als ze In

strlJd met de sharl'a handelen. ze zondlgen. zou de vrljwllilge

gehocrzaamheld aan de wet vee I groter zljn dan In maatschi!lppljen waarln

aileen menselljke wetten gelden. Hlervan zOUden de hOge mlsdaadcljfS'S In

het Westen getulgen. De reden zou zljn dat men daar het overtreden van de

wet nlet als zonde ervaart. Deze argumentatle berust natuurllJk op het

m Isverstand dat een nlet In de godsdlenst gewortelde ZedellJkheld
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oomogellJk kan bestaan. een ander-e \/OOrtreffelljke elgensct"ep die VOlgens

voorstanders van de~ samenhangt met !'ear verbondenheld met de

godsdlenst, Is het felt dat zlj nlet aileen dwlngt, zoals mensellJke wetten,

maar oak de rnensen zedellJk vormt en leldt en tracht op een hager plan te

brengen.

Tenslotte brengen voorstanders vaak het natlonaI Istls:t'e I!II"~ naI!II"

voren dat de toepasslng van de~ een teken Is van natlonale

onafhankellJkheld en het voltoolen van het dekOloolsatleproces. Omdat de

geldende wetten vrljwel geheel ult Europa geTrrcxrteerd ztjn en door het

koloolallsme z ljn opgelegd. zouden zlj nlet aanslulten blj de In de

Egyptlsche maatschal:Plj levende opvattlngen. Als voorbeeld wordt dan de

ZedellJkheldswetgevlng ult het In 1937 Ingeveerde Wetboek van Str"afrecht

genoemd, dat VI" Ijw II llge sexue Ie contacten tussen oogeruwde vo Iwassenen

nlet strafbaar stelt, lets wat volgens deze voorstanders geheel Indrulst

tegen de Egyptlsche opvattlngen hlerover en bovendlen aantoont dat

dergelljke westerse wetten geen aandacht schenken aan ZedellJkheld en

relnheld.

Egypte Is een land met een aanzlenllJke nlet-mosllmse minder-held.

Tegenste.nders van Inveerlng van de~ wljzen er vaak op dat zlj zal

lelden tot een Islamltlsch, rellgleus bewlnd In plaats van een nat lonaa I

bew Ind, en daardoor tot onderdrukk Ing van de kopten. Claardoor neemt de

~nnlng tussen belde bevolklngsgroepen toe en wordt de zorgvuldlg

gekoesterde natlonale eenheld verst~d. De tegerpartlj \O!rt hlertegen Mn

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

ultstekend geregeld Is en dat zlj dezelfde rechten en pllctten t"ebben als de

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

~ te zljn. IIlustratlef zljn de woorden van Muhammad al-Tayylb

NadJdJar. voormallg Shaykh al-Azhar:

Toepasslng van de~ Is toepasslng van de Islam, die de

rellgle van de mensellJkheld Is. (00') Daarom kan de

toepasslng van de~ nlemand die het goede wll

boosmaken. In Egypte leven wlj als mosllms en kopten al

lange tl)d naast elkaar. Allen genleten volkomen

rechtvaardlgheld en totale gerechtlgheld slnds he!: begin van

de Islamltlsche veroverlng van Egypte. Daarom kan

toepasslng van de~ nlemand van ooze koptlSChe

broeders In ooze egyptlsche maatschal:Plj verontrusten, want

aile rellgles streven naar toepaSSlng van gerechtlgheld In al

!'ear vers::hljnlngsvormen43.
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Ondanks deze en vergelljkbare geruststellende zalvende verklarlngen

veroorzaal<ten de Plannen om de~ In te voeren aanz len Iljke onrust In

de kq:rt:lsche gemeenschllp. Teen de eerste voorstellen q:l t"et gebled van h!t

strafrecht gepubllceerd werden, erganlseerde de kq:rt:lsche kerk q:l 17

januarl 1977 een conferentle In Alexandrll!. waar onder meer de resolutle

werd aangenomen dat het voor de kq:lten onaanvaardbaar was om

onderworpen te werden aan de vocrsctTlften van de Koran en de SUnna en

clat dlt tegen de leersteliingen van de Islam zelf Inglng, met name tegen de

Kerantekst: 'Geen dwang In rellgle' (Keran 2:256), en ook tegen t"et In de

grondwet vastgelegde grondrecht van vrljheld van gocIsdlenst44.

