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I. INLEIDING
1. De uiteenzetting van een correct en duidelijk begrip van de opdrachten en taken, die thans, in Belgie, aan het Openbaar Ministerie
zijn toevertrouwd, zou, met in de eerste plaats het opzet ten deze
sommige vergissingen of verwarringen uit te schakelen, eigenlijk
moeten aanvangen met een expose over de historische oorsprong van
dit instituut.
Er zou dienen te worden teruggekeerd tot in het begin van de XVde
eeuw, wanneer de hertogen van Bourgondie, bij het doordrijven van
hun politiek van progressieve eenmaking van het grondgebied van
onze gewesten, tegelijkertijd het oogmerk hadden opgevat om er de
centralisering, en derhalve de eenheid der instellingen, o. m. die van de
rechtsbedeling, te verwezenlijken.
lnderdaad, van dit tijdstip af, dagtekent de invoer van uit Frankrijk
in onze provincien, onder de naam van officieren-fiskaal en advocaten
fiskaal (1), van een instelling, tijdens de vroegere eeuwen progressief
tot stand gebracht en ingericht door de koningen van Frankrijk bij
de door hen ondernomen strijd tegen de feodaliteit en tegen de machtsmisbruiken der kerkelijke rechtbanken. Deze instelling werd geleidelijk een korps van procureurs en advocaten, - ,les gens du Roy" -,
door de koning ermede belast hem bestendig te vertegenwoordigen
in sommige rechtsgedingen, en er te waken over: het eerbiedigen van
zijn rechten, de territoriale integriteit van zijn domaniale goederen of
bezittingen, de handhaving van zijn gezag o. m. in verband met zijn
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Uitgewerkte tekst van het verslag uitgebracht op het .,Eerste Internationaal Congres
voor Procesrecht": ., Voor een gerecht met een menselijk gelaat", gehouden te Gent, van
27 augustus tot 4 september 1977.
(1) In Nederland, draagt de magistraat van het Openbaar Ministerie van de Zeemacht
bij het Hoog Militair Gerechtshof thans nog steeds de naam van .,advocaat-fiskaal".

fiscale prerogatieven inzake inning der geldboeten en gerechtskosten,
en verder de vervolging van de misdrijven.
De beschouwingen met betrekking tot het ontstaan van het Openbaar Ministerie, en tot de evolutie van de instelling in de schoot van
de ,Grote Raden" verspreid over de ,Verenigde Provincien" tot op
de dag van hun aanhechting, in 1795, door de regering van de eerste
Franse republiek, zouden beslist niet van belang zijn ontbloot.
Verder, zouden nag heel wat meer aandacht verdienen de diepe
wijzigingen die, vooreerst door de wetgevende vergaderingen van de
Franse Revolutie van 1789, vervolgens en vooral door het serratusconsult van r 6 Thermidor jaar X, en, onder het eerste Keizerrijk, door
het Wetboek van Strafvordering van r8o8, de wet van 20 april r8ro
en het decreet van 6 juli r8ro, aan de instelling van het Openbaar
Ministerie werden gebracht, door de versterking van zijn eenheid,
door de uitbreiding van zijn bevoegdheden in een geest van hoogstaand vertrouwen en van onafhankelijkheid, en tenslotte door het
concentreren, in ieder rechtsgebied van het hof van beroep, - hi
,Cour Imperiale" -, van al de machten van leiding van en toezicht
over de officieren van het Openbaar Ministerie in handen van een
enkel magistraat : de procureur-generaal bij dit gerechtshof.
Door deze opeenvolgende wetgevende tussenkomsten werd aldus
toendertijd reeds op de instelling van het Openbaar Ministerie, bij
het bepalen van zijn positie ten opzichte van de openbare machten,
de onuitwisbare stempel gedrukt van de hoofdzakelijke eigenschappen,
die het instituut thans nog steeds kenmerken.
Doch, welke het belang en de interesse van dergelijk geschiedkundig
expose oak mogen zijn, is niettemin vooreerst gebleken dat de perken
gesteld aan de onderhavige bijdrage niet toelaten daarover verder uit
te weiden.
V ervolgens en onafgezien van andere merkwaardige werken waarin
deze materie wordt behandeld (r), werden de oorsprong van het
2.

(1) Zie a.m.: ORTOLAN et LEDEAU, Le Ministere public en. France,· Parijs, I83o-183I; P. VAN DIGGELEN, De Ministerio Publico, Diss. Leiden, 1836; - J, HoRA-SicCAMA, De
Ministerio Publico, Diss. Utrecht, 1836;- Jhr. J, DE BoscH KEMPER, Wetboek van Strafvordering, Amsterdam, 1838;- G. VANMAANEN, Het Openbaar Ministerie in Nederland,
186o;- FAUSTIN-HELIE, Traite de !'Instruction criminelle, 1863, dl. I, nrs. 668 tot 736;M. MAssABIAU, Manuel du ministere public pres les cours d' appel, les cours d' assises et les
tribunaux civils, correctionnels et de police; - A. DE PINTO, Handleiding tot de Wet R. 0.,
zde dl., zde dr., 188o;- P. EsMEIN, Histoire de Ia procedure critninelle en France, 1882;W. BooT, De afhankelijkheid van het 0. M. ten opzichte van het instellen der strafvordering,
Diss. Amsterdam, 1885; - GuYoT, Etude sur le ministere public en France, Proefsch.,
Nancy, 1894;- GARRAUD, Traite theorique et pratique d'instruction criminelle et de proce-
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Openbaar Ministerie en de verdere historische ontwikkeling van zijn
organisatie, zowel in Frankrijk als in de Nederlanden, reeds breedvoerig en nauwkeurig uiteengezet door oud-procureur-generaal bij
het Gerechtshof te Amsterdam, Mr. A. A. L. F. van Dullemen, en
door Prof. Dr. Hermann Bekaert, ere-procureur-generaal bij het hof
van beroep te Gent, in hun respectievelijk preadvies, uitgebracht op
de negende algemene vergadering van de , Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van Belgie en Nederland'', gehouden
te Brussel, op 6 en 7 juni 1958, over ,Positie en taak van het Openbaar
Ministerie" (1).
Ten slotte, werden die twee preadviezen omstandig aangevuld door
die welke uitgebracht werden, op de negentiende algemene vergadering van zelfde ,Vereniging", te Leuven, op 21 november 1969, door
Mr. W. A. Baron van der Feltz, alsdan procureur-generaal bij het
Gerechtshof te Leeuwarden, door advocaat-generaal J. M. A. V.
Moons, en, aan de andere kant door mij zelf, respectievelijk over ,De
ambtelijke verhouding in het Nederlandse Openbaar Ministerie" en ,Het
Belgische Openbaar Ministerie en zijn beleid, getoetst aan de nieuwe
wetten" (2).

dure penale, 1907, dl. I, §XIII, nrs. 83 tot 188 en§ XXIV, nrs. 143 tot 153;- A. J. BLoK,
Positie en taak van het 0. M., lnaugureie rede, Leiden, 1908; - DESCAMPS, Traite des
fonctions du ministere public; - LEPOITTEVIN, Dictionnaire des parquets, III, IV, V, 7de dr.;
- 0. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, De positie van het 0. M. in verband met het antwerp.
Wetboek van Strafvordering, Diss. V. U. 1919; - J. MuLDER, De vervolgingstaak van
het 0. M., Diss. V. U. 1919; -A. BLoK en L. BEslER, Het Nederlandse Strafproces, 1925;
- D. SIMONS, Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering, 7de dr., 1925; Procur.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur le Ministere public, Openingsrede,
Brussel, 1935, R. D. P. 1936, biz. 961 tot 972; -DE MoLENEs, Traitc! pratique des fonctions du procureur du Roi, Parijs, 1943; - Mej. A. MINKENHOF, De Nederlandse Strafvordering, 1967; - Fr. GouYET, Le Ministere public, 3de dr., 1953; - R. VouiN, Le
Ministere public dans l' exercice de sa magistrature particuliere en matiere repressive, J. T., 1953,
biz. 81; - Mevr. D. HAzEWINKEL-SuRINGA, Enige beschouwingen over de macht van het
0. M. en haar grenzen, T. Strafr., 1953, biz. 143; - C. STAR-BusMANN, Hoofdstukken
van Burgerlijke Rechtsvordering, Over het 0. M., 1955, biz. 32 tot 36; - RoussELET,
Histoire de Ia magistrature fran9aise des origines a nos jours, 1956. dl. I ; - J. VAN BEMMELEN, Leerboek van het Nederlands Strafprocesrecht, 6de dr., 1957; Hermann BEKAERT,
La mission du ministere public en droit prive, in Melanges Jean Dabin, 1963, B. II, biz. 419
tot 451;- Micheie-Laure RAssAT, Le Ministere public entre son passe et son avenir, lnieiding,
Sectie I, Parijs, Pichon et Durand, Auzias, 1967, biz. 7 tot 41; -G. DursTERWINKEL en
P. MosTERT, Preadviezen voor de Nederlandse ]uristenvereniging, H. N. J, V., 1968; Hermann BEKAERT, Introduction a !'etude du droit, Jde dr., 1969;- c. J .• VANHOUDT,
Strafvordering, DI. I, 1974.
(r) Zie faarboek VII, 1958-1959, Tjeenk Willink, Zwolle, Uitg. De Sikkel, Antwerpen,
biz. 103 tot 137 (Belgie) en biz. 138 tot 166 (Nederland), en het beknopt versiag uit naam
van de afdeling .,Strafrecht", opgesteid door Mevr. Dr. Janine SEGERS, biz. 9 tot II.
(2) Zie ]aarboek XII, 1969-1970, Tjeenk Willink, Zwolle, Uitg. De Sikkei, Antwerpen,
biz. 64 tot 90 (Nederland) en biz. 92 tot IJI (Beigie), en het beknopt versiag uit naam
van de afdeling .,Strafrecht", opgesteid door advocaat Joseph NuYTINCK, biz. I I en 12.
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Om die verscheidene redenen worden dan ook de beschouwingen over
het ontstaan van het Openbaar Ministerie en zijn ontwikkeling, in het
kader van onderhavig onderwerp, achterwege gelaten.
3· Er client evenwel van meetaf aan te worden onderstreept dat de
Belgische Grondwetgever van 1830-1831 de door het Frans regime
ingevoerde afzetbaarheid van de magistraten van het Openbaar Mi""
nisterie heeft gehandhaafd, door in het artikel 101 va.n de Belgische
Grondwet te bepalen: ,De Koning benoemt en ontslaat de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken".
Doch, moge de aandacht gans in het bijzonder worden gevestigd op
de vaststelling dat die bepaling ingelast werd in het Hoofdstuk III
van Titel III van de Belgische Grondwet, hoofdstuk dat de aan de
Rechterlijke Macht toebedeelde bevoegdheden vastlegt, evenals de
inrichting van haar organen.
Het staat dus buiten kijf dat, naar de opvatting van de Belgische
Grondwetgever, de magistraten van het Openbaar Ministerie deel
uitmaken van de rechterlijke organen, en, krachtens bepaalde bevoegdheden, aan de uitoefening van de rechterlijke macht deel nemen. Het
artikel 102 van de Belgische Grondwet rangschikt trouwens het Openbaar Ministerie onder de rechterlijke orde en erkent derhalve aan zijn
leden de fundamentele hoedanigheid van magistraat.
Onder het ,Ancien Regime", was, in onze provincien, het onderscheid
tussen de rechterlijke macht en de uitvoerende macht geenszins een
der principes van het publiek recht. Welintegendeel, de gezagdrager
was de bron van elke jurisdictie; de rechters waren zijn mandatarissen,
en hij alleen beheerste de hierarchie van de rechtscolleges.
Thans nog, wordt in Frankrijk voorgehouden dat de rechterlijke overheden niet de organen zijn van een Staatsmacht, hen dus rechtstreeks
door de Natie toevertrouwd.
De uitvoerende macht,- zo wordt in Frankrijk beweerd --, omvat
tegelijkertijd de administratie en de justitie; de rechterlijke overheid
en de administratie strekken heiden tot de uitvoering der wetten de
eerste door de toepassing van de strafwetten en die van het privaatrecht ; de tweede door de toepassing te verzekeren van de wetten van
algemeen belang.
Daarom ook is het, dat, in Frankrijk, de Minister van Justitie (,le
Garde des Sceaux") een recht van toezicht uitoefent over de magistraten van al de burgerlijke en handelsgerechten, en de macht heeft een
waarschuwing op te leggen zowel aan de rechters als aan de magistraten van het Openbaar Ministerie.

