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Inleiding 

 

1. Islam is de godsdient die momenteel in de Westerse maatschappij beschouwd wordt als dé meest  

radicale en extremistische godsdienst. Maar geldt dit ook voor het Islamitische recht, meer bepaald 

voor het Islamitische strafrecht? Kan ook hier gesproken worden van een radicale en extremistische 

aanpak? Gebeuren er werkelijk barbaarse toestanden in de landen waar het Islamitische recht wordt 

gehandhaafd? Worden vrouwen echt ongelijk behandeld of is dit onze perceptie? Veel mensen halen 

hun ideeën omtrent deze zaken uit de media, waardoor zij vaak een erg gekleurd beeld krijgen dat niet 

altijd overeenstemt met de werkelijkheid. Deze masterproef wil een tipje van de sluier lichten en het 

Islamitische strafrecht in beeld brengen. Hierbij staan bovenstaande vragen centraal zodat (hopelijk) 

een beter inzicht kan verkregen worden in het Islamitische strafrecht. 

 

2. In hoofdstuk één komen de bronnen aan bod. De bronnen zijn immers van belang om de verdere 

evolutie van het Islamitische recht te begrijpen. De belangrijkste bron, de Koran, zal in het gehele 

werkstuk aan bod komen. Dit in tegenstelling tot de tweede belangrijkste bron, de Soenna. Deze is 

enkel terug te vinden in het Arabisch waardoor er hier niet verder kan worden op ingegaan. In 

hoofdstuk twee worden de landen besproken. Dit is aangewezen aangezien niet alle moslimlanden het 

Islamitische strafrecht toepassen. Uit de bespreking volgt de verdere afbakening van de masterproef. 

Zo zijn er twee landen uitgepikt die doorheen het gehele werkstuk verder aan bod komen. Het gaat om 

Iran en Soedan. In hoofdstuk drie worden de fundamentele principes van het Islamitische strafrecht 

bekeken. Het is immers van belang te weten dat er ook in het Islamitische strafrecht sprake is van het 

legaliteitsbeginsel, het non-retroactiviteitsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Vervolgens is de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid aan de orde. Vanaf hoofdstuk vier wordt er steeds een 

onderscheid gemaakt tussen de klassieke doctrine, Iran en Soedan. Dit is noodzakelijk om de 

verschillen en gelijkenissen duidelijk weer te geven. In hoofdstuk vijf worden de drie categorieën 

misdrijven uitvoerig uitgelegd. In het Islamitische strafrecht zijn er de Hudud-, de Qisas- en de Tazir-

misdrijven. Hierbij wordt telkens weer een onderscheid gemaakt tussen de klassieke doctrine, Iran en 

Soedan. In hoofdstuk zes wordt kort ingegaan op de kenmerken en de functies van de straffen. De 

strafuitvoering is tevens van belang en wordt daarom in hoofdstuk zeven besproken. Tenslotte wordt 

in hoofdstuk acht de vrouwendiscriminaties onder de loep genomen met daaropvolgend in hoofdstuk 

negen de actualiteit. 
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Hoofdstuk 1. Bronnen van het Islamitische recht 

 

3. Het Islamitische recht is voor elke moslim ontstaan uit de goddelijke openbaring aan de Profeet 

Mohammed.
1
 Moslims hebben aan deze goddelijke, objectieve, wereldlijke en spirituele handelingen 

de naam Sharia gegeven. Het betekent letterlijk „de weg naar de bron‟ of „het rechte pad naar 

gelovigheid‟.
2
 Hieruit kan er worden afgeleid dat het Islamitische recht niet slaat op de verschillende 

rechtssystemen van de moslimlanden. Toch mag worden aangenomen dat Sharia de algemene term is 

gemeenschappelijk aan alle rechtsscholen voor het Islamitische recht.
3
 

 

4. De primaire bronnen van het Islamitische recht zijn vooral de Koran met daarnaast de Profeet 

Mohammed zijn handelingen, de Soenna. Deze zijn echter niet voldoende. Vandaar de opkomst van de 

secundaire bronnen. Deze zijn een toepassing en uitbreiding van de beginselen vastgesteld in de Koran 

en de Soenna.
4
 

 

Afdeling 1. Primaire bronnen 

 

§1. Koran en Soenna 

 

5. In principe is er voor het Islamitische recht, de Sharia, geen wetboek aanwezig. De Sharia wordt 

beschouwd als het goddelijke plan voor een rechtvaardige maatschappij. Aangezien er geen wetboek 

aanwezig is, wordt er toevlucht gezocht in de verschillende bronnen van de Islam. 

 

6. In de Koran staat het letterlijke woord van Allah. Het is de weergave van de openbaring van Zijn 

Woord. Hieruit volgt de stelling dat alles in de Koran staat, ook al lijkt het niet zo. Er zijn vooral 

bepalingen in opgenomen die zich richten tot het familie- en erfrecht. De bepalingen, die van belang 

kunnen zijn in het strafrecht, zijn slechts in geringe mate aanwezig. De aanwezige delicten schrijven 

steeds zware lijfstraffen voor. Ook een aantal richtlijnen met betrekking tot doodslag en mishandeling 

zijn aanwezig. 

 

7. De Soenna slaat op de handelingen van de Profeet Mohammed en de Kaliefen. Deze is te vinden in 

duizenden optekeningen, de Hadith. Het vormt een aanvulling op de Koran en zorgt voor een verdere 

uitbreiding van de strafrechtelijke bepalingen. De handelingen komen voort uit de betwistingen inzake 

                                                 
1
 S.H. AMIN, Islamic law in the contemporary world, Glasgow, Royston Limited, 1985, 1. 

2
 T. RAMADAN, “Internationale oproep tot een moratorium op lijfstraffen, steniging en doodstraf in de 

Islamitische wereld”, 5 april 2005, http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/ramadan6.htm (consultatie 3 mei 2008). 
3
 S.H. AMIN, Islamic law in the contemporary world, Glasgow, Royston Limited, 1985, 1-2. 

4
 M. RAZI, Encyclopaedia of Islamic jurisprudence: Fundamentals of Islamic jurisprudence, II, New Delhi, 

Anmol Publications, 2007, 228. 

http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/ramadan6.htm
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de rechten tussen partijen waarbij de Koranverzen meer verduidelijking nodig hebben.
5
 Het is een 

soort van normsysteem dat gericht is aan de Qadi (de rechter die zijn oordeel velt met verwijzing naar 

de Fiqh), aan de Mufti (de wettelijke en religieuze raadsman die deze normen interpreteert) en aan alle 

leden van de moslimgemeenschap.
6
 

 

§2. Fiqh 

 

8. De Fiqh wordt in de meeste boeken omschreven als “de rechtswetenschap van de Sharia”.
7
 De 

regels, instituten en begrippen die ontbreken in de Koran en de Soenna, worden niet door rechters en 

wetgevers opgesteld, maar wel door schriftgeleerden. Dit alles samen wordt de Fiqh genoemd. Hoewel 

de opstelling door schriftgeleerden gebeurt, zal het toch worden beschouwd als een rechtsbron die van 

belang is in de rechtspraktijk. De Fiqh heeft tot doel het goddelijke plan te achterhalen, niet via Zijn 

Woord of de daden van Zijn Profeet, maar via de mens. Toch zal er in dit werkstuk niet vaak naar de 

Fiqh verwezen worden. Er zijn immers bijna geen bepalingen inzake het strafrecht in opgenomen. 

Daarom ook dat er meer belang wordt gehecht aan de Siyasa, waarover hieronder meer. 

 

9. De Fiqh wordt onderverdeeld in vijf rechtsscholen die elk eigen interpretaties en uitwerkingen van 

de bronnen hebben vastgelegd.
8
 De Shiieten volgen hun eigen rechtsschool. De Sunnieten zijn 

nogmaals onderverdeeld in vier rechtsscholen: Hanafieten, Shafiieten, Hanbalieten en Malikieten. Ook 

zij hebben elk hun eigen interpretaties en uitwerkingen voorhanden. 

 

§3. Ijma 

 

10. Ijma refereert naar de consensus van de rechtsscholen met betrekking tot het oordeel van een 

specifieke zaak in een bepaalde categorie.
9
 Het is niet noodzakelijk dat alle moslims het hiermee eens 

zijn. De geleerden zullen teruggrijpen naar Ijma wanneer er zich een nieuwe zaak voordoet en het niet 

duidelijk is in de Koran of de Soenna wat het juiste oordeel is. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 S.H. AMIN, Islamic law in the contemporary world, Glasgow, Royston Limited, 1985, 9-10. 

6
 B. JOHANSEN, “Signs as evidence: the doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al-Jawziyya 

(D. 1351) on proof”, Islamic Law and Society 2002, 168. 
7
 M.S. BERGER, “De shari‟a”, Al Nisa 2005, 2. 

8
 M.S. BERGER, “De shari‟a”, Al Nisa 2005, 3. 

9
 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 39. 
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§4. Ijtihad 

 

11. Letterlijk betekent Ijtihad „inspanning‟. Het verwijst hier naar de inspanning die de geleerden 

leveren om een rechtsregel te formuleren op basis van hetgeen gevonden wordt in de Koran en de 

Soenna.
10

 De Ijtihad is geëvolueerd uit de behoefte om de Koran en de Soenna op een flexibele manier 

te interpreteren. Zo kon er tegemoet gekomen worden aan de veranderende noden en vragen van de 

moslimgemeenschappen. 

 

§5. Qiyas 

 

12. Qiyas is het oordeel gegeven in een nieuwe zaak op basis van een juridische analogie. Het gaat dus 

om de toepassing van een wettelijke oplossing gehaald uit de Koran of de Soenna.
11

 Ook hier is het 

niet echt een autonome bron van het Islamitische recht, maar eerder een model gebaseerd op de 

belangrijkste bronnen. 

 

Afdeling 2. Secundaire bronnen 

 

§1. Siyasa 

 

13. Siyasa is op zich geen bron van het Islamitische recht, maar enkel een aanvulling door de overheid. 

Het is zoiets als het publieke beleid, als de basisnorm of als een overlappend beginsel dat ervoor zorgt 

dat de pluraliteit aan rechtssystemen behouden blijft in de moslimlanden.
12

 

 

14. De overheid bezit een enorme vrijheid om regelgevend op te treden op het vlak van het strafrecht, 

waardoor de Siyasa ook een belangrijke plaats inneemt in het Islamitische recht. De Koran en de Fiqh 

vermelden slechts een aantal delicten, waardoor alle overige delicten en ook het gehele 

strafprocesrecht onder de bevoegdheid van de overheid zal vallen. Daarom ook dat de reïntroductie 

van het Islamitische strafrecht in bepaalde landen geen afschaffing is van het bestaande strafrecht, 

maar eerder een toevoeging inhoudt van de Islamitische delicten aan het bestaande Westerse 

strafrecht.
13

 

 

                                                 
10

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 39. 
11

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 39-40. 
12

 M.K. MASUD, “The doctrine of Siyasa in Islamic law”, Recht van de Islam 2001, 4-5. 
13

 M.S. BERGER, Klassieke Sharia en vernieuwing, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, 15-16. 
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15. In het Islamitische strafrecht, en meer bepaald in het kader van de Siyasa, zijn er drie instanties die 

een belangrijke functie vervullen, met name de Qadi (de rechter), de openbare orde die bestaat uit de 

politie en de militairen en de Muhtasib (de marktmeester). 

 

§2. Gebruiken en gewoonten 

 

16. De gebruiken en de gewoonten van een gemeenschap, zowel in woorden als in daden, zijn 

supplementaire bronnen van het Islamitische recht.
14

 Het recht, zoals toegepast in verscheidene 

moslimlanden, is vaak aangepast aan de noden van een moderne maatschappij. Bij deze aanpassing 

wordt er vaak gekeken naar de aanwezige gebruiken en gewoonten. Vandaar ook hun belang in het 

Islamitische recht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 S.H. AMIN, Islamic law in the contemporary world, Glasgow, Royston Limited, 1985, 14. 
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Hoofdstuk 2. Landen 

 

17. Saudi-Arabië, Soedan en Iran zijn de drie landen waar de Sharia in zijn geheel als officieel recht 

wordt erkend. In Jemen, Koeweit, Qatar en Bahrein wordt de Sharia ook toegepast, maar in mindere 

mate. Een aantal Islamitische staten hebben een gemengd rechtssysteem ingevoerd met als basis een 

deel Islamitisch recht en een deel Europees recht. 

 

Afdeling 1. Rechtssystemen 

 

18. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende stelsels in de moslimlanden: een 

gemengd systeem, een klassiek Sharia-systeem en een seculier systeem.
15

 In het gemengde stelsel 

wordt er eveneens een onderverdeling ingevoerd, namelijk het meer op de klassieke Sharia 

georiënteerde stelsel (zoals in Soedan, Pakistan en Afghanistan), het meer seculier georiënteerde 

stelsel (zoals in Egypte, Marokko, Nigeria en Maleisië) en het stelsel ertussenin (zoals in Mali en 

Indonesië). Het klassieke Sharia-stelsel in zijn geheel wordt enkel toegepast in Saudi-Arabië en Iran. 

Tenslotte is er ook het seculiere stelsel. Turkije is daar het perfecte voorbeeld van. Daar is er geen 

inmenging mogelijk van de religieuze opvattingen in het recht. Wat hetzelfde betekent als de scheiding 

tussen kerk en staat. 

 

Afdeling 2. (Her)invoering van de Sharia in het strafrecht 

 

19. Er is een tijd geweest dat de meeste moslimlanden een Westerse vorm van het Islamitische 

strafrecht toepasten. Uitzonderingen waren Saudi-Arabië, Jemen en Qatar waar het Islamitische 

strafrecht in zijn strikte vorm altijd gehandhaafd bleef. Vanaf 1972 is er echter een opkomst ontstaan 

voor de herinvoering van het Islamitische strafrecht. Dit gebeurde onder andere in Libië (1972), 

Pakistan (1979), Iran (1982), Soedan (1983), Maleisië (in de deelstaat Kelatan in 1993) en Noord-

Nigeria (in de twaalf Noordelijke deelstaten in 2000 en 2001). Ook de Verenigde Arabische Emiraten 

hebben een Islamitisch strafrecht afgekondigd, maar daar is het nog steeds niet geïmplementeerd. 

 

20. Het Islamitische strafrecht is in deze landen aangenomen in de vorm van wetgeving en 

rechtspraak. Opmerkelijk is wel dat door de herinvoering het bestaande Westerse recht in de meeste 

moslimlanden gewoonweg werd aangevuld met Islamitische misdrijven en straffen. Het gaat hier dus 

niet om een volledig nieuw strafrecht. Eveneens bleef het rechtspraakmodel volledig Westers 

georganiseerd. Uitzonderingen zijn de landen Saudi-Arabië en Iran. Deze passen enkel het klassieke 

Sharia-recht toe. In het klassieke Sharia-stelsel mag er vanuit gegaan worden dat de Islamitische 

                                                 
15

 J.M. OTTO, Sharia en national recht: rechtssystemen in moslimlanden tussen traditie, politiek en rechtsstaat, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, 37-39. 
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misdrijven steeds strafbaar worden gesteld en dat er bijna altijd vervolging zal plaatsvinden. De 

moslimlanden met een gemengd systeem, zoals Soedan, Afghanistan en Pakistan, hebben meestal de 

Sharia als basis genomen. In Nigeria en Maleisië hebben slechts een aantal deelstaten het klassieke 

Sharia-stelsel heringevoerd. Ook in Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten zijn er bepalingen 

opgenomen die voortkomen uit het Islamitische strafrecht, maar over deze landen is maar weinig 

informatie bekend met betrekking tot welke bepalingen en hoe deze in de werkelijkheid worden 

toegepast.  

 

21. Opmerkelijk is het feit dat de landen die het Sharia-recht herinvoeren zich vooral toespitsen op het 

Islamitische strafrecht.
16

 Enerzijds is het zo dat het strafrecht behoort tot één van de weinige 

rechtsgebieden die door de Fiqh talrijk wordt besproken. Anderzijds wordt het gebruikt om op te 

treden tegen de bandeloosheid, de corruptie en de misdaad in deze landen. 

 

§1. Afghanistan
17

 

 

22. In Afghanistan is het Sharia-strafrecht aanwezig in een gecodificeerde vorm. De Hudud
18

-delicten 

zijn in het nationaal strafrecht opgenomen, maar de toepassing ervan wordt betwist. Het is immers zo 

dat door het Akkoord van Bonn van 5 december 2001
19

 het Strafwetboek van 1976 en het Wetboek 

van Strafvordering van 1965 van toepassing zijn gebleven. Toch blijkt uit rapporten dat er toepassing 

wordt gemaakt van het Islamitische recht of het gewoonterecht.
20

 Het blijft dus juridisch onzeker in 

welk mate het Sharia-strafrecht van kracht is. 

 

§2. Iran
21

 

 

23. In Iran is er sinds 1996 een nieuw Strafwetboek.
22

 Als basis wordt de Shiitische leer toegepast. 

Alle Islamitische en niet-Islamitische bepalingen zijn erin opgenomen. Het wetboek bevat vijf 

                                                 
16

 M.S. BERGER, “De shari‟a”, Al Nisa 2005, 4. 
17

 H. SABOORY en N. YASSARI, “Sharia en nationaal recht in Afghanistan”, in L.J. DEKKER, J.M. OTTO en 

L.J. VAN SOEST-ZUURDEEG, Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden, Amsterdam, Amsterdam 

University Press, 2006, 195. 
18

 Hudud is het meervoud van Hadd (zie randnummers 60 tot 168). 
19

 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent 

Government Institutions (5 december 2001), United Nations Security Council S/2001/1154, 

www.unhcr.org/refworld/docid/3f48f4754.html (consultatie 18 april 2009). 
20

 Amnesty International, Afghanistan: Re-establishing the rule of law, 13 augustus 2003, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA11/021/2003/en (consultatie 9 mei 2009 via AI INDEX: ASA 

11/021/2003) en Amnesty International, No one listens to us and no one treats us as human beings, 5 oktober 

2003, http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA11/023/2003/en (consultatie 9 mei 2009 via AI INDEX: ASA 

11/023/2003). 
21

 M. BARENDS en A. DEKKER, “Sharia en nationaal recht in Iran”, in L.J. DEKKER, J.M. OTTO en L.J. 

VAN SOEST-ZUURDEEG, Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden, Amsterdam, Amsterdam 

University Press, 2006, 224. 
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verschillende Hudud-misdrijven: ontucht, valse beschuldiging van ontucht, drinken van alcohol, 

diefstal en straatroof. Geloofsafvalligheid wordt hier niet als een Hadd-misdrijf beschouwd. Het zal 

echter wel strafbaar worden gesteld.
23

 Het bestraffen is immers een Islamitische gewoonte. Uit 

rapporten van verscheidene mensenrechtenorganisaties blijkt dat de straffen die van toepassing zijn op 

de misdrijven en zijn voorgeschreven door de wet ook effectief worden uitgevoerd.
24

 In 2007 werd een 

herzien Strafwetboek voorgelegd aan het Parlement ter goedkeuring. Momenteel is het nog steeds in 

beraad.
25

 Deze nieuwe versie voorziet nog altijd in steniging, maar het kan niet meer opgelegd worden 

indien er sprake is van schade aan het rechtssysteem. Dit zal echter wel moeten voorgesteld worden 

door „de vervolgende instantie‟, waarna de Minister van Justitie het dient goed te keuren. Wanneer dit 

het geval is dan kan de steniging als straf vervangen worden door een alternatieve methode van 

executie of honderd zweepslagen. 

 

§3. Libië
26

 

 

24. In Libië zijn de Hudud-wetten gebaseerd op de Malikitische doctrine. In 1972 en 1974 ontstonden 

er wetten met betrekking tot Hudud-misdrijven en -overtredingen. In de wetgeving is echter 

vastgesteld dat de doodstraf en de amputaties enkel mogen worden uitgevoerd nadat de zaak opnieuw 

is bekeken in beroep. 

 

§4. Maleisië
27

 

 

25. In Maleisië is er in de deelstaat Kelantan in 1993 een Sharia-strafwet geïntroduceerd. De Hudud-

delicten en -straffen, de vergeldingsdelicten en -straffen en de Tazir-delicten en -straffen zijn in de wet 

opgenomen. Voor de Tazir-delicten en -straffen is er ook een bijzonder Sharia-gerecht en een Sharia-

hof van beroep opgericht. Het toepassingsgebied van de Strafwet is echter beperkt. Het territoriaal 

                                                                                                                                                         
22

 A. SOLEIMANI, Wetboek van Islamitisch strafrecht: conform de Sjaria, Drachten, Het Talenhuis, 1996, 160 

(hierna verkort: Iraans Sw.). 
23

 Zie randnummer 160. 
24

 Amnesty International, Iran: End executions and by stoning, 15 januari 2008, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/001/2008/en (consultatie 9 mei 2009 via AI INDEX: MDE 

13/001/2008); Human Rights Watch, World Report 2007: events of 2006, 2007, 466, 

http://www.hrw.org/legacy/wr2k7/wr2007master.pdf (consultatie 9 mei 2009); Human Rights Watch, World 

Report 2008: events of 2007, 2008, 474, http://www.hrw.org/legacy/wr2k8/pdfs/wr2k8_web.pdf (consultatie 9 

mei 2009) en Human Rights Watch, World Report 2009: events of 2008, 2009, 461-462, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2009_web_1.pdf (consultatie 9 mei 2009). 
25

 Amnesty International, Iran: death penalty/stoning, 16 januari 2009, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/005/2009/en (consultatie 9 mei 2009 via AI INDEX: MDE 

13/005/2009). 
26

 R. PETERS, Crime and punishment in Islamic law: theory and practice from the sixteenth to the twenty-first 

century, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 153-155. 
27

 A. HARDING, “Sharia en nationaal recht in Maleisië”, in L.J. DEKKER, J.M. OTTO en L.J. VAN SOEST-

ZUURDEEG, Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden, Amsterdam, Amsterdam University Press, 

2006, 323-324. 
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toepassingsgebied zorgt ervoor dat het enkel in Kelantan geldig is. Het personeel toepassingsgebied 

reikt zich uit tot moslims ouder dan 18 jaar, die toerekeningsvatbaar zijn en tot niet-moslims indien zij 

hierom uitdrukkelijk vragen. Vanaf het moment dat iemand onder de Sharia-strafwet valt, is het 

onmogelijk om ook aan het algemeen Strafwetboek, dat als basis common law-beginselen hanteert, 

onderworpen te worden. 

 

§5. Nigeria
28

 

 

26. In Nigeria is er een verschil tussen de Noordelijke en de Zuidelijke staten. In het Zuiden is het 

Strafwetboek van 1916 van toepassing. Daarentegen heeft het strafrecht in het Noorden een aantal 

grondige wijzigingen ondergaan. De invoering van de Sharia-strafwetboeken in de twaalf Noordelijke 

deelstaten heeft als basis de Malikitische rechtsschool. Deze deelstaten hebben elk een apart 

Strafwetboek voorhanden. 

 

§6. Pakistan
29

 

 

27. De basis voor het strafrecht in Pakistan zijn de Britse wetboeken. Buiten deze wetboeken zijn er 

ook strafwetten die gebaseerd zijn op de Sharia. Dit zijn de hudood-ordonnanties, de blasfemiewetten, 

de ahmadi-wetten en de vergeldingswetten. In de hudood-ordonnanties zijn er lijfstraffen opgenomen 

voor vijf Hudud-misdrijven. De vergeldingswetten zijn gebaseerd op de klassieke Sharia-bepalingen 

inzake moord, doodslag, dood door schuld en mishandeling. Deze wetten volgen de klassieke 

Hanafieten-doctrine. Sinds 1997 zijn deze wetten een onderdeel van het Strafwetboek geworden. 

Opmerkelijk is het feit dat de reïntroductie van het Islamitische strafrecht en dan vooral de introductie 

van de Hudud-misdrijven niet veel veranderingen heeft aangebracht aan het strafrechtelijke systeem.
30

 

De invoering heeft dan ook eerder een symbolisch karakter. 

 

 

 

 

                                                 
28

 M. BARENDS en A. DEKKER, “Sharia en nationaal recht in Nigeria”, in L.J. DEKKER, J.M. OTTO en L.J. 

VAN SOEST-ZUURDEEG, Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden, Amsterdam, Amsterdam 

University Press, 2006, 374-375. 
29

 M. BARENDS en J.M. OTTO, “Sharia en nationaal recht in Pakistan”, in L.J. DEKKER, J.M. OTTO en L.J. 

VAN SOEST-ZUURDEEG, Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden, Amsterdam, Amsterdam 

University Press, 2006, 256-258. 
30

 R. PETERS, Crime and punishment in Islamic law: theory and practice from the sixteenth to the twenty-first 

century, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 155-160. 
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§7. Saudi-Arabië
31

 

 

28. Saudi-Arabië is het enige land waar het Islamitische strafrecht ononderbroken wordt toegepast. 

Hun strafrecht is volledig gebaseerd op de Sharia en op de drie categorieën van misdrijven, met name 

Hudud, Qisas en Tazir. De straffen die op deze misdrijven van toepassing zijn, zijn vaak in strijd met 

de mensenrechten. De misdrijven worden beoordeeld door de Sharia-rechtbanken. De basis voor hun 

strafrecht komt uit de Hanbalitische Fiqh-boeken. Toch zorgen niet enkel deze Fiqh-boeken voor de 

vorming van het recht, maar ook de Ulama (een zogenaamde Raad der Geleerden) kan bij wijze van 

een Fatwa bijdragen tot het recht. Het probleem in Saudi-Arabië is het feit dat er niets gecodificeerd 

is. 

 

§8. Soedan
32

 

 

29. Het Soedanese Strafwetboek is onstaan in 1991.
33

 Het wetboek is het enigste moderne Sharia-

wetboek waarin ook een bepaling is opgenomen inzake geloofsafvalligheid.
34

 Dit in tegenstelling tot 

Iran, waar geen melding wordt gemaakt van geloofsafvalligheid. Dit wordt gewoon bestraft omdat het 

zo hoort. Ook de misdrijven die in de Koran zijn opgenomen, zijn er allemaal in vastgelegd. Er zijn 

zes Hudud-misdrijven aanwezig: drinken van alcohol, geloofsafvalligheid, onwettige seksuele 

omgang, vals beschuldigen van onwettige seksuele omgang, struikroverij en diefstal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 M. BARENDS en E. VAN EIJK, “Sharia en nationaal recht in Saoedi-Arabië”, in L.J. DEKKER, J.M. OTTO 

en L.J. VAN SOEST-ZUURDEEG, Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden, Amsterdam, Amsterdam 

University Press, 2006, 101-102. 
32

 O. KŐNDGEN, “Sharia en national recht in Soedan”, in L.J. DEKKER, J.M. OTTO en L.J. VAN SOEST-

ZUURDEEG, Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden, Amsterdam, Amsterdam University Press, 

2006, 132-134. 
33

 X, “Sudan: the Criminal Act 1991”, Arab Law Quarterly 1994, 32-80 (hierna verkort: Soedanees Sw.). 
34

 R. PETERS, Crime and punishment in Islamic law: theory and practice from the sixteenth to the twenty-first 

century, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 164-169. 
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Hoofdstuk 3. Fundamentele principes van het Islamitische strafrecht 

 

Afdeling 1. Legaliteitsbeginsel 

 

30. In de Islam is het noodzakelijk dat iedereen op voorhand wordt gewaarschuwd over welke straf op 

een misdrijf staat.
35

 Het legaliteitsbeginsel is eveneens weer te vinden in een aantal Koranverzen
36

 en 

in de Soenna van de Profeet Mohammed. Als voorbeeld: “En uw Heer is niet zo, dat Hij steden 

vernietigt, voordat Hij in de hoofdstad een boodschapper heeft verwerkt die hun Ons woord 

verkondigt; noch verwoesten Wij steden tenzij de bewoners er van onrechtvaardig zijn.”
37

 In het 

Islamitische strafrecht is er geen misdrijf zonder wet en geen straf zonder voorafgaande 

„waarschuwing‟. 

 

31. De vraag rijst natuurlijk of het legaliteitsbeginsel van toepassing is op alle categorieën van 

misdrijven. De beslissing bij Tazir-misdrijven om te incrimineren en te bestraffen ligt volledig bij de 

rechter.
38

 Dit moet steeds in overeenstemming zijn met de algemene regelen geciteerd in de Koran en 

de Soenna. Hieruit volgt dat bij Hudud- en Qisas-misdrijven het legaliteitsbeginsel altijd geldt. Met 

betrekking tot Tazir-misdrijven zijn de meningen verdeeld. Westerse auteurs stellen dat het beginsel 

niet van toepassing is aangezien zij niet uitdrukkelijk in de Koran en de Soenna zijn gedefinieerd.
39

 

Maar dit is incorrect. De rechter zijn discretionaire bevoegdheid is immers niet onbeperkt. Hij moet 

legaal reageren volgens de bepalingen voorzien in de Sharia, waaronder ook het legaliteitsbeginsel. 

 

Afdeling 2. Non-retroactiviteitsbeginsel 

 

32. Het non-retroactiviteitsbeginsel staat in verbinding met het legaliteitsbeginsel.
40

 Het 

legaliteitsbeginsel in het Strafwetboek houdt in dat personen niet het voorwerp kunnen uitmaken van 

een straf zonder dat zij hierover op voorhand gewaarschuwd zijn. Om hieraan tegemoet te komen is er 

het non-retroactiviteitsbeginsel. Dit zorgt ervoor dat wetten enkel mogen toegepast worden op daden 

na hun inwerkingtreding. Het doel van dit beginsel is dus individuen beter te beschermen en 

machtsmisbruik tegen te gaan. 