Een dlkwljls gehocrd argument van tegenstanders van Inveerlng van de

~ Is dat t"et voornaamste element hlervan de toepasslng van de hade:!

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

huldlge q:lvattlngen over het strafrecht. Olt argument Is nlet geheel

ongegrond, gezlen t"et felt dat zowel de Reger Ingscomm Issie a ls de Azhar

oommlssle t"et hadd-strafrecht zo belangrljk achtten dat ze hlermee hun

werkzaamheden aanvlngen. Vocrstanders van Inveerlng veeren hlertegen

twee tegenargumenten aan. sommlgen stellen dat die moderne q:lvattlngen

over strafrecht allemaal ult het westen komen en clat mosllms claar nlets

mee te maken hebben. Ebvendlen gaan die q:lvattlngen veel te veel ult van

begrlp voor de cladS" en nlet voor de beschermlng van slachtoffers en

maatscl'"epplj. Door afsctTlkklng zal de crlmlnalltelt dalen. Anderen leggen

de nadruk daarq:l dat de~ veel meer omvat dan aileen hadd-straffen

en dat de toepasslng hlervan gezlen meet werden als onderdeel van een

totaalpakket. Toepasslng van de~ zal lelden tot soclale

rechtvaardlgheld en voor ledereen de bevredlglng van de mlnlmale bet1:leften

garanderen. In dat geval Is het q:lleggen van harde straffen voor

vermogensdellcten gerechtvaardlgd. Bestrafflng van ongeoorloofde sexuele

relatles dlent gepaard te gaan met wetgevlng die aile sexuele prlkkellngen

en verleldlngen ultbant zeals t"et In het q,enbaar clragen van ultdagende

kledlng door vroowen, en bepaalde films en t.v. programma's. In dat geval

zljn de daders nlet meer ge/:!xcuseerd.

Het polltlek establishment bevlndt zlch tussen deze twee ultersten.

Sinds t"et begin van de jaren tachtlg Is de reger-lng, om een aantal redenen

die Ik hlervoor ulteengezet heb, nlet meer bereld om de Inveerlng van de

~ te bevcrderen. Maar zlj zoo haar geloofwaardlgheld en legltlmltelt

blj grote groepen van de bevolklng verllezen Indlen ze zlch dUldelljk

ult!prak tegen toepasslng van de sharl'a. BIj de dlseussle hlerover- moest zU

proberen de geest te bezweren die zlj In de jaren zeventlg ult de fles had

laten ontsn~n. Nadat tljdenS t"et parlementsdebat van 4 mel 1985
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gebleken was dat de wet5voorstellen ter Inveerlng van de sharl'a nlet rneer

In bel"e.ndellng genomen zouden werden, terwljl ook duldelljk 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 shl.rl'a met grote

daadkr8cht tot een lIl)Oedlg elnde te brengen, werd een grootschallge

perscampagne q:l touw gezet om het regerlngsstan¢unt te verkc::per'\ wllNt>lj

- clat meet gezegcl - ook gematlgde tegenstander's van het reger-Ingsstand

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

Azhar-geleerden zlch weer achter de reger-Ing hadden q:lgesteld.

In eerste Instantle werd getracht degenen die onverwljlde Inveerlng

van de Islamltlsehe wet verlangclen, In de extremlstlsehe hoek te plaatsen.

Olt werd vanult prq,agandlstlseh standpunt vergemakkelljkt doordat een

aantal vocrstanders, onder leldlng van een zekere Hafiz sareme, de Imam

predlker van de al-Nur Moskee In cairo, In junl 1985 een 'groene mars'

wilde organlseren om de ets tot Invoerlng van de sharl'a te onderstrepen.