In Belgie, is dergelijke opvatting ondenkbaar; twee feiten staan immers
vast:
1°

2°

de Grondwet heeft sommige publieke attributies voorbehouden
aan wetgevende organen, andere aan uitvoerende organen, andere
nog aan rechterlijke organen ;
bovendien, heeft zij gewild dat, bij de uitoefening van de hen
toebedeelde machten, de rechterlijke organen buiten het bereik
zouden blijven van elke inmenging van de uitvoerende macht, d. w. z.
dat de administratie van het gerecht niet meer zou kunnen beschouwd worden als een tak van 'sLands algemeen bestuur.

Met andere woorden, terwijl de Franse Grondwetten, bij reactie o. m.
tegen de inmengingen van de oude gerechtshoven, - de Parlementen
-, een niet verdoken wantrouwen hebben betuigd t. o. v. de hoven en
rechtbanken, en er zorgvuldig over gewaakt hebben dat elke usurpatie
van de rechters inzake administratie zou worden uitgeschakeld, hebben
daarentegen de Belgische Grondwetgevers, als reaktie tegen de machtsmisbruiken van Konirig Willem I van Holland t. o. v. het gerecht en
van de fundamentele vrijheden der burgers, het meest volledig vertrouwen willen schenken aan de organen van de rechterlijke macht,
en hen een volledige onafhankelijkheid willen verzekeren.
Dienvolgens, met uitzondering van het tijdstip waar de Belgische
provincien rechtstreeks bij Frankrijk werden ingelijfd, wordt de instelling van het Openbaar Ministerie, ondanks een gemeenschappelijke oorsprong, in beide Ianden niet beheerst door dezelfde principes.
Meer bepaald, sinds 1830, is het Openbaar Ministerie in Belgie, in de
mate waarin het aan de uitoefening van de rechterlijke macht deelneemt, volstrekt onafhankelijk van de uitvoerende macht.
Vandaar het gevolg dat de Franse doctrine uitdrukkelijk voorbehoud
vergt wat de eigenschappen e.n de attributies betreft van het Belgisch
Openbaar Ministerie.

II. STATUUT EN ESSENTIELE KENMERKEN VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE IN BELGIE
4· Hoewel noch de Belgische Grondwet, noch een daaropvolgende
wet, de instelling van het Openbaar Ministerie heeft gedefinieerd, kan
niettemin als traditionele en niet betwiste opvatting aanvaard worden
dat, in Belgie, de magistraten van het Openbaar Ministerie met een
dubbele hoedanigheid zijn bekleed: zij zijn tegelijkertijd organen van de
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Uitvoerende Macht en !eden van de Rechterlijke Orde; a. g. zij vertegenwoordigen de uitvoerende macht in de schoot der hoven en rechtbanken en nemen in ruime mate deel aan de administratie van de
justitie (I).
Ten opzichte van het vervullen van zijn opdracht, wordt het Openbaar
Ministerie essentieel aangemerkt door : zijn functionele en hierarchische
eenheid, zijn ondeelbaarheid, en- het moet worden onderstreept -,
zijn onafhankelijkheid.
De betekenis en de draagwijdte van ieder van die hoofdkenmerken
vereisen nadere verduidelijking, want er heersen dienaangaande dikwijls misverstanden of verkeerde voorstellingen.

A.

FUNCTIONELE EN HIERARCHISCHE EENHEID

S. Het Openbaar Ministerie is een hierarchisch gestructureerd korps,
waarvan ieder lid het gezag uitoefent over degene die hem ondergeschikt is, en waarvan de Ieiding in sterke mate is ingericht.
Terecht worden daarin de kenmerken gezien van zijn eenheid. Die
eenheid ligt in het toevertrouwen aan een enkel magistraat, - de
procureur-generaal bij het hof van beroep - , van de Ieiding over al
de vorderingen-en activiteiten-van het-Openbaar- Ministerie_bij al de
in het rechtsgebied van dit hof op- en ingerichte jurisdicties, en in
de verplichting voor al de magistraten van het parket bij die rechtbanken (2) de bevelen en richtlijnen van de procureur-generaal uit
te voeren, binnen de door de wet gestelde perken.
Die opvatting werd in verscheidene wetteksten, dagtekenend van I 8 I o
en van I869, uitgedrukt. Het art. 42 van het decreet van 6 juli I8ro
vermeldde nag meer uitdrukkelijk dat deze opdrachten aan de procureur-generaal in het bijzonder en persoonlijk werden toevertrouwd.
Ofschoon deze thans opgeheven wettekst, evenmin als het art. I 5 I,
tweede lid, van de wet van I 8 juni I 869, op de rechterlijke organisatie,

(1) Zie artikel 137 Ger. W., alsook Jacques MATTHIJS, Het Belgisch Openbaar Ministerie
en zi}n beleid, getoetst aan de nieuwe wetten; Preadvies op de negentiende algemene vergadering (21 november 1969) van de .,Vereniging voor de vergelijkende studie van het
recht van Belgie en Nederland", Jaarboek 1969-1970, biz. 94 tot 97, nr. 3 tot 7, en de
voetnoten.
(2) De naam .,parket" en .,parketmagistraat" behorend tot de .,staande magistratum:",
komt niet voor in het Wetboek van Strafvordering, doch vindt zijn oorsprong in de afgemerkte ruimte door die magistraten destijds ingenomen in de gerechtszaal, terwijl zij
.,rechtstaande" hun vorderipgen, adviezen. of conclusies lieten gelden aan de rechters die
op een verhoog gezeten waren (.,zittende magistratuur"),

niet uitdrukkelijk hernomen werden door het Gerechtelijk Wetboek
van ro oktober 1967, worden de principes van institutionele en functionele eenheid van het Openbaar Ministerie, die uit deze wetsbepalingen voortspruiten, integraal gehandhaafd, en zelfs uitgebreid, om
in een enkele bepaling, die van het artikel r 43, te worden vastgelegd (r):
,Er is een procureur-generaal bij ieder hof van beroep. Hij voert
,onder het gezag van de minister van Justitie, en door toedoen van
,de minister die de Arbeid in zijn bevoegdheid heeft voor de aange,legenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten,
,aile opdrachten van het openbaar ministerie uit bij het hof van beroep, het arbeidshof, de hoven van assisen en de rechtbanken van zijn
,rechtsgebied ... "
Daarenboven, volstaat inzage van de daaropvolgende artikelen I 44
tot 153 van het Gerechtelijk Wetboek om deze eenheid duidelijk
te maken (2).
Inderdaad:
- van de substituut-procureur des Konings, voortaan ook belast met
het beleid van de strafvordering v66r de politierechtbanken, en
de procureur des Konings, die zijn ambt met bijstand van zijn
substituten, ook uitoefent bij de rechtbank van koophandel en bij
de arrondissementsrechtbank, zoals hij het bij de rechtbank van
eerste aanleg vervulde, tot de eerste advocaat-generaal bij het hof
van beroep;
van de arbeidsauditeur en zijn substituten bij de arbeidsrechtbank
tot de eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof,

al deze magistraten staan onder de leiding en het toezicht van de
procureur-generaal bij het hof van beroep, , wat een waarborg is voor
(I) Par!. Besch., Senaat, Zitt. I963-I964, nr. 6o. Verslag Kon. Comm. Van Reepinghen,
biz. 86; Pasinomie, biz. 36I, kol. 2, Par!. Besch., Senaat. Zitt. 1964-I965, nr. I70, verslag
senator C. De Baeck, blz. 44; Pasinomie, blz. 822, kol. 2. -Jacques MATTHIJS, Het Openbaar Ministerie overkoepelend eenmakingsorgaan in de nieuwe gerechtelijke organisatie?",
operingsrede voor het hof van beroep te Gent, op I september I966; R. W., I966-r967,
73 tot I ro, nr. 34 en]. T ., 1967, blz. 433 en voig. -A. MEEUS, Le Code ]udiciaire- Le
ministere public dans l' action judiciaire, Ann. Dr., B. XXVIII-3-4, 1968, blz. 364 en voetnoot (14).
(2) Deze bepalingen betreffen: de bijstand van de procureur-generaal door advocatengeneraal en substituten-procureur-generaal (art. 144), de oprichting bij ieder arbeidshof
van een arbeidsauditoraat-generaal met advocaten-generaai en substituten-generaai (art.
145), de uitoefening van het 0. M. bij het hof van assisen (art. 149), de uitoefening van
het ambt van procureur des Konings bij de arrondissementsrechtbank, de rechtbank van
eerste aanieg, de rechtbank van koophandei, en bij de politierechtbanken van het arrondissement (art. 150), de oprichting bij ieder arbeidsrechtbank van een arbeidsauditoraat
onder het beleid van een arbeidsauditeur (art. 152) en zijn substituten (art. 153).
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,de eenheid van opvatting in de uitoefening van de functie van het
,openbaar ministerie, van de algemene richtlijnen betreffende de
,openbare orde en de toepassing van de wetten en verordeningen, en
,van de uitoefening van de tucht" (1).
Deze eenheid wordt verder gehandhaafd bij het toezicht over en de
uitoefening van de disciplinaire vordering.
Inderdaad, de procureur-generaal oefent niet enkel, onder het gezag
van de minister van Justitie, toezicht uit op alle officieren van gerechtelijke politie (z), en op de openbare en ministeriele ambtenaren
(notarissen, gerechtsdeurwaarders) van het rechtsgebied (3); niet
enkel heeft het Gerechtelijk W etboek, waar het de tucht van de balie
heeft geregeld, aan de procureur-generaal voorts het recht behouden
om bij de raad van de Orde van advocaten de tuchtzaken bij schriftelijke aangifte aanhangig te maken, zomede om tegen de gewezen
beslissing houdende veroordeling of vrijspraak hager beroep of incidenteel beroep in te stellen (4). Doch bovendien, waar het Gerechtelijk Wetboek in graad van hager beroep tegen deze tuchtbeslissingen
de kennisneming ervan voortaan opdraagt, niet meer aan het hof van
beroep, maar aan de tuchtraad in beroep. (5), is het nag steeds de
procureur-generaal, of de door hem aangewezen magistraat van zijn
parket, die het openbaar ministerie bij deze tuchtraad van beroep
uitoefent, alhoewel de tuchtraad zelf nog enkel voorgezeten wordt
door de eerste-voorzitter van het hof van beroep, maar voor het
overige samengesteld is uit vier advocaten-assessoren (6).
De eenheid van het Openbaar Ministerie werd dus door het Gerechtelijk Wetboek niet enkel volkomen gevrijwaard (7), doch zij werd
zelfs uitgebreid tot nieuwe gebieden, met name : de politierechtbanken, de arrondissementsrechtbank (zie verder onder nr. 16), de rechtbanken van koophandel (zie verder onder nr. 18), en de arbeidsgerechten (zie verder onder nr. 19 en zo).

