vonnis nr.

Strafzaken over: 2014
Datum uitspraak: 26 september 2014
Tegenspraak
Parketnummer: 560.00007/14

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURACAO
MEERVOUDIGE MILITAIRE KAMER

STRAFVONNIS

in de zaak tegen de verdachte:
Shurendy Shadiro Girigorio MARTINA
geboren op 3 december 1993 te Cura((ao,
wonende in Cura((ao,
thans alhier gedetineerd.

1. Onderzoek van de zaak
Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 12 september 2014. De
verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. S.P. Osepa.

De officier van justitie, mr. M.L.A. Angela, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter
zake van feit 1 primair en feit 2 primair te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur
van drie jaren, met aftrek van voorarrest.
De raadsman heeft ten aanzien van feit 1 en feit 2 bewijsverweren gevoerd, hetgeen
volgens de verdediging tot vrijspraak dient te leiden.

2. Tenlastelegging
Aan de verdachte is, met inachtneming van de gevorderde en toegewezen wijzigingen,
tenlastegelegd:
feit 1
primair

doodslag
dat hij, in of omstreeks de periode vanaf 9 juli 2014 tot en met 30 juli 2014 in Cura<;ao, opzettelijk een persoon
genaamd lshtarr Nicasia van he! Ieven heel! beroofd, immers heel! hij, verdachte, opzettelijk, met een pistool,
althans vuurwapen, die Nicasia door/in de rug en/of nek(regio), althans he! bovenlichaam, geschoten, waardoor
die Nicasia hersenletsel heel! bekomen, ten gevolge waaNan die Nicasia op 30 juli 2014 in Cura~ao is overladen
(artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht);
subsidiair
indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen
leiden
zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend gepleegd door militair op mllitair
dat hij, op of omstreeks 9 juli 2014, althans een tijdstip in of omstreeks de maand juli 2014, in Cura~ao, aan een
persoon genaamd lshtarr Nicasia opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten hersenletsel, heel! toegebracht,
door die Nicasia opzettelijk met een pistool, althans vuurwapen, door/in de rug en/of nek(regio), althans he!
bovenlichaam, te schieten, tengevolge waaNan die Nicasia op 30 juli 2014 in Cura<;ao is overladen, hebbende
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hij, verdachte, als militair voormeld misdrijf gepleegd tegen die Nicasia, terwijl die Nicasia toen militair was,
althans terwijl die Nicasia toen bij of ten behoeve van de krijgsmacht werkzaam was (artikel 302 lid 1 en 2 jo 309
Wetboek van Strafrechtjo 141 Wetboek Militair Strafrecht);
meer subsidiair
indian het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen
leiden gepleegd door militair op militair
mishandeling de dood ten gevolge hebbend
dat hij, op of omstreeks 9 juli 2014, althans een tijdstip in of omstreeks de maand juli 2014, in Curacao,
opzettelijk mishandelend een persoon genaamd lshtarr Nicasia met een pistool, althans vuurwapen, in/door de
rug en/of nek(regio), althans he! bovenlichaam, heeft geschoten, waardoor die Nicasia hersenletsel heeft
opgelopen, tengevolge waarvan die Nicasia op 30 juli 2014 in Curacao is overladen, hebbende hij, verdachte, als
militair voormeld misdrijf gepleegd tegen die Nicasia, terwijl die Nicasia toen militair was, althans terwijl die
Nicasia toen bij of ten behoeve van de krijgsmacht werkzaam was (artikel 300 lid 3 jo lid 1 Wetboek van
Strafrecht jo 141 Wetboek Militair Strafrecht);
nog meer subsidiair
indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen
leiden
dood door roekeloze schuld
dat hij, in of omstreeks de periods vanaf 9 juli 2014 tot en met 30 juli 2014 in Curagao, als militair, in de rang van
milicien der tweede klasse bij de Curacaose Militie, en als zodanig in de uitoefening van enig ambt of beroep;
roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend;
al dan niet, onder invloed van alcoholhoudende drank, althans na he! gebruik van een hoeveelheid
alcoholhoudende drank, te weten drie a vier cups Whisky Cola en/of in strijd met de voor hem geldende
dienstvoorschriften en/of zonder dat daartoe he! commando c.q. de opdracht door een meerdere was afgegeven
en/of zonder noodzaak:
een patroonmagazijn met scherpe patronen in zijn, verdachte's, dienstpistool, een Clock 17, heeft geplaatst
en/of;
heUeen dienstpistool, terwijl in een besloten ruimte, te weten he! wachtgebouw te Marinekazerne Suffisant, ter
hand heeft genomen, zonder he! in een veilige richting, in he! bijzonder jegens lshtar Nicasia, met gestrekte
vinger langs de beugelkrop, te houden en/of zonder te kijken c.q. controleren of de patroonmagazijn er in zat
en/of zonder de patroonmagazijn te verwijderen en/of;
(vervolgens) de slade van heUeen pistool, al dan niet, onderwijl met de vinger aan de trekker, naar achteren
heeft getrokken en he!, ongeleid, naar voren heeft Iaten gaan c.q. schieten en/of;
(daarbij) de loop van heUeen pistool open/of in de richting en/of buurt en/of directe nabijheid van lshtar Nicasia,
althans niet in een jegens lshtar Nicasia veilige richting, die zich op relatief korle afstand van en met de rug naar
hem, verdachte, in voormeld wachtgebouw bevond, heeft gericht c.q. gehouden en/of;
(daarbij) de trekker van heUeen pistool heeft overgehaald en/of beroerd en/of aangeraakt;
waarbij/waardoor de met dat pistool afgevuurde kogel c.q. schot lshtar Nicasia in he! lichaam heeft geraakt,
waardoor he! aan zijn, verdachte's, schuld te wijten is dat die lshtar Nicasia, zodanig lichamelijk letsel heeft
bekomen, dat die lshtar Nicasia aan de gevolgen daarvan op 30 juli 2014 is overladen (artikel 307 lid 2 jo 309
van he! Wetboek van Strafrecht);
uiterst subsidiair

