
 

Respons Nigeria: Praktisering av dødsstraff for alvorlige forbrytelser 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 26. SEPTEMBER 2012 1 

 

 

 

Respons 

Nigeria: Praktisering av dødsstraff for alvorlige 
forbrytelser 
 

Problemstilling/spørsmål: 

 Kan personer som har begått alvorlige forbrytelser i Nigeria risikere å bli idømt 
dødsstraff? 

 Blir dødsdommer satt ut i live? 

Kan personer som har begått alvorlige forbrytelser i Nigeria risikere å bli idømt 
dødsstraff? 

Det kan idømmes dødsstraff for flere alvorlige forbrytelser i Nigeria. For noen forbrytelser er 
dessuten dødsstraff obligatorisk. I en Amnesty-rapport om dødsstraff fra oktober 2008 heter 
det følgende: 

The death penalty is allowed in Nigeria under several sets of federal and state laws 
which operate alongside each other: 

 the Penal Code and accompanying Criminal Procedure Code (CPC),150 
applicable in the 16 northern states; 

 the Criminal Code and accompanying Criminal Procedure Act (CPA),151 
applicable in southern states; 

 the federal Robbery and Firearms (Special Provisions) Act; 

 Shari’a penal legislation in 12 northern states. 

The Criminal Code and Penal Code were enacted as federal laws and each state has 
re-enacted their provisions as state laws. Most offences fall under state jurisdiction. 

Under Nigeria’s penal legislation, the following crimes carry a mandatory death 
sentence: treason; homicide; murder and culpable homicide punishable with death; 
and armed robbery. Under the Robbery and Firearms Act, anyone found guilty of 
robbery and armed with firearms, in the presence of an armed person, or causing 
violence or wounds, will be sentenced to death. In addition, under the Shari’a penal 



 

Respons Nigeria: Praktisering av dødsstraff for alvorlige forbrytelser 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 26. SEPTEMBER 2012 2 

 

codes, rape, sodomy and adultery are also punishable with death (Amnesty 2008b, s. 
41). 

Amnesty har rapportert at de seks nigerianske delstatene Abia, Akwa Ibom, Anambra, 
Ebonyi, Enugu og Imo utvidet strafferammen i 2010 til dødsstraff også for kidnapping 
(Amnesty 2011). I juni 2011 ble det innført dødsstraff også for terrorhandlinger som fører til 
dødsfall (Amnesty 2012). 

I rapporten om dødsstraff blir det opplyst at det pr. februar 2008 satt 736 dødsdømte i 
nigerianske fengsler, av disse var 11 kvinner. Dødsdommene var hovedsakelig avsagt i 
mordsaker (rundt 53 %), for væpnet ran (38 %) og ran (9 %). Minst 40 av de dømte var under 
18 da de begikk forbrytelsen de er dømt til døden for (Amnesty 2008b, s. 6). Ved utgangen av 
2011 satt 982 dødsdømte i Nigeria, hvorav 16 kvinner (Amnesty 2012). 

Blir dødsdommer satt ut i live? 

Amnesty avdekket i 2008 at det på delstatsnivå faktisk er blitt utført flere henrettelser i 
Nigeria, på tross av at sentralmyndighetene hevder at det ikke er blitt henrettet noen siden 
2002: 

In December Amnesty International and Nigerian NGOs uncovered evidence of at 
least seven executions by hanging carried out in 2006 in Kaduna, Jos and Enugu 
prisons, although on 15 November 2007, a Nigerian government representative at the 
UN had stated "we have not carried out any capital punishment in recent years in 
Nigeria". After Amnesty International revealed its findings, a Kano state official 
confirmed to the BBC that the executions had taken place. Nigeria has not officially 
reported any executions since 2002 (Amnesty 2008a). 

Det er ikke rapportert om henrettelser i Nigeria fra 2008 fram til utgangen av 2011 (Amnesty 
2009, 2010, 2011, 2012). Det kan imidlertid ikke utelukkes at henrettelser har skjedd lokalt, 
uten at nigerianske sentralmyndigheter har kjennskap til det eller rapportert om det. I 
Amnestys siste årlige rapport opplyses det at Nigerias justisminister og føderale statsadvokat i 
oktober 2011 erklærte at Nigeria har innført et offisielt moratorium (midlertidig stans) av 
henrettelser, men dette har ikke blitt skriftliggjort av nigerianske myndigheter (Amnesty 
2012). 

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder 
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.  
 
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, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.    
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 
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