(1) Aldus letterlijk het verslag van de hr. senator C. DE BAECK, Par!. Besch., Senaat,
Zitt. 1964-1965, nr. 170, 9 maart 1965, biz. 44, onder nr. 6, vijfde lid, Pasinomie, biz.
822, kol. 2.
(2) Art. 279 van het Wetboek van Strafvordering.
(3) Art. 148 van het Ger. W.
(4) Artt. 457 en 468 van het Ger. W.
(5) Art. 472 van het Ger. W.
(6) Art. 473 van het Ger. W.
(7) Zie ook: Par!. Besch., Senaat, Zitt. 1963-1964, nr. 6o, Advies van de Raad van State
sub art. 144 van het ontwerp, biz. 807, Pasinomie, biz. 731, kol. 2, en 732, koJ .. r.

B.

0NDEELBAARHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

6. De ondeelbaarheid van het Openbaar Ministerie, zo men die eigenschap afscheidt van zijn eenheid en ze afzonderlijk beschouwt, wordt
aangemerkt door de ontstentenis van onderscheid of splitsing tussen
de magistraten van het Openbaar Ministerie door de wet gemachtigd
om bij een bepaald gerecht een ambtelijke handeling te verrichten.
Binnen de perken van hun wettelijke attributies, treden de magistraten
van het Openbaar Ministerie nimmer uit eigen naam op, doch uit
naam van het parket aan hetwelk zij verbonden zijn; hun persoonlijkheid vermengt zich met de rechtspersoon, samengesteld uit het geheel
van de magistraten van een zelfde parket (1).
De permanentie en de universaliteit van de bescherming van de nationale gemeenschap, welke dit mandaat rechtstreeks en persoonlijk aan
het Openbaar Ministerie heeft toevertrouwd, impliceert immers de
pe,manentie in de aktie, alsof die aktie het feit ware van een enkele
bewuste wil (2).
Terwijl het Gerechtelijk Wetboek bij het arbeidsgerecht nieuwe
parketten heeft opgericht- de auditoraten bij de arbeidsrechtbanken
en het auditoraat-generaal bij het arbeidshof -, en aldus de specialisering van de magistraten van het Openbaar Ministerie heeft gehuldigd, heeft hetzelfde wetboek er nochtans over gewaakt dat er
een functionele interpenetratie zou bestaan, op elk niveau, tussen het
parket-generaal bij het hof van beroep en het auditoraat-generaal bij
het arbeidshof, allen overkoepeld door een en dezelfde verantwoordeIijke Ieider : de procureur-generaal bij het hof van beroep.
7· Inderdaad, zo de magistraten van het arbeidsauditoraat, op grand
van artikel ISS van het Gerechtelijk Wetboek, belast worden met het
strafrechtelijk opsporingsonderzoek, het instellen van de strafvordering, en het waarnemen van het Openbaar Ministerie in aile strafzaken waarin de tenlastelegging een misdrijf betreft voorzien door de
wetten of verordeningen over een van de aangelegenheden die onder
de bevoegdheid ressorteren van de arbeidsrechtbanken, en dit v66r
om het even welk strafgerecht (politierechtbank, correctionele rechtbank of raadkamer) (3), tach behoort het te worden beklemtoond dat,
bij het vervullen van deze taken van sociaal-strafrechtelijke aard, de
R.

o. c., biz. 975·
Preadvies 1958, o. c., biz. IlJ.
(3) Jacques MATTHIJS, Het Openbaar ministerie overkoepelend eenmakingsorgaan in de
nieuwe gerechtelijke organisatie?, o. c., nr. 29, en de voetnoten 131 en 132.

(1)

HAYOIT DE TERMICOURT,

(2) H. BEKAERT,

magistraten van het arbeidsauditoraat onder het toezicht en de Ieiding
staan van de procureur des Konings van het arrondissement, en zich
naar diens onderrichtingen en richtlijnen dienen te gedragen. Het
ligt dan oak voor de hand dat, op repressief gebied, het aldus uitgebouwd stelsel, op elk ogenblik, een bestendige en nauwe samenwerking
en een eenheid van opvatting vereist tussen de procureur des Konings
en de arbeidsauditeur, ja zelfs een interpenetratie van de werkzaamheden van beide instellingen, trouwens uiteindelijk samengebundeld
onder het toezicht en de leiding van een enkel magistraat.
Alhoewel, in de praktijk van de jongste jaren vastgesteld wordt dat
die interpenetratie vrij los komt te staan van de teksten, en er een
uitgesproken tendens zich heeft afgetekend naar zelfstandigheid van
de arbeidsauditeur t. o. v. de procureur des Konings, tach client te
worden opgemerkt dat, ingeval van samenhang tussen inbreuken op
de sociale wetgeving en reglementering met misdrijven van gemeen
recht, het benaarstigen en de uitoefening van de strafvordering aileen
door de procureur des Konings verzekerd wordt, dus bij uitsluiting van
de magistraten van het arbeidsauditoraat, wat door artikel I 55, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk bepaald wordt (r).
Op het niveau van het hager beroep, is de ondeelbaarheid van het
Openbaar Ministerie nag meer opvallend, vermits het de procureurgeneraal-bij-het hof -van-beroep. is die,_zoweLin het parket-g~nerJ~.al
als in het arbeidsauditoraat-generaal, de uitoefening concentreert van
al de machten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het
Openbaar ministerie bij het hof van beroep en bij het arbeidshof (2).
Hij is het die rechtstreeks de leiding en het toezicht heeft over de
magistraten van het arbeidsauditoraat-generaal, die, net zoals de
magistraten van het parket-generaal, zijn onmiddellijke medewerkers
zijn, en wier onderscheiden attributies en taken, voor de enen in de
kamers van het hof van beroep, voor de anderen in de kamers van
het arbeidshof, door hem uitgestippeld en geregeld worden (3).

(1) Zie: Cass. 22 januari 1973, Pas., 1973, I, soo. Deze samenhang geldt zowel voor de
overtredingen als voor de misdaden en wanbedrijven (Luik (K. I.), 27 juni 1972, R. D.P.,
1972-1973, biz. 52).
Voor het begrip ,.samenhang", zie Jacques MATTH1JS, Het arbeidsgerecht en de strafvordering
wegens misdrijven tegen de sociale wetgeving, openingsrede van 2 september 1976 v66r het
Arbeidshof te Gent, R. W., 1976-1977, 1537 tot 1570, nr. 9, en het cassatiearrest van
9 maart 1976 (Pas., 1976, I, 749).
(2) Zie o.m.: Cass., 18 december 1972, Pas., 1973, I, 380; J. T., 1973, biz. 94·
(3) Art. 144 en 145 van het Ger. W.

C.

0NAFHANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

8. De principes die de grondslag zijn van de onafhankelijkheid van
het Openbaar Ministerie in Belgie werden kernachtig samengevat
door Prof. Dr. Hermann Bekaert in zijn preadvies van 1958 (r).
Dit hoofdkenmerk van de instelling is van essentieel belang. Inderdaad:
indien zij, in de loop van haar historische ontwikkeling, de private
wraakneming en de inbeschuldigingstelling door het volk progressief
heeft kunnen vervangen ; indien de uitoefening van haar functies zich
thans uitstrekt tot al de gevallen en betwistingen waar een openbaar
belang vereist dat de stem van de wet door de rechter zou worden
gehoord, en dit zowel in burgerlijke als in strafzaken, put de instelling
van het Openbaar Ministerie dit gezag uit het sociaal vertrouwen in
haar onpartijdigheid gesteld, en omdat, in de ogen van de Natie, de
magistraat van het Openbaar Ministerie enkel de dienaar is van wet
en recht en van zijn geweten, en geenszins het werktuig is van een macht.
De essentie zelf van zijn functies ligt in de onafhankelijkheid :
a) onafhankelijkheid ten opzichte van de hoven en rechtbanken ;
b) onafhankelijkheid ten opzichte van zijn hierarchische organisatie ;
c) onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende macht.
9· a) Onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie ten opzichte van
de hoven en rechtbanken.

Onder het ,,Ancien Regime", werd deze onafhankelijkheid in onze
gewesten niet erkend: de ,officieren-fiskaal" stonden onder de Ieiding
en onder het gezag van de ,Gerechtsraden".
Die onafhankelijkheid is nochtans zowel noodzakelijk voor de rechters
als voor het Openbaar Ministerie zelf.
Inderdaad, in de uitoefening van zijn sociale opdracht, mag het Openbaar Ministerie ·door de inmenging van de hoven en rechtbanken niet
geremd worden, terwijl, aan de andere kant, de onpartijdigheid der
rechters vereist dat zij hun macht om recht te spreken niet zouden gaan
verwarren met de uitoefening van initiatieven die slechts aan het
Openbaar ·Ministerie toebehoren.
Derhalve, zowel in burgerlijke als in strafzaken, mogen de rechters, op
straf van cassatie van hun beslissing wegens machtsoverschrijding,

(1). 0.
1001.

c., biz.

IIJ

tot

120.

Zie ook : R.

HAYOIT DE TERMICOURT,

o. c., biz. 976 tot

geen afkeuringen uitspreken tegen het Openbaar Ministerie, noch
t. o. v. de magistraten van het parket aanmaningen richten of een oordeel vellen wat de wijze betreft waarop zij hun functies uitoefenen, of
kritiek uitbrengen over het gebruikmaken van hun machten, evenmin
trouwens als lofbetuigingen.
lndien een magistraat van het Openbaar Ministerie aan zijn ambtsplichten te kart komt, ofwel de eer, de kiesheid of de waardigheid
van zijn functies miskent, kunnen de hoven en rechtbanken de Eerste
voorzitter van het hof van beroep of de procureur-generaal bij dit hof
daarvan inlichten ; maar zelf oefenen de rechters geen tuchtrecht uit
t. o. v. de magistraten van het Openbaar Ministerie.
Daarentegen, spreekt het voor zich zelf dat wanneer het Openbaar
Ministerie partij is ter zake, de rechters het tot plicht hebben de
wettelijkheid en de regelmatigheid van de handelingen van zijn functies
te beoordelen, zomede de gegrondheid van zijn vorderingen.
Doch nimmer mogen zij uitspraak doen over hun opportuniteit, noch
hen bevelen geven.
10.

Op die algemene principes zijn er nochtans drie uitzonderingen:

1°

Uit artikel 235 van het Wetboek van Strafvordering blijkt dat, in
alle zaken (1), de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van
beroep, zolang zij niet beslist heeft of de inbeschuldigingstelling
client te worden uitgesproken, om het even of de eerste rechters
al dan niet een onderzoek hebben ingesteld, ambtshalve vervolgingen kan gelasten, zich de stukken doen overleggen, de zaak onderzoeken of doen onderzoeken, en daarna beschikken zoals het behoort.
Dank zij dit recht, kan de kamer van inbeschuldigingstelling strafbare feiten, die verknocht zijn met die welke bij haar aanhangig
zijn, evenals tot dusver niet vervolgde personen, in de vervolging
doen betrekken.
Tach kan dit recht tot evocatie en tot verwijzen slechts ,in rem"
worden uitgeoefend, bij gelegenheid van een onderzoek dat reeds
aan gang is en enkel met betrekking tot feiten die in de vordering
van het Openbaar Ministerie bepaald zijn of ermede samenhangen.
Het gaat dus niet om een recht tot bevelen, dat zou slaan op de
uitoefening van de strafvordering zelf.