Voor deze demonstratle werd geen toestemmlng verleend en, teen de

organlsatoren toch hun plannen wilden ultvoeren, werden zlj door

velligheldstroepen verhlnderd. Rend dezelfde tljd werd er aan enkele

unlversltelten In cairo gedemonstreerd voor Inveerlng van de ~I'a45. Deze

gebeurtenlssen werden later In de dlscussle sterk epgeklq:rt: en In de sfeer

van de extremlstlsche erdeversterlng gebracht. Illustratlef zljn de woc:rden

van de Shaykh al-AZhar. Ojad al-Haqq 'All Ojad al-Haqq:

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

tot onmiddellljke toepasslng van de~ en er Is een andere

groep die wll dat dlt met gedUId, rustlg en zonder geweld tot

stand komt. Demonstratles en marsen hebben nlets met de Islam

te maken46.

Sleutelwoorden In de verklarlngen van de reger-Ing en haar

medestanders waren: geleldelljkheld. behoedzaamheld, voorbereldlng van de

maatscl'"epplj en wetenschllppelljke aarc;>ak. Van verschillende kanten wer-d

erep gewezen dat ook de profeet Mohammed In zljn tljd geleldelljk te W«1<

was gegaan, dat bljvoorbeeld het w Ijnverbod In verschillende fases was

geopenbaard en dat hlj eerst gewerkt t"ed aan de vcrmlng van de

Islamltl9Che mens, vervolgens de Islamltlsche maatscl'"epplj en tenslotte pas

de Islamltlsche staat. Alvcrens de Islamltlsche wetgevlng met suoces

toegepast: kan worden. meet eerst de E9}lPtische maatscl'"epplj door mlddel

van q:lVOedlng blnnen het gezln, ep school en via de massa media

doordrongen worden van de geest van de ISlam, zodat ze zlch In

Islamltlsche zln ontwlkkelt. In oomblnatle hlermee werdt dlkwljls t"et ou:Ie
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argument, dat In de Jaren dertlg al door lIOI1lmlge Mosllm 8"oeders

aangevoerd was, weer naar vcren gebracht, nt. dat he!: Islamltlsche

strafrecht pas Ingevoerd kan worden als er ilP'"ake Is van soclale

rechtvaardlgheld. In dlt verband komt men vaak met he!: voorbeeld van

Kallef 'U!1ar (634-644 n.c.) die gedlrende een I"Ongersnood de hadd-straf

\I0OI'" dlefstal bulten toeI:lasSlng I let. Verder wordt aIll'1tleIoolen rnaatregelen te

nemen Q) he!: gebled van de volkstulsvestlng, zodat de jeugd Q) joogere

leeftljd kan trouwen. Pas dan Is de zware bestrafflng \I0OI'" oogeoorloofde

sexuele relatles gerechtvaardlgd.

Vee I studle, zo wordt betoogd. Is neg gebOden voordat de sharl'a

tcegepast kan worden. Want de commlssle die de Sharl'a-codlflcatle heeft

cpgest:eld. heeft hler en claar neg wei een steekje laten va lien. Wat

bljvoorbeeld te denken van he!: felt dat volgens dlt voorstel een Ingebreke

Zljnde deblte.r zljn aedlteur schadeloos meet stellen voor de gederfde

wlnst die hlj met dlt geld had kunnen maken? In de hUldlge wetgevlng zljn

de meratolre Interessen In ctvtere en commerclele zaken c:p re:pe::tlevelljk 4

en 5 " vastgesteld. Na Inveerlng van de Islamltlsche wetgevlng zoo de

deblte.r wei eens In een vee I zwakkere posit Ie kunnen komen. In dlt

verband werd 001< herhaaldelljk gewezen Q) de fouten die gemaakt z ljn als

gevolg van overhaaste Invoerlng van de sharl'a In een bepaald buurland

(bedoeld Is natuurlljk de SUdan). En een verder argument tegen at te grate

!POed zoo gelegen zljn In he!: felt dat reeds 94 " van de Egyptlsche

wetgevlng In overeenstemmlng zoo zljn met de Sharl'a, 2lXtat die Iaatste6"

neg wei even konden wachter!. De formule Q) grond waarvan dlt percentzlge

Is berekend. werd echter nlet aan de openbaarheld prljs gegeven.