2

Strafzaken over: 2014
Datum uitspraak: 26 september 2014
Tegenspraak
Parketnummer: 560.00007/14

vonnis nr.

indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen
Ielden
dood door schuld
dat hij, in of omstreeks de periode vanaf 9 juli 2014 tot en met 30 juli 2014 in Curacao, als militair, in de rang van
milicien der tweede klasse bij de Curacaose Militia, en als zodanig in de uitoefening van enig ambt of beroep;
grovelijk, althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of nalatig;
at dan niet, onder invloed van alcoholhoudende drank, althans na het gebruik van een hoeveelheid
alcoholhoudende drank, te weten drie a vier cups Whisky Cola en/of in strijd met de voor hem geldende
dienstvoorschriften en/of zonder dat daartoe het commando c.q. de opdracht door een meerdere was afgegeven
en/of zonder noodzaak:
een patroonmagazijn met scherpe patronen in zijn, verdachte's, dienstpistool, een Clock 17, heeft geplaatst
en/of;
heVeen dienstpistool, terwijl in een besloten ruimte, te weten het wachtgebouw te Marinekazerne Suffisant, ter
hand heeft genomen, zonder het in een veilige richting, in het bijzonder jegens lshtar Nicasia, met gestrekte
vinger tangs de beugelkrop, te houden en/of zonder te kijken c.q. controleren of de patroonmagazijn er in zat
en/of zonder de patroonmagazijn te verwijderen en/of;
(vervolgens) de slede van heVeen pistool, at dan niet, onderwijl met de vinger aan de trekker, naar achteren
heeft getrokken en het, ongeleid, naar voren heeft Iaten gaan c.q. schieten en/of;
(daarbij) de loop van heVeen pistool open/of in de richting en/of buurt en/of directe nabijheid van lshtar Nicasia,
althans niet in een jegens lshtar Nicasia veilige richting, die zich op relatief korte afstand van en met de rug naar
hem, verdachte, in voormeld wachtgebouw bevond, heeft gericht c.q. gehouden en/of;
(daarbij) de trekker van heVeen pistool heeft overgehaald en/of beroerd en/of aangeraakt;
waarbij/waardoor de met dat pistool afgevuurde kogel c.q. schot lshtar Nicasia in het lichaam heeft geraakt,
waardoor het aan zijn, verdachte's, schuld te wijten is dat die lshtar Nicasia, zodanig lichamelijk letsel heeft
bekomen, dat die lshtar Nicasia aan de gevolgen daarvan op 30 juli 2014 is overladen (artikel 307 lid 1 jo 309
van het Wetboek van Strafrecht);
felt 2
primair

