
 
 

Respons 

Nigeria: Strafferamme for voldtekt i shari’a-strafferett 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Følger det av shari’a slik den praktiseres i Nord-Nigeria at man kan risikere å bli 
halshugget eller hengt dersom man har voldtatt en kvinne? 

 

Voldtekt er straffbart innenfor shari’a-rett, men ikke ved halshugging eller hengning. Yahaya 
Yunusa Bambale, universitetsforeleser i shari’a-rett ved det juridiske fakultetet ved Ahmadu 
Bello-universitetet i Zaria i Nigeria, skriver følgende om voldtekt i shari’a-rett slik den 
praktiseres i Nigeria: 

Forcible Zina (rape) 
[…] the one who commits the rape will be punished by stoning to death if married or 
married before, or by 100 lashes if unmarried plus one year in exile (now substituted 
with imprisonment). 

 In addition, the one raped will receive damages as compensation. 

[…] 

Where the woman dies by reason of rape, Hadd and compensation (in form of diyyah) 
are due as punishment of the culprit. Malik related that Abd al-Malik ibn Marwan 
gave a judgement where a rapist had to pay the raped woman her bride-price. It 
explains thus: 

What is done in our community about the man who rapes a women, virgin or 
non-virgin, if she is free, is that he must pay the bride-prices of the like of her. 

The Hadd punishment is such cases is applied to the rapist, and there is no 
punishment applied to the raped woman (Bambale 2003, s. 39-40). 

Voldtekt straffes altså med steining eller pisking. Offeret mottar i prinsippet erstatning, og blir 
ikke straffet for seksuell omgang utenom ekteskap, så lenge retten er overbevist om at hun ble 
tvunget. 
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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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