De dlsc:ussle over de Inveerlng van de~ Is neg nlet verstomd.

Voortdurend versc:hljnen er neg boeken, traktaten en artlkelen van 1000"- en

tegenstanders. Maar na de ommezwaal van de regerlngspolltlek In het begin

van de jaren tachtlg zljn de kansen dat een Q) de shlrl'a gebaseerde

wetgevlng Q) korte termljn daadwerkelljk In Eg)'Pte Ingevoerd wordt nlet

erg groot meer. Wei zal claarblj het ulterste gevergd worden van de

regerlng om In t-ear pUblic relations succesvol te kunnen blljven laveren

tus!Ien de SCylla van de wljdverbrelde Islamltlsche sentlmenten en de

crerytxlis van de oowenselljke effecten die Invoerlng van de shlrl'a met

z Ich mee zoo kunnen brengen.

39

Aq?endlx: Een overzlcht van de verschlilende wetsontwerpen ter Inveerlng

van he!: ~afrecht.

Het meest ~Ialre onderdeel van de sharl'a. en tevens he!:

OIn-"'IdeI-""dee'-l dat he!: meest afwljkt van ooze hUldlge recl1t:sQ)vattlngen, Is het

~afrecht"'1.Daarom vervult dlt onderdeel van he!: Islamltlsc:he recl1:

001< een soort symbool-functle In de polltlek met bet:rekklng tot de

Invoerlng van de shlrl'a. Nlet aileen omdat dlt onderdeel vrljwel geheel c:p

de Koran Is gebaseercl, maar 001< als ultlng van onafhankelljkheld ten

Q)zlchte van het westen. he!: Is Q)vallend dat de commlssles die de

oodlflcatle van de~ tot taak hadden. met dlt deeI van het recht

begonnen ztjn. erie versc:hlliencle ontwerpen zljn tussen 1976 en 1978 tot

stand gekomen: het Inltlatlef voorstel van Isma'lI 'All Ma'tuQ, het voorstel

van de Azhar Commlssle en he!: voorstel van de door de Minister van

Justltle Ingestelde Comm Issie. dat later overgenomen Is door de

Par lementsc:omm Issie. Het Is Interessant om deze voorstellen wat nader

onder de la.pe te nemen om te zlen In hoeverre zlj aanslulten blj de

klassleke leer en Q) welke pUnten zlj van elkaar verschllien. Het voorstel

Ma'tuq en het regerlngsvoorstel behandelen nlet aileen he!: ~d-strafrecl1:

maar 001< het vergeldlngsrecht \I0OI'" doodslag en verwondlng. Aile ontwerpen

bevatten 001< bepallngen van ~-strafrechtvoor dellcten die samert'engen

met hadd-mlsdrljven of voor die gevallen dat een ~mlsdrljf nlet

bewezen kan worden volgens de In de~ voorgesctreven regels

(getulgenverklarlng van twee - blj onwettlg geslachtsverkeer vler

mannelljke mosllmse getulgen van on~oken levenswandel. of bekentenls),

maar wei Q) een andere manler. Het regerlngsvoorstel Is het meest

omvangrljke en bevat 001< bEpallngen van jeugdstrafrecht. Hlerooder zal Ik

~eken hoe de hadd-dellcten In de drle ootwerpen geregeld zljn.