opzettelijk niet opvolgen van dlenstvoorschriften de dood ten gevolge hebbend
dat hij, als militair, in de rang van milicien der tweede klasse bij de Curacaose Militia, op of omstreeks 9 juli 2014,
althans op een tijdstip in of omstreeks de maand juli 2014, in Curacao, opzettelijk:
het dienstvoorschrift Handboek Militair (HB 2-1352) en/of het dienstvoorschriftVS 7-511 Pistool Clock 17, beide,
handelend over het pistool Glock 17, waarin in, respectievelijk, hoofdstuk 16, onder 16.3 "veiligheidsregels" en
pagina 0-00-5 onder "veiligheidsregels", onder meer, is voorgeschreven, dat:
voordat de veiligheidsmaatregelen worden genomen het wapen door de gebruiker dient te worden behandeld
also! het gel aden is, omdat uitwendig niet te zien is of het ontladen is en/of;
wanneer de gebruiker niet overtuigd is van de toestand waarin zijn wapen verkeert, lees geladen, half geladen of
ontladen, hij de veiligheidsmaatregelen moe! nemen en/of;
het verboden is zonder noodzaak op iemand te richten en/of;
bij het ter hand nemen en/of in ontvangst nemen en/of voor het in gebruik nemen van het wapen de gebruiker
eerst de veiligheidsmaatregelen moet nemen en/of;
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bij het nemen van de veiligheidsmaatregelen (achtereenvolgens):
het wapen in veilige richting, met de vinger gestrekt langs de beugelkrop, moet wijzen en/of worden gehouden
en/of;
de patroonmagazijn, indian deze geplaatst is in het wapen, uit het wapen moet worden genomen en op
aanwezigheid van munitie moet worden gecontroleerd en/of;
de slede naar achteren moet worden getrokken en/of;
moet worden gecontroleerd of de kamer leeg is en/of;
de slede onder geleide naar voren moet Iaten gaan, waarna het wapen afgedrukt moet worden en/of de trekker
moet worden overgehaald en/of;
het dienstvoorschrift Orderboek commandant Suffisant, waarin in hoofdstuk 7000, punt 7008, over gebruik van
alcoholhoudende drank en/of punt 7014 over bewapening, is voorgeschreven, dat het voor aile
wachtfunctionarissen ten strengste verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken en/of het pistool noch
geladen, noch gevuld is;
niet heeft opgevolgd, hierin bestaande dat hij, verdachte (in de hieronder weergegeven volgorde):
onder invloed van alcoholhoudende drank, althans na het gebruik van een hoeveelheid alcoholhoudende drank,
te weten drie a vier cups Whisky Cola:
zonder dat daartoe het commando c.q. de opdracht door een meerdere was afgegeven, een patroonmagazijn
met scherpe patronen in het dienstvuurwapen, een pistool Clock 17, verder pistool, heeft geplaatst en/of;
het pistool, terwijl in een besloten ruimte, te weten het wachtgebouw te Marinekazerne Suffisant, ter hand heeft
genom en en/of vastgehouden en wei zonder het in een veilige richting, in het bijzonder jegens lshtar Nicasia,
en/of met gestrekte vinger langs de beugelkrop, te houden en/of zonder te kijken c.q. controleren of de
patroonmagazijn er in zat en/of zonder de patroonmagazijn te verwijderen en/of;
(vervolgens) de slade van het pistool, al dan niet, onderwijl met de vinger aan de trekker, naar achteren heeft
getrokken en het, ongeleid, naar voren heeft Iaten gaan c.q. schieten en/of;
(daarbij) de loop van het pistool op en/of in de richting en/of buurt en/of directe nabijheid van lshtar Nicasia,
althans niet in een jegens lshtar Nicasia veilige richting, die zich op relatief korte afstand van en met de rug naar
hem, verdachte, in voormeld wachtgebouw bevond, heeft gericht c.q. gehouden en/of;
(daarbij) de trekker van het pistool heeft overgehaald en/of beroerd en/of aangeraakt;
waarbij/waardoor de met dat pistool afgevuurde kogel lshtar Nicasia heeft getroffen, terwijl daarvan
levensgevaar voor lshtar Nicasia zelf en/of een of meer andere(n) aanwezigen in voormeld wachtgebouw, te
duchten is geweest en welk feit c.q. schot, uiteindelijk, op 30 juli 2014, de dood van die Nicasia ten gevolge heeft
gehad (artikel136 sub 3 en 4 Wetboek Militair Strafrecht);
subsidiair
indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen
lei den
culpoos niet opvolgen van dienstvoorschriften de dood ten gevolge hebbend
dat hij, als militair, in de rang van milicien der tweede klasse bij de Cura9aose Militie, op of omstreeks 9 juli 2014,
althans op een tijdstip in of omstreeks de maand juli 2014, in Cura9ao, grovelijk, althans aanmerkelijk
onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of nalatig:
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het dienstvoorschrift Handboek Militair (HB 2-1352) en/of het dienstvoorschrift VS 7-511 Pistool Clock 17, beide,
handelend over het pistool Glock 17, waarin in, respectievelijk, hoofdstuk 16, onder 16.3 "veiligheidsregels" en
pagina 0-00-5 onder "veiligheidsregels", onder meer, is voorgeschreven, dat:
voordat de veiligheidsmaatregelen worden genomen het wapen door de gebruiker dient te worden behandeld
alsof het geladen is, omdat uitwendig niet te zien is of het ontladen is en/of;
wanneer de gebruiker niet overtuigd is van de toestand waarin zijn wapen verkeert, lees geladen, half geladen of
ontladen, hij de veiligheidsmaatregelen moet nemen en/of;
het verboden is zonder noodzaak op iemand te richten en/of;
bij het ter hand nemen en/of in ontvangst nemen en/of voor het in gebruik nemen van het wapen de gebruiker
eerst de veiligheidsmaatregelen moet nemen en/of;
bij het nemen van de veiligheidsmaatregelen (achtereenvolgens):
het wapen in veilige richting, met de vinger gestrekt langs de beugelkrop, moet wijzen en/of worden gehouden
en/of;
de patroonmagazijn, indien deze geplaatst is in het wapen, uit he! wapen moet worden genomen en op
aanwezigheid van munitie moet worden gecontroleerd en/of;
de slede naar achteren moet worden getrokken en/of;
moet worden gecontroleerd of de kamer leeg is en/of;
de slede onder geleide naar voren moet Iaten gaan, waarna het wapen afgedrukt moet worden en/of de trekker
moet worden overgehaald en/of;
het dienstvoorschrift Orderboek commandant Suffisant, waarin in hoofdstuk 7000, punt 7008, over gebruik van
alcoholhoudende drank en/of punt 7014 over bewapening, is voorgeschreven, dat he! voor aile
wachtfunctionarissen ten strengste verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken en/of he! pistool noch
geladen, noch gevuld is;
niet heeft opgevolgd, hierin bestaande dat hij, verdachte (in de hieronder weergegeven volgorde):
tijdens c.q. aan het begin van de dienst een hoeveelheid alcoholhoudende drank, te weten drie a vier cups
Whisky Cola heeft gedronken en/of;
zonder dat daartoe het commando c.q. de opdracht door een meerdere was afgegeven, een patroonmagazijn
met scherpe patronen in het dienstvuurwapen, een pi stool Clock 17, verder pistool, heeft geplaatst en/of;
he! pistool, terwijl in een besloten ruimte, te weten het wachtgebouw te Marinekazerne Suffisant, ter hand heeft
genomen zonder he! in een veilige richting, in het bijzonder jegens lshtar Nicasia, met gestrekte vinger langs de
beugelkrop, te houden en/of zonder te kijken c.q. controleren of de patroonmagazijn er in zat en/of zonder de
patroonmagazijn te verwijderen en/of;
(vervolgens) de slede van het pistool, al dan niet, onderwijl met de vinger aan de trekker, naar achteren heeft
getrokken en het, ongeleid, naar voren heeft Iaten gaan c.q. schieten en/of;
(daarbij) de loop van het pistool op en/of in de richting en/of buurt en/of directe nabijheid van lshtar Nicasia,
althans niet in een jegens lshtar Nicasia veilige richting, die zich op relatief korte afstand van en met de rug naar
hem, verdachte, in voormeld wachtgebouw bevond, heeft gericht c.q. gehouden en/of;
(daarbij) de trekker van het pistool heeft overgehaald en/of beroerd en/of aangeraakt;
waarbijlwaardoor de met dat pistool afgevuurde kogel lshtar Nicasia heeft getroffen, terwijl daardoor
levensgevaar voor lshtar Nicasia zelf en/of een of meer andere(n) aanwezigen in voormeld wachtgebouw is
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ontstaan, welk feit c.q. schot, uiteindelijk, op 30 juli 2014, de dood van die Nicasia ten gevolge heeft gehad
(artikel 137 sub 3 en 4 Wetboek Militair Strafrecht).