                                                 
35

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 37. 
36

 X, De Heilige Qor’aan, Surrey, Islam International Publications, 2004, 642. (hierna verkort: Koran: hoofdstuk 

x, vers x) 
37

 Koran: hoofdstuk 28, vers 60. 
38

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 40. 
39

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 40-41. 
40

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 41. 
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33. Er is echter een uitzondering op dit beginsel.
41

 Wanneer een nieuwe strafwet is in werking 

getreden dat in het voordeel is van de beschuldigde, kan hij wel worden toegepast op deze persoon. Op 

zo een wet kan de beschuldigde zich altijd retroactief beroepen. Het non-retroactiviteitsbeginsel wordt 

in de Sharia wel voor alle misdrijven gebruikt, ongeacht om welke categorie het gaat.
42

 

 

34. In Iran is ook dit beginsel neergeschreven in het Strafwetboek: “Het wel of niet plegen van een feit 

is geen strafbaar feit volgens de bepalingen uit de wet die nadien is goedgekeurd, maar als na het 

plaatsvinden van een strafbaar feit een wet wordt goedgekeurd, waarvoor (...) minder of geen straf 

wordt bepaald, vindt een nieuwe beoordeling plaats ten gunste van degenen die reeds zijn 

veroordeeld.”
43

 

 

35. In Soedan wordt het principe gehanteerd dat de wet die van kracht is op het moment van de feiten 

die het misdrijf uitmaken van toepassing zal zijn.
44

 Toch zal bij het ontbreken van een definitieve 

rechterlijke beslissing de nieuwe wet worden toegepast indien dit in het voordeel is van de 

beschuldigde.
45

 

 

Afdeling 3. Gelijkheidsbeginsel 

 

36. Vóór de Islam was er geen gelijkheid tussen meester en slaaf, tussen arm en rijk, tussen man en 

vrouw, ... Dankzij het opkomen van de Islam is elke distinctie gebaseerd op ras, kleur, geslacht, taal, 

religie, et cetera geweerd. Sharia hecht vrij veel belang aan gelijkheid voor de wet.
46

 Zoals echter 

blijkt, wordt deze gelijkheid niet consequent nageleefd. Toch is deze ook in de Koran ingeschreven: 

“O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen 

gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de Godvruchtigste onder u is de eerwaardigste 

bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”
47

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 42. 
42

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 43-44. 
43

 Artikel 11 Iraans Sw. 
44

 Artikel 4, lid 1 Soedanees Sw. 
45

 Artikel 4, lid 2 Soedanees Sw. 
46

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 44-45. 
47

 Koran: hoofdstuk 49, vers 14. 
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Afdeling 4. Religieus karakter van het Islamitische strafrecht 

 

37. Het religieus karakter staat centraal in het Islamitische recht. Er is maar één wetgever en dat is 

Allah. Aan het religieus karakter zijn een aantal gevolgen gekoppeld.
48

 Er is een onafscheidelijke 

relatie tussen de verboden bepalingen in de Islamitische strafwetten en het geloof in één Allah. Het 

strafrecht voorziet zowel in een aardse als in een altijddurende straf. Als het toch lukt om aan de straf 

te ontkomen, dan zal de overtreder altijd gestraft worden in het hiernamaals. Het geloof in Allah zal 

eveneens een fundamentele factor zijn om te vermijden dat de gelovige een overtreding begaat. 

Tenslotte zorgt dit karakter voor een verplichtende functie voor de regering om het Islamitische 

strafrecht toe te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 

Illinois, 1991, 47. 
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Hoofdstuk 4. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

 

Afdeling 1. Klassieke doctrine 

 

38. Het Islamitische strafrecht is gebaseerd op het principe van de individuele verantwoordelijkheid.
49

 

Er is geen sprake van collectieve bestraffing. Iedere dader wordt bestraft voor zijn eigen daad of 

daden. Het individu moet steeds aan alle voorwaarden voor het plegen van een misdrijf hebben 

voldaan. Het is dus gebaseerd op de overtreder zijn weloverwogen misbruik van zijn keuzevrijheid en 

gedrag.
50

 Indien er medeplichtigheid in het spel is, moet iedere mededader ook afzonderlijk aan alle 

bestanddelen voldoen. 

 

39. De individuele verantwoordelijkheid is ook in de Koran het algemeen principe. Dit blijkt uit de 

volgende verzen: “En geen ziel handelt dan voor zichzelf alleen, noch draagt een lastdrager de last 

van anderen.”
51

 en “Geen lastdragende kan de last van een ander dragen en indien een zwaarbelaste 

(een ander) roept tot (verlichting van) zijn last, zal er niets van kunnen worden overgenomen, zelfs al 

is hij een bloedverwant.”
52

 

 

40. Ook in het Islamitische strafrecht is het causaal verband tussen de gepleegde daad en de 

veroorzaakte dood noodzakelijk om te kunnen spreken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
53

 Het 

is voldoende dat de verantwoordelijke persoon terug te leiden is tot de daad. Of hij eveneens de enige 

oorzaak is van het resultaat van de daad doet hierbij niet ter zake.
54

 Met betrekking tot het gebruikte 

voorwerp zijn de Hanafieten van mening dat een voorwerp dat normaal niet tot de dood leidt het 

oorzakelijk verband tussen de daad en de dood verbreekt.
55

 Zodus kan de dader niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor een opzettelijke moord. Waarvoor dan wel, is niet duidelijk. 

 

41. Het algemeen principe van de individuele verantwoordelijkheid sluit echter niet uit dat iemand 

verantwoordelijk kan gesteld worden voor de daden van een ander, voor de gebouwen in zijn bezit, 

voor dieren, ...
56

 Een persoon is verantwoordelijk voor wat zijn hond doet. Indien de hond specifiek 

aangekocht is met de intentie om iemand te doden en de hond doet dit effectief, dan wordt de eigenaar 

veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Als de eigenaar de hond echter in zijn bezit 

                                                 
49

 Y.Y. BAMBALE, Crimes and punishments under Islamic law, Lagos, Malthouse Press Limited, 2003, 7. 
50

 S.H. AMIN, Islamic law in the contemporary world, Glasgow, Royston Limited, 1985, 21. 
51

 Koran: hoofdstuk 6, vers 165. 
52

 Koran: hoofdstuk 35, vers 19. 
53

 A.F. BAHNASSI, “Criminal responsibility in Islamic law”, in BASSIOUNI, M.C., The Islamic criminal 

justice system, Londen, Oceana Publications, 1982, 172 (hierna verkort: A.F. BAHNASSI, “Criminal 

responsibility in Islamic law”). 
54

 A.F. BAHNASSI, “Criminal responsibility in Islamic law”, 173. 
55

 A.F. BAHNASSI, “Criminal responsibility in Islamic law”, 174. 
56

 A.F. BAHNASSI, “Criminal responsibility in Islamic law”, 175-176. 
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houdt met een gerechtvaardigde reden en hij werd niet gewaarschuwd over het feit dat zijn hond 

gevaarlijk is, is hij niet meer verantwoordelijk. Hij staat dus niet in voor de aangebrachte schade. 

 

42. Fout is de basis voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Er is sprake van een fout in twee 

gevallen. Ofwel kan het ontstaan uit het met opzet plegen van een misdrijf, ofwel door zich opzettelijk 

of onopzettelijk te vergissen.
57

 

 

43. Net zoals in het Westerse strafrecht zijn er een aantal gronden aanwezig waardoor de persoon, die 

een misdrijf heeft gepleegd, niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daad of daden. Het is 

noodzakelijk dat wanneer de rechter iemand veroordeelt deze persoon daadwerkelijk de intentie had 

om het misdrijf te plegen, met andere woorden dat hij wist dat hij een misdrijf aan het plegen was en 

dat hij bij machte was om het misdrijf te plegen.
58

 Zo is het dus niet mogelijk om een minderjarige, 

een geestesgestoorde of iemand buiten bewustzijn te veroordelen voor zijn daad of daden. Zij zijn niet 

strafrechtelijk verantwoordelijk voor hun gedragingen. Een veroordeling voor het misdrijf zal niet 

meer mogelijk zijn, toch kan de dader altijd financieel verantwoordelijk worden gesteld. Iemand die 

niet beseft dat hij een strafbaar feit begaat en die daarom denkt dat het volkomen straffeloos is, kan 

eveneens niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor zijn daad of daden. Hier is derhalve 

sprake van dwaling, waardoor in elk geval geen Hadd-veroordeling mogelijk zal zijn. Zo iemand kan 

echter wel via een Tazir-straf bestraft worden. De rechter beslist in deze laatste hypothese over zijn 

lot. 

 

44. Een minderjarige jonger dan zeven jaar zal nooit beschikken over een strafrechtelijke 

verantwoordelijkheidszin. Ze worden vermoed niet te beschikken over enige vorm van redelijkheid. 

Zij kunnen echter wel verantwoordelijk worden gesteld op burgerlijke gronden. Dit enkel met 

betrekking tot hun eigen geldelijke bezittingen. Niemand anders mag schade ondervinden van de daad 

of daden van de minderjarige jonger dan zeven jaar.
59

 Een minderjarige ouder dan zeven jaar (en tot de 

aanvang van de puberteit) kan niet volledig ontsnappen aan zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

Zij kunnen niet aangeklaagd worden voor Hudud- en Qisas-misdrijven. Enkel een Tazir-straf en een 

geldboete kunnen worden opgelegd. Deze geldboete is verschuldigd door de clan van de minderjarige 

dader.
60

 Na de aanvang van de puberteit is een minderjarige, net zoals volwassenen, volledig 

strafrechtelijk verantwoordelijk.
61

 

 

                                                 
57

 A.F. BAHNASSI, “Criminal responsibility in Islamic law”, 176. 
58

 R. PETERS, Crime and punishment in Islamic law: theory and practice from the sixteenth to the twenty-first 

century, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 20. 
59

 A.F. BAHNASSI, “Criminal responsibility in Islamic law”, 192. 
60

 A.F. BAHNASSI, “Criminal responsibility in Islamic law”, 192. 
61

 N. SANAD, The theory of crime and criminal responsibility in Islamic law: Shari’a, Chicago, University of 
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45. Een gegeven dat niet bekend is in het Westerse, maar wel in het Islamitische strafrecht is het 

berouw. Indien de dader spijt betuigt, zal er geen strafrechtelijke veroordeling meer mogelijk zijn. Er 

is echter één uitzondering. Berouw wordt niet aanvaard wanneer de Profeet Mohammed wordt 

beledigd. Spijt wordt in de Koran als volgt neergeschreven: “Dit, met uitzondering van hen die berouw 

tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.”
62

 

 

46. Net zoals in het Westen, is een persoon onschuldig tot het bewijs van het tegendeel.
63

 Indien de 

beschuldigde ertoe wordt aangezet om te bekennen dat hij effectief het misdrijf heeft gepleegd, zal er 

een onzekerheid bestaan met betrekking tot deze bekentenis. Hierdoor kan hij niet worden 

veroordeeld, althans niet op grond van een Hadd-delict. De beschuldigde kan evenwel door de rechter 

terecht gewezen worden op grond van een Tazir-delict.
64

 De bewijslast rust steeds op de aanklager.
65

 

 

Afdeling 2. Iran 

 

47. Elk individu is verantwoordelijk voor zijn eigen daad of daden. Iemand die een misdrijf pleegt met 

meerdere personen samen, wordt beschouwd als een mededader, maar wordt als een dader bestraft.
66

 

Enkel in het geval waar het gaat om een misdrijf dat niet met voorbedachte rade is gepleegd, wordt 

elke persoon afzonderlijk bestraft naargelang zijn aandeel. 

 

48. Kinderen kunnen niet strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden voor hun daad of daden.
67

 

Hun ouders zullen echter deze verantwoordelijkheid dragen. Zij worden immers geacht in te staan 

voor de opvoeding. Een kind dat een misdrijf pleegt, treft daarvoor geen schuld. Natuurlijk stelt zich 

de vraag tot wanneer is er sprake van een kind? Volgens het Strafwetboek is een meisje volwassen bij 

haar eerste menstruatie en een jongen bij zijn eerste zaadlozing,
68

 Opmerkelijk is het feit dat de ouders 

aansprakelijk zijn bij moord of mishandeling, maar dat het kind zelf bij financiële schade 

verantwoordelijk is.
69

 De schadevergoeding gebeurt dan door de voogd uit het vermogen van het kind. 

Of deze voogd één van de ouders of beide ouders is, is niet duidelijk. 
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49. Een geestesgestoorde dader zal gerechtelijk geen enkele verantwoordelijkheid dragen.
70

 Toch moet 

er een onderscheid gemaakt worden wanneer zijn geestesstoornis permanent is. Deze zal wel 

gerechtelijk verantwoordelijk kunnen gesteld worden.
71

 Wat bedoeld wordt met gerechtelijke 

verantwoordelijkheid wordt niet vermeld in het Strafwetboek. 

 

50. Wettige zelfverdediging wordt enkel aanvaard als aan drie voorwaarden is voldaan.
72

 Ten eerste 

moet de verdediging overeenstemmen met het gevaar of de aanval. Ten tweede mogen de handelingen 

niet overmatig zijn. Tenslottte moet het bereiken van de politie niet onmiddellijk mogelijk zijn of het 

optreden van de politie niet voldoende om het gevaar of de aanval tegen te gaan. 

 

Afdeling 3. Soedan 

 

51. Soedan is de klassieke doctrine gevolgd en heeft eveneens gekozen voor de individuele 

verantwoordelijkheid. Wanneer een misdrijf gepleegd wordt door twee of meerdere personen, zal elk 

van hen afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor zijn daden.
73

 Een uitzondering hierop is het geval 

waar er sprake is van samenzwering.
74

 Van samenzwering is sprake wanneer een overeenkomst wordt 

gesloten tussen twee of meer personen om een misdrijf te plegen.
75

 

 

52. Als basis voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid grijpt de wetgever terug naar een 

volwassen persoon die een eigen wil heeft en een intentionele daad pleegt die verboden is bij wet of 

uit nalatigheid.
76

 Hieruit volgt dat een kind niet strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld 

voor zijn daad of daden. Echter is het wel mogelijk dat een zevenjarig kind onderworpen wordt aan 

maatregelen van behoeding en opvoeding, indien de rechter dit nuttig acht.
77

 Indien een persoon 

geestesgestoord of onder invloed is van enige intoxicatie, zal hij eveneens niet verantwoordelijk zijn 

voor zijn daad of daden.
78

 

 

53. Aangezien enkel een volwassen persoon strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld, is het 

van belang om te weten wanneer die volwassenheid optreedt. Meerderjarig zijn is afhankelijk van 

wanneer de puberteit optreedt. Indien een persoon de puberteit bereikt en vijftien jaar is, zal hij als een 
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volwassene worden beschouwd.
79

 Indien de puberteit echter niet optreedt voor de achttiende 

verjaardag, wordt hij of zij automatisch volwassen. 

 

54. Wettige zelfverdediging wordt niet beschouwd als een misdrijf. Toch is het enkel toegestaan 

wanneer iemand geconfronteerd wordt met een dreigende aanval ten aanzien van zijn persoon, 

eigendom of eer waarbij het niet mogelijk is een beroep te doen op een autoriteit en zelfverdediging de 

enige gepaste maatregel is om het gevaar tegen te gaan.
80

 Er zijn echter ook voorwaarden aan 

verbonden vooraleer iemand zich op wettige zelfverdediging kan beroepen.
81

 Ten eerste moet de daad 

gepleegd zijn om zichzelf, zijn eigendom, zijn eer of die van een andere persoon te beschermen. Ten 

tweede mag de verdediger enkel tot een bepaald niveau gaan. De zwaarte van de kracht mag niet meer 

bedragen dan nodig om de agressieveling tegen te houden. Anders zal de dader wel strafrechtelijk 

verantwoordelijk zijn. Tenslotte moet het onmogelijk zijn op het cruciale moment om een beroep te 

doen op de openbare autoriteiten. 

 

55. De personen die gebonden zijn of bevoegd zijn door de wet of door een wettelijk bevel gegeven 

door de bevoegde autoriteit ontkomen aan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
82

 Hun daad of 

daden worden immers niet beschouwd als een misdrijf. Eveneens zij die ter goeder trouw van mening 

waren dat ze bevoegd waren om het misdrijf te plegen, zijn hiervoor niet aansprakelijk. 

 

56. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid is in het Strafwetboek ook uitgesloten wanneer een daad 

(daden) wordt (worden) gepleegd wegens dwang, noodzaak, tegenspoed, ...
83
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Hoofdstuk 5. Misdrijven 

 

Afdeling 1. Algemeen 

 

57. In het algemeen is het van belang om te kijken naar het soort misdrijf. Er zijn twee manieren om ze 

van elkaar te onderscheiden. Ten eerste kan er een onderscheid worden gemaakt naargelang het gaat 

om het recht van Allah of het recht van het individu.
84

 Wanneer het recht van Allah dominant is, is er 

sprake van een Hadd-misdrijf. Wanneer echter het omgekeerde geldt en het recht van het individu 

dominant is, dan is er sprake van een Qisas-misdrijf. Ten tweede wordt een misdrijf in het Islamitische 

recht in drie categorieën verdeeld, namelijk in Hudud, Qisas en Tazir. Deze drie categoriëen worden 

hieronder verder besproken. 

 

58. Het bovenvermelde onderscheid zorgt voor een groot aantal verschillen tussen deze misdrijven. Zo 

is een Hadd-straf verplicht wanneer een persoon een misdrijf pleegt, dat door Allah is verboden. De 

bescherming van de rechten, die door de Koran als de belangrijkste worden beschouwd, heeft dus tot 

gevolg dat er in geen enkele omstandigheid kan van worden afgeweken. In tegenstelling tot de Hudud-

misdrijven zijn de Qisas-misdrijven, zoals moord, doodslag en mishandeling, misdrijven gepleegd 

tegen een persoon. Het verwijst naar een specifieke straf in de Koran en de Soenna, waarbij de 

beslissing om tot een Qisas-straf over te gaan, rust op het slachtoffer of, bij moord, op de familie. Als 

laatste zijn er ook nog de Tazir-misdrijven. Dit zijn al de overblijvende misdrijven waar geen 

specifieke straf voor bepaald is en waarbij de straftoemeting gebeurt door de leider of de rechter. 

 

59. De conceptuele benadering van een misdrijf leidt tot de volgende conclusie inzake het verschil 

tussen het Westerse en het Islamitische recht. In het Westerse recht is een misdrijf gedefinieerd als een 

(on)opzettelijke daad dat indruist tegen het publiekrecht en waarvoor een straf kan worden opgelegd in 

naam van de staat. In het Islamitische recht is een misdrijf de uitvoering van een verboden daad of het 

niet uitvoeren van een taak die is opgelegd. Hieruit blijkt dat Westers en Sharia-recht niet echt 

significant verschillen.
85

 Het verschil ligt vooral tussen de Westerse theorie en toepassing en de 

Islamitische praktijk. Sharia heeft immers een moralizerend en preventief karakter. Dit komt voort uit 

het zoeken naar een manier om een individu te hervormen, uit het waarschuwen van mensen wanneer 

zij denken aan het plegen van een misdrijf en uit het voorkomen van misdrijven via het blokkeren van 

het pad naar de mogelijke verleidingen.
86
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Afdeling 2. Hudud-delicten 

 

§1. Algemeen 

 

60. Na het plegen van een misdrijf is een straf noodzakelijk om de veiligheid in de maatschappij te 

verzekeren. Dit is niet anders in de Islamitische wereld. Echter welke straffen op een bepaald misdrijf 

worden opgelegd, is onderhevig aan heel wat discussie. Toch kent de Hadd-straf heel wat succes in de 

strijd tegen de gruwelijkste misdrijven. Een voorbeeld hiervan is de handamputatie na het plegen van 

een diefstal. Volgens de Koran is amputatie het enige middel om de maatschappij én het individu te 

beschermen en te zuiveren van het kwade.
87

 In het algemeen blijkt de drastische toepassing van de 

Hudud-straffen een zeer afschrikkend effect te hebben. Het zorgt voor een vermindering van de 

ernstigste criminele activiteiten. 

 

61. De Hudud-misdrijven zijn in de Koran neergeschreven. Met betrekking tot de strafmaat moet er 

echter zowel naar de Koran, als naar de Soenna worden gekeken. De straf is steeds vast en verplicht op 

te leggen. Er is geen enkele ruimte voor de discretionaire bevoegdheid van de wetgever of de rechter.
88

 

Vanaf het moment dat een Hadd-misdrijf ter kennis wordt gebracht bij de bevoegde autoriteiten, zijn 

zij verplicht de vastgelegde straf uit te spreken.
89

 Zelfs indien dit indruist tegen de wensen van het 

slachtoffer of de autoriteiten. Vooraleer het echter als een Hadd-misdrijf wordt gekwalificeerd, moet 

het aan een aantal voorwaarden voldoen. Zij worden hieronder verder besproken. 

 

62. Hoeveel Hudud-misdrijven er werkelijk in de Koran zijn opgenomen is een reden voor discussie 

bij de verschillende rechtsscholen. Volgens sommigen zijn het er zeven.
90

 Volgens anderen dan weer 

vijf.
91

 De meerderheid stelt dat de Koran de volgende Hudud-misdrijven bevat: diefstal, straatroof of 

struikroverij en verstoring van de vrede, onwettige seksuele gemeenschap, vals beschuldigen van 

                                                 
87

 A.A. MANSOUR, “Hudud crimes”, in M.C. BASSIOUNI, The Islamic criminal justice system, Londen, 

Oceana Publications, 1982, 195. 
88

 A.A. AN-NA‟IM, Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights and international law, New 

York, Syracuse University Press, 1990, 104-105. 
89

 A.A. AN-NA‟IM, Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights and international law, New 

York, Syracuse University Press, 1990, 107. 
90

 S.H. AMIN, Islamic law in the contemporary world, Glasgow, Royston Limited, 1985, 23; M.C. 

BASSIOUNI, “Crimes and the criminal process”, Arab Law Quarterly 1997, 269; D. BEKE, “Islam recht en 

geloofsafval: leer en praktijk”, Recht van de Islam 1996, 90 en G.N. SFEIR, Modernization of the law in Arab 

states: An investigation into current civil, criminal and constitutional law in the Arab world, Bethesda, Austin en 

Winfield, 1998, 124. 
91

 S. TELLENBACH, http://www.irmgard-coninx-

stiftung.de/fileadmin/user_upload/pdf/archive/Silvia_Tellenbach_III.pdf (consultatie 3 mei 2008) en X, “Islamic 

criminal law”, 12 maart 2003, http://saif_w.tripod.com/explore/crime/islamic_criminal_law.htm (consultatie 6 

december 2007). 

http://www.irmgard-coninx-stiftung.de/fileadmin/user_upload/pdf/archive/Silvia_Tellenbach_III.pdf
http://www.irmgard-coninx-stiftung.de/fileadmin/user_upload/pdf/archive/Silvia_Tellenbach_III.pdf
http://saif_w.tripod.com/explore/crime/islamic_criminal_law.htm


  21 

overspel, rebellie of landverraad en drinken van alcohol.
92

 Of geloofsafvalligheid er ook onder valt, is 

nog onzeker. Toch zal het hier onder de Hudud-misdrijven worden besproken. 

 

63. Op deze misdrijven staan extreem zware lijfstraffen zoals steniging, doodstraf, amputaties, 

zweepslagen, kruisiging, ... Het is echter zeer moeilijk om ook effectief een veroordeling te bekomen 

voor een Hadd-misdrijf.
93

 Ten eerste gelden er immers strikte regels met betrekking tot het bewijs van 

het misdrijf. Indien er geen bewijs aanwezig is, kan geen Hadd-straf worden opgelegd. Een straf die 

volgt uit de discretionaire bevoegdheid van de rechter, is dan de enige mogelijkheid. Ten tweede is er 

steeds de mogelijkheid om de onzekerheid in te roepen. Ten derde is het misdrijf strikt omschreven 

zodat veel gerelateerde misdrijven buiten de definitie vallen en niet strafbaar zijn met de opgelegde 

sancties. 

 

64. Het bewijs kan geleverd worden op twee manieren. Ten eerste kunnen er twee mannen (of voor 

iedere man twee vrouwen) getuigen. Ingeval van overspel zal deze bewijslast verzwaard worden naar 

vier mannelijke ooggetuigen. Uit deze bewijslast volgt dan ook de moeilijkheidsgraad om het bewijs 

te leveren. Ten tweede kan het bewijs worden geleverd door de vrijwillige bekentenis van de dader.  

 

65. De Hudud-straffen worden in Saudi-Arabië, Soedan en Iran ook effectief uitgesproken en 

toegepast.
94

 In Afghanistan (hoewel de geldigheid wordt betwist), Pakistan en Noord-Nigeria zijn de 

Hudud-misdrijven wel opgenomen in het Strafwetboek, maar in werkelijkheid wordt er geen belang 

meer aan gehecht. 

 

66. Volgens het Westerse inzicht gaat het om mensonwaardige straffen. Waarom bestaan ze dan toch 

in deze wereld? Het kan niet anders dan dat ze ook effectief werken en tot iets bijdragen. Ze zijn 

ontstaan uit de gedachte dat een straf moet worden uitgevoerd binnen een korte termijn en slechts een 

minimaal gevolg mag hebben op de geest van de crimineel.
95

 Met een minimaal gevolg wil de 

wetgever toch bekomen dat de crimineel net genoeg geleden heeft onder zijn straf, zodat hij niet in 

herhaling kan vallen. Hierdoor zien ze eerder voordelen dan nadelen in de Hudud-straffen. Dankzij de 

directe uitvoering van de straf, kan de crimineel immers meteen zijn werk hervatten. Zo voorziet hij in 

een inkomen voor zichzelf en zijn gezin. In het tegenovergestelde geval, waarin de crimineel naar de 
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gevangenis zou worden gestuurd, zou het zelfs kunnen dat zijn familie, die hierdoor zonder inkomen 

komen te zitten, zelf in de criminaliteit zullen stappen.
96

 

 

§2. Diefstal 

 

A. Klassieke doctrine 

 

67. Sariqa is de Arabische term voor diefstal als Hadd-misdrijf. Bij Sariqa moet de dief iemand anders 

zijn goederen opzettelijk en onwettig wegnemen.
97

 Deze goederen moeten evenwel steeds een 

minimumwaarde hebben, anders kan er van Sariqa geen sprake zijn. Het wegnemen moet in het 

geheim en in een afgesloten ruimte plaatsvinden, zonder dat de eigenaar er zijn toestemming voor 

heeft gegeven. Het is dus van belang dat het gestolen goed in een private plaats bewaard wordt.
98

 

Anders gaat het niet om Sariqa en kan er enkel een Tazir-straf worden opgelegd. Goederen die zich in 

een gemeenschappelijke eigendom bevinden, kunnen niet het voorwerp uitmaken van Sariqa. Op 

grond van al deze voorwaarden kan worden besloten dat zakkenrollers, op heterdaad betrapte dieven, 

oplichters en verduisteraars, geen Hadd-veroordeling zullen krijgen.
99

 

 

68. Het goed moet een minimumwaarde hebben. De Arabische term hiervoor is Nisab. Over welke 

minimumwaarde het gaat, zijn de verschillende juristen het niet eens. Sommigen hebben het over één 

vierde van een gouden dinar of drie zilveren dinars, anderen zeggen dan weer dat het gaat om tien 

zilveren dirhams en nog anderen nemen aan dat de minimumwaarde gelijk is aan veertig dirhams.
100

 

101
 
102

 Waar ze het wel over eens zijn, is het feit dat het gestolen goed altijd een minimumwaarde moet 

hebben, anders kan een diefstal enkel via een Tazir-straf worden bestraft. Indien de dader geen idee 

had van de echte waarde van het goed, kan er eveneens geen Hadd-straf worden opgelegd. Tenslotte is 

het stelen van alcohol of varkensvlees geen misdrijf, want deze goederen hebben geen enkele waarde 

in de Islam.
103
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69. Vooraleer echter de Hadd-straf kan worden opgelegd, moet er niet enkel voldaan zijn aan de 

voorgaande voorwaarden, eveneens dient de dief over een aantal eigenschappen te beschikken. De dief 

moet volwassen en gezond van geest zijn en het goed uit eigen wil hebben weggenomen. 

 

70. De vervolging van diefstal gebeurt echter niet in de private sfeer. Eens de rechter op de hoogte is 

van de diefstal en het slachtoffer heeft naar het opleggen van de vaste straf gevraagd, kan de rechter 

niets anders meer doen dan de dader veroordelen. De dader kan niet meer gepardonneerd worden. 

 

71. De straf die wordt opgelegd is vast en neergeschreven in de Koran: “En snijdt de dief en de 

dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is 

Almachtig, Alwijs.”
104

 In de Koran is enkel het amputeren van de rechterhand voorzien. De Fiqh heeft 

dit echter verder uitgebreid. Indien iemand herhaaldelijk iets steelt, zal achtereenvolgens de linkervoet, 

de linkerhand en uiteindelijk de rechtervoet worden geamputeerd. Toch is het afsnijden van de handen 

niet de enige straf, want er zijn een aantal gevallen waar het immers niet is toegestaan. Deze straf zal 

niet worden toegepast bij het stelen van hout, vogels, eenden, melk, boter, vers fruit van de boom, et 

cetera.
105

 De dief heeft dus geen Hadd-misdrijf gepleegd, maar wordt toch gestraft door een rechter op 

grond van een Tazir-misdrijf.
106

 De hand van de dief zal ook niet worden afgehakt indien het gaat om 

iemand die honger heeft en in armoede leeft. In dit specifiek geval is de Islam van mening dat de dief 

genoodzaakt is om te stelen en dat dit de fout is van het onrecht in de maatschappij of van de 

staatsleider.
107

 Allah is immers vergevensgezind. 