Dlefstal

De ~straf voor dlefstal Is amputatle van de rechterhand en. blj

recidive, van de IInkervoet. De dellctsomsc:trljvlng Is nauwer dan dat van

ons begrlp dlefstal. De elementen worden In de flqh als VOigt Q)gescmd: het

helmelUk wegnemen van een roerend geed dat geheel aan een ander

toebehoort, dat zlch bevlndt Q) een plaats waar een dergelljk geed

doorgaans bewaard wordt en dat een bepaalde minimum waarde heeft

(nlsab). lemand die Q) straat, dus nlet helmelljk. een CUd vroowtJe van I"EW'

handtas berOOft, kan nlet met hanclampUtatle bestraft worden, evenmfn als

degeen die een gouden ring wegneemt die een wlnkeller even Q) zUn

toonbank heeft laten IIggen en die zlch dus nlet bevlndt Q) een plaats Wllar



dergelljke zaken doorga8ns bewaard worden. l.c, een juwelenklst.

De drle voorstellen slulten nauw aan blj de regels van de ~. het

voorstel-Ma'tuQ bevat echter een orlglnele vondst: blj eerste overtredlng

wordt de dlef gestraft met 2()..8) zweepslagen en de waarschuwlng dat de

volgende keer zljn hand gea~eerd wordt (art. 311). Deze ~vattlng

baseert Ma'tuQ~ een nleuwe, en nlet zeer plauslbele, Interpretatle van I')et

Koran-vers: 'En de dlef en de dlevegge. I'Bkt hun hancten af als vergeldlng

voor wat zlj vergaard hebben, als een voorbeeld van kastljdlng van God .. :

(Koran 5:38). om dlef genoemd te worden. zo stelt hlj. Is 6I!ln keer stelen

nlet genoeg. evenmln ats men na een enkele leugen leugenaar genoemd kan

worden48. Wat betreft de minimum waarde van het gestolen lJl!ld refle:::teren

de ontwerpen de verscheldenheld van ~vattlngendie hlerover In de sharl'a

bestaat. De waarde wordt vastgesteld op respectlevelljk LE 55

(Regerlngsvoorstel art 1). 2 gram good (voorstel Ma'tuQ, art. 311) en 4.45

gram goud (Azharvoorstel. art. 14). Het voorstel-Ma'tuQ wll naast dlefstal.

oo« een aantal andere vermogensdellcten. zoels verdulsterlng en

onrechtmatlge toeelgenlng. ~ grond van~ met gesellng bestraffen. Het

regerlngsvoorstel geeft als enlge nadere regelen met betrekklng tot de

executle van de straf: de arrc:>Utatle dlent aan de pols door een chlrurg In

een zlekenhuls ultgevoerd te worden (art. 19). Het OI'Itwsp beVat II8"der een

aantal makabere bepallngen omtrent vragen zoels wat er moet gebeUren als

de dader zljn rechterhand al kwljt was, anders dan door toepasslng van de

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

rechterhand COk geamputeerd moet worden a Is deze ver lamd Is of een of

meer vlngers mist (antwoord: ja). of wanneer een van de andere

extremltelten vermlnkt Is (antwoord: nee, art. 20).

Gewepende overva I (hlraba of qat' al-tarIQ)

Het delict gewapende overval Is In het Islamltlsche recht tamelljk

corrc:>lex. Mlnlmaal moeten de volgende elementen gereallseerd zljn: I"et zldl

naar de epenbare weg begeven met als doe I het verkeer tegen te hOuden

en/of het beroven en/of aanvallen van relzlgers. De In de Koran vermelde

straffen (Koran 3:33. 34). namelljk de doOdstraf. krulslglng. het krulsellngs

a~eren van hand en voet: en verbannlng. worden toegepast afl1lri<elljk of

er andere, strafverzwarende elementen aanwez Ig zljn. Ais de ClII'ef'VllI I:ll!Pl!!1ct:

blljft tot het angst aanjagen van de voorbljgangers, wordt verbannlng

(volgens sommlge geleerden gevangenl5straf) c.pgelegd. BIj berOVlng 2ClI"ldI!r

doodslag worden rechterhand en IInkervoet gea~eerd, Als er blj de

berovlng doden val len wordt de doOdstraf cpgelegd. terwljl als er~e Is

van zowel doodslag als berovlng. de dader bestraft wordt met krulslglrl/ en
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de dood. Over de comb Inat Ie van de laatste twee straffen bestaan