3. Voorvragen

3.1 Geldiqheid van de daqvaardinq
Bij he! onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaardinq aan aile wettelijke
vereisten voldoet en dus geldiq is.
3.2 Bevoeqdheid van het Gerecht
Krachtens de wettelijke bepalingen is het Gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis
te nemen.
3.3 Ontvankelijkheid van de officier van justitie
Bij het onderzoek ter terechtzittinq zijn geen feiten of omstandiqheden gebleken die aan de
ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.
3.4 Redenen voor schorsinq van de vervolqing
Bij het onderzoek ter terechtzittinq zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging
gebleken.

4. Bewezenverklaring
Het Gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettiqe
bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlasteqelegde heeft
begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

Feit 1 primair:
dat hij, in ef emstreeks de periode vanaf 9 juli 2014 tot en met 30 juli 2014 in Curac;:ao,
opzettelijk een persoon genaamd lshtarr Nicasia van het Ieven heeft beroofd, immers heeft
hij, verdachte, opzettelijk, met een pistool, althans VllllFWaJ'leR, die Nicasia doorfifl de rug
enlef nek(regio), althans het eevenliehaam, geschoten, waardoor die Nicasia hersenletsel
heeft bekomen, ten gevolge waarvan die Nicasia op 30 juli 2014 in Curac;:ao is overleden.
Feit 2 prim air:
dat hij, als militair, in de rang van milicien der tweede klasse bij de Curac;:aose Militie, op sf
emstreeks 9 juli 2014, althans GJ'l een tijasliJ'l in ef emstreeks ae maana jlJii 2014, in
Curac;:ao, opzettelijk:
het dienstvoorschrift Handboek Militair (HB 2-1352) enlef het dienstvoorschrift VS 7-511
Pistool Glock 17, eeiae, handelend over het pistool Glock 17, waarin in, respectievelijk,
heefl:ls!lJk 1€i, onder 16.3 "veiligheidsregels" en pagina 0-00-5 onder "veiligheidsreqels",
onder meer, is voorqeschreven, dat:
voordat de veiligheidsmaatregelen worden genomen het wapen door de gebruiker dient te
worden behandeld alsof het geladen is, omdat uitwendig niet te zien is of het ontladen is
enlef;
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wanneer de gebruiker niet overtuigd is van de toestand waarin zijn wapen verkeert, lees
§elasen, half §elaElen ef entlasen, hij de veiligheidsmaatregelen moe! nemen enlaf;
het verboden is zonder noodzaak op iemand te richten en/ef;
bij het ter Rand nemen en/ef in ontvangst nemen enlaf voor het in gebruik nemen van het
wapen de gebruiker eerst de veiligheidsmaatregelen moe! nemen enlaf;
bij het nemen van de veiligheidsmaatregelen (achtereenvolgens):
het wapen in veilige richting, met de vinger gestrekt langs de beugelkrop, moe! wijzen en/of
worden gehouden enlaf;
de patroonmagazijn, indien deze geplaatst is in het wapen, uit het wapen moe! worden
genomen en op aanwezigheid van munitie moe! worden gecontroleerd enlaf;
de slede naar achteren moe! worden getrokken enlaf;
moe! worden gecontroleerd of de kamer leeg is enlaf;
de slede onder geleide naar voren moe! Iaten gaan, waarna het wapen afgedrukt moe!
worden en/of de trekker moe! worden overgehaald enlaf;
het dienstvoorschrift Orderboek commandant Suffisant, waarin in hoofdstuk 7000, punt
7008, over gebruik van alcoholhoudende drank enlef--punt 7014 over bewapening, is
voorgeschreven, dat het voor aile wachtfunctionarissen ten strengste verboden is om
alcoholhoudende drank te gebruiken en/ef-het pistool noch geladen, noch gevuld is;
niet heeft opgevolgd, hierin bestaande dat hij, verdachte (in de hieronder weergegeven
volgorde):
sneer invlees van alseReiReblsense ElraRI(, altRans na het gebruik van een hoeveelheid
alcoholhoudende drank, te weten drie a vier cups whisky cola:
zonder dat daartoe het commando c.q. de opdracht door een meerdere was afgegeven, een
patroonmagazijn met scherpe patronen in het dienstvuurwapen, een pistool Glock 17,
verder pistool, heeft geplaatst enlaf;
het pistool, terwijl in een besloten ruimte, te weten het wachtgebouw te Marinekazerne
Suffisant, ter hand heeft genomen en/ef vast§eReblsen en wei zonder het in een veilige
richting, in het bijzonder jegens lshtarr Nicasia, en/ef met gestrel(!e vin§er langs Ele
l:lebl§eiiHep, te houden enfef.-zonder te kijken c.q. controleren of de patroonmagazijn er in
zat enlaf zonder de patroonmagazijn te verwijderen entef;
(vervolgens) de slede van het pistool, al Elan niet, enserwijl met Ele vinger aan Ele trekker,
naar ashteren Reef! §elrekken en Ret, ongeleid, naar voren heeft Iaten gaan c.q. schieten
enlaf;
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(daarbij) de loop van het pistool 9J:l en/ef in as risl:ltin!§J en/ef 13tlt~rt en/af aireste nal3ijl:leia van
lsl:llar Nisasia, alll:lans niet in een jegens lshtarr Nicasia veilige richting, die zich op relatief
korte afstand van en met de rug naar hem, verdachte, in voormeld wachtgebouw bevond,
heeft !§Jerisl:lt S.Ej. gehouden enlef;
(daarbij) de trekker van het pi stool heeft ever!§Jel:laala en/ef 13ereera en/ef aangeraakt;
waarl:lij/waardoor de met dat pistool afgevuurde kogel lshtarr Nicasia heeft getroffen, terwijl
daarvan levensgevaar voor lshtarr Nicasia zelf enlef sen ef rneer anaere(n) aanwezi!§Jen in
voormeld wachtgebouw, te duchten is geweest en welk feit c.q. schot, uiteindelijk, op 30 juli
2014, de dood van die Nicasia ten gevolge heeft gehad.
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet
bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.
Voor zover in de telastlegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de
bewezenverklaring cursief weergegeven verbeterd. Blijkens he! verhandelde ter
terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5. Bewiismiddelen
De overtuiging dat de verdachte he! bewezen verklaarde heeft begaan, is gegrond op de
feiten en omstandigheden die in de navolgende wettige bewijsmiddelen zijn vervat.
Voor zover de hieronder opgenomen bewijsmiddelen worden aangeduid als 'bijlage', betreft
het bijlagen bij het proces-verbaal (onderzoek "Chumbu"), in de wettelijke vorm opgemaakt
en op 24 juli 2014 gesloten en ondertekend door F. Leijnse, wachtmeester 1• klasse der
Koninklijke Marechaussee, algemeen opsporingsambtenaar, !evens buitengewoon agent
van politie van Curagao.
1. Een proces-verbaal van bevinding, in de wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 3
augustus 2014 door W.E. Walle en J.L.A. van den Brink, respectievelijk brigadier en agent
bij he! Korps Politie Curagao, voor zover inhoudende als verklaring van die verbalisanten,
zakelijk weergegeven:
Op 9 juli 2014 werden wij door de Centrale Meldkamer gedirigeerd naar de
Marinekazerne Suffisant te Curagao wegens een schietincident. Wij constateerden
dat het slachtoffer een schot had ter hoogte van zijn hals. He! slachtoffer bleek later
genaamd lshtarr Nicasia. De collega die men verdacht Nicasia met zijn dienstwapen
te hebben geschoten bleek genaamd Shurendy Shadiro Girigorie Martina.
2. pagina 18 en 19 van he! aanvullend proces-verbaal
Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 4 augustus 2014 door
N.A.T. Franssen en W.P.G. Wouden, respectievelijk wachtmeester eerste klasse der
Koninklijke Marechaussee en buitengewoon agent van politie van Aruba, en
opperwachtmeester Koninklijke Marechaussee en buitengewoon agent van politie Curagao,
voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisanten, zakelijk weergegeven:
Op 30 juli 2014 overleed lshtarr Nicasia.