(1) Niet enkel in de zaken die tot de bevoegdheid behoren van het hof van assisen, doch

oak in de zaken die onder de bevoegdheid van de correctionele rechtbank of van de politierechtbank ressorteren: Cass., 18 december 1950, Pas., 1951, I, 258. Vgl. met art. 26 van
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis.

2°

Het artikel 343 van het Gerechtelijk Wetboek, de bepaling overnemend van art. I I van de door dit wetboek opgeheven wet van
20 april I8IO (I), verstrekt aan het hof van beroep, in verenigde
kamers, het recht een van zijn leden te horen in de aangifte van
misdaden en wanbedrijven, en de procureur-generaal te ontbieden
om hem bevel tot vervolging wegens die feiten te geven, of om
hem de reeds ingestelde vervolging te horen verantwoorden (2).

3° Het artikel 872 van het Gerechtelijk Wetboek huldigt ten slotte een
andere uitzondering :
,lnzake uitoefening van de ouderlijke macht, bewaring van kin,deren, verblijf van de echtgenoten, uitkering tot onderhoud en
,adoptie van kinderen, kan de rechter van het openbaar ministerie
, vorderen, wanneer de zaak aan het advies van deze ambtenaar
,mag worden onderworpen, inlichtingen in te winnen omtrent de
,punten die hij op beperkende wijze aangeeft..."

Voormelde bepaling werd opgenomen tussen de teksten die in het
Gerechtelijk Wetboek de algemene beginselen betreffen van de bewijzen inzake burgerlijke procedure. De Koninklijke Commissaris
Van Reepinghen was van oordeel dat ten opzichte van de bewijslevering in burgerlijke zaken, een al te strenge toepassing van het
accusatoir stelsel door de noodwendigheden van de moderne samenleving voorbijgestreefd is, en dat dit regime, zonder het prijs te geven,
nochtans in sommige zaken diende te worden versoepeld ; volgens
hem, was er geen principieel bezwaar dat ook het Openbaar Ministerie
in het opsporen naar de waarheid zou ingeschakeld worden. Nochtans, wou hij niet afwijken van het beginsel dat de rechter geen
opdracht te geven heeft aan het Openbaar Ministerie ; daarom ook
had hij in de tekst van zijn ontwerp van voormeld artikel 872 gebruik
gemaakt van gepaste bewoordingen :
, ... kan de rechter het openbaar ministerie verzoeken ... " (3).

(I) Art, 2 van Titel I, hoofdstuk I, artikel I, § I, 26°.
(2) Deze bepaling werd slechts eenmaal toegepast, nl. in I9I7, onder de Duitse bezetting,
wanneer het hof van beroep te Brussel aan de procureur-generaal bij dit hof bevel gaf
strafvervolgingen in te stellen wegens landverraad tegen de !eden van de onder de bescherming van de vijand opgerichte ,Raad van Vlaanderen", en het hof aldus de collectieve
verantwoordelijkheid op zich wou nemen van de vergeldingsmaatregelen die de bezetter
onmiddellijk zou treffen. De magistraten die voor dit bevel door de vijand werden verantwoordelijk gesteld, werden trouwens aangehouden en gedeporteerd.
(3) Pari. Besch., Senaat, Zitt. I963-I964, nr. 6o, o. c., biz. 2I2 en 2I3. Pasinomie, o. c., biz.
442, kol. r.
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Bij de besprekingen van deze bepaling in de verenigde Senaatscommissies voor de Justitie en voor de Tewerkstelling, Arbeid en Sociale
Voorzorg, is men verder willen gaan ; men was er van oordeel dat
de regel van artikel 872 van het antwerp onder de vorm van een
verplichting voor het Openbaar ministerie diende te worden geformuleerd, omdat ,het Openbaar ministerie ten dienste staat van de
,waarheid zoals alle andere helpers van het gerecht. Bij voorbeeld:
,in een zaak van onderhoudsgeld verschuilt een bank zich achter het
,beroepsgeheim om de mededeling van een uittreksel van de rekening
, van de verweerder te weigeren ; de rechtbank moet gewapend zijn
,om het Openbaar ministerie te gelasten het voorbrengen van dit
,uittreksel op te vorderen".
De commissies hebben zich met deze opvatting t. o. v. de in artikel 872
limitatief opgesomde materies verenigd (1).
11.

b) Onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie ten opzichte van

zijn eigen hierarchische organisatie.
Zo al de functies van het Openbaar Ministerie, in het bijzonder en
persoonlijk aan de procureur-generaal bij het hof van beroep zijn toevertrouwd, betekent dit principe nochtans geenszins dat, wanneer de
magistraat van het Openbaar Ministerie deelneemt, op de terechtz1ttini, aan-de-toepasSirig
aan de interpretatie van de wet, hij er
gedwongen toe wordt de onderrichtingen van zijn hierarchische meerdere na te leven, diens opvatting te delen, of zich blindelings naar
diens bevelen te gedragen.

en .

Men merke op dat artikel 14-5 van de wetjeugdbescherming van 8 april 1965, dat het artikei
268-B. W. vervangt, en waarbij aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanieg, rechtsprekend in kort geding, bevoegdheid wordt toegekend om, tijdens de procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafei en bed, kennis te nemen van de voorlopige maatregeien
die betrekking hebben op de persoon, op het ievensonderhoud en op de goederen, zowel
van de partijen ais van de kinderen, uitdrukkelijk bepaait dat de voorzitter de procureur
des Konings kan verzoeken aile dienstige inlichtingen te doen inwinnen betreffende de
zedeiijke en stoffeiijke toestand van de kinderen.
(1) Pari. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 170, o. c., Versiag C. DE BAECK, biz. 146,
Pasinomie, o. c., biz. 865, kol. 2.
Het wil mij voorkomen dat door het toekennen aan de rechten van die vorderingsmacht
t. o. v. het Openbaar Ministerie, ai is het ook bij uitzondering en in beperkte privaatrechtelijke zaken, de wetgever een gevaarlijke weg is opgegaan, omdat hij aidus het beginsei van
de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie t. o. v. de hoven en rechtbanken heeft
aangetast, zonder er rekening mede te houden dat het Openbaar Ministerie - dat trouwens
reeds tientallen jaren v66r het in werking treden van het Gerechtelijk Wetboek zijn medewerking tot sociaie enquetes inzake familierecht verleende -, gegronde bezwaren kan doen
geiden, die de openbare orde raken, tegen het door de rechter gevorderd onderzoek.
Men raadpiege verder over de wijze van toepassing van het artikei 872, A. MEE"Os, o. c.,
biz. 382 en 383.

Aldus begrepen, zouden de principes van eenheid en hierarchie de
onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie eigenlijk onbestaande
maken, vermits zij nog slechts in hoofde van een enkel magistraat zou
bestaan: de procureur-generaal bij het hof van beroep. De dagelijkse
en menigvuldige functies op de terechtzittingen aan de andere magistraten van het Openbaar Ministerie toevertrouwd, zouden ontaarden in onpersoonlijke, slaafse of gelaten handelingen.
Doch, welintegendeel, in Belgie, wordt de onafhankelijkheid van de
magistraten van het Openbaar Ministerie ten opzichte van zijn hierarchische organisatie stipt in acht genomen, en in de eerste plaats
door de procureur-generaal zelf, wat geenszins het teloor gaan betekent van zijn recht tot leiding. lnderdaad, kan hij de magistraten
van zijn parket-generaal aan die kamers van het hof verbinden, waar,
naar zijn oordeel, hun tussenkomst meer gepast of doeltreffend zal
zijn. Hij kan ze eveneens uitnodigen hem de adviezen mede te delen
die zij zinnens zijn uit te brengen, alsmede de conclusien en vorderingen die zij schriftelijk op de terechtzitting schikken in te dienen,
opdat de procureur-generaal aldus in de gelegenheid zou worden
gesteld eventueel in persoon de zetel van het Openbaar Ministerie te
bekleden en op de terechtzitting zijn eigen zienswijze uiteen te zetten.
De procureur-generaal kan zelfs, in voorkomend geval, de magistraat
van zijn parket, of van elk ander parket van zijn rechtsgebied, verzoeken kennis te geven aan de rechtbank of aan het hof van de persoonlijke opinie van de procureur-generaal, maar de hem ondergeschikte magistraat zou, in dergelijk geval, het recht bewaren, ja zelfs
de gebiedende plicht, om op de terechtzitting zijn eigen opvattingen
of overtuiging uiteen te zetten, indien hij mocht oordelen dat hij
zich niet bij die van zijn procureur-generaal kan aansluiten: ,la plume
est serve, mais la parole est libre" (1).
12.

c) Onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie ten opzichte van
de Uitvoerende macht.

Er werd reeds hierboven onder nr. 4 vermeld dat de magistraten van
het Openbaar Ministerie dan eens als organen van de uitvoerende macht,
dan eens als organen van de rechterlijke macht optreden.
In de mate waarin hij de strafvordering instelt en deze door middel
van de schriftelijke procedure tot aan haar einde doordrijft, oefent
de magistraat van het Openbaar Ministerie een functie uit van de
uitvoerende macht.
(r) Zie H.

BEKAERT,

preadvies 1958, o.

c.,

biz. II3 en u4.

Daarentegen, wanneer, in de burgerlijke, commerciele, arbeids- en
sociale rechtsgedingen, hij zijn advies uitbrengt over de middelen, de
stellingen en de eisen van partijen, ofwel dienaangaande conclusie"n
neemt als tussenkomende partij, of nog, in sommige gevallen, hoofdpartij is, en derhalve de uitvoering van de wetten vervolgt als u.itvoerend orgaan, treedt de magistraat van het Openbaar Ministerie
bovendien op als rechterlijk orgaan, meer bepaald wat de toepassing
en de interpretatie van wet en recht betreft.
Weliswaar, wanneer de magistraat van het Openbaar Ministerie zijn
advies op de terechtzitting uitbrengt t. o. v. de door partijen gestelde
eisen, ofwel wanneer hij, in verband met zijn eigen vorderingen, zijn
schriftelijke conclusien nader toelicht, verschilt hij van de rechter in
die zin dat deze laatste recht spreekt, een beslissing velt betreffende
het geschil, terwijl de magistraat van het Openbaar Ministerie de
rechter voorlicht en hem bijstaat.
Maar, ondanks het verschillend kenmerk van zijn tussenkomst, is
deze laatste niettemin een medewerking aan de taak van de rechter,
aan de uitoefening van de rechterlijke macht, en, wat deze deelneming
betreft, is de magistraat van het Openbaar Ministerie in generlei
mate aan het gezag of de leiding van de minister van Justitie onderworpen.
Deze dualiteit van ft.mcties legt uit wa:arom, in dezelfde zaak; het
Openbaar Ministerie, tegelijkertijd, aktief kan optreden tot sommige
doeleinden, en niettemin in tegenovergestelde zin kan vorderen.
Derhalve, wanneer het Openbaar Ministerie de rechter bijstaat en
hem voorlichting verstrekt inzake de interpretatie van de wet in het
concreet geschil dat hem wordt voorgelegd, komt het Openbaar
Ministerie tussenbeide uitsluitend als de dienaar van het recht en van
de waarheid. Hij oefent een rechterlijke functie uit die gelijkwaardig
is aan die van de zittend magistraat.
De opdracht die de Natie hem heeft toevertrouwd, zal hij vervullen
naar geweten, zijn enige meester. Want, in strijd met hetgeen dikwijls
wordt gedacht, behoort de aard te worden onderstreept van de band
tussen het Openbaar Ministerie en de Natie.
Aan de magistraten van het Openbaar Ministerie heeft de Natie, en
zij alleen, een rechtstreekse, bijzondere en persoonlijke delegatie toevertrouwd in de persoon van de procureurs-generaal bij de hoven van
beroep. In tegen~telling met de ambtenaren van de administratieve
orde, die slechts handelen bij delegatie van de bevoegde minister, en
alleen uit zijn naam, treedt de procureur-generaal op krachtens een
opdracht, die de Natie hem rechtstreeks heeft toevertrouwd, en het

