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Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara
We besteden deze keer uitgebreid aandacht aan de” ‘wet op de
zelfverdediging’. De meesten onder ons volgen Jiu Jitsu bij wijze van
sport, toch zou het wel eens kunnen dat we ooit in een situatie
verzeilen waarbij zelfverdediging nodig is. Wat zegt nu de wet?
Vergeet ook niet onze jaarlijkse club barbeque die zal doorgaan
zaterdag 19 juni 2010.

De redactie

Inschrijvingen mogelijk bij Yvan, Ann of één der clubleden

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad
stuur het door naar onderstaande email.
Email: tommy.hoebregs@telenet.be

De wet op de zelfverdediging (art 416 en 417 Strafwetboek).
Art. 416 zegt:
Er is noch misdaad, noch wanbedrijf, wanneer de doodslag, de
prij
verwondingen
en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak
van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander.
Om een “wettige zelfverdediging” te kunnen inroepen moet men eigenlijk
de hierna omschreven principes in acht nemen.
Men kan het beste deze “balans” afwegen met gebruik te maken van de 2
navolgende geheugensteuntjes die recht tegenover elkaar moeten gesteld
worden
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Bespreking:
Volgende punten dienen te worden vervuld bij een aanval :
De aanval moet onwettig zijn, gepaard gaan met onafwendbaar geweld en
moet tegen personen gericht zijn.
Dit houdt in dat de aanval de integriteit van een persoon moet raken. Het
moet hier niet noodzakelijk gaan om de integriteit van de eigen persoon.
Ook aanslagen tegen andere personen mogen worden afgeweerd. Onder de
persoonlijke integriteit worden ook de vrijheid en de eerbaarheid
aanschouwd.
Volgende punten dienen te worden vervuld bij de verdediging:
De verdediging moet ogenblikkelijk zijn.
Dus de verdediging moet opgenomen worden voor of tijdens de aanval, niet
erna. Hier worden zodoende de wraaknemingen geweerd.
De verdediging moet evenredig zijn met de aanval.
Met andere woorden: het aangewende geweld moet evenredig zijn in
verhouding met het geweld die gebruikt is bij de aanval. (bv.: Het is niet
omdat iemand een vuistslag toegediend krijgt dat u de dader mag
neerschieten.)

De verdediging moet noodzakelijk zijn.
Er mag dus geen andere manier bestaan om de aanval te kunnen afwenden.
(bv.: u wordt aan de deur van uw woning aangevallen en u kan de aanval
afwenden door gewoon uw deur dicht te doen.)
LET OP !!! Verdediging van materiële goederen is hier dus niet toepasselijk.
Art. 417 zegt:
Onder de gevallen van ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging worden
de twee volgende gevallen begrepen:
Wanneer de doodslag gepleegd wordt, wanneer de verwondingen of de
slagen toegebracht worden bij het afweren, bij nacht, van de inklimming of
de braak van afsluitingen, muren of toegangen van een bewoond huis,
appartement of de aanhorigheden ervan, behalve wanneer blijkt dat de
dader niet kon geloven aan een aanranding van personen, hetzij als
rechtstreeks doel van hem die poogt in te klimmen of in te breken, hetzij als
gevolg van de weerstand welke diens voornemen mocht ontmoeten
Wanneer het feit plaats heeft bij het zich verdedigen tegen de daders van
diefstal of plundering die met geweld tegen personen wordt gepleegd
Bespreking:
In dit artikel wordt de noodzaak tot de wettige zelfverdediging of noodweer
besproken.
1. de nachtelijke afwering van inklimming, of dergelijke, in een bewoond
huis Hier wordt de nacht als een voorwaarde omschreven. “De nacht” houdt
hier de periode in gaande van 1u. na zonsondergang tot 1u. voor de
zonsopgang
De persoon die zich bij een nachtelijke inklimming verdedigt zal hier moeten
kunnen geloven hebben dat het om een aanranding van personen zou gaan.
De algemene regel dat de wettige verdediging slechts kan slaan op personen
en niet op goederen blijft ook hier van kracht
2. en de verdediging tegen diefstal met geweld of plundering tegen
personen
Voor de diefstal te voltrekken moet er geweld worden aangewend
Dat geweld moet gericht zijn tegen personen (bv.: dus niet een deur
openstampen, wel u in de hal opzij duwen om te kunnen passeren.)
Hier wordt het bestanddeel “nacht” niet meer vereist