8

Strafzaken over: 2014
Datum uitspraak: 26 september 2014
Tegenspraak
Parketnummer: 560.00007/14

vonnis nr.

3. Een geschrift, te weten een door dr. Cime Texier Verhelst opgemaakt verslag,
autopsienummer 814-48, van de op 1 augustus 2014 op het lichaam van lshtarr L. Nicasia
uitgevoerde autopsie, inhoudende, kort samengevat en zakelijk weergegeven:
One shotwound have been found. The shotwound with an entrance into the right
side of the back, upper part, went through the soft tissue and spinal cord in an
upward at the neck with an exit at the left neck, lateral side. As a result of damage
caused by the bullet, occurred irreversible brain damage. One shotwound have been
fatal and caused death.
4. bijlage 3.12
Een geschrift (bijlagen 11 en 12), te weten veiligheidsregels uit het Handboek Militair HB 21352, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:
16.3. Veiligheidsregels
16. 3. 2 Veiligheidsmaatrege/en

Neem in de volgende gevallen de veiligheidsmaatregelen:
a. Bij het in ontvangst nemen;
b. voor het in gebruik nemen.
Uitvoering:
- Laat het wapen in de veilige richting wijzen, vinger gestrekt langs de beugelkrop.
- Neem wanneer er een patroonmagazijn is geplaatst deze uit het wapen en
controleer of zich hierin munitie bevindt.
- Trek de slede naar achteren.
- Controleer of de kamer leeg is.
- Laat de slede onder geleide naar voren gaan en druk he! wapen af.
16.3.3 Algemene vei/igheidsregels