 

B. Iran 

 

72. Stelen wordt gedefinieerd als “het heimelijk wegnemen van andermans vermogen”.
108

 Vooraleer er 

sprake is van diefstal, moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden.
109

 Zo moet de dief volwassen 

zijn, bij zijn volle verstand zijn, het misdrijf opzettelijk hebben gepleegd, weten en beseffen dat het 

feit strafbaar is, et cetera. Wanneer iemand volwassen is, hangt af van het geslacht. Een jongen is 

volwassen na zijn eerste zaadlozing, terwijl een meisje volwassen is na haar eerste menstruatie. Ook 

de waarde van het goed is belangrijk. Het goed moet over een minimumwaarde beschikken van negen 

gram gemunt goud of de dagwaarde ervan. Wanneer de persoon in kwestie enkel steelt omdat hij in 
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een hopeloze situatie verkeert, zal hij niet kunnen gestraft worden. Dit is net zoals in de klassieke 

doctrine een uitzonderingsgeval. 

 

73. Indien voldaan is aan de voorwaarden, is er dus sprake van diefstal. Toch zal bestraffing enkel 

mogelijk zijn nadat het misdrijf door één van de volgende bewijsvoeringen is bewezen.
110

 De diefstal 

wordt geacht bewezen te zijn indien twee rechtvaardige mannen getuigenissen afleggen omtrent het 

feit, indien de dief zelf twee bekentenissen heeft afgelegd aan de rechter of indien de rechter het naar 

zijn oordeel bewezen acht. 

 

74. Het misdrijf kan enkel beboet worden als er een klacht bij de rechter is neergelegd door de 

benadeelde of als het slachtoffer de dief niet heeft vergeven bij de rechter.
111

 Wanneer de benadeelde 

voor het indienen van de klacht de dief heeft kwijtgescholden, zal bestraffing niet meer mogelijk 

zijn.
112

 Dit zal ook zo zijn wanneer er nog geen bewijs is geleverd van de diefstal en de dief 

ondertussen in het bezit is gekomen van het gestolen goed via de aankoop ervan.
113

 Tenslotte zal de 

dader zijn bestraffing moeten ondergaan, als hij geen spijt betuigt van zijn daden vooraleer de diefstal 

bewezen is.
114

 

 

75. De strafuitvoering is afhankelijk van het aantal diefstallen dat er gepleegd werden. Bij de eerste 

diefstal worden vier vingers van de rechterhand geamputeerd, bij de tweede diefstal wordt de 

linkervoet geamputeerd, bij de derde diefstal wordt er een gevangenisstraf opgelegd en bij de vierde 

diefstal volgt de doodstraf.
115

 Wanneer iemand enkel medeplichtig is aan de diefstal, zal de straf gelijk 

zijn aan een gevangenisstraf van één tot drie jaar.
116

 Op te merken valt ook dat bij samenloop van 

meerdere diefstallen, al deze worden beschouwd als één misdrijf.
117

 

 

C. Soedan 

 

76. Wanneer iemand heimelijk, met de intentie het zich toe te eigenen, iets wegneemt uit zijn Hirz, dat 

een minimumwaarde heeft en dat toebehoort aan een ander, is er sprake van diefstal.
118

 Hirz is de 

plaats waar het goed bewaard wordt, met als voorwaarde dat deze plaats ook bewaakt wordt.
119

 De 

minimumwaarde is gelijk aan een dinar van goud van vier komma vijfentwintig gram of het 
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equivalent ervan in geld.
120

 Of de minimumwaarde wordt bereikt, hangt af van geval tot geval. 

Wanneer immers een groep mensen deelneemt aan de diefstal, zal elk gestolen goed bijdragen tot het 

bekomen van deze minimumwaarde.
121

 Hierdoor zal het sneller kunnen gekwalificeerd worden als 

diefstal ten aanzien van elk van hen, want de minimumwaarde zal sneller bereikt worden. 

 

77. De straf is de amputatie van het rechterhand bij de eerste diefstal.
122

 Bij veroordeling voor de 

tweede maal, zal de dief een gevangenisstraf van niet minder dan zeven jaar oplopen.
123

 In Soedan 

zullen er dus geen amputaties van andere lichaamsdelen plaatsvinden, maar zal herhaling leiden tot 

een gevangenisstraf van minstens zeven jaar.
124

 

 

78. In een aantal gevallen zal de Hadd-straf ook vervangen worden door een gevangenisstraf van 

maximum zeven jaar, een geldboete of beide en eventueel ook door maximum honderd 

zweepslagen.
125

 Dit zal in de volgende gevallen zo zijn.
126

 Ten eerste als de diefstal is gepleegd tussen 

ascendenten en descendenten. Ten tweede als de dief steelt uit noodzaak zoals honger of ziekte. Het  

gestolen goed mag echter niet meer bedragen dan de minimumwaarde. Ten derde als de dader zijn 

bekentenis intrekt voor de executie waarbij dit het enige bewijs is. Ten vierde wanneer de overtreder 

ter goeder trouw handelde en ervan uitging dat hij een aandeel bezat van het gestolen goed. Eveneens 

mag dit aandeel de minimumwaarde niet overschrijden. Ten vijfde is het geval waar het slachtoffer 

niet in de mogelijkheid verkeerd of niet bereid is om zijn schuld bij de overtreder te voldoen. Ten 

zesde wanneer de dief de toestemming van de eigenaar had gekregen om de Hirz te betreden. Ten 

zevende als de dief het gestolen goed teruggeeft aan de eigenaar voor het proces aanvangt en eveneens 

zijn spijt betuigd heeft. Tenslotte wanneer de amputatie zijn leven in gevaar brengt of zijn linkerhand 

al geamputeerd of verlamd is. Opvallend hierbij is het feit dat wanneer hij steelt uit noodzaak, dit geen 

bestraffing in de weg zal staan.  

 

79. Het is ook mogelijk dat iemand iets bedriegelijk wegneemt, dat toebehoort aan een ander en 

waarbij deze laatste hiertoe geen toestemming heeft gegeven. Dit is echter geen Hadd-misdrijf meer. 

De dief zal enkel veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van maximum zeven jaar en eventueel 

ook met een geldboete of maximum honderd zweepslagen.
127
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80. Een overval is eveneens een misdrijf. De overtreder wordt dan veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van maximum drie jaar.
128

 

 

§3. Straatroof, struikroverij of verstoring van de vrede 

 

A. Klassieke doctrine 

 

81. Hiraba betekent het overvallen van iemand op de openbare weg met gebruik van geweld of 

wapens en met de bedoeling om anarchie in de Islamitische staat te creëren waardoor de veiligheid, de 

privacy en de religieuze waarden van de mens worden geschonden.
129

 Van al deze kenmerken is 

vooral het feit dat het effectief gebeurt op de openbare weg van belang. 

 

82. Het feit kan verschillende vormen aannemen.
130

 Ten eerste kan het slachtoffer ermee 

geconfronteerd worden, maar niet beroofd worden. Ten tweede kan het goed met geweld worden 

weggenomen van het slachtoffer. Ten derde kan het slachtoffer worden vermoord, maar niet beroofd 

worden. Tenslotte kan het slachtoffer worden vermoord én beroofd. 

 

83. Als straf is er de keuze tussen doodstraf, kruisiging, amputatie van handen en voeten of 

verbanning. De Koran verwoordt het als volgt: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en 

Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij 

gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, 

worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld 

zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”
131

 

 

84. De vraag stelt zich of er rekening moet gehouden worden met de ernst van de gepleegde daad. De 

rechtsscholen zijn het hier niet over eens.
132

 Malikieten stellen dat de rechter een hoge graad van 

flexibiliteit bezit om de gepaste straf te bepalen zonder enige restrictie van zijn discretionaire 

bevoegdheid. Hanafieten, Shafiieten en Hanbalieten zijn van mening dat straffen gecategoriseerd zijn 

naargelang de ernst van de daad, waarbij de rechter geen enkele discretionaire beslissingsmacht bezit. 

Als de dief iemand vermoordt, dan zal hij geëxecuteerd worden met een zwaard. Wanneer hij enkel 

geld steelt, worden zijn handen en voeten afgehakt. Bij het bedreigen en het bang maken van reizigers 

zonder hen te bestelen of te vermoorden, zal hij verbannen worden uit het land. Dit alles gekoppeld 
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aan een gevangenisstraf. Tenslotte wanneer hij het slachtoffer vermoordt en zijn eigendom steelt, zal 

hij gekruisigd worden. 

 

B. Iran 

 

85. Het misdrijf krijgt de volgende definitie in het Strafwetboek: “Wie omwille van het angst 

aanjagen, bedreigen, beroven van vrijheid en veiligheid van de bevolking naar een wapen grijpt, 

wordt beschouwd als bedrijver van losbandigheid en oorlog op aarde tegen Allah.”
133

 Zo zal iemand 

die naar een wapen grijpt, maar niemand echt angst aanjaagt, niet onder deze definitie vallen.
134

 Deze 

persoon zal dan enkel terecht kunnen staan op grond van het plegen van een Tazir-misdrijf. Van 

belang is ook hier dat het in het openbaar gebeurt.
135

 

 

86. De bewijsvoering kan gebeuren op twee manieren.
136

 Ofwel wordt het misdrijf bewezen door één 

bekentenis van de dader zelf. Ofwel leveren twee rechtvaardige mannen het bewijs door middel van 

het afleggen van een getuigenis. Het onderling afspreken van het afleggen van een getuigenis is strikt 

verboden wanneer enkel zij er voordeel uit halen.
137

 Het zal echter wel ontvankelijk zijn als hun 

getuigenis ten gunste is van een derde. Uit de artikelen valt af te leiden dat je als vrouw geen geldig 

getuigenbewijs kan leveren. 

 

87. De strafexecutie kan de volgende vier vormen aannemen: doodstraf, ophanging, amputatie van 

rechterhand en linkerbeen of verbanning.
138

 De gepaste straf zal door de rechter worden opgelegd.
139

 

Ook als de benadeelden de dader vergeven, zal deze niet kunnen ontkomen aan zijn straf.
140

 Verder is 

in het Strafwetboek bepaald dat de verbanning maximum één jaar mag bedragen, indien hij berouw 

heeft getoond.
141

 Heeft de dader geen berouw, dan zal de verbanning blijven duren. Ook het kruisigen 

wordt duidelijk omschreven. Het nagelen aan het kruis mag niet gebeuren op een manier die de dood 

tot gevolg heeft en mag maximum drie dagen duren.
142

 Wanneer de veroordeelde echter binnen de drie 

dagen dood is, mag hij van het kruis gehaald worden.
143

 Indien hij na de termijn van drie dagen niet 

dood is, mag hij blijven leven.
144
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88. Als het stelen van goederen niet als een Hadd-misdrijf kan gekwalificeerd worden, wil dit niet 

zeggen dat de persoon in kwestie straffeloos door het leven kan gaan. Hij zal gestraft worden met een 

gevangenisstraf van vijf tot twintig jaar én een lijfstraf van vierenzeventig zweepslagen, indien er aan 

vijf voorwaarden is voldaan.
145

 Ten eerste moet de diefstal ‟s nachts gebeuren. Ten tweede moet het 

gaan om meerdere personen. Ten derde moet ten minste één dief openlijk of heimelijk een wapen bij 

zich hebben. Ten vierde moeten ze over een muur geklommen zijn, een omheining doorbroken hebben 

of een sleutel, een valse titel of een uniform gebruikt hebben. Tenslotte is er bij de diefstal geweld 

gebruikt of bedreigingen geuit. Ook andere straffen zijn mogelijk afhankelijk van de plaats, de wijze 

en de aard van de diefstal.
146

 

 

C. Soedan 

 

89. Elkeen die het publiek intimideert of de gebruikers van de openbare weg belemmert met de 

intentie om een gewapende overval te plegen, maakt zich schuldig aan Hiraba.
147

 Hierbij maakt de 

overvaller gebruik van wapens of enig ander aanvallend materiaal of hij dreigt er alleszins mee. 

Bovendien moet de daad gebeuren in het openbaar.  

 

90. De bestraffing is afhankelijk van de aard en de zwaarte van het misdrijf. De doodstraf of de dood 

met daarop volgend de kruisiging zullen uitgesproken worden ingeval het gaat om moord of 

verkrachting.
148

 Indien de daad resulteert in erge pijn of in het stelen van een goed met een 

minimumwaarde
149

 zal de rechter beslissen tot de amputatie van rechterhand en linkervoet.
150

 In al de 

andere gevallen staat er op Hiraba een gevangenisstraf van maximum zeven jaar in ballingschap.
151

 

 

91. Opvallend is het onderscheid tussen de Noordelijke en de Zuidelijke staten in Soedan. Wanneer de 

gewapende overval gepleegd wordt in één van de Zuidelijke staten, is de onderverdeling helemaal 

anders.
152

 De doodstraf wordt uitgesproken wanneer de daad leidt tot de dood van een persoon. Als de 

daad het gevolg is van een verkrachting, dan volgt er een levenslange opsluiting. Levenslang is in het 

Strafwetboek gelijk aan twintig jaar gevangenisstraf.
153

 Wanneer het resulteert in een diefstal of erge 

pijn, krijgt de dader een gevangenisstraf van maximum tien jaar opgelegd. Tenslotte is er ook een 

gevangenisstraf van maximum zeven jaar in alle andere gevallen van een gewapende overval. 
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92. De overtreder kan de straf ontlopen door voor zijn arrestatie vrijwillig af te stappen van het plegen 

van een gewapende overval en daarbij zijn spijt te betuigen.
154

 Maar de ontheffing van zijn straf op 

grond van zijn spijtbetuiging zal geen gevolgen hebben voor het recht van het slachtoffer of zijn 

familie op bloedgeld, compensatie of terugkeer van de eigendom.
155

 Dus in het geval van 

kwijtschelding zal de overtreder nog steeds kunnen onderworpen worden aan een gevangenisstraf van 

maximum vijf jaar.
156

 

 

§4. Onwettige seksuele gemeenschap 

 

A. Klassieke doctrine 

 

93. Zina is de Arabische term voor onwettige seksuele gemeenschap en wordt meestal gebruikt ter 

omschrijving van overspel of ontucht in de Fiqh, maar eigenlijk omvat het elke vorm van seksuele 

gemeenschap die niet binnen het huwelijk plaatsvindt.
157

 Van overspel is sprake bij penetratie van de 

penis in de vagina.
158

 Elke andere vorm van seksueel contact kan niet onder de categorie van de 

Hudud-misdrijven worden geplaatst. Voor deze vormen is een Tazir-straf de gepaste maatregel. 

 

94. Seksuele gemeenschap is in het Islamitische recht enkel toegestaan binnen het huwelijk of tussen 

een vrouwelijke slavin en haar meester. Het is een sociaal misdrijf gepleegd tegen de familie en een 

overtreding ten aanzien van de publieke moraal. De straf die wordt uitgesproken hangt vaak af van hun 

status. In de Koran worden er honderd zweepslagen opgelegd: “Geselt iedere echtbreekster en 

echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet 

afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van 

hun bestraffing.”
159

 

 

95. De rechtsscholen hebben de straf echter uitgebreid, aangezien in de Koran geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen getrouwd en niet getrouwd zijn.
160

 Zij maken wel een onderscheid tussen getrouwd 

zijn of getrouwd geweest zijn en niet getrouwd zijn.
161

 Indien de overspelige niet getrouwd is, dan 
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worden er honderd zweepslagen opgelegd. Indien hij of zij wel getrouwd is of getrouwd geweest is, 

dan is steniging de enige juiste straf.  

 

96. Vooraleer deze straf kan worden opgelegd, moet er natuurlijk voldoende bewijs aanwezig zijn. Het 

bewijs kan via twee methoden gevoerd worden. Ten eerste kan het geleverd worden door vier 

mannelijke ooggetuigen die te vertrouwen, volwassen, gezond en moslim zijn. Het is echter bijna niet 

mogelijk om aan deze voorwaarden te voldoen, tenzij het overspel in het openbaar is gebeurd op een 

plaats waar iedereen hen kon zien.
162

 De ooggetuigen zelf kunnen eveneens een veroordeling oplopen 

wegens laster, wanneer het volledige bewijs niet is geleverd.
163

 Dit schrikt hen zeker af waardoor de 

bewijslevering extra moeilijk wordt. Ten tweede kan het bewijs verkregen worden via de bekentenis 

van de overspeler zelf.
164

 Vaak is ook een zwangerschap, vooral indien de vrouw niet gehuwd is, een 

voldoende toereikend bewijs voor Zina.
165

 Enkel de Hanbalieten verwerpen deze stelling. Volgens hen 

kan alleen de vrouw zelf verklaren dat de zwangerschap het gevolg is van onwettige seksuele 

gemeenschap. Haar lichaam kan niet voor haar spreken. Ze kan immers het slachtoffer zijn van 

seksueel geweld of verkrachting. Als het bewijs geleverd is, dan nog mag de Hadd-straf enkel worden 

opgelegd aan een dader die volwassen, gezond, moslim en geen slaaf is en die uit eigen wil het 

misdrijf heeft gepleegd.
166

 

 

97. Van belang zijn de volgende voorwaarden vooraleer er kan overgegaan worden tot de 

implementatie van steniging of enige andere Hadd-straf.
167

 Enerzijds is de Koran zeer duidelijk in zijn 

bewoordingen dat er vier ooggetuigen moeten zijn. Zij moeten allen betrouwbare personen zijn en 

moeten attesteren dat ze de overspeligen in dezelfde positie hebben bezig gezien. Van belang is ook 

nog het feit dat ze alle vier unaniem dezelfde verklaringen moeten afleggen inzake tijd, plaats en 

overspelige personen. Anderzijds moeten de overspelige man en de overspelige vrouw hun 

persoonlijke betrokkenheid in duidelijke woorden toegeven. Wanneer één van hen deze bekentenis 

intrekt uit vrees voor een veroordeling, zal hij of zij moeten vrijgelaten worden. 

 

                                                 
162

 A.A. MANSOUR, “Hudud crimes”, in M.C. BASSIOUNI, The Islamic criminal justice system, Londen, 

Oceana Publications, 1982, 199. 
163

 J. BRUGMAN, “De Shari‟ah als rechtssysteem: enige algemene beschouwingen”, Recht van de Islam 1994, 

12. 
164

 A.A. MANSOUR, “Hudud crimes”, in M.C. BASSIOUNI, The Islamic criminal justice system, Londen, 

Oceana Publications, 1982, 199. 
165

 B. JOHANSEN, “Signs as evidence: the doctrine of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim Al-Jawziyya 

(D. 1351) on proof”, Islamic Law and Society 2002, 174-175. 
166

 Y.Y. BAMBALE, Crimes and punishments under Islamic law, Lagos, Malthouse Press Limited, 2003, 35-36. 
167

 M. RAZI, Encyclopaedia of Islamic jurisprudence: Fundamentals of Islamic jurisprudence, II, New Delhi, 

Anmol Publications, 2007, 257-258. 



  31 

98. De getuigen moeten bij Zina voldoen aan een aantal kwalificaties.
168

 Enkel mannelijke en 

volwassen personen komen in aanmerking. Vrouwen zijn dus niet aan de orde.
169

 De getuigen moeten 

gezond en niet geestesgestoord zijn. Zij mogen geen ex-veroordeelde zijn van het misdrijf Qadhf
170

 en 

geen zanger, danser of alcoholist zijn. Eveneens heeft de getuigenis van iemand die al eerder 

veroordeeld is geweest voor een Hadd-misdrijf geen enkel belang. Hanafieten zijn tevens van mening 

dat het bewijs geleverd door familieleden, zoals de echtgenoot, de zoon, de vader of de grootvader, 

ontoelaatbaar is. 

 

99. Ook een bekentenis is aan voorwaarden verbonden.
171

 Zij moet vooral direct zijn. Volgens 

Hanafieten moeten de partijen die beschuldigd worden van Zina hun schuld viermaal opbiechten. Deze 

opbiechtingen moeten telkens op vier verschillende plaatsen gebeuren, waarbij alles accuraat moet zijn 

omschreven. Volgens Malikieten en Shafiieten is één toegeving al voldoende om een straf op te 

leggen. De aanwezigheid van beide partijen is hierbij niet vereist. Als de vrouw het ontkent, zal de 

man toch gestraft worden op grond van het Zina-misdrijf. Alle rechtsscholen zijn het hierover eens, 

behalve Hanafieten. Deze laatsten zijn van mening dat de man niet gestraft kan worden aangezien het 

Zina-misdrijf een collectieve daad is van beide partijen. Tenslotte wanneer er een bekentenis is, moet 

deze gebeurd zijn door iemand die niet geestesgestoord is. 

 

B. Iran 

 

100. Overspel is omschreven als “het hebben van geslachtsgemeenschap van een man met een vrouw 

die hem niet toebehoort”.
172

 Anale seks is al voldoende om strafbaar te zijn. Het wordt beboet als de 

overspelige man of vrouw volwassen, bij zijn of haar volle verstand is en weet dat overspel een 

misdrijf is en dus bestraft zal worden.
173

 Enkel diegene die weet heeft van het verbod om seksuele 

gemeenschap te hebben, kan aan de straf worden onderworpen.
174

 Voorhuwelijkse seksuele 

gemeenschap wordt niet bestraft, hoewel dit ook verboden is.
175

 

 

101. In het Strafwetboek wordt een onderscheid gemaakt tussen de boetedoening en het opleggen van 

lijfstraffen.
176

 Indien de overspelige vier maal bekend heeft, zal hem of haar enkel een boetedoening 
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boven het hoofd hangen. Indien dit niet het geval is, dan zal een lijfstraf moeten ondergaan worden. 

Deze bekentenis zal echter aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Ze wordt voor waar 

aangenomen als de persoon in kwestie die volwassen en bij zijn volle verstand is, het uit vrije wil 

aflegt.
177

 Wanneer de wet enkel een lijfstraf eist, zal de getuigenis van twee rechtvaardige mannen 

samen met vier rechtvaardige vrouwen volstaan.
178

 Wanneer de wet een lijfstraf eist of een 

boetedoening door steniging, dan moet dit bewezen worden door het getuigenbewijs van vier 

rechtvaardige mannen of drie rechtvaardige mannen samen met twee rechtvaardige vrouwen.
179

 

 

102. Een belangrijke bepaling is te vinden in artikel 73: “De vrouw die geen echtgenoot heeft en 

zwanger is, wordt niet slechts om reden van haar zwangerschap beboet; zij wordt beboet indien haar 

overspel volgens de inhoud van deze wet wordt bewezen.”
180

 Hieruit blijkt dat zwanger zijn op zich 

geen afdoende bewijs is van onwettige seksuele gemeenschap. Bij zwangerschap of tijdens de 

bevalling zal de executie van lijf- of doodstraffen geschorst worden.
181

 Bij vrees voor gevaar voor de 

zuigeling, wordt eveneens de executie geschorst tot het gevaar verdwenen is.
182

 

 

103. Niet elke getuigenis wordt aanvaard. Zo zijn de getuigenissen van enkel vrouwen niet voldoende 

om overspel te bewijzen.
183

 Vooraleer een getuigenis als bewijs kan gelden, moet ze strikt voldoen aan 

de voorwaarden zoals deze gelden in het Strafwetboek. Indien niet, dan kan het beschouwd worden als 

het misdrijf waarbij iemand vals beschuldigd wordt van overspel.
184

 

 

104. Als de beschuldigde voor de getuigenissen berouw toont, zal de boetedoening vervallen.
185

 Indien 

het erna gebeurt, kan hij niet ontkomen aan de boetedoening. De boetedoening komt in verschillende 

vormen voor, zoals ter dood brengen, steniging, lijfstraffen (eventueel in combinatie met steniging) en 

kaalscheren van het hoofd gecombineerd met verbanning. Bij het herhaaldelijk plegen van overspel 

kan de overspelige na de vierde maal ook ter dood worden veroordeeld.
186

 

 

105. De executie van de boetedoening moet onmiddellijk gebeuren.
187

 De uitvoering ervan is vaak 

verschillend voor de man en de vrouw. Zo zal de man de zweepslagen al staande moeten opvangen 
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waarbij zijn geslachtsorganen bedekt worden, terwijl de vrouw al zittend en met de kleren aan zal 

worden geslagen.
188

 Deze zweepslagen moeten steeds over het hele lichaam worden uitgedeeld. 

 

106. Hoe de boetedoening door steniging dient te gebeuren is uitdrukkelijk omschreven in het 

Strafwetboek.
189

 Indien de gehuwde door zijn eigen bekentenis is veroordeeld, dan moet de rechter de 

eerste steen gooien. Wanneer de veroordeling echter is bekomen via getuigenissen, zullen 

achtereenvolgens de getuigen, dan de rechter en daarna de anderen (bijvoorbeeld familieleden, 

omstaanders, voorbijgangers, ...) stenen gooien naar de dader. 

 

107. Bij de steniging zal de man tot zijn middel worden ingegraven, in tegenstelling tot de vrouw die 

tot de borst zal worden bedekt.
190

 Het merkwaardige is dat indien de dader vlucht, nadat hij een 

bekentenis heeft afgelegd, hij aan zijn straf kan ontkomen. Wat wel op te merken valt is dat een vrouw 

hierdoor eveneens gediscrimineerd wordt. Zij zal immers niet kunnen ontsnappen uit de put, terwijl dit 

bij een man veel makkelijker is.
191

 Hij is maar tot zijn middel ingegraven en kan zo veel beter uit de 

put geraken. Ook indien de getuigen vluchten, zal de overspelige aan zijn straf kunnen ontkomen. 

Hierbij is het van belang om te weten dat er uitdrukkelijk is bepaald dat afwezig zijn niet gelijk is aan 

vluchten.
192

 In alle andere gevallen zal steniging de verplichte straf zijn. 

 

108. In het Strafwetboek is een bepaling opgenomen die stelt dat de uitvoering van de doodstraf altijd 

plaatsvindt, ook als de vrouw ziek is of menstrueert.
193

 Enkel lijfstraffen worden uitgesteld tot na de 

genezing of tot na het einde van de menstruatie. Of dit ook op een zieke man van toepassing is, is niet 

duidelijk. Toch kan er impliciet uit het artikel 94 afgeleid worden dat ook een zieke man hieronder 

valt.
194

 Daar is er immers enkel sprake van een zieke, zonder onderscheid tussen man of vrouw. 

 

109. Opmerkelijk is het geval waar een man ziet dat zijn echtgenote overspel pleegt met een andere 

man en hij denkt dat zijn vrouw hiermee instemt. Dan kan hij beide overspeligen doden.
195

 Indien het 

echter tegen haar zin gebeurt, mag haar echtgenoot enkel de andere man doden. Ook onzedelijke 

handelingen tussen een man en een vrouw die niet getrouwd zijn, zijn strafbaar. Elk van hen wordt 

gestraft met negenennegentig zweepslagen, met uitzondering van de persoon tegen wiens wil de 

handelingen zijn gebeurd.
196
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C. Soedan 

 

110. Onwettige seksuele gemeenschap is een overtreding ten aanzien van eer, reputatie en publieke 

moraliteit. Ze wordt anders geïnterpreteerd ten aanzien van een man dan ten aanzien van een vrouw.
197

 

Een man pleegt overspel als hij seksuele gemeenschap heeft met een vrouw zonder dat er tussen hen 

een wettelijke band aanwezig is. Een vrouw is schuldig aan overspel als zij toelaat dat de man seks 

met haar heeft zonder dat ze verbonden zijn door het huwelijk. Er is echter pas sprake van seksuele 

gemeenschap bij penetratie met de eikel van de penis of in de schaamspleet, dit in tegenstelling tot 

Iran waar anale seks al strafbaar is.
198

 Anders is er geen sprake van een Hadd-misdrijf en wordt dan 

bestraft als een Tazir-misdrijf. De straf die wordt opgelegd is echter niet duidelijk. Dit zal worden 

overgelaten aan de discretionaire bevoegdheid van de rechter. 

 

111. De bestraffing is anders wanneer de overspelige gehuwd is of wanneer hij of zij ongehuwd is. 

Iemand die zich bevindt in een wettig huwelijk op het moment van het overspel, zal gestenigd 

worden.
199

 Met een wettig huwelijk bedoelt de wetgever dat het huwelijk moet geconsumeerd zijn. In 

tegenstelling tot het voorgaande zal een niet-getrouwd persoon enkel honderd zweepslagen opgelegd 

krijgen.
200

 Enkel in het geval waar een niet-getrouwde man overspel pleegt, kan hij bovendien 

verbannen worden voor één jaar. 

 

112. Opmerkelijk is dat personen die in de Zuidelijke staten van Soedan overspel plegen anders 

gestraft worden.
201

 Indien de overspelige niet getrouwd is, zal deze gestraft worden met een 

gevangenisstraf van maximum één jaar of met een geldboete of met beide. Indien hij of zij wel 

getrouwd is, staat op overspel een gevangenisstraf van maximum drie jaar of een geldboete of beide. 