contact tussen haar en het Openbaar Ministerie geschiedt, niet enkel
op onrechtstreekse wijze door tussenkomst van de Wetgevende Kamers, maar bovendien rechtstreeks, o. m. door de openbaarheid der
terechtzittingen, waar ieder burger een rechtstreekse controle kan
uitoefenen.
13. Opdat deze opdracht zou kunnen beperkt worden, opdat de
handelingvrijheid van het Openbaar Ministerie zou kunnen belemmerd worden, zou een bijzondere bepaling van de wet vereist zijn.
En daarom ook, indien het artikel 274 van het Wetboek van Strafvordering aan de minister van Justitie het recht verleent om aan het
Openbaar Ministerie bevel te geven strafvervolgingen in te stellen (1),
erkent geen enkele wetsbepaling daarentegen aan de minister het recht
om aan het Openbaar Ministerie te verbieden de vervolgingen in te
stellen die het zou hebben beslist krachtens de delegatie, die het van
de Natie rechtstreeks heeft ontvangen, en die het uitsluitend uit haar
naam uitoefent (2).
Deze volledige onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie ten
opzichte van de uitvoerende macht, die dus, in geen geval, het normaal verloop van het optreden van het Openbaar Ministerie kan
verhinderen, vindt trouwens haar bevestiging in verscheidene teksten,
die geen enkele plaats overlaten aan de uitoefening door de minister
van Justitie van enig vetorecht (3).

(1) Doch, in dergeiijk gevai, onder de persoonlijke verantwoordeiijkheid van de minister
voor de gevoigen van de uitoefening van de strafvordering.
(2) Zie o. m. : R. HAYOIT DE TERM1COURT, o. c., biz. 989 en 990, waar deze hogere
magistraat het onderscheid tussen het gezag en het recht op toezicht van de minister van
Justitie op het Openbaar Ministerie en de leidingsmacht van de procureur-generaai duidelijk uiteenzet.
Zie ook: H. BEKAERT, preadvies van 1958, o. c., biz. II7 tot II9.
(3) Men had gemeend uit het recht tot beveien te kunnen afleiden dat de minister van
Justitie ertoe gemachtigd zou zijn aan de magistraten van het Openbaar Ministerie, bij
wijze van circuiaire, .,aanbevelingen van aigemene aard" te geven, wat soms gebeurd is,
o. m. in verband met de voorlopige hechtenis en de. uitvoering van de straffen, prerogatieven van de strafvorderingen, waaraan men perken wilde stellen, doch die op grond van
de principes geiukkig werden gehandhaafd (zie de ministerieie circuiaires van 30 december
1944, 2de Aigemene Directie, nr. 539 en van 21 juni 1954. Geschillen der gevangenissen, ·
zeifde. nummer. Idem circuiaire van 6 mei 1913, Verzameling 1914, 14, biz. 89 en van
19. september 1957, Wetgeving, nr. 25j4o, 1ste Sectie). Het recht tot beveien van de
minister van Justitie client eng te worden opgevat, en, waar enkel het parket verantwoordelijk is, kan aan zijn onafhankeiijkheid in de actie niet geto.rnd worden.
Een geiukkige traditie verenigt evenwei in Belgie de procureurs-generaal in een college,
dat overgaat tot de studie van aile aigemene probiemen die de uitoefening van hun functies
betreffen, en waarvoor zij, in voorkomend gevai, een opiossing aan de minister van Justitie
voorstellen, met het gevoig dat de nadelen van een onwetteiijk uitbreiden van het recht
tot beveien worden vermeden.

Bij de besprekingen van het antwerp van het Gerechtelijk Wetboek,
is de Kamercommissie voor de Justitie dit beginsel trouwens onvoorwaardelijk bijgetreden: op de vraag wat er client verstaan te worden
onder de woorden, in het art. 143, ,het gezag van de minister van
]ustitie", werd bovenvermelde opvatting uitdrukkelijk bevestigd.
Verder, wanneer om de betekenis werd verzocht van de woorden,
die in diezelfde bepaling voorkomen, ,door toedoen van de minister
die de Arbeid in zijn bevoegdheid heeft" werd in de Commissie geantwoord: ,deze bepaling laat de minister van Arbeid toe zijn
collega van J ustitie te vragen tussenbeide te willen komen bij de
procureur- generaal ten einde, bij voorbeeld, een grotere eenvormigheid tot stand te brengen bij de toepassing van de sociale wetgeving" ( r).
Weliswaar, wanneer zij uitvoerende functies vervullen, zijn de magistraten van het Openbaar Ministerie onderworpen aan het toezicht,
de impuls en de tuchtmacht van de minister van J ustitie. Maar dit
is geenszins het geval wanneer zij deelnemen, samen met de rechter,
aan de toepassing en aan de interpretatie van de wet.
Enter bevestiging dienaangaande, van hun volstrekte onafhankelijkheid, kan hier herinnerd worden aan de woorden van een van onze
meest eminente ministers van Justitie,- de hr. Lejeune-, die, v66r
de Wetgevende- K.amers1-niet-aarzelde te -verklaren dat de minister
een onverschoonbaar machtsmisbruik zou plegen indien hij zijn
interpretatie van de wet aan het Openbaar Ministerie zou willen
opdringen.

III. HET OPENBAAR MINISTERIE IN HET PRIVAATRECHTELI]K RECHTSGEDING
14. Uit het verder expose worden nu voortaan ter zijde gelegd de
zeer belangrijke functies van het Openbaar Ministerie in het strafrechtelijk, disciplinair en administratief domein, evenals sommige hem
toevertrouwde jurisdictionele functies, om nog slechts te handelen over
de taak hem toebedeeld in de burgerlijke zaken, deze uitdrukking
zijnde begrepen in de ruimste zin, en omvattende dus : de eigenlijke

(I) Par!. Besch., Kamer, Zitt. I966-I967, nr. 59/49· Verslag F. HERMANS, biz. 37, Pasinomie, biz. 920, kol. I en 2.

-----
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burgerlijke geschillen, de rechtsgedingen van commerciele aard, en al
die welke van de bevoegdheid zijn van het arbeidsgerecht (1).

A.

HEDENDAAGSE ORGANISATIE

15. a) Hof van beroep.
Voorheen, was het Openbaar Ministerie, in burgerlijke zaken, een
integrerend dee! van het hof van beroep, dat zonder hem niet regelmatig was samengesteld, zelfs wanneer het hof kennis nam van geschillen waarvan de dossiers niet aan het Openbaar Ministerie moesten
medegedeeld worden (2).
Deze regel van rechterlijke organisatie wordt door het Gerechtelijk
Wetboek voortaan verzaakt : het hof houdt regelmatig zitting bij
afwezigheid van het Openbaar Ministerie, wanneer de zaak hem niet
wettelijk moet worden medegedeeld (zie verder onder nr. 34 en 35),
ofwel wanneer het Openbaar Ministerie deze mededeling niet dienstig
acht, of nag wanneer het hof deze mededeling niet ambtshalve
gelast (3).
Deze nieuwe regel lijdt evenwel uitzondering in de gevallen waarin
het hof zitting houdt met slechts een raadsheer, met name: de jeugdkamer van het hof, inzake hager beroep tegen vonnissen gewezen door
de jeugdrechtbanken, en het bureau voor rechtsbijstand (4).
16. b) Arrondissementsrechtbank.
Wat de arrondissementsrechtbank betreft, is het niet zonder belang te
herinneren aan het opzet van Koninklijk Commissaris Van Reepinghen, wanneer hij in zijn antwerp van Gerechtelijk Wetboek, deze
instelling had voorzien en toegelicht : een enkele rechtbank per ge(1) Men merke terloops op dat in Nederland, sinds de wet van 3 december 1932, de wetgever de verplichte conclusies van het Openbaar ministerie nog slechts heeft gehandhaafd
in twee gevallen, t. w.: in de cassatie van burgerlijke zaken en in disciplinaire zaken o. m. art. 91

Reglement Medisch Tuchtrecht. In de overige gevallen, nl. in civiele procedures, waarin
de Staat, provincie of gemeente als partij procedeert, bij onbevoegdheid der rechters,
echtscheidingen van tafel en bed, revisie, boedelafstand, faillietverklaringen, onteigeningen,
en dies meer, kan het Openbaar ministerie verzoeken te worden gehoord en treedt het
dan als gevoegde partij op. Deze wet heeft tengevolge gehad dat sinds dien slechts uiterst
weinig wordt geconcludeerd in het privaat rechtsgeding.
(2) Art. 82, wet van 18 juni 1869 betreffende de rechterlijke inrichting, en enig artikel, §X,
tweede lid van de wet van 25 oktober 1919.
(3) Par/. Besch., Kamer, Zitt. 1966. 1966-1967, nr. 59/49· Verslag F. HERMANS, biz. 126.
Pasinomie, o. c., biz. 961, kol. r en 2, sub art. 764.
(4) Art. 102 en 105 Ger. W.

rechtelijk arrondissement, en, in die enige rechtbank, zouden de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van
koophandel gegroepeerde afdelingen zijn; die arrondissementsrechtbank
zou onder het voorzitterschap staan van een enkel magistraat, met
name: de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (r).
Deze verheugende unificering en centralisering van gerecht en rechtsmacht werden echter, spijtig genoeg, wegens verscheidene redenen
waarvan de gegrondheid ernstig kan worden betwist, in het antwerp
van de Senaat prijs gegeven.
De arrondissementsrechtbank werd er evenwel behouden, en deze
laatste opvatting werd uiteindelijk door de wet van 10 oktober 1967
goedgekeurd. Doch, de instelling, de samenstelling en de opdracht
van de arrondissementsrechtbank, wijken volkomen af van die welke
door het aanvankelijk antwerp waren opgevat.
Inderdaad, de arrondissementsrechtbank is nag enkel een rechtscollege, samengesteld uit de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, de voorzitter van de arbeidsrechtbank en de voorzitter van
de rechtbank van koophandel, of uit de rechters die hen in die respectieve rechtbanken vervangen, en dat, telkens voor een gerechtelijk
jaar, achtereenvolgens voorgezeten wordt door ieder van die magistraten (2).
Het heeft nog enkel tot taak de geschillen van bevoegdheid te regelen
volgens een tamelijk vlugge en gemakkelijke procedure (3), en er
over uitspraak te doen in eerste en laatste aanleg, het advies van het
Openbaar Ministerie gehoord.
Aileen cassatieberoep door de procureur-generaal bij het hof van
beroep staat tegen die beslissingen open (4). Daar de proctireur des
Konings, krachtens het artikel 150, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, de functies van het Openbaar Ministerie bij de arrondissementsrechtbank uitoefent, en dit rechtscollege slechts uitspraak doet
na het advies van het Openbaar Ministerie te hebben gehoord, maakt
het Openbaar Ministerie er dan oak steeds deel van uit, en client het
aanwezig te zijn op al de terechtzittingen opdat de arrondissementsrechtbank regelmatig zou samengesteld zijn, alsook telkens een vonnis

(r) Zie daarover meer: Jacques MATTHIJS, Het Openbaar ministerie overkoepelend eenmakingsorgaan in de nieuwe gerechtelijke organisatie?, openingsrede, o. c., nr. 13.
(2) Art. 74 en 75 Ger. W., dit laatste artikel gewijzigd door art. 6 van de wet van 15
juli 1970.
(3) Art. 639 en 644 Ger. W.
(4) Art. 641 en 642 Ger. W.

wordt uitgesproken. Het behoort immers aan de procureur des
Konings het cassatieberoep eventueel voor te stellen aan de procureur-generaal bij het hof van beroep tegen de beslissing van de
arrondissementsrechtbank, en dit binnen vijftien dagen na de uitspraak.