Personeel dat het pistool in gebruik of in beheer heeft, moe! op de hoogte zijn van
de veiligheidsregels en er op toezien dat deze regels nauwkeurig worden nageleefd.
a. Voordat de veiligheidsmaatregelen worden genom en, moe! he! wapen behandeld
worden alsof het geladen is, omdat uitwendig niet te zien is of het ontladen is.
c. Het is verboden zonder noodzaak op iemand te richten.
g. Wanneer de gebruiker niet overtuigd is van de toestand waarin he! wapen
verkeerd, moe! hij de veiligheidsmaatregelen nemen.
5. bijlage 3.12
Een geschrift (bijlagen 13 en14), te weten voorschrift VS 7-511 Pistool Glock 17 pagina 000-5, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:
Veiligheidsregels
Uitvoering
- Houdt het wapen met de loop in een veilige richting met de vinger gestrekt langs de
beugelkrop.
- Neem wanneer er een patroonmagazijn is geplaatst deze uit het wapen en
controleer of zich hierin munitie bevindt.
- Trek de slede naar achteren.
- Controleer of de kamer leeg is.
- Laat de slede onder geleide naar voren gaan en haal de trekker over.
6. bijlage 3.12
Een geschrift (bijlage 18), te weten he! dienstvoorschrift Orderboek commandant
Marinekazerne Suffisant, hoofdstuk 7000, voor zover inhoudende, -zakelijk weergegeven-:
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7008 Gebruik van alcoholhoudende dranken.
Het is voor aile wachtfunctionarissen ten strengste verboden om alcoholhoudende
drank te gebruiken.
7014 Bewapening
HET PISTOOL IS NOCH GELADEN, NOCH GEVULD
7. bijlage 2.11
Een proces-verbaal van verhoor, in de wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 11 juli
2014 door C. Boss en E.P. Susanna, respectievelijk wachtmeester 1• klasse der Koninklijke
Marechaussee en buitengewoon agent van politie van Cura9ao, en brigadier van het Korps
Politie Cura9ao, voor zover als verklaring van de verdachte, zakelijk weergegeven:
Nicasia liep voor mij. lk pakte mijn wapen uit de holster. lk trek de slede naar achier
en liet hem weer naar voren schieten. Mijn vinger zat op de trekker en he! schot ging
af.
8. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 12 september 2014, onder
meer inhoudende, zakelijk weergegeven:
lk ben milicien der tweede klasse bij de Cura9aose Militie. Op 9 juli 2014 was ik
belast met de beveiliging van Marinekazerne Suffisant. lk had die dag een
dienstwapen, een pistool Glock 17. lk heb het dienstwapen en de patroonhouder
gepakt. lk blijf bij mijn verklaring die ik bij de politie heb afgelegd dat ik die dag mijn
dienstwapen ter hand heb genomen teen we in de gang van het wachtgebouw liepen
en dater een schot afging van mijn dienstwapen en dat Nicasia door dat schot werd
geraakt.
Nicasia en ik zijn die dag eten gaan halen bij "De Gouden Bal". "De Gouden Bal" ligt
ongeveer vijf minuten !open van het wachtgebouw. We besloten ons wapen half te
laden. Half geladen betekent dat de patroonhouder in het wapen is geplaatst. lk had
op 9 juli 2014 geen toestemming van mijn wachtcommandant om half geladen te
!open.
Na tien minuten waren we bij het wachtgebouw terug met het eten. Nadat we vrijwel
meteen daarna het eten in de keuken hadden opgewarmd liep ik samen met Nicasia
de keuken uit. Nicasia liep drie vier meter v66r me. Toen we de keuken uitliepen
had ik het wapen in mijn hand. We waren beiden in de gang. lk deed handelingen
met het wapen en ik hoorde een schot.
lk had het wapen tevoorschijn gehaald om de handelingen niet te vergeten. lk
bedoel daarmee de handelingen die we normaalgesproken bij de schietoefeningen
doen. lk deed deze handelingen om te "refreshen". Op de vraag van de voorzitter of
ik met "handelingen" niet aileen bedoel "half laden", maar ook "doorladen" en
"ontladen", knik ik bevestigend. lk doe de handelingen oak om een automatisme in
de handelingen te krijgen. Op 9 juli 2014 heb ik het wapen oak gepakt om dat
automatisme te krijgen. lk heb die dag drie vier cups whisky cola gedronken.
De voorzitter houdt mij de veiligheidsregels van het "Handboek Militair" en het
dienstvoorschrift voor een pistool Glock 17 voor. Op 22 oktober 2013 heb ik mijn
schietopleiding gehaald en ik heb daarna nag drie blokken IBT gevolgd. Daarbij zijn
de veiligheidsregels van het Handboek Militair en de dienstvoorschriften voor het
hanteren van de Glock 17 besproken. Die veiligheidsregels ken ik dus. De avond van
9 juli 2014 heb ik niet volgens die veiligheidsregels gehandeld. Het klopt dat ik bij de
politie heb verklaard dat ik de slede van het pistool heb losgelaten.