 

113. Kwijtschelding van deze straffen kan enkel in twee gevallen.
202

 Ten eerste wanneer de overtreder 

zijn bekentenis intrekt voor de executie van de straf. Maar dan enkel in het geval waar deze bekentenis 

het enige bewijs is van het overspel. Ten tweede wanneer de getuigen hun verklaring intrekken. 

 

114. Het misdrijf „gruwelijke onzedigheid‟ doet zich voor wanneer iemand een daad begaat die 

indruist tegen iemand anders zijn bescheidenheid. Ook een seksuele daad die niet gekwalificeerd kan 

worden als overspel of homoseksualiteit in de strikte zin van het Hadd-misdrijf, valt hieronder. Het 

wordt bestraft met een maximum van veertig zweepslagen en eventueel met een gevangenisstraf van 
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maximum één jaar of een geldboete.
203

 Dit misdrijf plegen in een openbare plaats of zonder de 

toestemming van het slachtoffer is een verzwarende omstandigheid. De straf is gelijk aan maximum 

tachtig zweepslagen.
204

 Er kan eveneens een gevangenisstraf van maximum twee jaar of een geldboete 

worden opgelegd. 

 

115. Incest doet zich voor bij overspel, homoseksualiteit en verkrachting wanneer iemand seks heeft 

met ascendenten, descendenten en hun partners, broers, zussen, ooms en tantes.
205

 De straf is 

afhankelijk van het type misdrijf dat de dader pleegt. Toch is het geen Hadd-misdrijf in de strikte zin 

van het woord. In de gevallen waar de doodstraf niet kan worden opgelegd, zal de dader worden 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximum vijf jaar.
206

 

 

116. Zich prostitueren koppelt zich aan het Hadd-misdrijf „onwettige seksuele gemeenschap‟. Het zal 

echter enkel bestraft worden met maximum honderd zweepslagen of met een gevangenisstraf van 

maximum drie jaar.
207

 Zich prostitueren houdt in dat iemand zich aanbiedt voor geld op een plaats die 

dient om mannen en/of vrouwen te ontmoeten waarna het waarschijnlijk is dat er wordt overgegaan tot 

seksuele daden.
208

 

 

D. Homoseksualiteit 

  

1. Klassieke doctrine 

 

117. Homoseksualiteit wordt in de Koran specifiek veroordeeld: “En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: 

`Begaat gij onzedelijkheid tegen beter weten in? Nadert gij wellustig de mannen in plaats van de 

vrouwen? Neen, gij zijt een onwetend volk.` ”
209

 Het is gebaseerd op het ideologische geloof dat 

seksuele gevoelens enkel onstaan om zich voort te planten.
210

 Hierdoor wordt niet enkel overspel 

bestraft, maar ook homoseksuele gemeenschap. Als straf zal de doodstraf worden opgelegd. 

 

118. Het is ook zo dat iemand die zijn seksuele drang wil bevredigen op een onnatuurlijke wijze zich 

schuldig maakt aan verschillende misdrijven op één en hetzelfde moment.
211

 Ten eerste voert zo 

iemand een strijd tegen de natuurlijke en lijfelijke functies van zijn eigen organen en die van zijn 
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slachtoffers. Dit zorgt uiteindelijk voor schadelijke effecten op hun lichaam, hun gedachten en hun 

moraal. Ten tweede maakt hij zich schuldig aan verraad en misleiding ten aanzien van de natuur 

aangezien hij geniet van seksuele geneugden zonder dat hij hierbij bijdraagt aan zijn voortplanting en 

zonder dat hij zijn rechten en plichten aan zijn „man zijn‟ volbrengt. Tenslotte schendt hij het 

vertrouwen van de maatschappij in het algemeen. Hij geniet van al de voordelen, maar hij levert 

hiervoor geen enkele tegenprestatie. Hij neemt immers zijn verantwoordelijkheden in het 

huwelijksleven niet op. 

 

119. Volgens de Hanafieten moet een homoseksuele daad worden gecorrigeerd met een Tazir-straf.
212

 

Dit komt doordat de daad illegaal en verboden is door Allah, maar er is geen vaste straf voor 

neergeschreven. De straf zal dus afhangen van de discretionare bevoegdheid van de rechter. Maar 

Shafiieten zijn het hiermee niet eens. Volgens hen is een homoseksuele daad bijna hetzelfde als 

overspel, waardoor dezelfde straf als voor overspel moet worden opgelegd. Beide partijen moeten ter 

dood veroordeeld worden, ongeacht het gaat om een getrouwd of een ongetrouwd persoon. 

 

2. Iran 

 

120. In Iran wordt homoseksualiteit gekwalificeerd als een misdrijf. Of het eveneens om een Hadd-

misdrijf gaat, is niet duidelijk. In het Strafwetboek wordt een onderscheid gemaakt tussen pederastie 

en geslachtelijke omgang tussen vrouwen. Beide misdrijven hebben het over seksuele gemeenschap 

tussen personen van hetzelfde geslacht. Hierbij is het echter niet van belang of ze onwettig dan wel 

wettig gebeurt. Het zal ten alle tijden worden bestraft. 

 

121. Pederastie is gedefinieerd als “geslachtsgemeenschap van een man met een andere man, anaal of 

tussen de dijen”.
213

 In dit geval worden steeds beide partijen veroordeeld tot boetedoening, in 

tegenstelling tot onwettige geslachtsgemeenschap tussen een man en een vrouw waar maar één 

persoon kan veroordeeld worden.
214

 Indien de volwassenen bij hun volle verstand zijn en het uit vrije 

wil hebben ondergaan, zal hen steeds de doodstraf boven het hoofd hangen.
215

 Wanneer één van hen of 

beide onvolwassen zijn, zal niet de doodstraf maar wel vierenzeventig zweepslagen worden 

opgelegd.
216

 Indien het enkel gebeurt tussen de dijen (zonder het binnendringen), worden beide 

personen gestraft met elk honderd zweepslagen.
217

 Bij de vierde maal zal het echter ook leiden tot de 
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doodstraf.
218

 Het naakt onder een deken liggen tussen twee mannen, is strafbaar met een lijfstraf van 

negenennegentig zweepslagen.
219

 Ook met elkaar zoenen wordt bestraft. Diegene die het initiatief 

neemt, zal gestraft worden met zestig zweepslagen.
220

 

 

122. Geslachtelijke omgang tussen vrouwen is “het verrichten van handelingen op elkaars 

geslachtsorganen”.
221

 Elke partij zal honderd zweepslagen moeten ondergaan als boetedoening.
222

 

Indien de vrouwen dit misdrijf drie maal herhalen en steeds worden gestraft met zweepslagen, zullen 

ze bij de vierde herhaling de doodstraf krijgen.
223

 Opmerkelijk is ook hier het feit dat het naakt onder 

een deken liggen tussen twee vrouwen bestraft wordt. De rechter zal het aantal zweepslagen opleggen, 

maar na de derde herhaling is de straf steeds gelijk aan honderd zweepslagen.
224

 

 

123. De bewijsvoering is voor beide misdrijven dezelfde. Ze kan gebeuren aan de hand van een 

bekentenis door de beschuldigde zelf of door getuigen. De bekentenis moet wel viermaal afgelegd 

worden bij de rechter en daarna wordt de beschuldigde beboet. Wanneer de beschuldigde deze 

bekentenis niet viermaal aflegt, dan zal hij enkel zweepslagen moeten ondergaan.
225

 Het bewijs via 

getuigen houdt in dat vier rechtvaardige mannelijke getuigen het misdrijf met eigen ogen moeten 

hebben aanschouwd.
226

 In geen geval mogen deze getuigenissen door vrouwen (of door vrouwen 

samen met mannen) worden afgelegd.
227

 

 

3. Soedan 

 

124. Ook in Soedan is homoseksualiteit een misdrijf. Het wordt gepleegd door elke man die penetreert 

met de eikel van zijn penis in de anus van een vrouw of een andere man.
228

 Ook elke man die het 

toelaat dat een andere man met de eikel van zijn penis hem penetreert in zijn anus, maakt zich eraan 

schuldig. De overtreder zal gestraft worden met honderd zweepslagen en eventueel met een 

gevangenisstraf van maximum vijf jaar.
229

 Ingeval hij voor de tweede maal wordt veroordeeld, zal hij 

honderd zweepslagen moeten ondergaan en eveneens een gevangenisstraf van maximum vijf jaar.
230
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Bij een veroordeling voor de derde maal, zal hij ter dood worden veroordeeld of een levenslange 

gevangenisstraf worden opgelegd.
231

 

 

E. Verkrachting 

 

1. Klassieke doctrine 

 

125. Indien er sprake is van verkrachting, dan kan er volgens de klassieke Sharia-doctrine geen sprake 

zijn van Zina. Het gebeurt immers buiten de wil van de persoon. Dit volgt uit de volgende vers in de 

Koran: “Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een 

andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet 

wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”
232

 

Toch is dit vaak zeer moeilijk om aan te tonen. De verschillende rechtsscholen houden er elk een 

andere mening op na. 

 

126. Verkrachting is het ideale voorbeeld om aan te tonen dat discriminatie op basis van het geslacht 

nog steeds algemeen voorkomt in de verscheidene moslimlanden.
233

 Een man kan straffeloos 

wegkomen met het verkrachten van een vrouw. Wanneer de vrouw immers een klacht tegen deze man 

indient, zal de klacht gezien worden als een bekentenis tegen zichzelf. Ze geeft toe dat er sprake is van 

onwettige seksuele gemeenschap waardoor verder bewijs niet nodig is. Bewijs dat normaal gezien zeer 

moeilijk is om te bekomen. Eveneens een kind op de wereld zetten, zal in een aantal landen 

beschouwd worden als het bewijs van Zina. Het gaat hier dus duidelijk om een genderdiscriminatie in 

het voordeel van de mannen. 

 

2. Iran 

 

127. In Iran is het onder dwang tot overspel overgaan ook opgenomen in het Strafwetboek. Wanneer 

de overspelige man of vrouw tegen zijn of haar wil tot overspel is gedwongen en er zijn geen getuigen 

die het tegendeel beweren, dan zal deze dwang voor waar worden aangenomen.
234

 Wat er met de straf 

gebeurt, is echter niet bepaald. 
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3. Soedan 

 

128. Verkrachting wordt omschreven als het geval waar er seksuele gemeenschap plaatsvindt zonder 

toestemming van één van de partijen.
235

 Deze toestemming is ook niet aanwezig in het geval waar de 

overtreder de voogdij of de autoriteit bezit over de verkrachte persoon.
236

 De dader zal hiervoor 

gestraft worden met honderd zweepslagen én met een gevangenisstraf van maximum tien jaar.
237

 

Verkrachting die ook overspel of homoseksualiteit inhoudt, zal echter veel zwaarder bestraft worden. 

Als straf geldt dan de doodstraf. 

 

§5. Vals beschuldigen van overspel 

 

A. Klassieke doctrine 

 

129. Qadhf is de Arabische term voor het vals beschuldigen van iemand van het plegen van overspel. 

De bestraffing hiervan heeft twee doelen, namelijk de bescherming van moslims in het algemeen en de 

afschrikking van diegene die iemand beschuldigt zonder er echt zeker van te zijn. Het gaat in de Koran 

echter niet enkel over het vals beschuldigen van overspel, maar ook over het vals beschuldigen van 

seksuele afwijkingen zoals homoseksualiteit.
238

 

 

130. Als straf worden tachtig zweepslagen opgelegd: “En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen 

vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want 

dezen zijn overtreders.”
239

 

 

131. Het misdrijf Qadhf kan echter niet gepleegd worden door een echtgenoot die zijn vrouw 

beschuldigd van overspel zonder getuigenissen.
240

 De Arabische term hiervoor is Lian.
241

 Dit doet zich 

voor wanneer de man niet in de mogelijkheid is om vier getuigen bijeen te krijgen en terzelfdertijd er 

niet in slaagt om een normaal getrouwd leven te leiden.
242

 De oplossing van deze situatie zal 

overgelaten worden aan de eer van beide partijen. Als de echtgenoot viermaal zweert, waarbij hij ook 

een vloek tot zichzelf richt voor als hij liegt, dan zal het beschouwd worden als prima facie bewijs. 
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Maar als de echtgenote eveneens viermaal zweert en hierbij ook een vloek uitspreekt voor zichzelf, 

dan zal ze wettelijk worden verontschuldigd van enige schuld. Het is immers niet aan de rechter om te 

zoeken naar de waarheid in deze zaak.
243

 Echter als ze dit niet doet, zal de beschuldiging gegrond zijn 

en wordt ze veroordeeld op grond van Zina. In beide gevallen zal het huwelijk worden ontbonden 

aangezien het tegen de menselijke natuur is dat twee mensen na zo een incident nog samen kunnen 

leven. 

 

132. Volgens de Malikieten kan iemand zowel expliciet als impliciet beschuldigd worden van 

overspel. Hanafieten, Hanbalieten en Shafiieten zijn van mening dat Qadhf enkel mogelijk is wanneer 

de beschuldiging van een eerbare vrouw gebeurd is met directe en heldere woorden.
244

 

 

B. Iran 

 

133. Een getuige is niet enkel onderhevig aan een straf als hij iemand valselijk beschuldigt van 

overspel, maar ook als hij dit doet van pederastie.
245

 Het wordt bestraft met tachtig zweepslagen.
246

 De 

geslachtelijke omgang tussen vrouwen of andere verboden seksuele handelingen, worden echter 

„maar‟ met vierenzeventig zweepslagen bestraft.
247

 Indien de belastering enkel gebeurt tussen 

familieleden is een boetedoening niet mogelijk. Zij kunnen wel beboet worden voor het vals 

beschuldigen van een familielid.
248

 

 

134. Het bewijs wordt geleverd door twee bekentenissen of door twee getuigenissen van twee 

rechtvaardige mannen.
249

 Opmerkelijk is het feit dat het geven van zweepslagen op een andere wijze 

wordt uitgevoerd dan bij het misdrijf Zina. Ze worden “met middelmatige kracht op de gebruikelijke 

kleding” toegebracht.
250

 De boetedoening die hierop volgt, komt echter te vervallen in de volgende 

gevallen.
251

 Ten eerste wanneer de belasterde instemt met hetgeen de belasteraar beweert. Ten tweede 

wanneer de verschillende getuigenissen hetzelfde bevestigen. Ten derde door vergeving van de 

belasterde of zijn erfgenamen. Tenslotte wanneer een man zijn vrouw beschuldigt en haar hierna op 

verzoek van de Sharia-rechter vervloekt. 
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C. Soedan 

 

135. Valselijk iemand overspel, homoseksualiteit, verkrachting, incest of prostitutie ten laste leggen is 

een misdrijf, zelfs als de beschuldigde dood is.
252

 Ieder die een rein persoon vals beschuldigt van 

onkuisheid, moet tachtig zweepslagen ondergaan.
253

 Deze tachtig zweepslagen kunnen echter in een 

aantal gevallen worden kwijtgescholden.
254

 Dit is het geval wanneer de gelasterde persoon of de klager 

de veroordeelde voor de executie van de straf pardonneert of wanneer de gelasterde persoon een 

descendent is van de veroordeelde. Toch moet de lasteraar altijd in het achterhoofd houden dat de 

straf, die staat op belastering, kan worden opgelegd. 

 

136. Laster en eerroof is eveneens opgenomen in het Strafwetboek onder dezelfde titel. Al wie iets 

publiceert, vertelt, communiceert over iemand of zijn daden evalueert met de bedoeling om de 

reputatie van deze persoon te schandaliseren, maakt zich schuldig aan het misdrijf laster en eerroof.
255

 

Hiervoor zal hij een gevangenisstraf van maximum zes maand, een geldboete of beide oplopen.
256

 

 

137. Wanneer het beledigen van iemand niet zo ver reikt als Qadhf, maar de bedoeling heeft om de 

persoon in kwestie opzettelijk te vernederen, wordt de overtreder bestraft met een gevangenisstraf van 

maximum één maand, met een maximum van vijfentwintig zweepslagen of met een boete.
257

 

 

§6. Drinken van alcohol 

 

A. Klassieke doctrine 

 

138. Shurb al-Khamr of het drinken van wijn heeft schadelijke effecten op de gezondheid en de geest, 

waardoor het leidt tot rivaliteit en breuken in de verscheidene groepen van de maatschappij, tot 

verwaarlozing van godsdienst, werk en gezin en tot extravagant en decadent gedrag.
258

 

 

139. In de Koran is enkel het drinken van wijn vermeld: “O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en 

afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij 

voorspoedig moogt zijn.”
259

 en “Voorzeker, door middel van wijn en hazardspel, wenst Satan onder u 

vijandschap en afgunst te zaaien en u af te houden van het gedenken van Allah en van het gebed. Zult 
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gij dan worden weerhouden?”
260

 Maar dit wordt door de rechtsscholen verruimd tot het drinken van 

alle alcoholische dranken en tot het gebruik van drugs, opium, heroïne, ... 

 

140. Wat de straf juist inhoudt, is niet in de Koran opgenomen. De Fiqh bepaalt dat afhankelijk van de 

rechtsschool, er veertig à tachtig zweepslagen worden toegediend. Malikieten en Hanafieten houden 

vol dat de juiste straf tachtig zweepslagen is in tegenstelling tot de Shafiieten die veertig zweepslagen 

al genoeg vinden.
261

 Een slaaf wordt echter anders bekeken. Hij of zij, die zich schuldig maakt aan het 

drinken van wijn, wordt gestraft met veertig of twintig zweepslagen.
262

 Dit is dus de helft van hetgeen 

wordt opgelegd aan een vrij persoon. 

 

141. Vooraleer deze straf kan worden opgelegd, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Een 

niet-moslim zal immers nooit kunnen gestraft worden op grond van een Hadd-misdrijf voor het 

drinken van alcohol. De persoon in kwestie moet immers volwassen, moslim en gezond van geest zijn. 

Bovendien moet het drinken bewust en vrijwillig gebeuren. 

 

B. Iran 

 

142. In het Iraans Strafwetboek wordt bier gelijkgesteld met wijn.
263

 Het drinken van druivensap dat is 

gegist, is verboden, maar zal geen reden zijn tot boetedoening. Enkel een volwassen persoon die bij 

zijn volle verstand en toerekeningsvatbaar is, zal kunnen gestraft worden.
264

 Hij moet ook uit vrije wil 

drinken en weet hebben van het verbod erop. Indien het drinken van alcohol echter noodzakelijk is om 

de dood of een ziekte te bestrijden, wordt het niet bestraft.
265

 

 

143. Het bewijs wordt geleverd via de getuigenis van twee rechtvaardige mannen of via het tweemaal 

afleggen van een verklaring.
266

 

 

144. De strafmaat is bepaald op tachtig zweepslagen.
267

 Indien het echter gaat om een niet-moslim, 

wordt een onderscheid gemaakt tussen alcohol benutten in het openbaar of in zijn privé-woning.
268

 

Enkel openbaar dronkenschap zal voor de niet-moslim strafbaar zijn, in tegenstelling tot een moslim 
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die altijd schuldig zal zijn. De zweepslagen zullen pas uitgevoerd worden nadat de persoon in kwestie 

weer nuchter is. Wat echter niet van belang is, is het feit of deze persoon zijn verstand is verloren of 

heiden is geworden.
269

 Tussen een man en een vrouw wordt er, wat betreft de strafmaat, geen 

onderscheid gemaakt. Dit is wel het geval bij de wijze waarop het gebeurt.
270

 De man staat rechtop en 

het onderlichaam is bedekt. De vrouw zit neer en is helemaal gekleed. 

 

145. Uit het Strafwetboek blijkt dat op het nuttigen van alcohol op de openbare weg of in het 

gezelschap van anderen niet enkel de lijfstraf is voorgeschreven, maar ook een gevangenisstraf van 

twee tot zes maanden.
271

 Al wie alcoholische dranken inkoopt, vervoert of bewaart, wordt eveneens 

gestraft met een Tazir-straf: een gevangenisstraf van drie tot zes maanden of een lijfstraf van 

vierenzeventig zweepslagen.
272

 Wanneer iemand ze produceert, importeert of verkoopt, zal de straf 

zwaarder zijn. Hier wordt een gevangenisstraf van drie maanden tot één jaar én een lijfstraf van 

vierenzeventig zweepslagen én een geldboete van anderhalf tot zes miljoen rial
273

 of één van deze 

straffen opgelegd.
274

 

 

C. Soedan 

 

146. Al wie moslim is en alcohol drinkt, bezit of produceert, zal met veertig zweepslagen gestraft 

worden.
275

 Dit is de helft van hetgeen in Iran geldt als straf. Alcohol wordt gedefinieerd als elke 

intoxicant waarbij zelfs de kleinste hoeveelheid leidt tot zinsbetovering.
276

 Het maakt niet uit of de 

alcohol puur is of gemixed is met niet-alcoholische dranken of eten. Indien het drinken van alcohol 

gepaard gaat met het kwetsen van anderen of het veroorzaken van overlast, dan zal de persoon 

eveneens een gevangenisstraf van maximum één maand of maximum veertig zweepslagen worden 

opgelegd met daarbij eventueel een geldboete.
277

 Dit zal ook van toepassing zijn wanneer iemand 

drinkt op een openbare plaats of zich in een dronken staat naar daar begeeft. Hierbij is het van belang 

te vermelden dat het gaat om twee misdrijven, waarbij de straf van elk misdrijf apart moet worden 

ondergaan.  

 

147. Het dealen in alcohol is eveneens verboden.
278

 Dealen kan zich in verscheidene vormen 

voordoen. Het gaat om bewaren, verkopen, verwerven, transporteren, bezitten, propaganderen en 
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adverteren. Zelfs indien iemand alcohol in zijn bezit heeft met de bedoeling om het te mengen met 

eten of drinken, zal het beschouwd worden als dealen. Dit misdrijf zal leiden tot het opleggen van een 

gevangenisstraf van maximum één jaar of een geldboete. 

 

148. Als laatste wordt ook het gokken of het runnen van een goktent bestraft.
279

 Dit is echter geen 

Hadd-misdrijf meer, maar wordt in het Soedanees Strafwetboek wel behandeld bij het misdrijf Shurb 

al-Khamr. Er kan een gevangenisstraf van maximum één jaar, een geldboete of maximum 

vijfentwintig zweepslagen worden opgelegd door de rechter. De goktent zal eveneens worden 

gesloten. Indien de eigenaar de zaak runt of weet had van de activiteiten, zal het gebouw zelfs kunnen 

worden geconfisceerd. Tenslotte houdt gokken ook het trekken van de loterij of enig ander krasspel in. 

 

149. Ingeval één van de voorgaande misdrijven wordt gepleegd voor de derde maal, zal de straf 

zwaarder zijn. Na de derde keer zal de overtreder gestraft worden met een gevangenisstraf van 

maximum drie jaar of met maximum tachtig zweepslagen of met beide.
280

 

 

§7. Geloofsafvalligheid 

 

A. Klassieke doctrine 

 

150. In het Islamitische recht wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een formele wet en een 

Goddelijke wet.
281

 Het Islamitische recht is immers een recht gebaseerd op het geloof. Er is geen 

plaats voor een formele wet opgesteld door een regering. Vandaar dat het hier gaat om een ernstige 

criminele daad.  

 

151. Geloofsafvalligheid bestaat uit het verwaarlozen van de Islam voor een andere religie, door het te 

uiten via woorden en/of daden. In het Arabisch betekent het Ridda. Het kan voorkomen in de vorm 

van het ontkennen van het bestaan van Allah, de Profeet en de Engelen.
282

 Het doet zich ook voor 

indien de moslim niet meer in staat is om zijn religieuze plichten na te komen. Om zich te bekeren 

krijgt iedere geloofsafvallige een bepaalde tijd. Hoe lang die tijd zal zijn, is afhankelijk van de 

rechtsschool die wordt gevolgd. 
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152. Het verbod van geloofsafval is niet alleen van toepassing op diegenen die zich afzetten van de 

Islam, maar ook op niet-moslims die afstammen van zij die zich bekeerd hebben van de Islam.
283

 Het 

is eveneens van toepassing op hen die binnen de Islam een andere doctrine dan de heersende volgen. 

 

153. De straf is niet expliciet in de Koran opgenomen, maar volgens de rechtsscholen is het wel een 

misdrijf. Of het echter als een Hadd-misdrijf moet gekwalificeerd worden, daarover verschillen de 

meningen. Toch zijn zij het er allemaal over eens dat op afvalligheid van de Islam de doodstraf volgt. 

Het is echter wel mogelijk om het te herroepen en zich terug tot de Islam te bekeren. De 

geloofsafvallige kan voor maximum drie dagen opgesloten worden als poging om zijn geloof in Allah 

terug te krijgen.
284

 Maar wanneer de geloofsafvalligheid het gevolg is van het beledigen van de Profeet 

Mohammed, is herroeping zelfs niet meer mogelijk om aan de straf te ontkomen. 

 

154. Hoewel de straf niet in de Koran is opgenomen, kan er impliciet worden uit afgeleid dat 

geloofsafvalligheid een misdrijf is. Een tweetal voorbeelden volstaan om het aan te tonen: “O gij die 

gelooft, vreest Allah en zoekt de weg tot toenadering tot Hem en strijdt voor Zijn zaak, opdat gij moogt 

slagen.”
285

 en “Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd - behalve hij die wordt gedwongen terwijl 

zijn hart in het geloof vrede blijft vinden - en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah`s 

toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.”
286

 Opvallend is echter het feit dat een moslim die 

geloofsafvallig is enkel in het hiernamaals kan gestraft worden. De straffen die in de praktijk worden 

opgelegd vinden hun grondslag niet in de Koran, maar in de Soenna.  

 

155. Het bewijs wordt geleverd door twee getuigen of door bekentenis.
287

 Of het gaat om mannelijke, 

dan wel vrouwelijke getuigen is niet duidelijk. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de getuigenis van 

vrouwen plots wel zou aanvaard worden. Alle rechtsscholen zijn het erover eens dat er duidelijk 

bewijs moet voorhanden zijn.
288

 Er is geen ruimte voor enige ambiguïteit. Een geloofsafvallige moet 

steeds de mogelijkheid krijgen om zichzelf te kunnen verdedigen omtrent zijn gedachten en zijn eigen 

interpretatie van zijn geloofsafvallige toestand. Indien hij hierbij elke aanklacht verwerpt, mag hij 

nooit gestraft worden.  
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156. Er is een Hadith die de doodstraf oplegt voor elkeen die geloofsafvallig is. Enkele auteurs stellen 

echter dat de geloofsafvallige vrouw zachter zal bestraft worden.
289

 Dit wil zeggen dat enkel een 

gevangenisstraf wordt opgelegd tot wanneer ze zich eventueel terug bekeert tot de Islam. Wanneer het 

gaat om een slavin, dan is de gevangenisstraf echter tijdelijk. Zij zal terugkeren naar haar eigenaars die 

haar moeten overtuigen om de Islam weer in haar hart te sluiten. De geloofsafvallige slaaf wordt 

echter behandeld zoals de geloofsafvallige man. Een minderjarige geloofsafvallige jongen zal 

opgesloten worden tot aan zijn meerderjarigheid.
290

 Daarna zal hij zich moeten bekeren tot de Islam of 

hij zal worden vermoord. De geestesgestoorden en dronkaards zijn echter niet verantwoordelijk voor 

hun geloofsafvallig gedrag en zullen dus ook niet gestraft worden. 

 

157. De Hadith is eigenlijk in strijd met de Koran zelf.
291

 In de Koran wordt immers bepaald: “Er is 

geen dwang in de godsdienst.”
292

 Hieruit blijkt dat de Koran pleit voor de vrijheid van godsdienst en 

gedachte. De verklaring, die hieraan wordt gegeven, is de volgende. Wanneer je kiest voor de Islam, 

kan/mag je je niet meer tegen de Islam keren. Iedereen is vrij om zich tot de Islam te bekeren, maar 

moslims mogen hun geloof niet meer verlaten.
293

 De bedoeling hiervan is om de integriteit van de 

moslimgemeenschap te beschermen tegen vijandige en vernietigende elementen, waaronder de 

geloofsafvalligheid. 

 

158. Geloofsafvalligheid heeft echter ook andere dan strafrechtelijke gevolgen. Indien een persoon 

zich afkeert van zijn geloof in de Islam, zal het niet enkel leiden tot de doodstraf, maar zal het 

huwelijk worden geannuleerd, zal hij niet meer kunnen erven van zijn familieleden (en zijn 

erfgenamen ook niet van hem) en is hij geen voogd meer van zijn dochters.
294

 Het is een soort van 

burgerlijke dood. 

 

159. In Soedan en Saudi-Arabië staat op geloofsafval de doodstraf. Ook in Iran is het strafbaar gesteld, 

hoewel dit gedeeltelijk wordt betwist.
295

 In Soedan worden de geloofsafvalligen effectief veroordeeld 

en wordt de doodstraf occasioneel tenuitvoergelegd. Dit in tegenstelling tot Iran en Saudi-Arabië, waar 

er de laatste jaren geen veroordelingen en geen tenuitvoerleggingen meer gebeuren. Wat betreft de 

strafbaarstelling ervan in Afghanistan zijn er heel wat betwistingen, maar een veroordeling en/of 
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tenuitvoerlegging gebeurt sowieso niet meer.
296

 Er zijn echter ook moslimlanden waar het niet meer 

als delict is opgenomen in het Strafwetboek, zoals in Pakistan en Noord-Nigeria. 