verschillende ~vattlngen. 50mmlgen menen dat de veroordeelde eerst

gekrulslgd en pes na enlge tljd ter dood gebracht moet worden. Anderen

vatten de krulslglng ~ als het tentoonstellen van het stoffelljk overs::hot

van de dader. nadat hlj ter dood gebracht Is. Wanneer de dader berOuw

tDont voordat hlj gepakt Is, vervalt de straf voor gewapende overval. maar

nlet die voor andere mlsdrljven. die hlj daarblj gepleegd zoo kunnen

hebben, zoels dlefstal. moord of mlshandellng.

De cIrle ontwerpen volgen, behalve ~ enl<ele oncterges:;hlkte p..nten, de

klessleke ~vattlngen nauwkeo.rlg. waarblj natuurlljk een keus gemaakt

moest worden a Is er verschillende even gezaghebbende cpvattl~aanwezlg

waren. Met betrekklng tot de controverse omtrent de krulslglng. teeft het

regerlngsvoorstel gekozen voor tentoonsteiling van het IIjk van de

veroordeelde gedurende maxlmaal drle dagen. (art. 2). terw Ijl het voorstel

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

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

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

aan de strafverzwarende omstandlgheden COk nog verkrachtlng (1'Btl< al-'Ird)

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

respectlevelljk roofmoord en roof. Met betrekklng tot de ten ultvoerlegglrl/

van de a~tlestraf. bepaalt het voorstel Ma'tUQ dat deze vanaf de

bovenarm en het bovenste dljgewrlcht moet plaatsvlncten. Als de recht:erllrm

of het IInkerbeen reeds OI'Itbreken of OI'Ibru Ikbaar z Ijn. worden de IInkl!l"Zll1Tl

en de rechtervoet: gea~eerd. Dltzelfde geschledt In geval van recidive

(art. 13 bls). waarna de dader welnlg gelegenheld meer heeft om van het

rechte pad af te wljken. Het regerlngsvoorstel gaat In deze mlrder 118". Q:lI<

hler weer de bepallng zoe Is blj dlefstal dat de arrc:>Utatle door een chlrurg

In een z lekenhu Is u Itgevoerd moet worden en dat, a Is een van de andere

ledematen ontbreekt of OI'Ibrulkbaar Is de straf wordt omgezet In een

gevangenlsstraf van drle tot vljftlen jaar (art. 22).

Ongeoorloofd geslachtsverkeer (zlna)

De~ stelt elke geslachtsverkeer tussen man en vroow dat nlet

gelegallseerd Is door een t'uwelljk of door de betrekk Ing tussen elgenaar en

slavin strafbaar. Wanneer de dader nlet eerder geslachtsgemeera::hlp blnnen

een wettlg huwelljk heeft get-e.d. wordt hlj of zlj bestraft met honderd

zweepslagen, en. voor de man, daarenboven verbannlng of gevangenlsstraf.

Indlen de dader wei reeds eerder geslachtsgemeenschap blnnen een wettlg

t'uwelljk heeft get-e.d.~ Is, wordt hlj of zlj bestraft met de dood deer

stenlglng. Anders dan voor de overlge hadd-dellcten Is voor het bewljs van



42

ongeoorloofd geslachtsverkeer de getulgenls van vier mannelljke, mosllm

getulgen van on~en levenswandel verelst, of bel<entenls, die volgens

l!IOIllmlge autcrltelten vier keer ult~oI<en meet worden.

Deze regels vlnden we In grate IIjnen terug In de drle wetsontwerpen.

