
dat de verdachte niet een keuze heeft gemaakt tegen het
leven van die personen maar heeft gedacht dat het zo’n
vaart niet zou lopen. Anders gezegd: wanneer onder die
omstandigheden wordt geschoten, worden kennelijk de
schouders opgehaald voor het leven van de personen in
wiens richting men schiet. De Hoge Raad achtte het
oordeel van het hof dan ook niet onbegrijpelijk:

‘Op grond hiervan heeft het Hof kennelijk geoordeeld
dat de verdachte zich op korte afstand van de andere
mannen bevond en zodanig was gepositioneerd dat
hij met het schieten in de richting van de Renault
Clio ook in de richting van de andere mannen heeft
geschoten en dat aldus de aanmerkelijke kans bestond
dat hij (een van) deze personen zou raken in vitale
delen met dodelijk gevolg, terwijl de verdachte door
op deze wijze op de parkeerplaats te schieten, klaar-
blijkelijk bewust die aanmerkelijke kans heeft aan-
vaard. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk.’
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Mishandeling door scrotum van hoofdagent vast te grij-
pen, nadat deze verdachte heeft aangehouden t.z.v. wild-
plassen (art. 304.2 Sr). Vastgrijpen van testikels aan te
merken als teweegbrengen van min of meer hevige onlust
veroorzakende gewaarwording aan lichaam?

Aantekening redactie

In HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2677 ging
de Hoge Raad in op de vraag wat onder mishandeling ex
artikel 300 Sr moet worden verstaan. De strafbaarstel-
ling van mishandeling in onder meer artikel 300 Sr
strekt ter bescherming van de lichamelijke integriteit.
Blijkens de wetsgeschiedenis is de aanvankelijke strafbe-
dreiging van artikel 300 Sr tegen hem ‘die door eenige
daad aan een ander opzettelijk ligchamelijk leed toe-
brengt of opzettelijk diens gezondheid benadeelt’ in de
loop van het wetgevingsproces vervangen door de straf-
baarstelling van ‘mishandeling’ teneinde – kort gezegd –
twijfels weg te nemen in verband met de taalkundige
juistheid van de uitdrukking ‘ligchamelijk leed’ en de
niet-strafbaarheid van bepaalde vormen van toebrengen
van lichamelijk leed. Niet blijkt echter van een wijziging
van opvatting ten aanzien van de reikwijdte van wat oor-
spronkelijk was omschreven als het opzettelijk toebren-
gen van lichamelijk leed of het opzettelijk benadelen van

de gezondheid. Gelet op dit een en ander moet onder
‘mishandeling’ in de zin van genoemde bepaling niet
alleen worden verstaan het aan een ander toebrengen
van lichamelijk letsel of pijn – zonder dat daarvoor een
rechtvaardigingsgrond bestaat – maar onder omstandig-
heden ook het bij een ander teweegbrengen van een min of
meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan
het lichaam.
Kon nu het hof in de hier te bespreken zaak oordelen
dat de verdachte een agent heeft mishandeld door zijn
hand tussen de benen van die agent te brengen en
vervolgens het scrotum van die agent vast te pakken? De
agent sprak in zijn verklaring niet over pijn of letsel. Hij
zei slechts: ‘Hij begon zich te verzetten. We zijn op de
grond gevallen. Ik ben bij mijn ballen gepakt. Ik kwam
niet los.’ Toch kwam het hof tot een bewezenverklaring
omdat het scrotum, een – naar algemeen bekend is – uit-
gesproken erogene zone en zeer gevoelige plek bij een
man, is vastgepakt en dus zo’n min of meer hevige
onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het
lichaam moet zijn veroorzaakt. Het hof kon zo oordelen
volgens de Hoge Raad:

‘Het Hof heeft onder meer vastgesteld dat de
verdachte [verbalisant 1] tijdens een worsteling bij
diens testikels heeft vastgegrepen, dat [verbalisant 1]
niet los kwam, dat de arm van de verdachte eerst
nadat verbalisant [verbalisant 2] daaraan met veel
kracht trok, tussen de benen van [verbalisant 1] van-
daan kwam, en dat de verdachte daarna nogmaals met
zijn hand richting de testikels van [verbalisant 1]
ging. Het hierop gebaseerde oordeel van het Hof dat
de verdachte aldus een min of meer hevige onlust
veroorzakende gewaarwording teweeg heeft gebracht
en dat hij [verbalisant 1] heeft mishandeld, is niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.’
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Beschadiging auto door met ijzeren staaf voorruit in te
slaan, nadat aangever n.a.v. eerdere woordenwisseling
met zijn auto op verdachte is afgereden (art. 350.1 Sr).
Eisen aan ‘ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding’
voor geslaagd beroep op noodweer
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