 

B. Iran 

 

160. De doodstraf is een mogelijke sanctie voor zij die in vijandschap leven met Allah.
297

 Voor 

geloofsafvalligheid is het zelfs een religieuze verplichting om de doodstraf toe te passen. Wanneer 

iemand de geloofsafvallige vermoordt, zal hij vogelvrij door het leven kunnen gaan. Er is immers geen 

bestraffing voor de moordenaar. Er mag wel niet uit het oog verloren worden dat geloofsafvalligheid 

in Iran geen Hadd-misdrijf is. Het valt onder Tazir. Iedereen die “de Islamitische heiligdommen of de 

heiligdommen van één van  de grote profeten of van de heilige Imams zaliger of van Hare Heilige 

Eerbiedwaardige dochter van de profeet Mohammed zaliger” beledigt, wordt opgehangen.
298

 Enkel in 

het geval zijn beledigingen geen heidens karakter hebben, zal de dader gestraft worden met een 

gevangenisstraf van één tot vijf jaar. Hieruit kan worden afgeleid dat geloofsafvalligheid ook bestraft 

wordt in Iran. 

 

C. Soedan 

 

161. Apostasie wordt uitdrukkelijk vermeld als een misdrijf in het Soedanese Strafwetboek. Dit was 

echter niet altijd zo het geval, maar de doodstraf werd ook vóór de formele inschrijving al toegepast.
299

 

Elke moslim die de verwerping van de geloofsovertuiging in de Islam propageert of publiekelijk zijn 

afzwering hiertegenover verklaart door middel van een uitdrukkelijke verklaring of daad, zal zich 

schuldig maken aan geloofsafvalligheid.
300

 Als het artikel strikt wordt geinterpreteerd, moet er uit 

besloten worden dat bestraffing enkel mogelijk zal zijn als het een openbaar karakter heeft. 

 

162. Diegene die geloofsafvallig is, krijgt steeds de mogelijkheid om zich te bekeren gedurende een 

bepaalde periode. Deze periode ligt volledig in handen van de rechter. Bekeert hij zich echter niet, dan 

zal de geloofsafvallige de doodstraf moeten ondergaan.
301

 De straf kan tot en met de uitvoering van de 
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doodstraf worden kwijtgescholden van zodra de veroordeelde zich opnieuw bekeert tot de Islam.
302

 

Hoe deze bekering tot uiting moet komen, is niet omschreven in het Strafwetboek. 

 

163. Er zijn ook andere vormen van misdrijven die in verband staan met geloofsafvalligheid, maar die 

niet zo zwaar bestraft worden. Het publiekelijk beledigen of misbruiken van een geloofsovertuiging 

wordt bestraft met een gevangenisstraf van één jaar, met een geldboete of met een maximum van 

veertig zweepslagen.
303

 Zowel het bezoedelen en storen van een Heilige plaats, evenals op een 

verboden terrein van de doden en een begraafplaats komen, leidt tot een gevangenisstraf van 

maximum één jaar, een geldboete of beide.
304

 

 

§8. Rebellie of landverraad 

 

164. Baghi is de Arabische term voor dit misdrijf. Het gaat om een politiek delict in tijden van een 

revolutie of een burgerlijke oorlog. Om als Baghi gekwalificeerd te worden, moet het gepaard gaan 

met het gebruik van geweld, met een criminele intentie en de rebellen moeten hierbij een zekere macht 

bezitten.
305

 

 

165. In de Koran is het als volgt omschreven: “Voorwaar, Allah gelast u goed met goed (te vergelden) 

en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten; en verbiedt onbetamelijkheid, kwaaden 

opstand. Hij raadt u aan dat gij er lering uit trekt.”
306

 Indien hij echter spijt heeft van zijn daden en 

zich terug in de maatschappij wil integreren, dan wordt dat aanvaard zonder dat er enige 

verantwoordelijkheid dient te worden gedragen: “Indien twee partijen van gelovigen beginnen te 

vechten treft dan een schikking onder hen, maar indien één hunner tegen de andere in overtreding is, 

bestrijdt dan de overtredende partij totdat zij tot de verordening van Allah terugkeert. En indien zij 

terugkomt, sluit dan een rechtvaardige vrede en behandelt hen billijk. Voorwaar, Allah heeft de 

rechtvaardigen lief.”
307

 Zoniet, dan geldt de doodstraf. 

 

166. Zij die niet meer kunnen vechten of zij die zich overgeven en daarna worden gearresteerd, zullen 

niet worden gestraft via Hadd.
308

 Zij mogen enkel via Tazir worden bestraft. Enkel zij die vechten tot 

het einde, krijgen de doodstraf opgelegd als Hadd-straf. 
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§9. Doeltreffendheid van de Hudud-delicten 

 

167. Lijfstraffen worden uitgevoerd binnen een korte periode en veroorzaken enkel tijdelijk fysieke 

pijn voor de veroordeelde. Ze zorgen er eveneens voor dat de crimineel in de toekomst geen andere 

misdrijven meer zal begaan. Het belangrijkste doel is echter de dader uit de gevangenis houden zodat 

hij altijd in staat blijft om in te staan voor het inkomen voor zichzelf en zijn gezin.
309

 Dit kan immers 

leiden tot het plegen van meer misdrijven door het gezin om zo aan eten en drinken te komen. 

 

168. Het uitvoeren van lijfstraffen in plaats van het opsluiten in gevangenissen heeft ook nog andere 

voordelen. Gevangenissen kosten immers niet alleen veel geld aan de staat, maar zij zijn eveneens een 

vruchtbare grond voor het trainen van ééndags criminelen tot criminelen die terug in de maatschappij 

worden gegooid en herhaaldelijk misdrijven zullen plegen.
310

 

 

Afdeling 3. Qisas-delicten 

 

§1. Algemeen 

 

169. De term Qisas slaat op gelijkheid of gelijkwaardigheid.
311

 Qisas is het vergeldingsrecht ten 

aanzien van moord, doodslag en mishandeling. Deze misdrijven zijn zowel in de Koran als in de 

Soenna omschreven. Het zijn misdrijven gepleegd ten aanzien van de rechten van het individu, waaruit 

de nood blijkt aan het behartigen en compenseren van het slachtoffer en/of zijn familie.
312

 Er zijn twee 

types van sancties: vergelding of bloedgeld. 

 

170. Achter de vergelding schuilen twee principes.
313

 Ten eerste is het zowel voor het slachtoffer als 

voor de familie niet mogelijk om op een hoger niveau vergoeding of teruggave te bekomen tegenover 

de dader of zijn familie. Ten tweede is er de gelijkwaardigheid van behandeling ten aanzien van de 

dader. Als alternatief hierop is er natuurlijk voorzien in een compensatie, het bloedgeld. Uit de Koran 

blijkt ook dat de voorkeur uitgaat naar vergeving en daarop volgend het bloedgeld in plaats van over te 

gaan tot vergelding. 
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171. De Koran stelt dat vergelding enkel mogelijk is ten aanzien van de dader en enkel indien er opzet 

voorhanden is. Het merendeel van de rechtsscholen is van mening dat vergelding inderdaad enkel mag 

worden toegepast in het geval waar er sprake is van intentionele moord of mishandeling.
314

 Indien het 

gaat om onopzettelijke moord of mishandeling, is de enige mogelijke sanctie het bloedgeld. Hetzelfde 

geldt wanneer er niet kan voldaan worden aan de bewijsvoorwaarden. Het is eveneens niet mogelijk 

op de dader van een Qisas-misdrijf, indien het gepleegd is onder invloed van drugs of alcohol.
315

 

 

172. Met betrekking tot de Qisas-delicten zal niet de overheid optreden als partij, maar staan het 

slachtoffer en/of zijn familie centraal. De rechter zal enkel toezien op de juiste toepassing van de 

procedure, maar zal zelf geen beslissing nemen in de zaak. Het vergeldingsrecht speelt zich dan ook 

vooral af in de privaatrechtelijke sfeer. Er is immers niet echt sprake van het opleggen van een straf. 

Het slachtoffer of zijn familie kan ofwel de vergelding eisen ofwel de compensatie ontvangen. 

Vergelding of vergiffenis kan echter enkel door de vader of grootvader van het slachtoffer worden 

gevraagd of gegeven.
316

 De rest van de familie kan zich enkel op het bloedgeld beroepen. 

 

173. Het feit dat het zich vooral in de privaatrechtelijke sfeer afspeelt, is een belangrijk verschil met 

het Westerse strafrecht waar de vervolging en de bestraffing in de publiekrechtelijke sfeer gebeurt.
317

 

Toch wordt ook in de moslimlanden van dit kenmerk afgeweken. Zo wijkt Iran af van het uitsluitend 

privaatrechtelijke karakter. Hier zal de moordenaar, ook als hij door de familie van het slachtoffer 

wordt gepardonneerd, niet volledig aan zijn straf kunnen ontkomen. De moordenaar zal steeds een 

gevangenisstraf moeten ondergaan van drie tot tien jaar, zodat de maatschappelijke wanorde, paniek of 

angst, die hij heeft opgewekt, kan verdwijnen. Hij is het bloedgeld altijd verschuldigd.
318

 Hiermee 

wijkt Iran af van de klassieke Sharia. 

 

A. Moord 

 

174. Moord is een misdrijf gedefinieerd en gestructureerd door de Koran en de Soenna. Het kan 

gepleegd worden op drie verschillende manieren: opzettelijk
319

, onopzettelijk
320

 en semi-intentional.
321

 

Iemand doden is pas moord als de dader met zijn daad zowel het vermoorden als het resultaat (de 

dood) gewild heeft. Zodus zal iemand die wel de daad maar niet het resultaat in zijn hoofd had, enkel 
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kunnen bestraft worden op grond van een semi-intentional murder. Indien hij geen van beide in 

gedachten had, zal het gaan om onopzettelijke moord. 

 

175. De Malikieten zijn het met het voorgaande onderscheid niet eens.
322

 Volgens hen bestaat er niet 

zoiets als semi-intentional murder. Wanneer iemand een andere persoon bedreigend aanvalt, zal er 

steeds vanuit gegaan worden dat die persoon hem aanvalt met de bedoeling hem te vermoorden. 

 

176. Wanneer is er sprake van opzettelijke moord? Opzettelijk is echter een subjectief gegeven dat 

enkel Allah kan definieren. Juristen reiken de volgende criteria aan.
323

 Ten eerste moet de grootte van 

het object dat gebruikt wordt om iemand te doden in aanmerking worden genomen. Ten tweede is het 

van belang dat het lichaamsdeel dat de klap heeft opgevangen, wordt onderzocht. Tenslotte moet er 

rekening worden gehouden met de gezondheid en de psychische kracht van het slachtoffer. 

 

B. Strafrechtelijke sancties 

 

177. Opzettelijke moord is strafbaar met Qisas. Voor de twee andere categorieën (zijnde 

onopzettelijke moord en semi-intentional murder) is er enkel het bloedgeld bepaald. Semi-intentional 

murder zal echter zwaarder bestraft worden dan onopzettelijke moord. De dader of zijn familie zullen 

meer verschuldigd zijn naargelang de kwalificatie van het misdrijf. Tazir is enkel mogelijk wanneer 

Qisas niet kan worden opgelegd wegens de aanwezigheid van enige twijfel of door het feit dat de 

dader vergiffenis heeft gekregen van de familie van het slachtoffer. 

 

§2. Vergelding 

 

A. Klassieke doctrine 

 

1. Algemeen 

 

178. In het klassieke strafrecht gaat de wetgever uit van de stelling “oog om oog, tand om tand”. Er is 

pas sprake van het misdrijf Qisas als de dader volwassen is, op het moment van de daad bij zijn volle 

verstand is en waarbij hij intentioneel handelt om het misdrijf te plegen.
324

 Het slachtoffer moet een 

mannelijke moslim, een christen, een jood of een niet-christen en een niet-jood (die op grond van een 

vredesverdrag of garantie in het land van de Islam is binnengekomen) zijn. Vergelding zal echter enkel 
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mogelijk zijn indien de mannelijke ascendenten van het slachtoffer hiervoor hun toestemming 

geven.
325

 Het is van belang dat er wordt op toegezien dat dit gebeurt op de minst pijnlijke wijze.
326

 

 

179. Hand om hand, oog om oog en tand om tand is het principe van de vergelding. Hierbij dient in 

aanmerking te worden genomen dat het steeds om identiek hetzelfde deel moet gaan. Dit is echter niet 

mogelijk in het geval dat iemand een ander zijn bot breekt.
327

 Het is immers niet zeker dat de kwetsuur 

die moet worden aangebracht op grond van de vergelding even erg zal zijn als de toegebrachte 

kwetsuur aan het slachtoffer. Eveneens is er altijd een risico aan verbonden dat kan leiden tot de dood. 

Het misdrijf waarbij iemand zijn bot wordt gebroken, kan dus niet bestraft worden via vergelding. 

 

180. Opmerkelijk is het feit dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een man en een vrouw, 

tussen een man en een kind en tussen een man en een geestesgestoorde.
328

 Dit onderscheid is van 

belang om te vermelden aangezien er minder harde straffen worden opgelegd aan de dader van de 

moord op een vrouw, een kind of een geestesgestoorde. De idee is gegroeid uit de traditionele rol van 

de man, die verantwoordelijk is voor het gezinsinkomen. Zo zal een moslima of haar familie enkel 

recht hebben op bloedgeld na moord, doodslag of mishandeling. Vergelding komt hier niet bij kijken. 

Een vrouw vermoorden is niet eens zo erg. De enige straf die volgt, is het betalen van het bloedgeld, 

dat dan ook nog eens de helft is van het bloedgeld voor een man. Van belang hierbij is dat volgens de 

Hanafieten het leven van een slaaf wel gelijk is aan het leven van een vrij persoon, dat van een vrouw 

is evenwaardig aan dat van een man en dat van een moslim aan dat van een niet-moslim.
329

 

 

181. Qisas is in de Koran in verscheidene verzen terug te vinden. Enkele voorbeelden zijn: “O gij die 

gelooft, vergelding inzake doodslag is voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen 

de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. Maar, indien iemand kwijtschelding is verleend door zijn 

broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden gedaan met goedheid. Dit is 

verzachting en barmhartigheid van uw Heer. Wie daarna overtreedt, hem wacht een pijnlijke 

straf.”
330

; “Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden, tenzij dit bij vergissing 

gebeurt. En wie een gelovige bij vergissing doodt moet een gelovige slaaf bevrijden en bloedgeld 

betalen ter overhandiging aan de erfgenamen, tenzij deze het uit liefdadigheid kwijtschelden. Maar 
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indien hij (de gedode) tot een u vijandig gezind volk behoort en een gelovige is, dan moet (de 

overtreder) een gelovige slaaf bevrijden en als hij van een volk is waarmede gij een verbond hebt, dan 

moet een bloedgeld aan zijn familie worden betaald en een gelovige slaaf worden bevrijd. Maar wie er 

geen vindt, moet twee maanden achtereenvolgens vasten - een boete van Allah. En Allah is Alwetend, 

Alwijs.”
331

; “En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, 

oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden. En hij, die van het recht hierop 

afziet, dit zal een verzoening voor zijn zonden zijn en wie niet rechtspreken bij hetgeen Allah heeft 

nedergezonden, zijn onrechtvaardigen.”
332

; ... 

 

182. De straffen, die van toepassing zijn op het Qisas-misdrijf, zijn in de nationale strafwetten van 

Saudi-Arabië, Soedan, Pakistan, Iran, Noord-Nigeria en Afghanistan terug te vinden.
333

 In Afghanistan 

wordt de geldigheid ervan echter betwist. Ze zijn verplicht en bindend wanneer ze worden gevraagd 

door het slachtoffer of zijn wettelijke erfgenamen.
334

 

 

183. Van belang is ook het feit dat de uitvoering dient te gebeuren door iemand die kennis en 

vaardigheden bezit om de vergelding uit te voeren. Anders moet het tenuitvoergelegd worden door een 

professionele beul die de taak op zich zal nemen in naam en voor rekening van de familie van het 

slachtoffer.
335

 

 

184. De wijze waarop een moord is gepleegd, speelt bij de Qisas-misdrijven een grote rol. Het kan 

gaan om een opzettelijke moord, een onopzettelijke moord of een moord waarbij de dader onbekend 

is.
336

 Ook semi-intentional murder is een categorie. Dit wordt echter niet door alle rechtsscholen 

aangenomen.  

 

2. Qasama-procedure 

 

185. De eed van de verdediger kan een beslissende factor zijn in een zaak in het geval waar er geen 

getuigen zijn.
337

 Wanneer de dader echter onbekend is, is er een aparte procedure voorzien, de 

Qasama-procedure. Hier geldt er een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij de plaats van het 

misdrijf van belang is. Indien het slachtoffer wordt gevonden op een boot, dan zullen alle 
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bemanningsleden verantwoordelijk worden gesteld. Qasama is de Arabische term voor de 

eedaflegging. Het is een uitzondering op de procedure die wordt gevolgd bij de Qisas-misdrijven. Het 

gevolg is dat indien vijftig mensen van een gemeenschap zweren dat de beschuldigde het misdrijf niet 

kan hebben gepleegd, dit voor waar wordt aangenomen.
338

 Deze getuigen moeten allen volwassen, 

gezond en moslim zijn. Indien zij weigeren, zullen ze opgesloten worden tot wanneer ze toestemmen 

en zweren dat ze hem niet vermoord hebben en dat ze niet weten wie het wel gedaan heeft.
339

 Zo 

zullen zij niet verantwoordelijk zijn en ontsnappen ze aan Qisas, maar ze zijn echter wel nog verplicht 

om aan het bloedgeld te voldoen. 

 

186. Qasama heeft tot doel uit te maken wie er verantwoordelijk is voor een moord wanneer de dader 

onbekend is of wanneer de wettelijke bewijsmiddelen onvoldoende zijn.
340

 Uit de klassieke doctrine 

volgt dat er twee interpretaties zijn: die van de Malikieten en die van de Hanafieten. 

 

187. Volgens de Malikieten is het een procedure die de volgende in opgaande lijn van het slachtoffer 

kan inroepen.
341

 Dit kan hij echter enkel als er een sterk vermoeden is ten aanzien van een verdachte 

op grond van indicaties, maar niet op grond van wettig bewijs. Onder deze omstandigheden is het zo 

dat de mannelijke verwanten van het slachtoffer vijftigmaal plechtig zweren, zodat het vermoeden 

wordt bevestigd. Er zijn twee mogelijke manieren. Enerzijds kunnen ze zweren dat het om een 

opzettelijke moord gaat. Daarna zullen ze ofwel de vergelding ofwel het bloedgeld eisen. Anderzijds 

kan in het andere geval (zijnde onopzettelijke moord) enkel het bloedgeld geëisd worden. Dit dient 

betaald te worden door de verdachte zijn gemeenschap. De Hanbalieten volgen de interpretatie van de 

Malikieten wanneer het gaat over de executie van de beschuldigde.
342

 Eens er vijftig maal gezweerd is, 

moet de executie onmiddellijk uitgevoerd worden. 

 

188. De Hanafieten daarentegen vullen het verschillend in.
343

 In het geval waar een lichaam wordt 

gevonden met sporen van geweld in een stadscentrum, in een dorp, in een huis of op iemands land en 

waar de moordenaar onbekend is, kunnen de erfgenamen van het slachtoffer een actie ondernemen. 

Deze actie wordt gestart tegen één of meerdere inwoners van de stad of van het dorp of tegen de 

eigenaar van het huis of het land. Indien de verdachte(n) de beschuldiging(en) ontkent (ontkennen), 

kunnen de erfgenamen de Qasama-procedure inleiden door vijftig keer de eed te eisen van de 
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inwoners of de eigenaars die zweren dat ze het slachtoffer niet hebben vermoord en ook niet weten wie 

het wel heeft gedaan. Ieder die weigert de eed af te leggen, zal in de gevangenis worden opgesloten tot 

hij de moord bekent of tot hij akkoord gaat met het afleggen van de eed. De Qasama-procedure zal 

echter niet tot gevolg hebben dat de verdachte geen verantwoordelijkheid draagt. Hij zal instaan voor 

het betalen van het bloedgeld samen met zijn gemeenschap. Bij de Shafiieten is de verdachte altijd 

gehouden het bloedgeld te betalen.
344

 Hij zal echter nooit geëxecuteerd kunnen worden. 

 

189. In een aantal gevallen zal vergelding niet mogelijk zijn.
345

 De schuldige zal dan het hogere 

bloedgeld moeten betalen. Dit is zo wanneer een ascendent zijn eigen descendent vermoordt en 

wanneer een meester zijn eigen slaaf of de slaaf van zijn descendent vermoordt. Het hogere bloedgeld 

zal ook verschuldigd zijn door hij die een geestesgestoorde of een minderjarige vermoordt uit wettige 

zelfverdediging. In deze gevallen zal de wettige zelfverdediging niet aanvaard worden aangezien de 

geestesgestoorde en de minderjarige niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor hun daden. 

 

B. Iran 

 

1. Soorten misdrijven 

 

190. De vergelding van “oog om oog, tand om tand” kan verschillende vormen aannemen inzake 

moord. Er is sprake van moord met voorbedachte rade, moord met vermoedelijk voorbedachte rade, 

doodslag en moord onder dwang.
346

 

 

191. Moord met voorbedachte rade brengt met zich mee dat de familieleden of de bloedverwanten van 

het slachtoffer de mogelijkheid hebben om de vergelding toe te passen.
347

 De classificatie van 

voorbedachte rade houdt in dat de moordenaar de bedoeling heeft om iemand te doden, ook al heeft dit 

niet altijd de dood tot gevolg of dat er feiten worden gepleegd die de dood altijd met zich meebrengen 

of dat de feiten die normaal niet tot de dood zullen leiden toch de dood tot gevolg hebben, waarbij de 

oorzaak te vinden is in bepaalde psychologische en/of fysiologische gedragingen.
348

 Indien er echter 

geen verwanten zijn van het slachtoffer, zal vergelding niet mogelijk zijn. De moordenaar zal niet 

straffeloos verder kunnen gaan met zijn leven. Op moord met voorbedachte rade staat altijd een 

gevangenisstraf van drie tot tien jaar.
349
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192. Opmerkelijk is het artikel waar een moslim een moslima met voorbedachte rade vermoordt. Hij 

wordt veroordeeld tot vergelding, maar dit is enkel mogelijk indien de bloedverwanten van het 

slachtoffer de helft van het bloedgeld voor een vermoorde moslim aan de dader betalen.
350

 Het 

bloedgeld is dus verschuldigd aan de dader opdat vergelding mogelijk zou zijn. De betaling van het 

bloedgeld is daarom de constitutieve voorwaarde voor de vergelding. 

 

193. Bij moord onder dwang moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de moordenaar en de 

opdrachtgever. De moordenaar zal de vergeldingsstraf moeten ondergaan, terwijl de opdrachtgever 

veroordeeld wordt tot een levenslange gevangenisstraf.
351

 Indien het gaat om een kind of een 

geestesgestoorde, dan zal enkel de opdrachtgever gestraft worden met vergelding. Het kan ook 

voorkomen dat de verwanten van het kind veroordeeld worden tot het betalen van smartengeld. Indien 

dit het geval is, zal de opdrachtgever een levenslange opsluiting moeten ondergaan. 

 

194. Wat moord met vermoedelijk voorbedachte rade en doodslag betreft, is er geen verdere 

omschrijving te vinden in het deel met betrekking tot de vergelding. Bij het bloedgeld worden er 

echter wel een aantal voorbeelden gegeven waar sprake is van moord met vermoedelijk voorbedachte 

rade. Dit is het geval wanneer iemand ervan overtuigd is dat de vergelding moet worden opgelegd, het 

effectief toepast en de rechtbank het bewezen acht, maar later blijkt dat de vermoordde persoon geen 

vergelding had mogen ondergaan.
352

 Zijn dood is dan het gevolg van moord met vermoedelijk 

voorbedachte rade. Een ander voorbeeld volgt uit het door “onvoorzichtigheid, slordigheid, 

onervarenheid of niet in acht nemen van regels” toebrengen van letsels of het doden.
353

 Als 

voorwaarde geldt wel dat dit niet had kunnen gebeuren bij inachtneming van de regels. 

 

2. Voorwaarden om vergelding toe te passen 

 

195. De uitvoering van de straf vereist steeds de toestemming van de bloed- en/of aanverwanten van 

het slachtoffer.
354

 Geen vergelding zal plaatsvinden, indien de moord gepleegd is door de vader of de 

grootvader in de mannelijke lijn. Zij worden wel onderworpen aan een lijfstraf en zijn verplicht om het 

bloedgeld te betalen.
355

 Ook iemand vermoorden in een staat van dronkenschap is een reden om over 

te gaan tot vergelding, tenzij hij door de dronkenschap geen controle meer had over zijn gedrag en niet 

de intentie had een moord te plegen.
356

 In dit geval kan er impliciet uit de artikelen van het 
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Strafwetboek worden afgeleid dat het bloedgeld wel aan de verwanten van het slachtoffer verschuldigd 

blijft.
357

 

 

3. Bewijsvoering 

 

196. In het algemeen dient het bewijs geleverd te worden door ten minste één ooggetuige of door de 

bekentenis van de dader.
358

 Het algemeen principe is echter verder uitgewerkt door de verschillende 

rechtsscholen. In Iran kan moord op vier verschillende manieren worden bewezen: door een 

bekentenis, door een getuigenis, door de eed en/of de belofte of via de kennis van de rechter.
359

 

 

197. Een éénmalige bekentenis is voldoende om een moord met voorbedachte rade te bewijzen, maar 

ze moet altijd voldoen aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden. De moordenaar, die de 

bekentenis aflegt, moet bij zijn volle verstand en volwassen zijn. Ze moet eveneens uit vrije wil 

worden afgelegd.
360

 Opmerkelijk is het feit dat wanneer twee personen bekennen de moord te hebben 

gepleegd, er slecht één van hen de vergeldingsstraf zal moeten ondergaan.
361

 Bijgevolg zal één iemand 

niet gestraft worden voor iets wat hij wel heeft bekend. Vraag is natuurlijk wie er liegt en wie niet.  

 

198. De getuigenis van een moord met voorbedachte rade vereist twee rechtvaardige mannen. Dit in 

tegenstellling tot moord met vermoedelijk voorbedachte rade of moord door een fout, waar de 

bewijsvoering kan geschieden op verschillende wijze. Ofwel door twee rechtvaardige mannen, door 

één rechtvaardige man samen met twee rechtvaardige vrouwen ofwel door één rechtvaardige man 

samen met een eed- of belofte-aflegging van de eiser.
362

 

 

199. Een moord met voorbedachte rade kan echter ook bewezen worden met vijftig eed- en/of belofte-

afleggingen.
363

 Dit wordt in de klassieke doctrine ook wel de Qasama-procedure genoemd. Deze 

personen moeten de mannelijke bloedverwanten van de erfgenamen van het slachtoffer zijn. Zijn er 

echter geen vijftig personen aanwezig, dan kan elke man de eed- en/of belofte-aflegging meer dan één 

keer doen. Indien er echter geen mannelijke bloedverwanten zijn, dan kunnen de erfgenamen vijftig 

vrouwelijke verwanten aanduiden. Voor moord met vermoedelijk voorbedachte rade of moord door 

een fout, is slechts de helft van deze afleggingen nodig.
364
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4. Uitvoering van de vergelding 

 

200. De familie van het vermoorde slachtoffer heeft het recht om te bepalen wat er gebeurt met de 

moordenaar. Ze kunnen ofwel kiezen om de moordenaar te doden, ofwel hem pardonneren, ofwel 

eisen dat de moordenaar en zijn familie het bloedgeld betalen.
365

 De vergelding kan ook steeds in een 

overeenkomst tussen de verwanten van het slachtoffer en de moordenaar worden omgezet in het 

bloedgeld.
366

 De vergelding eisen of de moordenaar vergeven, komt enkel toe aan de bloed- en/of 

aanverwanten langs vaderszijde van het slachtoffer, met uitzondering van de echtgenoot of de 

echtgenote.
367

 Het uitvoeren van de vergelding mag nooit gebeuren met een stomp voorwerp.
368

 Ook 

het in stukken snijden van de moordenaar is verboden.
369

 

 

201. Bij de uitvoering van vergelding is het onderscheid tussen een mannelijk en een vrouwelijk 

slachtoffer zeer duidelijk te merken. Het eisen van de vergelding voor een vrouwelijk slachtoffer is 

enkel mogelijk wanneer de bloedverwanten van het slachtoffer de helft van het bloedgeld dat is 

bepaald voor een man, betalen.
370

 Merkwaardig is ook het feit dat een zwangere vrouw niet aan de 

vergelding kan ontkomen.
371

 Er zal echter wel gewacht worden tot de geboorte van het kind of totdat 

het levensgevaar geweken is voor het kind. 

 

202. Het feit waarbij de dader een lichaamsdeel van het slachtoffer heeft geamputeerd, kan zich 

voordoen in drie verschillende gevallen. Het kan gebeuren met voorbedachte rade, met vermoedelijk 

voorbedachte rade of door een fout.
372

 De amputatie van hetzelfde lichaamsdeel als straf zal enkel 

worden tenuitvoergelegd indien het gaat om voorbedachte rade. Zoniet dient er enkel het bloedgeld te 

worden betaald.  

 

203. De rechter die zich uitspreekt over het amputeren van een lichaamsdeel van een dader, moet 

telkens rekening houden met een aantal voorwaarden. Hierbij wordt de stelling “oog om oog, tand om 

tand” strikt gehandhaafd. De amputatie moet slaan op hetzelfde lichaamsdeel als bij het slachtoffer. 