a

a
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5A. Overwegingen ten aanzien van he! bewiis
De verdediging heeft zich ten aanzien van feit 1 prim air op he! standpunt gesteld dat he!
Gerecht niet tot een bewezenverklaring kan komen omdat niet wettig en overtuigend
bewezen kan worden dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet had op de dood van he!
slachtoffer. De verdediging heeft hiertoe aangevoerd dat uit he! dossier onvoldoende blijkt
dat de verdachte opzet heeft gehad op de dood van zijn mentor en goede vriend. Gelet op
de bijzondere omstandigheden waaronder he! schietincident heeft plaatsgevonden, is geen
sprake van opzet, oak niet in voorwaardelijke zin. De verdachte wist op het moment dat het
schot afging niet dat het pistool geladen was en de dood van he! slachtoffer heeft de
verdachte al helemaal niet gewild. De verdachte had geen reden om te denken dat he! niet
geed zou gaan teen hij handelingen, laden van het vuurwapen door de slede naar achteren
te halen en vervolgens te ontladen, met het pistool verrichtte, omdat hij dit wei vaker deed
en he! altijd geed ging. Hij had dus geen reden om te denken dat het deze keer niet geed
zou gaan, aldus steeds de verdediging.
Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg is aanwezig indien de verdachte zich willens
en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden.
De beantwoording van de vraag of de gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald
gevolg in het Ieven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij
betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is
verricht. Er is geen grand de inhoud van het begrip 'aanmerkelijke kans' afhankelijk te
stellen van de aard van he! gevolg. Het zal in aile gevallen moeten gaan om een kans die
naar algemene ervaringsregelen aanmerkelijk is te achten.
Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zulk een
kans is niet aileen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat
he! gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft
aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Uit de enkele omstandigheid dat die wetenschap
bij de verdachte aanwezig is dan wei bij hem meet worden verondersteld, kan niet zonder
meer volgen dat hij de aanmerkelijke kans op he! gevolg oak bewust heeft aanvaard, omdat
in geval van die wetenschap oak sprake kan zijn van bewuste schuld.
Van degene die wee! heeft van de aanmerkelijke kans op he! gevolg, maar die naar het
oordeel van de rechter ervan is uitgegaan dat het gevolg niet zal intreden, kan wei worden
gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft gehandeld maar niet dat zijn opzet in
voorwaardelijke vorm op dat gevolg gericht is geweest.
Of in een concreet geval meet worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan
wei van voorwaardelijk opzet zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld
eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de
gedraging in de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het
geval. Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is
verricht, van belang. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm
worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald gevolg dat het - behoudens contraindicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op he!
desbetreffende gevolg heeft aanvaard.
De verdachte heeft ten tijde van zijn opleiding tot milicien bij de Curagaose Militie
verschillende schietopleidingen gevolgd en gehaald, waarbij de veiligheidsvoorschriften
veelvuldig zijn besproken en toegepast. Hij heeft geleerd dat hij ervan uit meet gaan dat een
wapen steeds geladen is, met name omdat bij een pistool van het merk Glock 17 aan de
buitenkant niet te zien is of het geladen of ontladen is. De verdachte heeft geleerd daarbij
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altijd de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Hieruit leidt het Gerecht af dat de
verdachte goed op de hoogte was van de werking van het pistool en de gevaren die dat
pistool met zich kunnen brengen. De verdachte wist dat het hanteren van het pistool gevaar
voor (hemzelf en) zijn omgeving opleverde. De verdachte heeft op 9 juli 2014 verschillende
malen handelingen met het pistool uitgevoerd om de handelingen die hij bij de
schietoefeningen heeft geleerd te "refreshen". Deze handelingen heeft hij oak verricht terwijl
Nicasia in de gang op korte afstand v66r hem liep. De verdachte heeft, zonder zich er eerst
van te vergewissen in welke toestand het pistool zich bevond, gel aden of ongeladen, het
pistool ter hand genomen, de slede naar achteren getrokken en losgelaten, terwijl hij zijn
vinger bij de trekker hield en het pistool naar voren gericht was. Als gevolg van het toen
afgevuurde schot is Nicasia overleden.
Los van de vraag of de verdachte zich er wei of niet van bewust was dat het pistool half
geladen was, acht het Gerecht op grand van bovengenoemde feiten en omstandigheden - in
samenhang bezien - bewezen dat de verdachte wetenschap heeft gehad van de
aanmerkelijke kans dat het pistool door zijn handelen zou kunnen afgaan. De verdachte was
daarmee op de hoogte van de aanmerkelijke kans dat een persoon, in dit geval Nicasia, zou
kunnen worden geraakt en zou komen te overlijden. Het Gerecht is voorts van oordeel dat
de verdachte die aanmerkelijke kans oak bewust heeft aanvaard doordat hij die dag
meermalen en bewust handelingen (half laden, doorladen en ontladen) met het pistool heeft
verricht en hij op het fatale moment deze handelingen met het pistool uitvoerde zonder eerst
de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
In aanmerking genomen immers de aard van de gedragingen van de verdachte, die
bewuste actie vergen, en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan - namelijk dat
een persoon zich op korte afstand v66r hem bevond - kan het niet anders zijn dan dat de
verdachte bewust de aanmerkelijke kans op het overlijden van deze persoon op de koop toe
heeft genomen.
Ten aanzien van feit 2 acht het Gerecht het opzettelijk niet naleven van de
dienstvoorschriften bewezen. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de
veiligheidsregels met betrekking tot het dienstwapen kende, maar dat hij deze op 9 juli 2014
niet heeft toegepast. Met betrekking tot het gebruik van alcohol heeft hij verklaard dat hij
deed wat anderen deden en dat hij de regels voor het gebruik van alcohol niet kende. Het
Gerecht is van oordeel dat de verdachte, als militair zijnde, in elk geval had moeten weten
dat er een regeling bestond omtrent het gebruik van alcohol en dat gebruik van alcohol
gedurende de periode dat een militair de wacht heeft niet geoorloofd is.