17. c) Rechtbank van eerste aanleg.
lngevolge de wet van 25 oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van de
rechterlijke inrichting en van de rechtspleging v66r de hoven en
rechtbanken, maakte het Openbaar Ministerie geen integrerend deel
meer uit van de rechtbank van eerste aanleg rechtsprekende in burgerlijke zaken, en was het. stelsel van de zogenoemde ,mededeelbare
zaken", bepaald bij artikel 83 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, op de rechtbank van eerste aanleg niet meer van toepassing
De kamers met drie rechters van die rechtbank zetelden nag slechts
met bijstand van het Openbaar Ministerie in de gevallen uitgestippeld
in § VI van het enig artikel van voormelde wet, met name : de zaken
betreffende de staat der personen, de burgerlijke vorderingen ingesteld
wegens een persmisdrijf, en de zaken waarin het Openbaar Ministerie
optrad als hoofdzakelijke of als tussenkomende partij.
Daarentegen mocht de alleenrechtsprekend rechter slechts uitspraak
doen na het ad vies van het Openbaar Ministerie te hebben gehoord ;
in de kamers met alleenrechtsprekend rechter was het Openbaar
Ministerie dus wel een bestanddeel van de rechtbank (1).
Het §VI van de wet van 25 oktober 1919 werd echter door het Gerechtelijk Wetboek opgeheven (2): het vroeger stelsel van de ,mededeelbare zaken" werd door dit wetboek hersteld, terwijl de regel van
het voorafgaand verplicht advies van het Openbaar Ministerie voor
de kamers met alleenrechtsprekend rechter gehandhaafd bleef (3). ·
Derhalve, houdt het Openbaar Ministerie voortaan zitting in de
kamers met drie rechters wanneer de zaak, op grand van het artikel 764
van het Gerechtelijk Wetboek, hem, op straffe van nietigheid, client
medegedeeld te worden, of wanneer het Openbaar Ministerie deze
(I) Zie: Cass., JI januari I935, Pas., I935, I, I33· en voetnoot (I) tot (4).
(2) Art. 2, titel I, hoofdstuk I, art. I, § I, 6o 0 der wet van 10 oktober 1967.
(3) Deze regel geldt echter niet voor de beslagrechter, noch voor de rechter in kart geding,
noch wanneer de wet anders bepaalt (art. 765, tweede lid, Ger. W.). Zij geldt echter we!
voor het geval waarin, op grand van art. 8 der wet jeugdbescherming van 8 april 1965,
het Openbaar ministerie bijstand moet verlenen aan de voorzitter van de rechtbank, recht
sprekend in kort geding: Brussel, 7 december 1966, ]. T., 1967, biz. 23; Gent, 29 januari
I968, R. W., 1967-I968, 1319 met conclusies van advocaat-generaal Th. Versee; Cass.,
I3 december 1968, R. W., 1968-1969, 1080; Brussel, 27 mei 1969, R. W., I968-1969, 1465.

mededeling dienstig acht, of nag wanneer de rechtbank deze mededeling ambtshalve beveelt (zie verder onder nrs. 34 en 35).
Anders gezegd, de juridische positie van het Openbaar Ministerie is
thans dezelfde bij de rechtbank van eerste aanleg als bij het hof van
beroep (zie hierboven onder nr. rs).
18. d) Rechtbank van koophandel.

V66r het in werking treden van het Gerechtelijk Wetboek op r november 1970, werd het Openbaar Ministerie uit de gerechtszalen van
de rechtbanken van koophandel geweerd (r).
Zijn optreden werd er slechts voorzien inzake rechtsbijstand (2),
terwijl, inzake faillissement, artikel 464, hoek Ill, van het Wetboek
van koophandel (faillissementswet van r8 april r85r) aan de procureur des Konings enkel het recht verleende aanwezig te zijn bij alle
verrichtingen van het faillissement, inzage te nemen van de boeken
en bescheiden van de gefailleerde, diens toestand te onderzoeken en
zich door de curatoren alle inlichtingen te doen verstrekken die hij
nuttig achtte.
lngaande op de door de Koninklijke Commissaris Van Reepinghen
geformuleerde (3) en door talrijke rechtspractici (4) bijgetreden opvattingen omtrent denoodze1lselijkll.eid, het nut en de efficiency van
het optreden van het Openbaar Minist-e~i~ in sommige commerci~le
geschillen, waarin openbare en partikuliere rechten, belangen en
verplichtingen verstrengeld en soms versmolten zijn, heeft het Gerechtelijk Wetboek, in zijn artikel rss. bepaald dat de procureur des
Konings oak de functies van zijn ambt voortaan zal uitoefenen bij
de rechtbank van koophandel van zijn arrondissement.
In de schoot van deze rechtbank wordt voortaan de toestand van het
Openbaar Ministerie aldus dezelfde als die welke het bekleedt bij de
kamers met drie rechters in de rechtbank van eerste aanleg d. w. z.
dat, in de rechtbank van koophandel, het Openbaar Ministerie, op
straffe van nietigheid van het vonnis, zijn advies verplicht moet uit-

(1) Artikelen 57 tot 66 der wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting. Hetzelfde
gold voor de rechtbanken van eerste aanleg, rechtsprekende in zaken van koophandel :
zie art. 33 van dezelfde wet.
(2) Artikelen 6 en 9 van de wet van 29 juni 1929.
(3) Pari. Besch., Senaat, Zitt. 1963-1964, nr. 6o, o. c. Verslag Van Reepinghen, biz. 85;
Pasinomie, o. c., biz. 361.
(4) Jacques MATTHIJS, Het Openbaar ministerie overkoepelend eenmakingsorgaan in de nieuwe
gerechtelijke organisatie?, openingsrede o. c., nr. 22, en de voetnoten (98) en (99).

brengen in verband met de vorderingen opgesomd in artikel 746-II 0
van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 24 maart
1975, zomede in alle andere zaken wanneer het Openbaar Ministerie
dit dienstig acht, of wanneer de rechtbank van koophandel deze mededeling aan het Openbaar Ministerie ambtshalve gelast.
Oak bij het bureau voor rechtsbijstand in deze rechtbank, dat samengesteld is uit een alleenrechtsprekend rechter, en waarvan het Openbaar Ministerie deel uitrri.aakt, dienen al de zaken hem voor advies
te worden medegedeeld (x).
19. e) Arbeidsgerecht.

Zoals reeds hierboven werd vermeld, heeft het Gerechtelijk Wetboek
een bijzonder Openbaar Ministerie op- en ingericht bij ieder arbeidsrechtbank en ieder arbeidshof: het zijn de arbeidsauditoraten, met de
arbeidsauditeur en zijn substituten, en het arbeidsauditoraat-generaal,
geleid door de procureur-generaal bij het hof van beroep, bijgestaan
door de eerste advocaat-generaal, de advocaten-generaal en substituten-generaal bij het arbeidshof (2).
Bij voormelde arbeidsgerechten houdt het Openbaar Ministerie geen"'
zitting in alle zaken die onder hun bevoegdheid ressorteren, doch
enkel in de trouwens lange reeks zaken, waarin zijn advies door
artikel764-12° van het Gerechtelijk Wetboek verplicht voorgeschreven
wordt (3), zomede in de zaken waarin het Openbaar Ministerie dit
dienstig acht, of waarvan het arbeidsgerecht hem ambtshalve de
mededeling gelast, en ten slotte in alle zaken aanhangig gemaakt bij
het bureau voor rechtsbijstand, waarvan het Openbaar Ministerie
steeds deel uitmaakt (4).
20. Daarenboven, is het van belang te wijzen op de bijzondere onderzoeksmachten die aan het Openbaar Ministerie bij de arbeidsgerechten
worden verleend. In alle betwistingen die tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoren, en dus niet enkel in de zaken die aan het
Openbaar Ministerie voor advies verplicht moeten medegedeeld

(1) Artikelen86, 678 en764, II 0 Ger. W., dit laatste gewijzigd door de wet van 24maart 1975.
(2) Artikelen 152, 153, 143, 145 en 146 Ger. W.
{3) Zie de opsomming van bedoelde zaken in de artikelen 578-7°, 580, 581, 582-1° en 2°,
en 583 Ger. W., de twee laatstvermelde artikelen zijnde gewijzigd door art. 25 van de wet
van 30 juni 1971, betreffende de administratieve geldboeten ingeval van inbreuk op sommige sociale wetten.
(4) Artikelen 86, 105, 678 en 764-II 0 Ger. W.

worden (1), kan het Openbaar Ministerie van de bevoegde minister
of van de bevoegde openbare instellingen of diensten de nodige
bestuurlijke inlichtingen vorderen. Daartoe, kan het om medewerking
verzoeken van de ambtenaren die door de bestuurlijke overheid belast
zijn met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en verordeningsbepalingen betreffende al de zaken waarvoor de arbeidsgerechten
bevoegd zijn (art. 138, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek).
Naar luid van eeri andere opinie, en ondanks de verwijzing in de
tekst van artikel 138, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, naar
de artikelen 578 tot 583 van dit wetboek, d. w. z. naar gans het
sociaal contentieux, zou het toepassingsgebied van art. 138, derde
lid, beperkt zijn tot de geschillen betreffende de maatschappelijke
zekerheid ,lato sensu" (z).
Hoe dan oak, client de noodzakelijkheid van voormelde onderzoeksmachten amper te worden onderstreept, want in menigvuldige betwistingen waarvoor de arbeidsgerechten bevoegd zijn, mag de eis
worden ingeleid bij verzoekschrift of bij ter post aangetekende brief
toegezonden aan de griffie van de arbeidsrechtbank (3). Uit de opge.,.
dane ervaring is gebleken dat deze bescheiden niet altijd met voldoende stiptheid het voorwerp en de middelen van de eis vermelden,
en het over 't algemeen onontbeerlijk was ze door partijen, v66r de
debatten, nader te doen bepalen. Aan de andere kant, vereist de
complexiteit van de sociale wetgeving en reglementering dikwijls het
onderzoek van de rechtsvorderingen in verband met een geheel van
wets- of verordende bepalingen. be samenstelling van het dossier
van de rechtspleging, waaraan de akten van rechtsingang dienen te
worden toegevoegd (4), zal aan het Openbaar Ministerie toelaten
kennis te verkrijgen, v66r de debatten, van de betwistingen aan het
arbeidsgerecht voorgelegd, en van zijn onderzoeksmachten gebruik
te maken t. o. v. die betwistingen, wanneer hij het nuttig acht.