Maar ze mag in geen geval leiden tot de dood van de dader.
373

 Merkwaardig is het feit dat hier wel 
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gelijkheid bestaat tussen een man en een vrouw.
374

 Uit de vereiste van gelijkwaardigheid van de 

lichaamsdelen volgt verder dat enkel hetzelfde lichaamsdeel van dezelfde zijde mag worden vergolden 

en dat het in lengte, in breedte en eventueel ook in diepte moet overeenstemmen.
375

 

 

204. Het gaat zelfs zo ver dat de uitvoerder zelf aansprakelijk kan worden gesteld in het geval waar er 

meer is geamputeerd dan mocht.
376

 Dit is echter niet het geval wanneer de veroordeelde tijdens de 

amputatie beweegt. Indien er met voorbedachte rade meer is vergolden, zal de uitvoerder zich 

blootstellen aan vergelding van de grootte van het deel dat hij teveel heeft geamputeerd. In de andere 

gevallen (zijnde moord met vermoedelijk voorbedachte rade en moord door een fout) is enkel 

bloedgeld verschuldigd door de uitvoerder aan de veroordeelde. 

 

205. Voor de uitvoering van de amputatie zijn een aantal voorwaarden neergeschreven. De vergelding 

dient te gebeuren bij zacht weer.
377

 Het gereedschap moet “scherp, niet giftig en geschikt” zijn.
378

 De 

dader meer pijn toebrengen dan zijn slachtoffer heeft geleden, is immers verboden. 

 

5. Maatregelen om vergelding te voorkomen 

 

206. Zowel formeel als informeel hebben de autoriteiten maatregelen genomen om een conflict op te 

lossen op een manier die er voor zorgt dat vergelding zo weinig mogelijk zal plaatsvinden. Formeel 

heeft justitie verzoeningseenheden in alle juridische districten opgericht die zich toewijden aan het 

adviseren en het aanbevelen aan de familie van het slachtoffer om de dader te vergeven door bloedgeld 

te eisen of amnestie te geven.
379

 Indien zij het niet volgen, zal er worden overgegaan tot vergelding. 

Informeel zal de openbare aanklager of de rechter participeren aan de doodstraf en zal hij net voor de 

executie een speech geven en de familie van het slachtoffer uitnodigen om alsnog over te gaan tot 

verzoening.
380

 Deze speech bezit de nodige overredingskracht, waardoor de families meestal niet 

willen doorgaan met de executie. 
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C. Soedan 

 

207. Vergelding is de straf waarbij de dader op dezelfde wijze wordt bestraft zoals hij zijn slachtoffer 

heeft behandeld. Het slachtoffer of, bij moord, zijn verwanten hebben als enigen de mogelijkheid om 

de vergelding te eisen.
381

 In het Strafwetboek is gespecifieerd, dat bij moord de dader de doodstraf via 

ophanging moet opgelegd krijgen.
382

 Eventueel is het ook mogelijk dat de rechter het gepaster vindt 

om de dader te straffen op dezelfde wijze als hij zijn slachtoffer heeft vermoord. 

 

208. Er gelden twee voorwaarden die moeten worden nageleefd wanneer er wordt overgegaan tot 

vergelding in geval van wonden.
383

 Vergelding is enkel mogelijk wanneer het gaat om twee identieke 

organen van dezelfde grootte. Het is dus niet mogelijk om een gezond orgaan te nemen in de plaats 

van een ziek of verlamd orgaan. Hoe dit wordt gecontroleerd, is niet gespecifieerd in het Strafwetboek. 

Het moet altijd gaan om hetzelfde lichaamsdeel. Dus een linkerhand voor een linkerhand, een 

rechteroog voor een rechteroog, et cetera. Als de rechter deze straf oplegt, zal het steeds moeten gaan 

om het geheel voor het geheel en een deel voor een deel. Vergelding als straf mag echter nooit leiden 

tot de dood van de dader of tot meer dan hij het slachtoffer heeft aangedaan. 

 

209. De vergelding wordt echter niet opgelegd in de volgende gevallen.
384

 Ten eerste wanneer het 

slachtoffer of een verwant het nageslacht is van de dader. Ten tweede als het slachtoffer of iemand van 

zijn familie de dader heeft gepardonneerd. Ten derde in het geval waar de verwondingen werden 

toegebracht met de toestemming van het slachtoffer. Ten vierde wanneer door de mentale toestand van 

de dader het onmogelijk is om de vergelding uit te voeren.
385

 Tenslotte als het lichaamsdeel dat het 

voorwerp uitmaakt van de straf, al is verwijderd. 

 

210. Qisas wordt in het Strafwetboek besproken onder het deel over de overtredingen ten aanzien van 

personen. Deze overtredingen kunnen zich in verschillende vormen voordoen. De algemene term, die 

hiervoor wordt gebruikt, is doodslag. 

 

211. Doodslag is moord indien de dader de bedoeling had om iemand te vermoorden.
386

 Het doet zich 

eveneens voor wanneer de dader de bedoeling had om zijn daad of daden uit te voeren, maar deze de 

dood normalerwijze tot gevolg hebben. Elkeen die een moord pleegt, zal gestraft worden met de dood 
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als vergelding.
387

 Ingeval de vergelding wordt kwijtgescholden, zal de dader niet kunnen ontsnappen 

aan zijn straf. De doodstraf zal dan worden omgezet naar een gevangenisstraf van maximum tien jaar, 

onverminderd het recht op bloedgeld. 

 

212. Semi-intentional homicide doet zich voor wanneer de dader door een criminele daad op het 

menselijk lichaam de dood veroorzaakt zonder echter de intentie te hebben gehad het slachtoffer te 

doden.
388

 De dood is hierbij geen gewild gevolg van de daad. De straf die hierop staat is een maximum 

gevangenisstraf van vijf jaar, onverminderd het recht op bloedgeld.
389

 

 

213. In het Strafwetboek is er ook sprake van doodslag uit nalatigheid of uit onvoorzichtigheid of 

doodslag door een onwettelijke daad.
390

 Iedere persoon die schuldig is aan het voormelde misdrijf zal 

veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van maximum drie jaar, onverminderd het recht op 

bloedgeld.
391

 

 

214. Zelfmoord is eveneens een vorm van een Qisas-misdrijf. Een poging tot zelfmoord zal bestraft 

worden met een gevangenisstraf van maximum één jaar of een geldboete of beide.
392

 Eveneens op 

bijstand verlenen aan een minderjarige of een geestesgestoorde om zelfmoord te plegen staat een straf, 

namelijk een gevangenisstraf van maximum één jaar.
393

 Indien de bijstand ook leidt tot de dood van de 

minderjarige of de geestesgestoorde, zal de straf dezelfde zijn als voor moord. De persoon in kwestie 

kan dus een gevangenisstraf van maximum tien jaar oplopen, onverminderd het recht op bloedgeld. 

 

215. Het misdrijf „abortus‟ kan blijkbaar enkel gepleegd worden door iemand die bij een vrouw 

opzettelijk een miskraam veroorzaakt.
394

 De vrouw zelf kan niet gestraft worden als ze een abortus 

uitvoert of ondergaat. Enkel in een aantal gevallen zal abortus geen misdrijf zijn. Zoals wanneer de 

miskraam noodzakelijk is om het leven van de moeder te redden, wanneer de zwangerschap het gevolg 

is van verkrachting (tot en met de negentigste dag) of wanneer het bewezen is dat het ongeboren kind 

al gestorven is in de baarmoeder.
395

 De overtreder zal gestraft worden met een gevangenisstraf van 

maximum drie jaar, een geldboete of beide, onverminderd het recht op bloedgeld.
396

 In het geval waar 

abortus is uitgevoerd na de negentigste dag vanaf de dag van de zwangerschap wordt de straf 

opgetrokken. De dader krijgt een gevangenisstraf van maximum vijf jaar, een geldboete of beide. Al 
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wie weet heeft van de zwangerschap en een abortus uitvoert, wordt bestraft met een gevangenisstraf 

van maximum twee jaar, een geldboete of beide, onverminderd het recht op bloedgeld.
397

 

 

216. Iemand die aansprakelijk is voor het verlies van een ander persoon zijn organen, zijn mentale 

toestand, zijn zintuigen of iemand die enige breuk of wonde teweegbrengt in andermans lichaam, zal 

veroordeeld worden voor zijn daad of daden.
398

 De toegepaste straf voor het opzettelijk toebrengen 

van slagen en/of verwondingen is de vergelding wanneer dit mogelijk is.
399

 Anders zal het worden 

geweigerd en wordt de straf omgezet in een gevangenisstraf van maximum vijf jaar, een geldboete of 

beide, onverminderd het recht op bloedgeld. Deze bepaling is echter niet van toepassing in de 

Zuidelijke staten.
400

 Daar is enkel een gevangenisstraf van maximum vijf jaar, een geldboete of beide 

mogelijk. Dit onverminderd het recht op bloedgeld. 

 

217. Semi-intentional wounds worden bestraft met een gevangenisstraf van maximum drie jaar, een 

geldboete of beide.
401

 Slagen en verwondingen die niet opzettelijk zijn toegebracht, maar door een 

fout, worden bestraft met een gevangenisstraf van maximum één jaar, een geldboete of beide.
402

 Beide 

straffen van de misdrijven kunnen worden opgelegd onverminderd het recht op bloedgeld. 

 

§3. Bloedgeld 

 

A. Klassieke doctrine 

 

218. Diyya is de Arabische term voor bloedgeld. Het staat voor de omvang van de compensatie dat 

betaald moet worden aan de wettelijke erfgenamen van de overledene.
403

 Bloedgeld wordt uitgekeerd 

in de gevallen waar er sprake is van semi-intentional murder en onopzettelijke moord. Eveneens wordt 

de dader en zijn familie veroordeeld tot het betalen van het bloedgeld wanneer Qisas niet kan worden 

opgelegd. 

 

219. Wanneer er geen opzet aanwezig is, is het dus steeds mogelijk om de vergelding af te kopen via 

bloedgeld. De clan van de dader zal hierbij mede-aansprakelijk zijn. Het bloedgeld wordt dan betaald 

door zijn groep en geldt ter compensatie. De grootte van de bloedprijs zal afhangen van de godsdienst, 

de legale status, ... Zij kan echter enkel geëist worden door de mannelijke ascendent, die het eerste in 
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opgaande lijn komt, na moord.
404

 Wanneer het slachtoffer nog leeft, kan enkel hij het bloedgeld eisen. 

In de Fiqh worden er verrekeningstabellen aangereikt die de waarde van een neus, arm, been, … 

omzetten in geld of vee. Het bloedgeld valt te vergelijken met onze Westerse schadevergoedingen aan 

slachtoffers en/of burgerlijke partijen. Het verschil hierbij is dat compensatie in Westerse termen een 

burgerlijke vergoeding is, terwijl in het Islamitische strafrecht het gaat om een strafrechtelijke 

sanctie.
405

 

 

220. Wie het bloedgeld draagt, is afhankelijk van de situatie. Bij moord waarbij vergelding niet wordt 

opgelegd, zal het bloedgeld door de dader zelf moeten betaald worden. In al de andere gevallen zal het 

gedragen worden door de familieleden van de dader. Het concept van deze collectieve 

verantwoordelijkheid is gegroeid uit de idee van de sociale solidariteit waarbij elk lid van de groep een 

zekere controle uitoefent ten aanzien van de andere leden, om de financiële verantwoordlijkheid 

zoveel mogelijk te vermijden en hen zo af te schrikken om een moord te plegen.
406

 

 

221. In geval van kwetsuren heeft de Profeet Mohammed niets gezegd over het bloedgeld. De 

rechtsscholen hebben de hoeveelheid vastgelegd.
407

 Voor een lichaamsdeel waar er maar één van is, 

zoals een neus, geldt het volledige bedrag zoals bij moord. Voor een lichaamsdeel waarvan er twee 

zijn, zoals een hand, geldt de helft van het bloedgeld. Voor een vinger of een teen zal slechts één 

tiende van het bloedgeld verschuldigd zijn. Wanneer een man een vrouw verminkt of verwondt zal de 

boete de helft zijn van hetgeen betaald moet worden als hij een man op dezelfde wijze pijn aandoet. 

Als een vrij man een slaaf verwondt, verschilt de geldboete in verhouding tot de status van de slaaf. 

Wat deze status inhoudt, is niet duidelijk. Tenslotte wanneer een man van één van zijn vijf zintuigen 

wordt beroofd of zwaar gewond is of ernstig misvormd is voor zijn leven, dan is het volledige 

bloedgeld verschuldigd. 

 

B. Iran 

 

222. In het Strafwetboek wordt er een andere term gebruikt: “Het smartengeld is het vermogen van 

wat aan het slachtoffer of zijn bloedrechthebbenden wordt betaald wegens het misdrijf dat tegen hem 

is begaan.”
408
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223. Het bloedgeld is zowel een civiele als een strafrechtelijke straf.
409

 Het bloedgeld gaat immers 

naar het slachtoffer of een lid van de familie van het slachtoffer in plaats van naar de staat. Hoewel de 

Sunnieten het hier niet mee eens zijn, brengt het een soort van collectieve verantwoordelijkheid met 

zich mee.
410

 De Sunnieten verwijzen enkel naar het principe van individuele verantwoordelijkheid, die 

fundamenteel is in de Islam. Toch zijn de andere rechtsscholen van mening dat de sociale solidariteit 

de overhand neemt inzake bloedgeld. 

 

224. De gevallen waarvoor bloedgeld verschuldigd is, worden in het Strafwetboek opgesomd:  

- ofwel bij moord of amputatie en letsel dat op het lichaam is ontstaan door een „absolute‟ 

fout; 

- ofwel bij moord of amputatie en letsel dat door een fout, lijkend op voorbedachte rade, wordt 

veroorzaakt; 

- ofwel de gevallen van moord met voorbedachte rade waarvoor geen vergelding is 

toegestaan.
411

 

 

225. Bij moord op een moslim kan de dader kiezen tussen zes verschillende bepalingen: honderd 

gezonde kamelen, tweehonderd gezonde koeien, duizend gezonde schapen, tweehonderd nieuwe en 

complete kostuums, duizend zuiver gouden dinar-munten of tienduizend zuiver zilveren dinar-

munten.
412

 
413

 Bij moord met of zonder voorbedachte rade op een moslima zal hij slechts de helft van 

het voorgaande verschuldigd zijn. Indien het gaat om de andere misdrijven zal het bloedgeld evenveel 

bedragen.
414

 Opmerkelijk is de gelijkstelling van man en vrouw wanneer het gaat om het bloedgeld 

voor misdrijven die los staan van moord met of zonder voorbedachte rade, behalve wanneer het 

bloedgeld één derde van het bloedgeld voor het lichaam van een man overstijgt.
415

 Dan wordt het 

bloedgeld gehalveerd indien het slachtoffer een vrouw is. 

 

226. Het Strafwetboek legt ook een termijn op die altijd moet nageleefd worden, tenzij beide partijen 

instemmen met een vertraging.
416

 Enkel bij moord met vermoedelijk voorbedachte rade kan de termijn 

verlengd worden indien de dader insolvabel is op het einde van de vastgelegde termijn.
417

 Voor moord 

met voorbedachte rade wordt een termijn van één jaar opgelegd.
418

 Voor moord met vermoedelijk 
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voorbedachte rade geldt een termijn van twee jaar.
419

 Tenslotte voor moord door een absolute fout 

moet het bloedgeld binnen drie jaar voldaan zijn.
420

 

 

227. Wie het zal betalen, hangt af van de aard van het misdrijf. Bij moord met (vermoedelijk) 

voorbedachte rade is de moordenaar zelf aansprakelijk, behalve wanneer het gepleegd is door een 

geestesgestoorde of door een onvolwassene.
421

 Bij doodslag door een „absolute‟ fout, die bewezen is 

door de bewijsstukken, door de eed en/of de belofte af te leggen of door de kennis van de rechter, 

betalen de mannelijke verwanten van de dader.
422

 Wanneer het echter bewezen is door een bekentenis 

van de dader, door de aflegging of door de weigering van de dader om de eed en/of de belofte af te 

leggen, is de dader zelf aansprakelijk.
423

 De mannelijke verwanten zullen ook aansprakelijk zijn bij 

doodslag door een „absolute‟ fout of bij letsels die reiken tot het bot of bij zwaarder letsel.
424

 

 

228. Er is ook een zekerheid voor het slachtoffer of zijn familie ingevoerd. De staat zal het bloedgeld 

betalen, indien de dader geen verwanten heeft of deze niet in de mogelijkheid zijn om binnen de drie 

jaar te betalen.
425

 Ingeval er zowel een dader als een medeplichtige is bij een moord, dan zal enkel de 

dader aansprakelijk zijn, tenzij aan iemand anders een grotere rol kan worden toebedeeld.
426

 Een 

voorbeeld hiervan is in het Strafwetboek terug te vinden: “Bijvoorbeeld, één van hen heeft een kuil 

gegraven en de ander heeft een steen naast die kuil geplaatst en een voetganger is over de steen 

gestruikeld en in de kuil terecht gekomen, is in dit geval degene die de steen daar heeft geplaatst 

aansprakelijk en de graver van de kuil niet.”
427

 Indien meerdere personen letsels hebben toegebracht 

of schade hebben veroorzaakt, zijn zij allemaal aansprakelijk.
428

 

 

229. Het bloedgeld voor de lichaamsdelen wordt uitgebreid behandeld in het Strafwetboek. Algemeen 

geldt dat de dader, indien er geen bloedgeld is bepaald, een schadevergoeding zal verschuldigd zijn 

aan het slachtoffer wanneer er een misdrijf wordt gepleegd op een lichaamsdeel van iemand anders.
429

 

Een aantal voorbeelden tonen aan dat het bloedgeld vaak onevenredig staat ten aanzien van het 

misdrijf dat gepleegd wordt op een lichaamsdeel. Zo is het bloedgeld evenveel bij het doden van 

iemand als voor het uittrekken van het haar op het hoofd of in het gezicht.
430

 Natuurlijk is ook hier 

weer een onderscheid tussen een man en een vrouw. Het bloedgeld voor hetzelfde misdrijf op een 
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vrouw is de helft van het bloedgeld dat verschuldigd is voor een man.
431

 Het verwijderen van tanden is 

uitgebreid omschreven. De snijtanden en de hoektanden zijn elk vijftig dinar waard.
432

 Voor elke kies 

is vijfentwintig dinar verschuldigd.
433

 

 

230. Het zal ook verschuldigd zijn bij letsels. Het bloedgeld voor letsels is afhankelijk van letsels aan 

het hoofd of het gezicht, van letsels die inwendige schade toebrengen aan het menselijk lichaam of in 

het menselijk lichaam.
434

 Zo zal de hoogte van het bloedgeld voor letsels aan het hoofd of aan het 

gezicht bepaald worden naargelang de ernst.
435

 Ook hier wordt er weer een onderscheid gemaakt 

naargelang het gaat om een man of een vrouw.
436

 Wanneer een kogel of een pijl in het been of de hand 

van een man dringt, is de straf honderd dinar. Voor een vrouw is dat enkel een schadevergoeding. De 

grootte van deze schadevergoeding is niet bepaald in het Strafwetboek. 

 

231. Abortus wordt tot op een bepaald ogenblik gelijk bestraft ongeacht het geslacht.
437

 Pas na het 

ontstaan van de levensgeest is het bloedgeld voor een jongen meer dan voor een meisje, tenzij het 

geslacht niet te bepalen is.
438

 Als laatste is er het bloedgeld voor een misdrijf op een dode.
439

 Zo kan 

iemand na de dood van zijn slachtoffer ook zijn hoofd afsnijden. Hiervoor is honderd dinar 

verschuldigd. 

 

C. Soedan 

 

232. Het bloedgeld is verschuldigd aan het slachtoffer of diens familie en geldt ter compensatie. Het is 

bepaald op honderd kamelen van verschillende leeftijd of de equivalente waarde in geld.
440

 Een 

individu kan het bloedgeld niet verhogen of verminderen. Toch is een vermindering mogelijk wanneer 

een volledige compensatie niet mogelijk is of wanneer de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

verdeeld wordt tussen meerdere partijen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een man 

en een vrouw. Wat het uiteindelijk wordt, is afhankelijk van de beslissing van de hoogste rechter die 

bij zijn beoordeling rekening houdt met de betrokken partijen. Dit was nodig aangezien urbanisatie en 
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modernisatie ervoor hadden gezorgd dat het betalen via kamelen voor de meeste mensen onmogelijk 

werd.
441

 

 

233. Het bloedgeld vermenigvuldigt zich naargelang het aantal slachtoffers. Het aantal daders is niet 

van belang. De daders zullen wel elk hun deel van de compensatie betalen in overeenstemming tot hun 

participatie bij het misdrijf.
442

 

 

234. De rechtbank zal over het bloedgeld oordelen in de volgende gevallen.
443

 Ten eerste bij moord en 

bij opzettelijke slagen en verwondingen wanneer het opleggen van de Qisas-straf niet mogelijk is. Ten 

tweede bij semi-murder en bij semi-intentional wounds. Ten derde in geval van slagen en 

verwondingen of moord veroorzaakt uit nalatigheid. Tenslotte bij moord of bij slagen en 

verwondingen waarbij het misdrijf is gepleegd door een minderjarige of een geestesgestoorde. 

 

235. Het bloedgeld komt in principe toe aan het slachtoffer.
444

 Bij moord is het echter niet mogelijk 

waardoor het wordt doorgegeven aan zijn erfgenamen in overeenstemming tot hun aanspraak op de 

erfenis. Ingeval er geen erfgenamen aanwezig zijn, zal het bloedgeld verschuldigd zijn aan de staat. 

 

236. De personen die het bloedgeld verschuldigd zijn, zijn gespecifieerd in het Strafwetboek. De dader 

alleen zal instaan voor de compensatie wanneer het gaat om moord of opzettelijke slagen en 

verwondingen.
445

 Indien het gaat om semi-intentional misdrijven of moord en slagen en verwondingen 

uit nalatigheid, zullen zowel de dader zelf als zijn clan de compensatie dienen te betalen.
446

 De clan 

bestaat uit de vaderlijke familieleden van de dader of de personen die gedeeltelijk verantwoordelijk 

zijn voor hem.
447

 De werkgever zal financieel mede-aansprakelijk zijn wanneer het misdrijf is 

gepleegd tijdens de uitoefening van arbeid. Het bloedgeld zal onmiddellijk verschuldigd zijn bij moord 

of opzettelijke slagen en verwondingen.
448

 Evenwel kan er uitstel verleend worden of afbetaald 

worden, indien het slachtoffer of zijn verwanten hierin toestemmen. Wanneer het gaat om semi-

murder of moord uit nalatigheid mag onmiddellijk betaald worden of eventueel ook afbetaald worden, 

zonder de voorwaarde dat het slachtoffer of zijn verwanten moeten instemmen. 
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Afdeling 4. Tazir-delicten 

 

§1. Algemeen 

 

237. Het woord Tazir is afgeleid van het Arabische woord azar en betekent voorkomen, respecteren en 

hervormen.
449

 Tazir-misdrijven zijn al de overige misdrijven. Het gaat om alles dat niet door de Koran 

en de Soenna geregeld is. Het is een soort van overheidsstrafrecht. De rechter heeft hierbij een grote 

discretionaire bevoegdheid ten aanzien van de strafmaat. Wanneer een straf niet beschreven is door de 

Koran en de Soenna en het wordt overgelaten aan de rechter om te beslissen of er een proces volgt op 

grond van de persoonlijkheid van de dader en de belangrijkheid van het misdrijf, is er sprake van een 

Tazir-straf.
450

 

 

238. Alle misdrijven vallen onder deze restcategorie, exclusief alle Hudud- en Qisas-misdrijven. Toch 

kan Tazir ook opgelegd worden als alternatief voor een Hadd- of Qisas-straf of als bijkomende straf. 

Een Tazir-misdrijf kan slaan op de geloofsafvalligheid, de beledigingen van Allah, Zijn Profeet, Zijn 

beeltenis en de Koran, het niet naleven van de religieuze plichten uit de Koran, ... Weze wel 

opgemerkt dat geloofsafvalligheid door een aantal rechtsscholen beschouwd wordt als een Hadd-

misdrijf. Eveneens daden, die verboden zijn door de Sharia zonder dat er een specifieke straf is op 

gesteld, zoals het eten van varkensvlees, zullen een Tazir-misdrijf uitmaken.
451

 Tenslotte ook elke 

andere daad die schade berokkent aan de publieke waardigheid, de openbare orde of de individuele 

rechten. 

 

239. De lijst van mogelijke straffen voor deze misdrijven is onbeperkt: geseling, gevangenisstraf, 

publiek tentoonspreiden, verbanning, ... Het bestraffen is echter enkel mogelijk als er daden zijn 

gepleegd die verboden zijn door de Sharia. In tegenstelling tot de Hudud-straffen gaat het hier om een 

straf opgelegd door de rechter op grond van zijn discretionaire bevoegdheid. Ook cumulatieve straffen 

zijn mogelijk. 

 

240. Ook in de Koran zijn er een aantal verwijzingen naar Tazir-misdrijven. Twee voorbeelden tonen 

dit aan: “En als twee mannen onder u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij 

berouw hebben em zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, 
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Genadevol.”
452

 en “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen 

heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die 

gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, 

van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt 

haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is verheven, 

Groot.”
453

 Uit het laatste voorbeeld blijkt dat de man ten aanzien van zijn vrouw een grote vrijheid ter 

zijner beschikking krijgt met betrekking tot wat hij doet indien zij niet gehoorzaamt. 

 

241. Het gamma van straffen waaruit de rechter kan kiezen is enorm.
454

 Preventief kan de rechter iets 

boycotten om eventuele toekomstige overtreders te behoeden van het plegen van een misdrijf. Een 

waarschuwing kan hij opleggen als iemand voor de eerste maal een kleine overtreding begaat. Het is 

niet echt de bedoeling de persoon zwaar te straffen, enkel hem eraan herinneren dat hij iets verkeerds 

heeft gedaan. Een graad hoger zal de rechter de dader streng en officieel berispen. De rechter kan ook 

dreigen met een straf die zal volgen, indien de dader het misdrijf nogmaals pleegt. Ook het volk moet 

hij beschermen. Dit kan hij via een publieke onthulling waarbij hij hen waarschuwt voor een bepaald 

persoon. Een betwiste straf is de geldboete of de inbeslagname van eigendom. Verder is ook de 

gevangenisstraf voor een bepaalde of onbepaalde tijd, afhankelijk van of het een kleine overtreding, 

een grote overtreding, of een eventuele herhaling is. Als laatste is er de mogelijkheid om de doodstraf 

op te leggen, alhoewel dit eerder uitzonderlijk zal gebeuren. 

 

§2. Tazir-straffen 

 

A. Traditionele straffen 

 

242. De lijfstraffen komen voor in de vorm van doodstraf of zweepslagen.
455

 De doodstraf wordt 

vooral opgelegd aan moslims die hun plichten ten aanzien van Allah niet nakomen. Toch wordt ook 

hier meer en meer gekozen voor zweepslagen. Zij hebben immers minder schadelijke gevolgen: een 

minimum aan vrijheidsberoving voor de dader, waarna hij terug kan keren naar de gewone gang van 

zaken en zorgen voor de belangen van zijn gezin. Zweepslagen worden gegeven via een stok of een 

zweepstok, waarbij elk deel van het lichaam in de klappen moet delen. De verschillende rechtsscholen 

zijn het echter niet eens over het maximum aantal zweepslagen dat één persoon kan ontvangen. De 
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zweepslagen moeten steeds worden tenuitvoergelegd op een koud uur in de zomermaanden en op een 

warm uur in de wintermaanden.
456

 

 

243. Een andere traditionele straf is de vrijheidsberoving of, in minder erge gevallen, de lokale 

verbanning, de verplaatsing of de uitsluiting.
457

 Een gevangenisstraf wordt opgelegd aan overtreders, 

maar zal pas dwingend zijn indien de zweepslagen geen effect hebben op de crimineel. Meestal wordt 

een gevangenisstraf voorbehouden aan criminelen die niet te verbeteren zijn en gevaarlijke 

recidivisten. Indien een gevangenisstraf niet echt aangewezen is, zal de rechter eerder kiezen voor de 

verbanning. Deze moet echter worden beperkt qua duur en plaats en moet steeds worden uitgevoerd 

onder toezicht. 

 

244. Een gevangenisstraf wordt vooral in de volgende gevallen opgelegd.
458

 Ten eerste wanneer een 

persoon helpt bij het onopzettelijk doden van iemand. Ten tweede in het geval van straatroof waarbij 

niemand vermoord werd. Ten derde wanneer een dief op heterdaad betrapt wordt of meer dan één keer 

steelt. Ten vierde indien iemand zich meermaals schuldig maakt aan Qadhf. Tenslotte als straf voor het 

plegen van incest. In het tweede, het derde en het vierde geval gaat het echter ook om een Hadd-

misdrijf. De gevangenisstraf geldt hier dan als supplementaire straf op de door de Koran 

voorgeschreven straf. 

 

245. Tenslotte wordt ook de geldboete als compensatie opgenomen door de verschillende 

rechtsscholen.
459

 

 

B. Andere straffen 

  

246. Tazir is van belang voor de sociale controle waarbij de interventie van de rechter, die beschikt 

over een discretionaire bevoegdheid, heel belangrijk is. De moraliteit in de maatschappij herstellen is 

daarom een noodzaak. De rechter beschikt hiervoor over andere straffen dan de traditionele. 