Hler en claar zljn echter enlge afwljklngen. Het regerlngsvoorstel (art. 4)

bePaalt nadrUkkelljk dat he!: strafverzwarende element. de Ihsan, een nog

steeds beStaand tJ.Jwelljk Is. Het voorstel-Ma'tuq geeft geen deflnltle van

Ihsan, maar vermeldt deze van de hervormer Muhl.mmad 'Abduh afkomstlge

~etatle wei In de memorle van toeIIChtlng49. In de tradltlonele

rechtswe1:ens::hap was er versc:hll van menlng over de vraag of l"OmOSeXueel

verkeer en anaal verl<eer tussen man en vrouw (liwata voor belde beg"QJen)

001< met de~af voor ongeoorloofd geslachtsverkeer bestraft rroesten

worden, of dat hlervoor met een ta'zlr straf kon worden volstaan. Het

Azt"er-voorstel klest voor de eerste q:llosslng (art. 2Ob), terwljl de belde

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

9) zweepslagen en blj recidive met de dood (Voorstel Ma'tuq, art. 270), of

met «> zweepslagen, alsmede een gevangenlsstraf van drle tot zeven JaM

(Regerlngsvoorstel, art. 16). De tradltlonele bewljsregelS ztjn In de

voorstellen gehl.ndhaafd. Ma'tuq voegt echter nog twee bewljsmlddelen tee:

zwangers::hap van een ongetJ.Jwde vrouw, en de welge-Ing van een getJ.Jwde

vrouw om een vljfllOUdlge tegeneed te zweren nadat hl.ar echtgenote haar

vier maal onder ede van overspel heeft besctJ.Jldlgd (11'an) (art. 272). Het

Azt"er-voorstel bepaalt dat In geval van noodzaak 001< de getulgenlo'8'1<llrlng

van vrouwelljke getulgen toegelaten kan worden, waarblj dan de getulgenls

van twee vrouwen geldt als die van een man (art. 21 lid 2 jo art. 3). Zowel

he!: voorstel-Ma'tuq als het regerlngsvoorstel bevatten een aantal nleuwe

zedendellcten, of stellen een zwaardere straf q:l reeds bestaande

zedendellcten. Vooral Ma'tuq blljkt hlerblj een groot voorstander van de

gese Istraf .

Ongegronde be9ctJ.Jldlglng van ongeoorloofd geslachtsverkeer (qadhf)

lemand die een Ander ervan besctJ.Jldlgd ongeoorloofd gesl!lld'tS'll'el"eer

gepleegd te hebben maar nlet het verelste bewljs kan Ie.oerer\ d.w.z. dlt felt

nlet door mlddel van vier mannelljke mosllm getulgen van onbe!;proken

levenswandel kan staven, wordt volgens de~ gestraft met taehtlg

zweepslagen. terwljl hlj voortaan nlet meer bevoegd Is om In recht

getulgenls af te leggen. Deze bePalingen zljn terug te vlncten In de drle

ontwerpen. In de tradltlonele leer bestond er versc:hll van menlng of he!:

hlerblj om een klachtdellct glng of nlet. Het Azhl.r- (art. 29) en he!:

regerlngsvoor5tel (art. 4) bepalen dat dlt Inderdaad he!: geval Is.

Het voorsl:el-Ma'tuq neemt 001< een aantal laster- en smaaddellcten q), te

bestraffen met gesellng. ter vervanglng van de oorrellPOl'lderende artlkelen

In he!: gelctende Wet:boel< van Strafrecht.

Het gebrulk van alcotolls::he dranken

In de tradltlonele !.!.9!2 bestaat er een controverse over de VI'1lag welke

dranken onder he!: w Ijnverbod va lien. ElJIten k Ijf staat dat he!: gebru Ik van

de In de Koran gelloemde wljn (khamr) verboden Is en met gesellng bestnlft

wordt. Over andere alcotolls::he dranken Icpen de menlngen ulteen. Volgens

l!IOIllmlgen zljn deze geheel gelljk te stellen aan wljn, terwljl anderen van

menlng zljn dat ge-Inge hoeveelheden van deze dranken geoorloofd ztjn en

dat aileen dronkens::h!lp teweeg gebracht door deze dranken strafbaar Is.

0Ck over de vraag of verdovende mlddelen met aloooolls::he dranken gellJ<

te stellen zljn Iq:len de q:lvattlngen ulteen. Tenslotte bestaat er een

controverse over de zwaarte van de ~af voor he!: gebrulk van

alcotolls::he dranken: volgens sommlgen Is deze 40, volgens andere 80

zweepslagen.