(x) Zie o. m.: A. MEEus, o. c., biz. 378, nr. 23 en biz. 383, nr. 33; Jean CoNSTANT, Considerations sur l'activite des juridictions du travail au cours de l'annee judiciaire I970-I971,
openingsrede v66r het Arbeidshof te Luik op 2 september 1971, biz. 7; Marcel PATTE,
Code Judiciaire et contentieux du droit social, openingsrede v66r het Arbeidshof te Luik, op
4 september 1972, f. J. T., 1973, biz. 17 tot 21, meer bepaald biz. 19.
(2) Zie: Willem VEROUGSTRAETE, La procedure devant les nouvelles juridictions du travail,
Brussel, U. G. S. Socec., 1969, biz. 81; - Corneille BASTJAENS, La limite des pouvoirs du
parquet social selon l' article 138, alinea J, du Code fudiciaire, J. J. T., 1974, biz. 17 tot 20,
meer bepaald biz. 18, met verwijzing o. m. naar het verslag van senator C. De Baeck.
(3) Artikel 704, eerste lid, Ger. W.
(4) Artikel 721-1°, Ger. W.

Ofschoon het Gerechtelijk Wetboek niet uitdrukkelijk bepaalt dat
de voorafgaande stukken van onderzoek van het Openbaar Ministerie
aan het dossier van de rechtspleging zullen worden toegevoegd,
schijnt het niettemin geen twijfel te lijden dat dergelijke oplossing
moet worden aanvaard, bij analogie met het artikel721-3° betreffende
de processen-verbaal van de oriderzoeksmaatregelen die in de zaak
door de rechter bevolen werden, en met het artikel 872, tweede lid,
aangaande de op vordering van de rechter door het Openbaar Ministerie in sommige burgerlijke zaken ingewonnen inlichtingen (zie
hierboven onder nr. ro-3°).
2r. De heer A. Meeus, thans raadsheer in het Hof van Cas satie, die
deze opvatting terecht voorhoudt (r), stelt terloops de door hem niet
beantwoorde vraag of deze onderzoeksmacht enkel beperkt is tot
voorwerp en oorzaak van de eis, zoals deze door partijen werden
bepaald, zoniet kan worden uitgebreid tot door partijen niet opgeworpen middelen en waarvan het onderzoek het voorwerp of de oorzaak van de eis zou kunnen wijzigen? (2)
Het probleem werd behandeld door Corneille Bastjaens in zijn hierboven vermelde bijdrage, waarin hij verscheidene argumenten vermeldt van algemene draagwijdte om de gestelde vraag volstrekt ontkennend te beantwoorden.
Verder doet hij de overweging gelden dat, ingevolge de enige tussenkomst van het arbeidsauditoraat, aanvaarden dat , ultra petita" zou
kunnen worden gevonnist niets anders zou betekenen dan de onwettige uitbreiding van de door het Openbaar Ministerie ambtshalve uit
te oefenen vorderingsmacht in privaatrechtelijke zaken, waarin het
geen hoedanigheid heeft om ambtshalve op te treden, zelfs om de
naleving van een wetsbepaling van openbare orde te verzekeren, tenzij
de noodzakelijkheid mocht worden gerechtvaardigd een einde te
stellen aan een voor de sociale orde onduldbate toestand (3).
22. De kiese aard van de uitoefening van de bijzondere onderzoeksmacht aan de magistraten van de arbeidsauditoraten verleend, zomede
van de perken die aan dit prerogatief moeten gesteld worden, hebben

(I) Zie: A. MEEus, o. c., biz. 384, nr. 34·
(2) Idem, biz. 38s, nr. 3S·
(3) Corneille BASTJAENS, o. c., biz. 19 en 20. Cfr. Cass., 4 december 1974, R. W., 1974197s. 143S·- Zie in dat verband de noot van eerste advocaat-generaai V. Vandermeersch
na het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brugge van 20 december 1972, ]. ]. T., 1973,
biz. ISS· - Vgl. met Arbeidshof Mons, 24 november 197S• ]. T. T., 1976, biz. 147.

de procureurs-generaal bij de hoven van beroep ertoe geleid aan de
arbeidsauditeurs van hun rechtsgebied een gemeenschappelijke circulaire toe te sturen (r), waarbij zij o. m. er op wijzen dat het navorsingsrecht van het Openbaar Ministerie bij de arbeidsgerechten
onderhevig kan zijn aan sommige beperkingen. Het Openbaar Ministerie zou inderdaad van een minister, van een instelling of van een
openbare dienst geen inlichtingen kunnen eisen die zij niet het recht
hebben in te winnen of waarvan een gebiedende en uitdrukkelijke
wettekst hun de mededeling aan wie oak verbiedt. Aldus zou het
Openbaar Ministerie, dat zich even goed tot het Bestuur van Financien
als tot gelijk welke andere openbare dienst kan wenden, in principe
van dit Bestuur geen inlichtingen kunnen verkrijgen betreffende de
winsten van de belastingplichtigen, daar het artikel 244 van het Wethoek· van de inkomstenbelastingen de mededeling ervan verbiedt.
Voor deze regel wordt echter afgeweken wanneer een wetsbepaling
deze mededeling uitdrukkelijk voorschrijft (2), of wanneer de personen, die de wet heeft willen beschermen, de betrokken overheid
van het beroepsgeheim ontslaan.
In deze gevallen zal het Openbaar Ministerie niet nalaten daarvan in
zijn aanvraag gewag te maken.
,Over het algemeen, - zo eindigde die circulaire -, zult U van het
,recht tot ilavorsing, verleend door artikel-rJ8; derde-lid, -van-het
,Gerechtelijk Wetboek, slechts met omzichtigheid gebruik maken,
,en dan nag enkel in de gevallen waar de partijen zelf zich in de
,onmogelijkheid bevinden, of in gebreke blijven, de elementen naar
,voren te brengen die onontbeerlijk zijn om de zaak te beoordelen
,en te vonnissen".

B.

WIJZEN VAN OPTREDEN

23. In het privaatrechtelijk rechtsgeding, d. w. z. zowel in de burgerlijke zaken van de bevoegdheid der rechtbanken van eerste aanleg en
in de geschillen van commerciele aard v66r de rechtbanken van koophandel, als in de rechtsgedingen die onder de bevoegdheid ressorteren

(I) Circulaire Procureur-generaal Gent, R.A. nr. 4/72 van 23 februari I972.
(2) B. v.: het art. 23 van het K. B. nr. 38 van 27 juli I967 houdende inrichting.van het
sociaal statuut der zelfstandigen; het art. I2 van de wet van I april I969 tot instelling van
een gewaarborgd-inkomen voor.bejaarden; het art. IS van de wet van 27 juni I969 be-

treffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen.

van het arbeidsgerecht, treedt het Openbaar Ministerie op ,bij wege
van rechtsvordering, vordering of advies .. .", zoals bepaald bij het
artikel IJ8, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
24. a) Geschiedt dit optreden bij wege van rechtsvordering, en alsdan
van zelfsprekend mits het inachtnemen van de regels van het
gerechtelijk debat, zoals ze in de burgerlijke rechtspleging
bepaald zijn, dan is het Openbaar Ministerie hoofdpartij.
b) Dit is eveneens het geval wanneer het Openbaar Ministerie,
bij wege van vordering, door middel van schriftelijke conclusien,
van de rechter vordert dat hij maatregelen zou treffen die, naar
het oordeel van het orgaan van de wet, door een openbaar
belang gerechtvaardigd worden; in dat geval wordt gezegd
dat het Openbaar Ministerie optreedt als tussenkomende partij.
c) Daarentegen, bij wege van advies, wordt het optreden van het
Openbaar Ministerie beperkt tot het uitbrengen van een in
feite en in rechte, soms zeer uitvoerig gemotiveerde mening met
betrekking tot het geschil dat de rechters moeten beslechten.
Het Openbaar Ministerie is dan enkel, naar luid van de uitdrukking van de rechtsleer, gevoegde partij, al is, naar ons
oordeel, deze uitdrukking niet adekwaat, omdat het Openbaar
Ministerie, in dergelijk geval, eigenlijk geen der prerogatieven
geniet van een gedingvoerende ,partij".
Dit advies client, in principe, schriftelijk te worden uitgebracht,
tenzij het wegens de omstandigheden van de zaak terstond op
de terechtzitting mondeling kan geschieden (r).
25. Op de keper beschouwd, zijn er eigenlijk twee wijzen van optreden van het Openbaar Ministerie in privaatrechtelijke zaken, en dit
onderscheid is in de rechtsleer en in de rechtspraktijk zo diep ingeworteld dat thans de oorsprong en vooral het nut van deze dualiteit
nog zelden worden opgespoord.
Nochtans, heeft Prof. Dr. Hermann Bekaert, in een merkwaardige
studie (2), aan de hand van de ganse historische evolutie van het
instituut van het Openbaar Ministerie, aangetoond dat het algemeen
aktie- of interventierecht, onder het ,Ancien Regime" toegekend aan

(I) Art. 766, Ger. W.
(2) La mission du ministtlre public en droit prive, gepubliceerd in Melanges en l'honneur de
Jean Dabin, dl. II, Bruylant, Brussel en Sirey, Parijs, 1963, biz. 419 tot 451.

de leden van het Openbaar Ministerie (,les gens du Roy"), naderhand,
onder de invloed van de politieke bekommeringen van de Franse
revolutionnaire wetgever van 1790 (1), ontaard is in een stelsel van
gevoegde partij, beroofd van elk aktiemiddel en ten slotte herleid
tot het machteloos aanschouwen van de onwettelijkheid (2).
Na de wet van 20 april 1810 (3), en onder de vrees van een inmenging
van de uitvoerende macht, hebben rechtsleer en rechtspraak dan ook
een orientering genomen in de zin van een inkrimping van de aan
het Openbaar Ministerie in burgerlijke zaken toegekende machten,
en werd de bij artikel 83 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevolen mededeling van de burgerlijke geschillen aan het
Openbaar Ministerie teruggebracht tot een soort remonstrantierecht,
enkel verantwoord door de hoedanigheid der gedingvoerende partijen of door de verknochtheid van het geding met de ,res publica" (4).
Niettemin, onder zijn dubbel aspect van hoofdpartij en van gevoegde
partij, is het optreden van het Openbaar Ministerie in het privaatrecht
de voortzetting van een traditioneel prerogatief, dat aan de eisen van
het sociaal geweten beantwoordt en hoven de politieke regimes en de
wetgevingen uitsteekt, met name: de noodzakelijkheid de collectieve
belangen te doen beschermen door een staatsorgaan, zelfs in de rechtsgedingen, waar, op het eerste gezicht, slechts privebelangen in het
gedrang komen (s).
26. Naar luid van de opvatting van Prof. H. Bekaert, zou men, evenmin als in 1790 en in 1810 dan heden ten dage, een geldige reden
kunnen ontdekken om het sinds die tijdstippen gemaakte onderscheid
tussen hoofdaktie ·en gevoegde aktie van het Openbaar ministerie te
rechtvaardigen.
De specifieke belangen van de gemeenschap vertonen geen voldoende
afgetekende kenmerken opdat men ertoe zou gedwongen zijn deze
belangen, wegens hun eigen aard, in twee verschillende categorieen