 

247. De waarschuwing is er één van.
460

 Deze morele straf zal door de rechter of zijn assistent worden 

tenuitvoergelegd via het op het matje roepen van een partij. Af en toe gebeurt dit in de private sfeer, 

maar meestal zal de rechter de partij waarschuwen in de openbare zitting. 
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248. Bij minder erge fouten zal een dreiging van de rechter om het goede te doen en het kwade te 

vermijden de gepaste straf zijn. Een berisping daarentegen gebeurt via het gebruik van harde woorden, 

waaruit dan ook blijkt dat de rechter zwaar aan de overtreding tilt.
461

 

 

249. De rechter kan de overtreder ook uitsluiten van enige omgang met anderen tot hij zijn fout erkent 

en toegeeft. Hij moet hierbij tevens bereid zijn om terug te keren naar het juiste pad.
462

 Tenslotte kan 

de rechter de fouten van de overtreder publiekelijk onthullen. Deze straf is eerder bedoeld om het 

publiek te beschermen tegen het kwade. 

 

§3. Tazir-straffen in relatie tot de criminele daad 

 

A. Straf voor overtredingen 

 

250. Overtredingen gekoppeld aan verplichtingen of verboden opgelegd door het Islamitische recht 

waarop geen vaste straf is vastgelegd, worden bestraft via Tazir.
463

 Het fundamenteel principe hierbij 

is het individu beschermen. Er zijn drie gevallen waar de discretionaire straffen worden opgelegd.
464

 

Ten eerste worden de criminele daden, die normaal gesanctioneerd worden door Hudud-straffen, maar 

niet voldoen aan alle voorwaarden, met een Tazir-straf bestraft. Ten tweede gaat het om criminele 

daden waarop een Hadd-straf staat, maar die door twijfel of door de situatie van de beschuldigde 

vervangen moet worden. Ten derde krijgen alle daden, die vallen onder de bepalingen van de wet en 

die niet gestraft worden via Hudud, een Tazir-straf opgelegd. 

 

B. Straf wegens in strijd met de openbare orde of de goede zeden 

  

251. De straf kan enkel worden opgelegd indien aan één van de volgende condities is voldaan: ofwel 

moet iemand een daad, die reële schade heeft veroorzaakt aan de openbare orde of de goede zeden, 

hebben gepleegd, ofwel moet het gevaar die een persoon tot stand brengt een dreiging vormen voor de 

openbare orde of de goede zeden.
465

 Hierbij mag niet vergeten worden dat de discretionaire 

bevoegdheid van de rechter niet absoluut is. Hij is verplicht om deze daden te ordenen als in strijd met 

de openbare orde en/of de goede zeden.
466
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§4. Voorwaarden om Tazir op te leggen 

 

252. Tazir is bedoeld om de criminaliteit te onderdrukken. Bijna alles ligt in handen van de rechter. De 

implementatie van Tazir zal afhankelijk zijn van de persoonlijkheid van de crimineel en de ernst van 

het misdrijf. Met deze kenmerken in zijn achterhoofd zal de rechter de juiste beslissing kunnen nemen. 

Tazir is immers geen vaste straf en kan aangepast worden aan de noden van het individu. 

 

A. Rol van de rechter 

 

253. De rechter zijn discretionaire bevoegdheid is beperkt tot het kader van de Tazir-straffen.
467

 Het is 

aan hem om te bepalen wat de gepaste straf is. Hij moet hierbij rekening houden met de status van de 

crimineel, de concrete omstandigheden van de zaak en de wonden van het slachtoffer. Na het 

uitspreken van de straf is het de rechter evenwel verboden om de straf te verhogen. Het Islamitische 

recht erkent immers geen cumulatieve strafoplegging. Indien de rechter zijn bevoegdheid te buiten 

gaat, zal hij ook zelf kunnen gestraft worden. Dit eveneens op basis van een Tazir-misdrijf. 

 

B. Omvang van de sanctie 

 

254. De rechter zal bij de oplegging van de straf rekening moeten houden met de persoonlijkheid van 

de crimineel en de daad die hij heeft gepleegd.
468

 Er is echter wel een beperking op de 

strafoplegging.
469

 Op een straf staat een maximum. Ze moet lager zijn dan de laagste voorgeschreven 

Hadd-straf. Dus de doodstraf en de straffen opgelegd op Hudud-misdrijven kunnen niet door de 

rechter gebruikt worden. Enkel de Malikieten volgen deze stelling niet. 

 

C. Vervolging 

 

255. Het recht om te vervolgen komt toe aan de rechter ofwel volgend op zijn taak, ofwel na een 

klacht van een slachtoffer, ofwel na de instructies van een regerend persoon.
470

 Eens de vervolging in 

gang wordt gezet, kan het niet meer worden gestopt of geschorst door de gekwetste partij. Tazir is 

immers vooral van belang om de sociale wanorde tegen te gaan. 
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256. Inzake bewijs wordt er een heel ander pad bewandeld.
471

 Een toelating of een bekentenis heeft 

geen gewicht als bewijs, behalve indien het leidt tot het ontdekken van de waarheid. De rechter mag 

het enkel in overweging nemen als er geen enkele reden tot twijfel bestaat. Een verklaring van 

getuigen is het primaire bewijs. Een getuigenis zal echter enkel geloofwaardig zijn onder strikte 

condities. De ooggetuigen moeten beschikken over de nodige intellectuele capaciteiten en mogen geen 

familie zijn of wraakgevoelens hebben ten aanzien van de dader. Opvallend is nogmaals het feit dat de 

getuigenis van een vrouw slechts de helft van de waarde bezit in vergelijking met de getuigenis van 

een man. 

 

§5. Gronden voor immuniteit 

 

257. Het kan gebeuren dat een straf niet kan worden opgelegd, ook al is het misdrijf gepleegd. Dit kan 

zich voordoen wanneer een persoon voor het eerst een misdrijf pleegt, wanneer de overtreder zichzelf 

vrijwillig verminkt als straf of wanneer ouders een fout begaan in hun ouderlijk gezag met als doel 

hun kinderen discipline aan te leren.
472

 Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 

gronden die tot strafvermindering leiden, gronden die tot strafverzwaring leiden en gronden die zorgen 

voor de opheffing van de straf.
473

 

 

258. De rechter heeft de bevoegdheid om de graad van de straf te beoordelen waarbij hij ook kijkt naar 

de natuur en de ernst van het misdrijf en de persoonlijke en morele toestand van de overtreder. Zo zal 

de rechter rekening houden met de psychische toestand van de crimineel. Hij kan bijvoorbeeld honger 

hebben, ziek of gedesoriënteerd zijn. De rechter zal in dit geval geneigd zijn om minder hard te 

straffen. 

 

259. Herhaling van dezelfde overtreding daarentegen kan tot gevolg hebben dat een strafverzwaring 

wordt opgelegd. Net zoals recidivisten zal een persoon, die herhaaldelijk ernstige overtredingen 

begaat, een strafverzwaring moeten ondergaan. 

 

260. Er is geen straf meer mogelijk wanneer de dader sterft. Enkel de geldboetes zullen blijven 

bestaan, maar een gevangenisstraf of een lijfstraf zal uiteraard niet meer aan de orde zijn. De 

geldboetes worden gewoon uit de veroordeelde zijn bezittingen gehaald. Ze worden immers 

beschouwd als een schuld van de gestorven persoon. 
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261. Gratie of vergiffenis is mogelijk in een aantal gevallen, maar kan absoluut niet bij de Hudud-

misdrijven. Gratie is een puur uitvoerende daad die bijdraagt tot de reïntegratie van de crimineel. Het 

is echter enkel mogelijk indien de overtreding geen inbreuk inhoudt van een individueel recht. 

Vergiffenis is totaal iets anders. Het houdt in dat beide partijen elkaar vergeven vooraleer de zaak voor 

de rechter komt. In dat geval wordt Tazir helemaal niet opgelegd. 

 

§6. Iran 

 

262. In Iran staan er op verscheidene misdrijven lijfstraffen of tuchtmaatregelen. Elk misdrijf wordt 

uitvoerig besproken. Een aantal voorbeelden zullen dit ook aantonen.  

 

263. Indien een gedetineerde vlucht, wordt hij bestraft met vierenzeventig zweepslagen of een 

gevangenisstraf van drie tot zes maanden.
474

 Als hij bij zijn vlucht eveneens een deur van de 

gevangenis forceert of vernielt, moet hij de schade aan de deur vergoeden. 

 

264. Het belasteren van personen via scheldwoorden wordt eveneens als een Tazir-straf bestraft. De 

opgelegde straf kan ofwel een lijfstraf van vierenzeventig zweepslagen, ofwel een geldboete van 

vijftig duizend tot één miljoen rial
475

 inhouden.
476

 Het gaat hier om alle gevallen waar geen belediging 

plaatsvindt gekoppeld aan overspel. Dan is er immers sprake van het misdrijf „iemand vals 

beschuldigen van overspel‟. 

 

265. Zo wordt een Tazir-straf opgelegd wanneer iemand begint aan een moord met voorbedachte rade, 

maar de moord ongewild toch niet plaatsvindt.
477

 De straf is gelijk aan een gevangenisstraf van zes 

maanden tot drie jaar. Een moord door nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid wordt bestraft 

met een gevangenisstraf van één tot drie jaar én met het betalen van het bloedgeld.
478

 Dit laatste zal 

enkel het geval zijn wanneer de bloedverwanten het eisen. 

 

266. Terecht is ook bepaald dat het veroorzaken van een miskraam bij een zwangere vrouw via 

schoppen of schelden niet enkel met vergelding of bloedgeld wordt bestraft, maar ook met een 

gevangenisstraf van één tot drie jaar.
479
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267. Als laatste worden ook de verkeersovertredingen onder het Tazir-misdrijf geplaatst. Een 

bestuurder of machinist die door nalatigheid, onervarenheid of onvoorzichtigheid met zijn voertuig op 

de grond, in de lucht of op het water een doodslag veroorzaakt, wordt bestraft met een gevangenisstraf 

van zes maanden tot drie jaar.
480

 Bovendien dient hij het bloedgeld te betalen aan de verwanten van het 

slachtoffer wanneer deze het vorderen. Wanneer de bestuurder of de machinist tevens in een dronken 

toestand was, niet in het bezit was van de geldige documenten, de maximumsnelheid had overschreden 

of over een voetpad of op een verboden terrein heeft gereden, wordt hij gestraft met twee derde van de 

maximale strafmaat.
481

 De rechter kan hem eveneens zijn rijbevoegdheid van één tot vijf jaar 

ontzeggen. 

 

§7. Soedan 

 

A. Soorten straffen 

 

268. De doodstraf wordt uitgevoerd door middel van ophanging, steniging of op dezelfde wijze als de 

dader het slachtoffer heeft gedood.
482

 De doodstraf kan eveneens gepaard gaan met kruisiging, maar 

dit enkel voor het Hadd-misdrijf Hiraba.
483

 Zij wordt in mindere mate opgelegd bij een Tazir-misdrijf. 

De doodstraf kan enkel worden uitgesproken ten aanzien van personen die de achttienjarige leeftijd 

hebben bereikt of zij die jonger zijn dan zeventig jaar, met uitzondering van Hudud- en Qisas-

misdrijven.
484

 

 

269. Opsluiting kan bestaan uit een gevangenisstraf van twintig jaar (ook wel levenslange opsluiting 

genoemd) of de verbanning ver van waar de dader het misdrijf heeft gepleegd of waar de dader 

verblijft.
485

 De gevangenisstraf of de verbanning mag enkel worden opgelegd aan een volwassene, 

behalve in geval van Hiraba. Zolang de overtreder de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt en 

indien de overtreder zeventig jaar oud is, kan deze sanctie niet worden opgelegd.
486

  

 

270. Een boete kan door de rechtbank worden opgelegd. De rechter houdt hierbij rekening met de aard 

van het misdrijf, de ernst van het misdrijf, de graad van participatie aan het misdrijf van de overtreder 

en tenslotte zijn financiële status.
487

 Indien er een boete wordt uitgesproken, is het mogelijk om aan de 
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boete een gevangenisstraf te koppelen als alternatieve straf.
488

 De gevangenisstraf zal dan uitgevoerd 

worden bij niet-betaling van de boete. De dader wordt twee maand, respectievelijk vier maand, 

opgesloten wanneer de boete niet meer bedraagt dan duizend pond, respectievelijk vijftig duizend 

pond.
489

 In alle andere gevallen is het een gevangenisstraf van zes maand.
490

 In elk geval wordt de 

boete kwijtgescholden bij de dood van de dader.
491

 

 

271. Een straf kan ook worden opgelegd in de vorm van zweepslagen. Zweepslagen zijn niet 

verantwoord wanneer de persoon in kwestie de leeftijd van zestig jaar heeft bereikt of wanneer de 

overtreder ziek is en zo zijn leven in gevaar komt of zijn ziekte verergert.
492

 Wanneer het niet mogelijk 

is om deze straf uit te voeren, moet altijd voorzien worden in een alternatieve straf.
493

 Deze 

uitzonderingen gelden echter niet ingeval het gaat om een Hadd-misdrijf. 

 

272. Indien een daad meerdere overtredingen inhoudt, stelt het Strafwetboek dat de straffen 

overlappen zodat er slechts één straf zal worden opgelegd, met name de hoogste straf.
494

 Indien er 

meerdere misdrijven worden gepleegd, zullen al deze straffen aan de kant worden geschoven in het 

geval waar er op één van de misdrijven de doodstraf staat.
495

 

 

273. In Soedan zijn er alternatieve maatregelen opgenomen voor de minderjarigen en voor de ouderen. 

Een beschuldigde minderjarige die de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt op het moment van het 

plegen van het misdrijf, kan onderworpen worden aan een aantal maatregelen.
496

 Ten eerste kan de 

rechter de minderjarige berispen. Ten tweede kan hij maximum twintig zweepslagen opleggen bij 

wijze van discipline. Ten derde is het mogelijk om de jongere aan zijn vader over te geven. Dit echter 

enkel nadat de rechter zeker is dat de vader wel degelijk over zijn zoon zal kunnen waken. Ten vierde 

kan de minderjarige onder supervisie geplaatst worden voor minstens één jaar, maar met een 

maximum van twee jaar. Tenslotte kan hij opgesloten worden in een sociaal hervormingsinstituut met 

als doel het hervormen en heropvoeden van de jongere. Dit gebeurt voor een termijn van minimum 

twee jaar en maximum vijf jaar. 

 

274. Er kunnen ook maatregelen getroffen voor personen die de leeftijd van zeventig jaar bereikt 

hebben.
497

 De rechter is dit niet verplicht en zal het enkel overwegen indien hij dit nuttig acht. Zij 
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kunnen echter niet opgelegd worden wanneer het gaat om Hudud- of Qisas-straffen. Ten eerste kan de 

rechter beslissen om de bejaarden te overhandigen aan een familielid. Ten tweede is er de uitwijzing 

voor een termijn die niet langer mag zijn dan de opgelegde gevangenisstraf. Tenslotte is het mogelijk 

om hem te verwijzen naar een sociaal hervormingsinstituut voor maximum twee jaar. 

 

B. Voorbeelden 

 

275. Een rel schoppen is een misdrijf waarop een Tazir-straf staat.
498

 De persoon in kwestie wordt 

bestraft met een gevangenisstraf voor een termijn van maximum zes maand, een geldboete of een 

maximum van twintig zweepslagen. Het gebruik van een wapen of enig ander instrument om iemand 

te doden of ernstig te verwonden, wordt beschouwd als een verzwarende omstandigheid. De dader 

wordt dan gestraft met een gevangenisstraf van maximum één jaar, met een geldboete of met beide. 

Eveneens op de openbare orde verstoren staat een gevangenisstraf van maximum drie maand, een 

geldboete of een maximum van twintig zweepslagen.
499

 

 

276. Een dier mishandelen wordt ook bestraft in het Strafwetboek. Ieder die een dier foltert, opzettelijk 

verwaarloost of gebruikt voor arbeid waarvoor het dier niet geschikt is wegens ouderdom of ziekte, 

wordt bekeurd met een geldboete.
500

 Het dier kan eveneens tijdelijk overgeplaatst worden naar een 

instelling waarbij de eigenaar zal opdraaien voor alle nodige kosten.
501

 

 

277. Het vervalsen van munten en biljetten, gebruikt in Soedan of in een andere staat, wordt bestraft 

met een gevangenisstraf van maximum zeven jaar en eventueel ook een boete.
502

 Ook het namaken 

van postzegels is een strafbaar feit. Hiervoor is de straf bepaald op een gevangenisstraf van maximum 

vijf jaar, een geldboete of beide.
503

 

 

278. Al wie zich inhoudt met onzedig of immoreel gedrag op een openbare plaats en zorgt voor 

overlast bij medeburgers, krijgt een straf van maximum veertig zweepslagen en eventueel ook een 

boete.
504
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Afdeling 5. Vergelijking van de verschillende categorieën misdrijven 

 

279. Tussen Hudud, Qisas en Tazir bestaan vier procedurele verschillen.
505

 Ten eerste wanneer schuld 

is komen vast te staan bij een Hadd-misdrijf, kan de dader niet meer vrijgesproken worden of kan zijn 

straf niet verminderd worden. Dit in tegenstelling tot Qisas en Tazir waarbij het slachtoffer of diens 

familie of de staat kan tussenkomen onder bepaalde voorwaarden. Ten tweede vereisen Hudud-

misdrijven geen formele klacht van het slachtoffer, zijn familie of de staat, behalve bij diefstal en 

landverraad. Bij Qisas en Tazir is steeds het initiatief nodig van de geschade partij of de staat ten 

behoeve van de maatschappij. Ten derde zal bij twijfelachtig bewijs een Hadd- of Qisas-straf niet 

meer kunnen opgelegd worden, in tegenstelling tot een Tazir-straf en het bloedgeld. Deze kunnen 

worden uitgesproken zonder dat er enig bewijs voorhanden is. Dit brengt echter vaak 

rechtsonzekerheid met zich mee en zorgt voor een zekere graad van willekeur. Tenslotte is het zo dat 

Qisas-misdrijven een herstellend karakter hebben. Eens de veroordeling is uitgesproken, is het 

slachtoffer (of zijn familie) zijn (of hun) recht om de uitvoering van de straf te vragen, om het 

bloedgeld te aanvaarden of om de dader helemaal te vergeven kwijt. 

 

280. Ook in het Iraanse Strafwetboek is een duidelijk onderscheid weergegeven tussen de drie soorten 

misdrijven in het geval waar de dader wordt gepardonneerd voor zijn misdrijf.
506

 Een Hadd-misdrijf 

wordt niet kwijtgescholden bij een verontschuldiging van de dader. Een Qisas-misdrijf wordt enkel 

niet uitgevoerd wanneer het slachtoffer of zijn verwanten de dader hebben vergeven. De uitvoering 

van de Tazir-straf mag geheel of gedeeltelijk worden naast zich neergelegd in geval van pardonnering 

door de openbare autoriteit indien dit gebeurt in overeenstemming met het Wetboek van 

Strafvordering. 
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Hoofdstuk 6. Straffen 

 

Afdeling 1. Kenmerken 

 

281. Een straf kan enkel worden opgelegd als er minstens is voldaan aan drie voorwaarden.
507

 Ten 

eerste moet de straf in overeenstemming zijn met het legaliteitsbeginsel. Er is dus geen strafrechtelijke 

vervolging mogelijk, tenzij de wet het misdrijf definieert. Dit heeft tot gevolg dat ook het omgekeerde 

geldt: zolang de wet het niet verbiedt, is er een vermoeden van wettelijkheid. De toepassing van het 

legaliteitsbeginsel is vooral van belang bij de Hudud-en Qisas-misdrijven. Aangaande de Tazir-

misdrijven geldt een zekere flexibiliteit die nodig is om zich aan te passen aan de veranderingen in een 

Islamitische samenleving. Ten tweede kan de straf enkel betrekking hebben op een individu. Enkel de 

crimineel kan verantwoordelijk worden gesteld voor de straf. De straf kan dus niet door een andere 

persoon worden gedragen. Wanneer er echter sprake is van bloedgeld, is het mogelijk dat deze 

compensatie wordt gedragen door de familie of de gemeenschap van de crimineel. Tenslotte moet de 

straf op iedereen op gelijke wijze van toepassing zijn. 

 

282. Wanneer er meerdere misdrijven tegelijk worden gepleegd, zal in het Islamitische strafrecht elke 

straf apart worden ondergaan of uitgevoerd, behalve wanneer de doodstraf wordt opgelegd. De 

doodstraf schaft steeds de andere straffen af. Wat logisch is. Het is onmogelijk om na de doodstraf nog 

een andere straf te ondergaan. Dit zou immers geen enkel effect meer hebben op de veroordeelde. 

 

Afdeling 2. Functies
508

 

 

283. Het opleggen van een straf kan verschillende doelstellingen bewerkstelligen. Een straf moet een 

algemeen afschrikkend effect hebben. Eveneens moet ze rechtvaardig zijn en ervoor zorgen dat de 

crimineel verandert en de mogelijkheid krijgt om zich te resocialiseren.
509

 Deze functies, vergelding en 

compensatie, worden hieronder verder besproken. 

 

§1. Afschrikking 

 

284. De afschrikkende functie van een straf dient als een waarschuwing voor het publiek om geen 

misdrijven te plegen. Eveneens heeft ze als doel het publiek te verbieden om het misdrijf na te bootsen 
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en eventueel garanties te bieden op bescherming indien het publiek zich onthoudt van het plegen van 

een misdrijf. Een voorbeeld is te vinden in de Koran: “En in vergelding is leven voor u, o mensen van 

begrip, zodat gij behouden zult worden.”
510

 Het is dus een preventieve maatregel, zowel ten aanzien 

van het individu als ten aanzien van de groep. Van belang hierbij is het feit dat de afschrikking 

(meestal) gebeurt in het openbaar. 

 

§2. Vergelding 

 

285. De vergelding is in een aantal verzen van de Koran terug te vinden. Ter illustratie volgen een 

tweetal voorbeelden: “En degenen die boze daden verrichten, de vergelding van het kwaad zal het 

gelijke daaraan zijn en de schaamte zal hen bedekken. Zij zullen niemand hebben om hen tegen Allah 

te beschermen. (En het zal zijn) alsof hun gezicht met de duisternis van de nacht bedekt ware. Dezen 

zullen de bewoners van het Vuur zijn, zij zullen daarin vertoeven.”
511

 en “Doch de vergelding van het 

kwade is het daaraan gelijke; maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij 

Allah. Voorzeker, Hij houdt niet van de onrechtvaardigen.”
512

 

 

§3. Resocialisatie 

 

286. Een straf kan ook als functie hebben de hervorming of genezing van de overtreder. Dit houdt in 

dat wanneer ze hun straf nu ondergaan, zij deze niet meer kunnen worden opgelegd in het hiernamaals. 

Voorbeelden uit de Koran zijn: “Waarlijk, berouw bestaat bij Allah alleen van degenen, die in 

onwetendheid kwaad doen en dan daarna berouw hebben. Dezen zijn het, tot wie Allah Zich met 

barmhartigheid wendt; en Allah is Alwetend, Alwijs.”
513

 en “Zij zullen uit het vuur willen komen, maar 

zij zullen er niet kunnen uitgaan en dit zal voor hen een blijvende straf zijn.”
514

 

 

§4. Compensatie 

 

287. Als laatste functie mag de compensatie in het kader van de vergelding niet ontbreken. De 

compensatie is vooral van belang inzake het bloedgeld.
515
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Hoofdstuk 7. Strafuitvoering 

 

Afdeling 1. Klassieke doctrine 

 

288. De Islamitische rechtsscholen zijn het eens over het noodzakelijk karakter van uitstel van 

executie indien de veroordeelde ziek is, indien het niet het juiste moment is of indien het slecht weer 

is.
516

 Wanneer een persoon veroordeeld is tot de doodstraf, geldt deze exceptie. Met betrekking tot de 

andere straffen geldt deze exceptie enkel indien de uitvoering op dat moment de dood tot gevolg kan 

hebben. Een zwangerschap brengt automatisch uitstel van executie met zich mee.
517

 Dit volgt uit de 

Soenna waar de Profeet de uitvoering schorste tot na het einde van de borstvoeding. De straf kan ofwel 

meteen na de bevalling worden uitgevoerd, ofwel pas twee jaar na de bevalling zodat de moeder haar 

kind borstvoeding kan geven. 

 

289. Wanneer iemand na zijn veroordeling geestesgestoord wordt, houden sommige rechtsscholen vast 

dat geen uitstel van executie kan worden verleend.
518

 Er is volgens hen slechts één uitzondering 

mogelijk. Dit is bij de Hudud-misdrijven waarbij de bekentenis het enige bewijs is in de zaak. Deze 

ratio legis volgt uit het feit dat de veroordeelde het recht heeft om zijn bekentenis in te trekken zowel 

voor als tijdens de uitvoering van de straf. 

 

Afdeling 2. Iran 

 

290. Door de rechter kan er enkel uitstel verleend worden voor de uitvoering van alle opvoedende of 

tuchtmaatregelen. Dit kan op verscheidene gronden plaatsvinden. Ten eerste wanneer de dader een 

blanco strafblad heeft, kan de rechter een aantal straffen voorwaardelijk uitstellen voor een proeftijd 

van twee tot vijf jaar.
519

 Ten tweede kan de rechtbank een deel of het geheel van de straf schorsen op 

grond van “de sociale gesteldheid en de achtergrond van de dader” en “de omstandigheden en de 

toestand waaronder de dader zijn misdrijf heeft gepleegd”.
520

 Dit is tevens voor een proeftijd van twee 

tot vijf jaar. Let wel op dat in alle andere gevallen de wet of de Sharia uitdrukkelijk de schorsing moet 

bepalen.
521
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291. Wat ook belangrijk is om voor ogen te houden, is het feit dat de schorsing van een straf het recht 

van het slachtoffer op een schadevergoeding niet aantast. Eerst moet de schade vergoed worden, dan 

pas kan de schorsing van de straf optreden.
522

 

 

Afdeling 3. Soedan 

 

292. De strafuitvoering kan in sommige gevallen belemmerd worden door de veroordeelde te 

vergeven.
523

 Pardonneren is echter niet mogelijk bij de uitvoering van een Hadd-straf. Het is wel 

mogelijk bij een Qisas-straf, maar dan enkel indien de dader door het slachtoffer of diens familie is 

vergeven. De uitvoering van de Tazir-straf kan geheel of gedeeltelijk gepardonneerd worden door een 

openbare autoriteit in overeenstemming met de strafrechtelijke procedure. 
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Hoofdstuk 8. Vrouwendiscriminaties 

 

293. Door het Islamitische recht worden vrouwen niet alleen als tweederangs burgers beschouwd, 

maar ook wordt hun bestaan genegeerd. Het meest opmerkzame is het feit dat ze enkel op één gebied 

gelijke rechten hebben bekomen: gelijke rechten op gevangenisstraffen, verbanning, foltering, 

vermoord worden en geslacht worden.
524

 

 

294. Discriminaties ten aanzien van vrouwen begint al vanaf hun puberteit.
525

 Een jongen is 

strafrechtelijk verantwoordelijk vanaf zijn vijftienjarige leeftijd, een meisje is dit al op haar negende 

verjaardag. Meisjes kunnen dus zes jaar sneller bestraft worden. Dit in tegenstelling tot hun 

erfenisrechten, de voogdij over de kinderen, het huwelijk, de echtscheiding, hun reismogelijkheden, ... 

Hiervoor moeten ze onder bescherming staan van een man. Maar om onderworpen te worden aan een 

straf zijn ze plots wel volwassen genoeg en verantwoordelijk voor hun daden. 

 

295. Uit de strafwetten blijkt duidelijk dat het leven van een vrouw slechts de helft waard is van dat 

van een man. Dit leidt vaak tot onvoorstelbare conclusies. Zo blijkt dat het leven van de vrouw minder 

waard is dan de anus van een man. In het Iraans Strafwetboek wordt het als volgt omschreven: “Het 

afbreken van het heupbeen, waardoor het slachtoffer geen controle meer zou hebben over zijn 

ontlasting, is reden tot het betalen van het smartengeld voor het gehele lichaam.”
526

 De anus van de 

man is dus evenwaardig aan het leven van twee vrouwen. Zo blijkt ook uit het artikel 441 van het 

Strafwetboek dat het verwijderen met de vinger van het maagdenvlies een reden is tot het betalen van 

het bloedgeld voor het gehele lichaam van een vrouw en tot het betalen van de bruidsschat.
527

 Dit 

laatste is natuurlijk logisch aangezien de vrouw haar maagdelijkheid is verloren en daardoor veel 

minder waard is. In het Westerse recht zou dit echter als verkrachting gedefinieerd worden. Hiervan is 

geen sprake in Iran. 

 

296. Een andere ongelijkheid tussen man en vrouw is te vinden in het vermoorden van een kind.
528

 Als 

de vader of de grootvader langs vaderszijde zijn kind of kleinkind vermoordt , dan zullen zij niet 

gestraft worden via Qisas. Zij zullen wel het bloedgeld moeten betalen als vergoeding aan de 

erfgenamen van de gestorvene en een Tazir-straf moeten ondergaan. Dit is echter niet het geval 

wanneer de moeder haar kind vermoordt. Zij zal wel via Qisas worden gestraft. 
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297. De bewijswaarde van een vrouw haar getuigenis duidt nogmaals op haar tweederangswaarde als 

mens. In de Koran wordt dit als volgt geciteerd: “(...) En roept van onder uw mannen twee getuigen en 

als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, 

zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. 