6. Strafbaarheid van de feiten
Het bewezenverklaarde Ievert op:
Feit 1 primair
doodslag,
strafbaar gesteld bij artikel 287 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht
en
feit 2 primair
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als militair opzettelijk een dienstvoorschrift niet opvolgen, terwijl daarvan levensgevaar voor
een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft
strafbaar gesteld bij artikel 136 sub 4 van het Wetboek van Militair Strafrecht,
gepleegd in eendaadse samenloop.
Het bewezenverklaarde is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn
geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7. Strafbaarheid van de verdachte
Voor zover de verdediging met betrekking tot feit 2 primair heeft beoogd een beroep te doen
op de schulduitsluitingsgrond afwezigheid van aile schuld, overweegt het Gerecht het
volgende. De verdediging heeft aangevoerd dat de verdachte, samen met zijn collega's,
onder toeziend oog van de korporaal alcohol zat te drinken, dat het die dag een bijzondere
dag was, waarbij door de Ieiding minstens de indruk werd gewekt c.q. gedoogd werd dat de
voorschriften die dag niet allemaal gevolgd dienden te worden. De verdachte had, volgens
de verdediging, aldus impliciet de toestemming om de voorschriften niet op te volgen.
Het Gerecht acht het aan dit verweer ten grondslag gelegde feitencomplex niet aannemelijk
geworden. De korporaal, getuige Elroy Jose Luis Michel, heel! ter terechtzitting op 12
september 2014 onder ede, en ook eerder bij de politie1 , verklaard dat hem onbekend was
dat (een of meer van) de dienstdoende miliciens half geladen rondliepen en/of alcohol
nuttigden tijdens hun dienst op 9 juli 2014 en dat hij hiervoor in elk geval geen toestemming
heeft verleend. Het Gerecht heeft geen aanleiding om aan de inhoud van deze verklaring te
twijfelen, nu he! dossier geen enkel aanknopingspunt biedt voor he! tegendeel. Dit verweer
word! derhalve verworpen.
De verdachte is strafbaar nu ook overigens geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn
geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8. Oplegging van straf of maatregel
Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de
omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de
persoon van de verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken, acht het Gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij word! in het bijzonder
het volgende in aanmerking genomen.
Tijdens de uitoefening van de dienst heeft de verdachte, door handelingen te verrichten met
zijn dienstwapen, een collega door de rug en nek(regio) geschoten, ten gevolge waarvan
die collega is komen te overlijden.
Het Gerecht is van oordeel dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstige
feiten. Niet aileen heeft de verdachte in gezelschap van een ander levensgevaarlijke
handelingen verricht met zijn dienstwapen, maar ook heeft hij, v66rdat hij die handelingen
1

Bijlage 4.3
Proces-verbaal van verhoorvan getuige E.J.L. Michel, op ambtseed opgemaakt en gesloten op 13 juli 2014
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ging uitvoeren, ervoor gekozen niet eerst de veiligheidsregels toe te passen.
Veiligheidsregels die hem als milicien tweede klasse bij de Curagaose Militie bekend zijn en
juist in acht genomen moeten worden om fatale gebeurtenissen als deze te voorkomen. De
verdachte heeft daarmee Nicasia zijn grootste goed, te weten zijn Ieven, ontnomen. De
ernst van de feiten word! mede bepaald door de onomkeerbaarheid van het gevolg voor de
nabestaanden van het slachtoffer. Zij zullen het verlies van hem een plaats moeten geven in
hun verdere Ieven, hetgeen, naar de ervaring leer!, soms nooit lukt en hoe dan ook, altijd
gepaard gaat met langdurig verdriet en gevoelens van machteloosheid en woede.
Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is derhalve ge"indiceerd. Het Gerecht merkt
hierbij op dat het Gerecht beide feiten aanmerkt als te zijn gepleegd in eendaadse
samenloop en dater derhalve geen dubbele bestraffing opgelegd zal worden. Ook zal een
voor doodslag lag ere dan gebruikelijke straf worden opgelegd, aangezien het Gerecht er
niet van uitgaat dat de verdachte met boos opzet de dood van Nicasia veroorzaakt heeft.
Uit de woorden van de verdachte is gebleken dat hij doordrongen is van de ernst van de
feiten. Hij heeft zijn spijt betuigd en heeft hierbij oog gehad voor het verdriet van de familie
van het slachtoffer. De Gerecht zal dit meewegen in de bepaling van de strafmaat. Het
Gerecht houdt ook rekening met het blanco strafblad van de verdachte, zijn jeugdige leeftijd
en het feit dat de verdachte moet Ieven met het besef van zijn verantwoordelijkheid voor het
doodschieten van een vriend en collega.
Het Gerecht heeft voorts acht geslagen op het rapport van de reclassering van 4 september
2014.
Alles afwegende is het Gerecht van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van nate
noemen duur moet worden opgelegd. De Gerecht zal bepalen dat een deel daarvan
vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd verbinden van
twee jaren, om begeleiding en behandeling van de verdachte mogelijk te maken.

9. Toepasseliike wetteliike voorschriften
De op te leggen straf is mede gegrond op de volgende wetsartikelen:14a, 14b, 14c, 27, 55
en 91 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

10. Beslissing
Het Gerecht:
verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde zoals in rubriek 4 omschreven,
heeft beg aan;
verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en
spreekt de verdachte daarvan vrij;
verklaart dat de bewezen verklaarde feiten de in rubriek 6 genoemde strafbare feiten
opleveren;
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verklaart de verdachte hiervoor strafbaar;
veroordeelt de verdachte wegens deze feiten tot een gevangenisstraf voor de duur van
drie (3) jaren;
bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de
opgelegde gevangenisstraf in mindering word! gebracht;
beveelt dat van deze straf een gedeelte, groot een (1) jaar, niet ten uitvoer zal worden
gelegd, tenzij later anders mocht worden gelast op grond dat de veroordeelde zich v66r het
einde van een proeftijd, welke hierbij word! bepaald op twee (2) jaren, aan een strafbaar feit
heeft schuldig gemaakt;
stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal
gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, te geven door of namens de
Uitvoeringsorganisatie Reclassering Cura9ao, zulks zolang deze instelling dat gedurende de
proeftijd nodig acht, ook als dat inhoudt dat de veroordeelde zich gedurende proeftijd onder
ambulante psychologische behandeling zallaten stellen.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.B. Hubben als voorzitter en mr. J.P.C. van Dam van
lsselt, rechters in het Gerecht in eerste aanleg van CuraQao, en drs. M.P. Luttge, kapiteinluitenant ter zee van administratie, militair lid, en uitgesproken door de oudste rechter ter
openbare terechtzitting van voormeld Gerecht op 26 september 2014, in tegenwoordigheid
van de griffier.

