Titel IV
Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid
Artikel 1:114
1. Niet strafbaar is een gedraging:
a. waartoe de dader door noodtoestand wordt gedwongen;
b. geboden door de noodzakelijke verdediging tegen de ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van lijf, eerbaarheid of goed van de dader zelf of een ander;
c. gepleegd ter uitvoering van een wettelijk voorschrift;
d. gepleegd ter uitvoering van een rechtmatig gegeven ambtelijk bevel;
e. gepleegd volgens algemeen aanvaarde regels van beroepsuitoefening;
f. gepleegd als algemeen aanvaard uitvloeisel van vrijwillige deelneming aan sport of
spel.
2. De verdediging, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt voorondersteld
noodzakelijk te zijn, behoudens voor zover het tegendeel blijkt, indien de aanrander
ten tijde van of direct voorafgaande aan de aanranding het misdrijf van artikel 2:65
begaat of heeft begaan, met dien verstande dat onder het in dat artikel bedoelde begrip ‘besloten erf’ voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, wordt verstaan
de onmiddellijke nabijheid van de woning.
Artikel 1:115
Niet strafbaar is hij die een gedraging pleegt:
a. die hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend;
b. waartoe hij door psychische overmacht wordt gedrongen;
c. die door het onmiddellijk gevolg van een hevige gemoedsbeweging door een wederrechtelijke aanranding veroorzaakt, de grenzen van de noodzakelijke verdediging tegen de ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van lijf, eerbaarheid of
goed van hem of een ander overschrijdt;
d. indien hij te goeder trouw kan menen dat hij handelt ter uitvoering van een rechtmatig gegeven ambtelijk bevel, waarvan de nakoming binnen zijn kring van zijn
ondergeschiktheid is gelegen;
e. indien hij handelt ten gevolge van verontschuldigbare dwaling met betrekking tot
de feiten of het recht;
f. indien bij hem alle schuld daaraan ontbreekt.
Artikel 1:116
Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere
ambtsplicht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht,
gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, wordt de op het feit gestelde
gevangenisstraf met een derde verhoogd en wordt de op het feit gestelde geldboete
verhoogd naar de naasthogere categorie.

Artikel 1:117
De op een misdrijf gestelde tijdelijke gevangenisstraf wordt met een derde verhoogd en de op het feit gestelde geldboete wordt verhoogd naar de naasthogere categorie, indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf of geldboete wegens een
soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan. De termijn van vijf jaren wordt
verlengd met de tijd waarin de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen.
Artikel 1:118
Als misdrijven welke soortgelijk zijn aan elkaar worden in elk geval aangemerkt:
a. de misdrijven omschreven in de artikelen 2:20, 2:123, 2:169 tot en met 2:172,
2:175 tot en met 2:182, 2:184 tot en met 2:188, 2:235, tweede lid, 2:288, tot en met
2:291, 2:294, 2:295, 2:298 tot en met 2:302, 2:305 tot en met 2:319, 2:328, 2:329,
2:348, 2:349, 2:355, 2:382, 2:397, 2:398, 2:404 en 2:405;
b. de misdrijven omschreven in de artikelen 2:1, 2:24 tot en met 2:26, 2:33 tot en met
2:35, 2:82, 2:134, 2:135, 2:259 tot en met 2:265, 2:267, 2:270, 2:273 tot en met
2:276, 2:365, 2:366, 2:377 en 2:378;
c. de misdrijven omschreven in de artikelen 2:27 tot en met 2:29, 2:36, 2:37, 2:223
tot en met 2:230;
d. de misdrijven omschreven in de Landsverordening verdovende middelen (AB
1990 no. GT 7);
e. de misdrijven omschreven in de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3) en de
Wapenverordening (AB 1998 no. GT 4).