(...)”
529

 De Koranvers slaat echter enkel op financiële transacties. Toch is het door de Hadith 

doorgetrokken naar alle materies waar er gebruik wordt gemaakt van getuigen.
530

 Dit had echter niet 

mogen gebeuren aangezien de bedoeling van de Koran eerder aansluit bij het feit dat een vrouw 

vroeger niets afwist van financiële transacties, waardoor het beter was om twee vrouwen te hebben 

dan één. Deze conclusie kan afgeleid worden uit een andere Koranvers, namelijk “En betreffende 

degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, - laat ieder hunner 

vier maal in de naam van Allah zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt. En de vijfde maal zal 

hij zeggen: dat Allah`s vloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort. Maar het zal de straf van 

haar afwenden indien zij viermaal in de naam van Allah getuigt en zegt, dat hij tot de leugenaars 

behoort. En de vijfde maal zal zij zeggen: dat de toorn van Allah over haar zij als hij (haar man) de 

waarheid spreekt.”
531

 Hieruit blijkt duidelijk dat een vrouw haar eedaflegging bij de beschuldiging van 

overspel door haar echtgenoot meer waarde bezit als die van haar man.
532

 Maar dit is enkel het geval 

wanneer er geen getuigen aanwezig waren. 

 

298. Vrouwen worden ook bij de strafuitvoering gediscrimineerd. Dit gebeurt meer bepaald bij de 

steniging.
533

 Ten eerste worden zij niet gelijk behandeld in de Strafwet en in de rechtbanken. Hun 

getuigenissen bezitten niet dezelfde bewijswaarde als die van mannen. Ten tweede zijn vrouwen vaker 

het slachtoffer van oneerlijke processen. Zij zijn ongeletterd en zullen hierdoor sneller een bekentenis 

ondertekenen, hoewel ze geen idee hebben waarover het gaat. Ten derde worden getrouwde vrouwen 

door hun echtgenoot in de prostitutie geduwd, zodat zij de drugsverslaving van hun mannen kunnen 

bekostigen. Wanneer zij dan gearresteerd worden, worden ze inverdenkinggesteld van overspel en 

kunnen ze veroordeeld worden tot steniging. 
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Hoofdstuk 9. Actualiteit 

 

Afdeling 1. Algemeen 

 

299. Het Islamitische strafrecht wordt nog dagelijks toegepast. Vaak wordt dit door de Westerse 

wereld veroordeeld. Amnesty International en Human Rights Watch zijn de best gekende 

mensenrechtenorganisaties die zich inzetten voor de mensheid en de mensenrechten. De straffen die 

worden opgelegd in de moslimlanden die de Sharia volgen, zijn immers wrede, inhumane en 

vernederende straffen. Zij moeten hoe dan ook gestopt worden. Deze mensenrechtenorganisaties 

leveren daarom dagelijks een strijd tegen deze straffen. 

 

300. Recent verscheen er in de krant De Morgen het volgende artikel: “Taliban executeren „immoreel‟ 

koppel”.
534

 Het koppel was weggelopen om te trouwen. Het plan was om van Afghanistan naar Iran te 

vluchten en daar te trouwen. Bij hun terugkeer werden ze beschuldigd van immoreel gedrag en later 

werd door een raad van conservatieve geestelijken beslist dat ze moesten worden geëxecuteerd. De 

éénentwintigjarige jongen, Gul Pecha, en het negentienjarige meisje, Abdul Aziz, werden voor een 

moskee doodgeschoten. Dit gebeurde in het openbaar zodat zij als voorbeeld konden dienen. 

 

301. Ook uit Pakistan komt er nieuws over dit soort wanpraktijken.
535

 Op een videobeeld is te zien hoe 

een tienermeisje gegeseld wordt. Ze zou betrekking hebben gehad met een andere man dan haar 

echtgenoot. De vrouw smeekt hen om te stoppen. Pas na vierendertig zweepslagen stopt de 

bestraffing. Zij was pas zeventien jaar oud en haar bestraffing had plaats zonder een voorafgaandelijk 

proces. De zaak is echter gebaseerd op een vermoeden van een buurman. Op dit gebeuren is er massaal 

protest onstaan waarna het Pakistaanse Hooggerechtshof een onderzoek is gestart naar de 

videobeelden.
536

 Toch zal dit volgens Human Rights Watch niet veel veranderen. Ook al worden er 

rechterlijke bevelen uitgevaardigd, dit wil nog niet zeggen dat zij ook zullen worden opgevolgd. In 

Pakistan wordt het met de weken erger: meisjesscholen worden gesloten, vrouwen worden hard 

aangepakt wanneer ze zonder begeleiding naar de markt gaan, et cetera.  
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Afdeling 2. Iran 

 

§1. Doodstraf voor minderjarigen 

 

302. De doodstraf in Iran wordt ook op minderjarigen toegepast. Nochtans worden kinderen in het 

Strafwetboek uitgesloten van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
537

 Kinderen zijn diegene die de 

Sharia-volwassenheid nog niet hebben bereikt. Voor jongens is dit de periode voor de eerste 

zaadlozing en voor meisjes is dit de periode voor de eerste menstruatie.
538

 Het merendeel van de 

executies op minderjarigen doen zich voor op grond van een Hadd- of een Qisas-misdrijf. Van belang 

is op te merken dat een opzettelijke moord wordt afgehandeld in de privaatrechtelijke sfeer. De Iraanse 

staat zorgt dus enkel voor de faciliteiten om de oplossing van het conflict uit te voeren.
539

 

 

303. Op 15 juni 2005 werd Reza Alinejad veroordeeld tot de doodstraf op grond van het plegen van 

een moord.
540

 Op het moment van de feiten was hij zeventien jaar oud. Zijn straf was gebaseerd op de 

vergelding met als principe “oog om oog, tand om tand”. De feiten toonden aan dat het hier ging om 

wettige zelfverdediging. Dit werd echter niet aangenomen. De rechter was in deze zaak van mening 

dat Reza had kunnen vluchten van het dreigende gevaar waardoor zijn daad geen grond kon uitmaken 

van wettige zelfverdediging. Uit verdere informatie bleek dat hij een maand de tijd had gekregen om 

één biljoen rials bij elkaar te sprokkelen om zijn executie te voorkomen.
541

 Op 3 december 2008 werd 

hij vrijgelaten nadat de familie van het slachtoffer hun recht op vergelding had afgewezen na het 

ontvangen van het vastgelegde bloedgeld.
542

 In 2005 werden in totaal acht minderjarigen 

geëxecuteerd.
543

 Het kunnen er echter meer geweest zijn, maar daar zijn geen details over bekend. 

 

304. Op 20 september 2006 stonden twee minderjarigen op de lijst om te worden geëxecuteerd.
544

 Zij 

werden echter door de familie van het slachtoffer die het bloedgeld aanvaardde, gespaard. Minder 
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geluk hadden Majid Segound en Masoud Naghi Biranvand, zij werden op 11 mei 2006 

geëxecuteerd.
545

 Zij werden beschuldigd van het verkrachten, vermoorden en achterlaten van een 

twaalfjarige jongen in april 2006.
546

 

 

305. Op 7 juni 2007 werd Makwan Moloudzadeh veroordeeld voor de verkrachting van een 

dertienjarige jongen waarmee hij anale seks zou hebben gehad.
547

 Op het moment van de feiten was 

Makwan zelf maar dertien jaar oud. De rechter zijn beslissing volgde uit het geloof in zijn eigen 

kennis. Hoewel Makwan tijdens zijn proces volhield dat hij onschuldig was en de getuigen hun 

verklaringen hadden ingetrokken, concludeerde de rechter dat penetratie had plaatsgevonden en dat 

Makwan daarom ter dood veroordeeld moest worden. Deze veroordeling druist echter in tegen de 

Iraanse Strafwet, waar personen onder de vijftien jaar niet strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen 

gesteld worden voor hun daden.
548

 Eveneens is de straf verhoogd op grond van de rechter zijn kennis. 

De gebruikelijke straf is immers vierenzeventig zweepslagen wanneer een minderjarige anale seks 

heeft met een andere minderjarige.
549

 

 

306. In 2007 werd een jongeman die op het ogenblik van het plegen van het misdrijf zestien jaar oud 

was, in de gevangenis opgehangen.
550

 Op het moment van de executie was hij twintig jaar. Zijn familie 

werd van de executie niet op de hoogte gebracht. Bovendien moest ook een zeventienjarige hetzelfde 

lot ondergaan. Zijn naam was Sa‟id Qanbar Zahi. Zijn arrestatie, bekentenis, proces, veroordeling en 

uitvoering gebeurden in een aantal weken tijd.
551

 Er kan dus zwaar getwijfeld worden aan de 

voldoende mogelijkheid om zijn verdediging te staven. Dit alles vindt plaats, ondanks het feit dat in 

2003 door de Minister van Justitie, Ayatollah Shahrudi, een bevel werd uitgevaardigd waarin het 

verboden was om de doodstraf uit te spreken voor minderjarige criminelen.
552 Toch blijven rechters de 
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doodstraf opleggen. Zo blijkt uit de cijfers dat in 2007 ten minste acht minderjarigen zijn 

geëxecuteerd.
553

 

307. Ook Delara Darabi, een twintigjarige vrouw die op het moment van de feiten zeventien jaar was, 

is veroordeeld tot de doodstraf.
554

 Tijdens een diefstal, die ze samen met Amir Hossein Sotoudeh 

pleegt, vermoordt Amir Hossein een vrouw. Delara bekent echter de moord met in het achterhoofd de 

gedachte dat de doodstaf niet kan worden opgelegd aan een minderjarige. Ook als ze later haar 

bekentenis intrekt, blijft de doodstraf gelden. Opvallend is het feit dat Amir Hossein enkel een 

tienjarige gevangenisstraf moet ondergaan wegens medeplichtig zijn aan moord. Zowel Delara als 

Amir Hossein krijgen bij hun straf voor de moord een driejarige gevangenisstraf en vijftig 

zweepslagen voor de diefstal in combinatie met twintig zweepslagen voor hun onwettige relatie 

opgelegd. Uit een laatste bericht van Amnesty International blijkt dat Delara haar executie zou 

plaatsgevonden hebben op 18 april 2009 of op 20 april 2009.
555

 De uitvoering ervan kon enkel nog 

voorkomen worden door de acceptatie van de familie van het slachtoffer voor het betalen van het 

bloedgeld. Op het einde was slechts één lid van de familie onbeslist. Uit een krantenartikel blijkt dat 

ze is opgehangen op 1 mei 2009, hoewel zij op 19 april 2009 uitstel van executie had gekregen van de 

rechter voor twee maanden.
556

 
557

Niet alleen werd het uitstel niet gerespecteerd, maar ook de 

kennisgeving aan de advocaat en de familieleden gebeurde niet.
558

 Human Rights Watch denkt daarom 

dat de snelle en onwettige executie een poging was om het internationale protest te vermijden. 

 

308. In 2008 is Iran het enige land dat de doodstraf op acht minderjarigen heeft toegepast.
559

 Op dit 

moment zijn nog steeds minstens honderddertig minderjarige criminelen wachtende on death row.
560

 

Deze zaken worden vaak met inbreuk op het recht op een eerlijk proces gevoerd, waarbij hun familie 
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en hun advocaten geen weet hebben van de executie achtenveertig uur op voorhand.
561

 Hoewel de 

Iraanse regering op 16 oktober 2008 verklaarde om geen executies meer uit te voeren op personen 

jonger dan 18 jaar, kwam zij twee dagen later op deze verklaring terug.
562

 Ze verschuilde zich achter 

het argument dat de oplegging van de Qisas-straf plaatsvindt in de private sfeer. Het executeren van 

minderjarigen kan dus nog steeds uitgevoerd worden wanneer de familie van het slachtoffer erom 

vraagt. 

 

309. De zaak van Saeed Jazee is weer een ander geval.
563

 Hoewel de Minister van Justitie zelf in 2002 

een moratorium uitreikte voor de toepassing van de doodstraf op minderjarigen, keurde hij zelf de 

rechterlijke beslissing goed die de doodstraf oplegt aan Saeed Jazee. Gelukkig was het gevaar voor 

executie geweken nadat op 24 juli 2008 de familie van het slachtoffer de dader vergeven had.
564

 

 

310. Bahman Salimian werd veroordeeld tot de doodstraf na het vermoorden van zijn grootmoeder. 

Hijzelf bekende, maar stelde dat zijn grootmoeder zelfmoord wou plegen. Na dit te horen wou hij haar 

uit haar lijden verlossen. Op het moment van de feiten was hij vijftien jaar oud. De uitvoering zou 

plaatsvinden op 28 augustus 2008. Drie dagen ervoor hielden de justitiële autoriteiten het tegen.
565

 Het 

was hun bedoeling om de familieleden verder te laten discussiëren over het toestaan van een 

pardonnering. Dit werd echter niet bereikt, waarna Bahman zijn ouders op de hoogte werden gesteld 

van de executie die zou plaatsvinden op 5 februari 2009. Dit werd eveneens tegengehouden, maar nu 

door de Minister van Justitie. Amnesty International vreest echter dat de executie toch zal plaatsvinden 

op een latere datum.
566

 

 

311. Het laatste voorbeeld is de zaak van Abumoslem Sohrabi.
567

 Zijn leven is eveneens in gevaar na 

het plegen van een moord op zeventienjarige leeftijd. In december 2001 stak hij een vijfentwintigjarige 
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man neer die hem al meermaals had verkracht en die hem op dat moment nogmaals aan het 

lastigvallen was. Abumoslem verklaart dus ook dat het ging om wettige zelfverdediging. Dit werd 

echter niet aanvaard. Hij werd veroordeeld tot Qisas. 

 

312. De doodstraf, die wordt opgelegd in het geval van Qisas, zorgt eigenlijk voor een onderscheid.
568

 

De familie van het slachtoffer kan immers beslissen over leven en dood. Dit is echter in strijd met het 

gehanteerde gelijkheidsbeginsel in Iran. Enkel diegene die het geluk hebben dat de familie hen 

vergeeft, zullen blijven leven. De anderen worden gewoonweg geëxecuteerd. Dus ook als de familie 

van de dader niet in de mogelijkheid is om het bloedgeld te voldoen, zal de executie worden 

uitgevoerd. 

 

§2. Steniging 

 

313. Ook steniging wordt door Amnesty International zwaar bekritiseerd.
569

 Vanaf december 2002 

vaardigde de Minister van Justitie herhaaldelijk bevelen uit met een moratorium op het stenigen van 

mensen.
570

 Dit in afwachting van een permanente verandering in de Strafwet. Echter in september 

2003 werd er een wet goedgekeurd waar steniging als straf voor bepaalde misdrijven werd 

geïmplementeerd. Eveneens stelde Amnesty International vast dat, ook al was er een moratorium, de 

steniging als straf nog steeds werd opgelegd. Tot en met mei 2006 werden ze niet uitgevoerd. Vanaf 

dan zijn er weer gevallen bekend waar steniging effectief werd toegepast. 

 

314. In 2005 werd Fatemeh veroordeeld tot Qisas op grond van medeplichtigheid aan moord en tot 

steniging op grond van onwettige seksuele gemeenschap met een zekere Mahmoud.
571

 Haar man werd 

echter enkel gestraft met een gevangenisstraf van zestien jaar, eveneens op grond van 

medeplichtigheid aan moord. De dood van Mahmoud kwam er na een woordenwisseling tussen 

Mahmoud en Fatemeh haar man, waarna Fatemeh een touw rond de keel van Mahmoud bond wat 

leidde tot strangulatie. Zij beweerde echter dat het niet haar bedoeling was om Mahmoud te doden. Ze 

zou hem enkel na het verliezen van zijn bewustzijn vastbinden aan handen en voeten om hem zo over 

te leveren aan de politiediensten. Uit verdere informatie blijkt dat Fatemeh haar straf werd 
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veranderd.
572

 Na een nieuw proces werd ze niet schuldig bevonden aan overspel. Haar straf werd 

hierdoor omgezet in drie jaar gevangenisstraf voor de moord op Mahmoud met wie ze zogezegd een 

affaire had. 

 

315. In 2006 werd door Amnesty International bekendgemaakt dat zeven vrouwen het risico liepen om 

geëxecuteerd te worden door steniging. Zo was er Parisa. Zij werd gearresteerd in april 2004 terwijl ze 

aan het tippelen was. Na haar arrestatie bekende ze de feiten maar benadrukte ze dat haar echtgenoot 

haar in de prostitutie had gedwongen.
573

 Tijdens haar proces trok zij deze bekentenis in. Toch werd ze 

veroordeeld. Op 5 december 2006 werd ze uiteindelijk vrijgelaten na het krijgen van negenennegentig 

zweepslagen.
574

 

 

316. Ja‟far Kiani werd op 5 juli 2007 doodgestenigd. Zijn veroordeling was gebaseerd op het Hadd-

misdrijf Zina. De steniging werd uitgevoerd zelfs nadat de Minister van Justitie een bevel had 

uitgevaardigd waardoor alle executies werden bevroren. Human Rights Watch bekritiseert ook het feit 

dat Mokarrameh Ebrahimi, de vrouw waarmee Ja‟far Kiani twee kinderen heeft, veroordeeld is tot de 

doodstraf door steniging.
575

 De rechter zijn oordeel was niet gebaseerd op de verklaringen van vier 

ooggetuigen, noch op een bekentenis, maar enkel gesteund op zijn eigen kennis dat het feit zich had 

voorgedaan.
576

 Amnesty International benadrukt meermaals dat het doel van de steniging bestaat in het 

aanbrengen van ernstige pijn die uiteindelijk leidt tot de dood. Dit blijkt ook uit het Strafwetboek: “De 

grootte van de stenen bij een steniging moet niet zo groot zijn, dat de veroordeelde sterft, als hij door 

één of twee getroffen wordt en ze moeten ook niet zo klein zijn, dan men ze geen steen kan noemen.”
577

 

Momenteel riskeren nog minstens negen vrouwen en twee mannen de doodstraf via steniging.
578

 

 

317. Een ander voorbeeld is het geval waar in februari 2007 twee zussen, Zohreh en Azar Kabiri-niat, 

werden gearresteerd op verdenking van onwettige gemeenschap geuit door één van hun 
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echtgenoten.
579

 Eén maand na de arrestatie werden ze veroordeeld tot negenennegentig zweepslagen. 

Na zes maand maakte de echtgenoot van één van de zussen aanvullende beschuldigingen waardoor er 

een tweede proces volgde op meer ernstige gronden. Zij werden veroordeeld tot de doodstraf via 

steniging. De beslissing was volledig gebaseerd op de rechter zijn kennis. Hij meende dat het overspel 

voldoende was bewezen via de aanwezige videobeelden en de verklaringen gedaan door de zussen 

tijdens hun ondervragingen. Human Rights Watch benadrukt nogmaals dat zij gekant zijn tegen deze 

wrede, niet-humane praktijken. Uit verdere informatie blijkt dat hun straf niet geldig was en dat hun 

zaak opnieuw moet worden overgedaan.
580

 

 

§3. Ophanging 

 

318. Op 13 november 2005 werden twee mannen in het openbaar opgehangen door de Iraanse 

regering. Deze executie toont nogmaals het patroon aan om homoseksualiteit te vervolgen. Dit is 

echter in strijd met het recht op leven en het recht op privacy. Het patroon blijkt uit de volgende 

zaken.
581

 In september 2003 arresteerde de politie een groep mannen op een privé-bijeenkomst. Zij 

werden gearresteerd en vijf van hen zijn veroordeeld voor de participatie aan een corrupte 

bijeenkomst. Allen kregen ze een boete opgelegd. In juni 2004 organiseerde undercoveragenten 

bijeenkomsten via chatrooms waarna zij de aanwezigen arresteerden. Zo werd Amir tijdens zijn 

detentie gefolterd en veroordeeld tot honderd vijfenzeventig zweepslagen. In maart 2005 werden twee 

mannen ter dood veroordeeld na het zien van een videobeeld waarop zij samen te zien waren tijdens 

hun seksuele gemeenschap. 

 

319. Abdollah Farivar Moghaddam werd op 19 februari 2009 opgehangen.
582

 Dit is echter 

merkwaardig aangezien zijn initiële straf steniging was wegens het plegen van overspel tijdens zijn 

huwelijk. Zijn arrestatie was het gevolg van een klacht door een vader die Abdollah Farivar ervan 

beschuldigde een illegale affaire te hebben gehad met zijn dochter. Tijdens ondervragingen bekende 

hij de feiten, maar later trok hij ze terug in. Hij verklaarde immers bang te zijn geweest van de 

politiediensten nadat hij zijn eigen kind had verloofd in een tijdelijk huwelijk. Eveneens meende hij 

dat zijn affaire met haar legaal was en niet overspelig. Zijn familie werd de dag ervoor op de hoogte 

gesteld van het tijdstip van de ophanging. 
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§4. Amputatie 

 

320. In 2003 werden vier mannen veroordeeld wegens diefstal en gewapend optreden tegen het 

Islamitische regime.
583

 De rechter vond de amputatie van de rechterhand en de linkervoet de meest 

gepaste straf. Amnesty International is het hier echter niet mee eens. Ze zijn van mening dat iemand 

effectief gestraft dient te worden als die strafbare feiten pleegt. Dit mag echter geen wrede, inhumane 

en vernederende straf zijn. 

 

§5. Zweepslagen 

 

321. In een krantenartikel van 15 november 2003 werd gerapporteerd dat zeven vrouwen veroordeeld 

waren tot elk vijftig zweepslagen.
584

 De straf was gegrond op het feit dat ze geen respect hadden 

getoond voor de Heilige maand van de Ramadan. Ze reden immers rond in hun wagen waaruit luide 

muziek weerklonk. Na hun arrest hadden ze alle zeven bekend. 

 

§6. Oog om oog, tand om tand 

 

322. Bahrami Ameneh is het slachtoffer geweest van een zuuraanval vijf jaar geleden.
585

 Zij wil het 

principe van “oog om oog, tand om tand” laten toepassen op haar aanvaller. Vandaar dat deze man ook 

zijn zicht zal verliezen. De man in kwestie werd verliefd op haar, maar Bahrami ging niet in op zijn 

avances. In november 2004 was ze op weg naar de bushalte, wanneer ze plots zuur in haar gezicht 

kreeg. Ze werd blind en was zwaar gewond. Haar aanvaller, Majid Mohavedi, gaf zich een maand na 

de feiten aan. Bahrami koos voor de vergelding. Aangezien een vrouw in het Iraanse strafrecht maar 

de helft waard is, zag het ernaar uit dat de man slechts één oog zou verliezen. Doordat Bahrami echter 

de compensatie (gelijk aan twintig duizend euro) liet vallen, zal de man zuurdruppels krijgen in beide 

ogen en permanent blind worden. 
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Afdeling 3. Soedan 

 

§1. Doodstraf voor minderjarigen 

 

323. In Soedan is het mogelijk om minderjarigen op grond van een Hadd- en een Qisas-misdrijf te 

veroordelen tot de doodstraf. Het Strafwetboek bepaalt immers dat een volwassen persoon iemand is 

die de puberteit heeft bereikt en die vijftien jaar oud is.
586

 In 2003 werd een vijftienjarige jongen ter 

dood veroordeeld.
587

 In 2005 werden zowel Mohammed Jamal Gesmallah en als Imad Ali Abdullah 

geëxecuteerd.
588

 In 2008 leidde dit tot de ter dood veroordeling van één kind en minstens twee andere 

zaken zijn hangende.
589

 

 

§2. Zina 

 

324. Op 17 mei 2003 werd een veertienjarig ongetrouwd meisje, die negen maand zwanger was, 

veroordeeld tot honderd zweepslagen.
590

 De vaststelling van overspel volgde uit het feit dat het meisje 

ongetrouwd was, maar tegelijkertijd ook zwanger. Amnesty International merkt ook op dat overspel 

als misdrijf vaker tegen vrouwen wordt gebruikt dan tegen mannen. Vervolgens stelt Amnesty 

International vast dat vrouwen de zweepslagen meteen na hun veroordeling moeten ondergaan zonder 

dat er enig medisch onderzoek gebeurt. Dit is echter in strijd met het Strafwetboek. Vrouwen moeten 

immers geschikt zijn om hun straf te ondergaan. 

 

325. Een ander voorbeeld is Intisar Bakri Abdulgader.
591

 Zij werd veroordeeld tot honderd 

zweepslagen op grond van haar zwangerschap die plaatsvond buiten het huwelijk. De vader van haar 

kind werd echter niet opgepakt, noch veroordeeld voor overspel. 

 

326. Ook de doodstraf kan opgelegd worden als straf voor Zina. Dit is het geval waar het gaat om een 

getrouwd persoon.
592

 Op 13 februari 2007 werd Sadia Idriss Fadul veroordeeld tot de dood door 
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steniging. Op 6 maart 2007 onderging Amouna Abdallah Daldoum hetzelfde lot. Opnieuw wijst 

Amnesty International op het wrede en inhumane karakter van de straf. 

 

§3. Hiraba 

 

327. Mohamed Hassan Hamdan (toen zestien jaar oud) werd op 14 oktober 2003 veroordeeld tot de 

amputatie van het rechterhand samen met de amputatie van het linkerbeen op grond van Hiraba.
593

 

Deze straf is echter een soort van foltering en is daarom in strijd met de internationale mensenrechten. 
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Besluit 

 

328. Het principe “oog om oog, tand om tand” zorgt in het Islamitische recht vaak voor een vicieuze 

cirkel. Zo kan er een vete ontstaan tussen verscheidene families. Het zou zelfs kunnen leiden tot de 

uitroeiing van familieleden. Als de zoon uit de ene familie de zoon uit de andere familie vermoordt, 

waarna de familie van de vermoorde zoon de vergelding vraagt, kan de vader van de dader 

bijvoorbeeld een ander familielid uit woede vermoorden. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat de 

familie van het oorspronkelijke slachtoffer het bloedgeld niet had aanvaard, maar de vergelding had 

geëist. Toch kan het principe er eventueel ook voor zorgen dat een crimineel twee keer zal nadenken 

alvorens hij een ander iets aandoet. Het zou immers kunnen dat het iemand tegenhoudt een misdrijf te 

plegen door de gedachte dat hem net hetzelfde kan overkomen. 

 

329. De vrouwendiscriminaties die uitdrukkelijk staan ingeschreven in het Islamitische strafrecht zijn 

schrijnend. Zij zijn zowel in de klassieke doctrine als in Iran en Soedan veelvuldig aanwezig. Er is 

duidelijk geen sprake van gelijke rechten voor man en vrouw. De discriminaties zijn niet enkel terug te 

vinden op basis van geslacht, maar tevens op basis van seksuele geaardheid en ras. Dit is een spijtige 

conclusie aangezien gelijkheid voor de wet zelfs in de Koran is ingeschreven.
594

 Hoewel de Islam elke 

ongelijkheid wil weren, lijkt dit niet te lukken in het Islamitische recht. Dit is vooral te danken aan de 

paternalistische maatschappij die heerst in de meeste moslimlanden. 

 

330. De doodstraf is een straf die frequent wordt toegepast in het Islamitische strafrecht. Ze zorgt voor 

veel discussie tussen voor- en tegenstanders. Wanneer het echter om minderjarigen gaat, is de 

doodstraf voor de meerderheid een brug te ver. Het feit is dat ze vaak te pas en te onpas wordt 

uitgesproken. Zowel in Iran als in Soedan kunnen minderjarigen worden onderworpen aan de 

doodstraf. In Soedan is dit mogelijk vanaf vijftienjarige leeftijd. In Iran is de situatie zelfs erger. Daar 

worden meisjes vanaf hun negen jaar vaak als volwassenen beschouwd, in tegenstelling tot jongens 

die pas vanaf hun vijftien jaar volwassen zijn. Toch wordt niet altijd naar de leeftijd gekeken. De 

rechter beslist vaak naar zijn eigen geloof over het al dan niet schuldig zijn van een minderjarige aan 

een misdrijf. Dit leidt tot tragische situaties. 

 

331. Tenslotte lokt niet enkel de doodstraf voor minderjarigen hevige kritiek uit, maar leidt ook 

steniging tot schrijnende toestanden. Steniging als straf is vaak doodnormaal in de moslimlanden die 

het Islamitische strafrecht toepassen. Voor de Westerse wereld lijkt dit echter zeer wreed, inhumaan en 

vernederend. Toch mag er niet vergeten worden dat steniging ook in het Oude Testament werd 

toegepast. Pas in het Nieuwe Testament doet Jezus afstand van steniging. Dit doet hij via dit citaat: 
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“Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.”
595

 Dit toont dat aan 

de basis van de huidige Westerse maatschappij ooit diezelfde inhumane zaken stonden die ze vandaag 

verwerpt. Het Westerse rechtssysteem wordt nu echter vanuit een ander oogpunt bekeken waardoor 

het strafrecht aan de hedendaagse cultuur is aangepast. Maar de moslimlanden kunnen het Westerse 

strafrecht op hun beurt als inhumaan en wreed zien. De Westerse visie is niet altijd dé juiste. Tevens 

hebben deze straffen voor de moslimlanden een afschrikkend effect waardoor zij als een ideaal 

mechanisme worden beschouwd om de criminaliteit tegen te gaan. 
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