Deze vers::heldenheld van menlngen Is 001< terug te vlnden In de drle

mocterne voorstellen. In overeen5temmlng met de klassleke leer heeft het

voorstel-Ma'tuq gekozen voor strafbaarheld van mosllms aileen, (8rt. 324) In

tegensteiling tot de belde anderen ontwerpen, die he!: wljnverbod ode c:p de

Egyptlsche nlet-mosllms Willen toepassen. De memorle van toellchtlng blj

he!: regerIngsvoorsteI clteert zelfs een aantal bljbelteksten waarult zou

meeten blljken dat he!: gebrulk van alcotolls::he dranken elgenlljk 00k In

he!: jodendom en ctTlstendom verboden Is. Het voorstel Ma'tuq houdt vast

aan het onderscheld tussen wljn en andere alcol"olls::he dranken en brengt

onder de laatste categorle aile verdovende mlddelen die genoemd WO"den In

he!: Ge<lnlflceerde Internatlonale Verdrag van New York met betrekklng tot

Verdovende Mlddelen (art. 323). Het gebrulk van wljn In welke I"oeveelheld

dan 001<, en dronkens::hap (of roes) veroorzaakt door een Ander mlddel

wordt In dlt voorstel als ~d-delletbestraft met taChtlg zweepslagen (llrt.

324). Daarnaast wordt oP grond van ta'zlr het gebrulk van deze andere

mlddelen strafbaar gesteld met vljftlg zweepslagen (art. 325). Een mosllm

die aan een drlnkgelag aanzlt, zonder zelf te drlnken, kan gestraft worden

met tlen tot tWlntlg zweepslagen (art. 326). Het Azhl.r- noch he!:

regerlngsvoorstel maken een onderscheld tussen w Ijn en andere alcct'Olls::te

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

wordt bestraft met veertlg zweepslagen. Aile voorstellen bevatten

strafbepallngen tegen he!: prOducer-en. verhl.ndelen en aanbleden van

alcotolls::he dranken. Het regerlngsvoorstel, tenslotte, bevat een bepallng
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die blj recidive Intrekklng van het rljbewlJs en cpnemlng In een

ontwennlngsl<lInlek mogelljk maakt (art. 21).

Geloofsafval (~)

Een mosllm die dCXlI" duldelljke wcxyden Of daden zljn geloof cpgeeft,

wordt volgens de !!!!!:.!:!. gestraft met de dOOd, tenzlj hlj berouw toont en

weer mosllm wordt. HIj krljgt daarvoor een perlode van drle dagen. volgers

lIOIl1mlgen worden vroow Iljke afvalilgen n let ter dOOd gebracht, maar

gevangen gezet tot tlJn overlljden, tenzlj zlj eerder beroow tcnen. Aile erie

de ontwerpen beVatten een hoOfdstuk over geloofsafval dat aanslult blj de

klassleke leer. Het voorstel Ma'tuQ voigt de menlng dat de vroowelljke

apostaat nlet ter dOOd gebracht, maar veroannen wordt (art. 16:). De

perlode die de afvailige wordt gegeven om tot de Islam terug te keren stelt

het Azhar-ontwerp cp 60 (art. 33), het regerlngsvoorstel cp 3) en het

voorstel Ma'tuQ cp drle dagen (art. 19).

Ult het voorgaande blljkt wei dat de ontwerpen, cp enkele zeer

onderges:::hlkte pUnten na, geheel aanslulten blj de klassleke leer van de

Sharl'a cp het geblecl van de ~affen. Er Is geen enkele concessle

~ aan rnoderne strafrecl'lt:st:heOrle!n. Vcxyal het voorstel-Ma'tuQ en tel:

regerlngsvoorstel tonen de tendens om IIjfstraffen. t.e. de geselstraf, 001<

toe te passen cp nlet onder het t1!ldd-strafrecht vallende dellcten.
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