
 
 

Respons 

Nigeria: Straff for narkotikaforbrytelser 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Praktiserer Nigeria dødsstraff i narkotikasaker? 

• Er det ulike strafferammer for narkotikasaker i shari’a-kriminalrett i forhold til annet 
nigeriansk lovverk? 

• Praktiserer Nigeria dobbeltstraff i forhold til personer som returneres til hjemlandet 
etter å ha blitt straffet for narkotikaforbrytelser i utlandet? 

Praktiserer Nigeria dødsstraff i narkotikasaker? 
Ifølge en forskningsartikkel om narkotikaproblemet i Nigeria, har det vært dødsstraff for ulike 
narkotikaforbrytelser i landet i noen perioder – fra 1966 til 1975 (Klein 1999, s. 55) og fra 
1984 til 1986 (Klein 1999, s. 57-58). Siden 1986 har Nigeria hatt strenge straffer for alvorlige 
narkotikaforbrytelser, men ikke dødsstraff. Det er tatt til orde for å gjeninnføre dødsstraff for 
slike forbrytelser ved ulike anledninger (Klein 1999, s. 52; Bamidele 2008), men lovverket er 
ikke blitt endret. 

Er det ulike strafferammer for narkotikasaker i shari’a-kriminalrett i forhold til annet 
nigeriansk lovverk? 
Nei, det samme lovverket og de samme strafferammene gjelder for hele Nigeria i forhold til 
narkotikakriminalitet. Straffebestemmelsene for narkotikaforbrytelser er regulert i National 
Drug Law Enforcement Agency Decree av 1990. 

Narkotikaforbrytelser reguleres altså ikke av det normale straffelovverket i Nigeria, hvor det 
er visse regionale forskjeller både i hva som er straffbart og hva slags strafferammer som 
gjelder.1 

                                                 

 

Respons Nigeria: Praktiseres dødsstraff og dobbeltstraff for narkotikaforbrytelser begått i 
utlandet? 

1 Britiske kolonimyndigheter praktiserte ulike lovverk i ulike regioner av Nigeria. Straffelovverket i det 
muslimske nord var basert på klassisk shari’a-rett, mens det sørlige Nigeria hadde en annet straffelov. Etter 
Nigerias frigjøring i 1963 ble dette todelte systemet opprettholdt. Fra 1999 til 2003 gjeninnførte 13 nordlige 
delstater i Nigeria såkalte hadd-straffer, og det ble åpnet for at shari’a-domstoler kunne praktisere strafferett i 
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Praktiserer Nigeria dobbeltstraff i forhold til personer som returneres til hjemlandet 
etter å ha blitt straffet for narkotikaforbrytelser i utlandet? 
I 1990 innførte Nigeria tilleggsbestemmelser til lovverket som regulerer narkotika-
forbrytelser: 

1. The National Drug Law Enforcement Agency Decree 1990 is hereby amended as 
follows:-  

i. by inserting immediately after section 12 thereof a new section 12A, that is:- 

12A - (1) Any person whose journey originates from Nigeria without being detected of 
carrying prohibited narcotic or psychotropic substances but is found to have imported 
such prohibited narcotic drugs or psychotropic substances into a foreign country, 
notwithstanding that such a person has been tried or convicted for any offence of 
unlawful importation or possession of such narcotic drugs or psychotropic substances 
in that foreign country, shall be guilty of an offence under this subsection. 

(2) Any Nigerian citizen found guilty in any foreign country of an offence involving 
narcotic drugs or psychotropic substances and who thereby bring the name Nigeria 
into disrepute shall be guilty of an offence under this subsection. 

(3) Any person convicted of an offence under subsection (1) or (2) of this section shall 
be liable to imprisonment for a term of five years without an option of fine and his 
assets and properties shall be liable to forfeiture as provided by this Decree. 

ii. section 17 (3) thereof is hereby repealed (Decree № 33 1990). 

I henhold til nigeriansk lovverk kan dermed personer som har begått narkotikaforbrytelser i 
utlandet straffeforfølges i Nigeria for å ha brakt landets navn i vanry – uavhengig av om de er 
blitt straffeforfulgt for forholdet i utlandet. 

Danske og britiske utlendingsmyndigheter tok opp dette temaet med det nigerianske 
narkotikapolitiet NDLEA (National Drug Law Enforcement Agency) på en reise til Nigeria i 
september 2007. De fikk opplyst at disse bestemmelsene ble praktisert i perioden fra Decree 
№ 33 trådte i kraft og fram til 2001, men at NDLEA etter dette sluttet å straffeforfølge folk i 
Nigeria for å ha svertet landets navn ved å begå narkotikaforbrytelser i utlandet (Home 
Office/Udlændingestyrelsen 2008, s. 44). 

 
tillegg til familierett. Som nevnt ovenfor, er imidlertid dette irrelevant i forhold til narkotikaforbrytelser, siden 
disse er regulert av et annet regelverk som er felles for hele Nigeria. 
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En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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