(I) Ibidem, biz. 429, nr. rs.
(2) Artikel 2 van titel VIII van de wet van r6-24 augustus 1790: ,Au civil, les commissaires du roi exerceront leur ministere, non par voie d' action, mais seulement par celle
de requisition, dans les proces dont les juges auront ete saisis", alsook Emile AGLAVE, Le
droit d'action du ministere public en matiere civile dans l'interi!t de l'ordre public, proefschrift,

Parijs, r868, biz. 217 tot 24r.
(3) Waarvan art. 46 bepaalde: ,En matiere civile, le ministere public agit d'office dans
les cas specifies par Ia loi. II surveille I' execution des lois, des arrets et des jugements ; il
poursuit d' office cette execution dans les dispositions qui interessent Z' ordre public".
(4) E. AGLAVE, o. c., biz. 374 tot 469.
(5) H. BEKAERT, o. c., biz. 432, nr. 18.

onder te brengen: die van de hoofdbelangen, welke vereisen dat het
Openbaar Ministerie met een macht van hoofdvordering zou gewapend zijn om ze te verdedigen en om het vonnisgerecht ertoe te
verplichten ze te eerbiedigen, en, aan de andere kant, die van de
minderwaardige belangen, die het Openbaar Ministerie ertoe leiden ze
slechts te vermelden en zich, voor hun vrijwaring, aileen te gedragen
naar het goeddunken van de hoven en rechtbanken.
Welintegendeel, wanneer de dwingende eisen, door het sociaal geweten erkend, een bijzondere en doeltreffende bescherming van de
collectieve belangen vergen, ware het niet denkbaar dat het orgaan
van de Natie, dat door haar met hun beveiliging rechtstreeks is belast,
niet zou zijn bekleed met al de machten die de wet aan de gedingvoerende partijen verleent.
'
Trouwens, zo het Openbaar Ministerie in het privaatrechtelijk geding
optreedt op bevel van of krachtens de wet, dan is het beslist omdat
het daarin een opdracht moet vervullen die de hele gemeenschap
aanbelangt, en moet het Openbaar Ministerie er dan oak toegelaten
worden in de valle uitoefening van zijn prerogatieven (1).
Het wil mij voorkomen dat die opvatting logisch en gegrond is, en
het derhalve verdient de vraag in overweging te nemen of het nag
zin en nut heeft het optreden van het Openbaar Ministerie als gevoegde
partij in privaatrechtelijke zaken in ons judiciair recht te behouden ?
a) Het Openbaar Ministerie als hoofdpartij of tussenkomende partij.

27. Mage er vooreerst aan herinnerd worden dat, na langdurige aarzelingen, het hof van cassatie, bij arrest van 5 mei 1881, geveld op
overeenkomstige conclusien van zijn procureur-generaal, de hr.
Faider (2), aangenomen heeft dat het hierboven vermeld artikel 46
van de wet van 20 april 1810 (3), bij uitbreiding moet worden geinterpreteerd, zodat het Openbaar Ministerie ambtshalve kan optreden
telkens als de openbare orde in het gedrang wordt gebracht.
Nochtans, in zijn arresten van 12 mei 1922 en 22 maart 1923, heeft
het opperste gerechtshof deze leer enigszins getemperd : volgens het
eerste arrest (4), is het optreden van het Openbaar Ministerie in

H. BEKAERT, o. c., biz. 447, nr. 33·
(2) Pas., ·1881, I, 230 en de conclusien van proc.-gen. Faider, biz. 231 tot 239.

(1)

(3) Zievoetnoot (3) biz. 646.
(4) Pas., 1922, I, 297 en de conclusien van proc.-gen. Paul Leclercq.

burgerlijke zaken enkel gewettigd ,wanneer de wetsbepalingen waaraan het Openbaar Ministerie de krenking aanklaagt essentieel de
openbare orde raken"; naar luid van het tweede arrest (1), is dit
recht tot ambtshalve optreden beperkt tot de gevallen waarin ,de
openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die dient verholpen te worden".
28. Deze interpretatie,- zo merkt de hr. Van Reepinghen op (2)gaat niet verder dan wat een letterlijke interpretatie zou veroorloven
van de tekst van artikel 46 van de wet van 20 april 1810, dat het
optreden van het Openbaar Ministerie voorziet enkel op voorwaarde
dat het de openbare orde aanbelangt en zonder dat deze werkelijk in
gevaar is, 'zodat, in de werkelijkheid, deze jurisprudentiele constructie
weinig plaats overlaat voor het initiatief van het Openbaar Ministerie.
Doch, in een tijd en in een maatschappij waarin de multipliciteit van
de rechtsverhoudingen veelal tegelijk de openbare en partikuliere
belangen, de rechten van de enkeling, van de gemeenschap en van
de Staat in het gedrang brengt, en waarin het met de dag meer moeilijk
wordt ze van elkaar los te maken, is zodanige opvatting van de gerechtelijke dienst voorbijgestreefd: wat de openbare orde aanbelangt
moet precies worden gevrijwaard, zo men niet wil dat ze in gevaar wordt
gebracht.
29. Met dit opzet, had de Koninklijke Commissaris, in zijn antwerp,
dan oak, met het oog op het optreden van het Openbaar Ministerie
in burgerlijke zaken, een ruimere formulering van de tekst opgevat ;
het artikel IJB, tweede lid luidde immers als volgt:
,In burgerlijke zaken komt het Openbaar Ministerie tussen bij wege
, van rechtsvordering, vordering of advies. Het treedt ambtshalve op
,in de gevallen die de wet bepaalt en bovendien telkens wanneer het
oordeelt dat het openbaar be lang zijn tussenkomst vergt".
Deze tekst verving dus de woorden ,openbare orde" door de woorden
,openbaar be lang".
In zijn advies, is echter de Raad van State, na een diepgaande ontleding van de discussies tot dewelke het artikel 46 van de wet van
20 april 181o in de rechtsleer en de rechtspraak aanleiding had gegeven

(1) Pas., 1923, I, 243 en de conclusien van proc.-gen. Paul Leclercq; eveneens gepubliceerd in: La pensee juridique du procureur general Paul Leclercq, teksten verzameld door
Jean Faures en Jan D'e Meyer, Bruylant, Brussel, 1953, dl. II, blz. 334 tot 347·
(:.~,) Pari. Besch., Senaat, Zitt. 1963-1964, nr. 6o. Verslag VAN REEPINGHEN, o. c., blz. 85,
Pasinomie, o. c., blz. 361, kol. I..

in verband met het begrip ,openbare orde", tot het besluit gekomen
dat, moge dit begrip niet volkomen duidelijk omlijnd zijn (1), nochtans beweren dat het altijd een bron van betwisting en moeilijkheden
is, ,niet opgaat", terwijl daarentegen het begrip ,openbaar be lang",
,geen wettelijke inhoud heeft, geen tekst bijzondere gevolgen verbindt
,aan wetten die het openbaar belang betreffen, en het Openbaar
,Ministerie soeverein over dat begrip laten oordelen, daar niets aan
, verandert" (2).
Opvallend is het dat, zo de verenigde senaatscommissies de zienswijze van de Raad van State zijn bijgetreden, zij evenwel hun mening
in uiterst beknopte bewoordingen hebben uitgebracht; in het verslag
vindt men enkel het volgende : , ,De Commissies waren van mening
,dat het verkieselijk was zich te houden aan het begrip openbare
,orde, dat in ons recht gebruikelijker is" (3).
Zonder verdere besprekingen, heeft de wetgever van 1967 hetzelfde
standpunt ingenomen, zodat, in het Gerechtelijk Wetboek, de laatste
volzin van het artikel 138, tweede lid, luidt : ,Het (0. M.) treedt
,ambtshalve op in de gevallen die de wet bepaalt en bovendien telkens
,als de openbare orde zijn tussenkomst vergt... ".
Ondanks de meer vooruitstrevende opvatting van de Koninklijke
Commissaris en de leer van sommige auteurs in dezelfde richting (4),
kan dus, met raadsheer A: Meeus, worden vastgesteld dat het Gerechtelijk Wetboek, wat de omvang betreft van het ambtshalve optreden van het Openbaar Ministerie in privaatrechtelijke zaken, evenwei niets meer heeft gedaan dan de rechtspraak bekrachtigen luidens
dewelke dit optreden beperkt wordt tot de gevallen waarin de openbare

(1) Zo kan worden vastgesteld dat, in dit omvangrijk domein, het hof van cassatie onder
het begrip ,openbare orde", o. m. heeft, begrepen: de burgerlijke orde (Cass., 5 mei 188I,
Pas., I88I, I, 230); de openbare rust (Cass., I9 november I89I, Pas., I892, I, I8 en de
conclusien van proc.-gen. Mesdach de ter Kiele); de algemene orde (Cass., 28 december
I896, Pas., I897, I, 5I); het maatschappelijk belang (Cass., I I juni 1908, Pas., 1908, I, 246);
de openbare veiligheid (Cass., 8 januari I9I4, Pas., I9I4, I, 52); het welzijn van de openbare
zaak (Cass., 22 maart I923, Pas., I923, I, 243 en Cass., 7 april 1927, Pas., I927, I, I94).
Het cassatiearrest van 3 mei 1958 (Pas., I958, I, 968) verstrekt onrechtstreeks de voorrang
aan de collectieve belangen op die van het gezin en erkent aan het Openbaar Ministerie
het recht de bescherming van deze collectieve belangen te vervolgen, a! mocht dit geschieden ten nadele van de familiale belangen. (Zie in dat verband de noot van P. DE
HARVEN na dit arrest : Requete civile formee d' office en matiere de divorce par le ministere
public, R. C. f. B., I959, 229).
(2) Pari. Besch., Senaat, Zitt. I963-I964, nr. 6o, o. c. Advies Raad van State, biz. 8o4 tot
8o6. Pasinomie, o. c., biz. 729, kol. I tot 73I, kol. r.
(3) Pari. Besch., Senaat, Zitt. I964-I965, nr. 170. Verslag C. DE BAECK, o. c., biz. so, sub
art. I38. Pasinomie, o. c., blz. 825, kol. I en 2.
(4) Zie o. m. Prof. H. BEKAERT, o. c., onder voetnoot (2) biz. 645.

orde in gevaar is gebracht door een toestand die dient te worden verholpen (I).
30. Buiten dit algemeen kriterium van ,openbare orde", dat het

ambtshalve optreden van het Openbaar Ministerie kan rechtvaardigen,
behoort het de menigvuldige gevallen te melden waarin het Burgerlijk
Wetboek zelf,- zonder te spreken van sommige bijzondere wetten -,
de mogelijkheid van dit optreden als hoofdpartij uitdrukkelijk heeft
voorzien, o. m.:
-

-

-

-

artt. 53 en 54, inzake akten van de burgerlijke stand;
art. 97, inzake verbetering van de akten van de burgerlijke stand;
art. I I 4, inzake vermoeden van afwezigheid ;
art. I6o bis, inzake toestemming tot het huwelijk van een minderjarige door de jeugdrechtbank ;
artt. I 84, I 90 en I 9I, inzake nietigverklaring van het huwelijk;
art. 267, inzake voorlopig bestuur over de persoon en de goederen
van de minderjarige kinderen, tijdens de procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed van hun ouders ;
art. 362, inzake het bestuur over de persoon en de goederen van
zelfde kinderen, na de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding;
art. 29I inzake hager beroep van het vonnis waarbij echtscheiding
door onderlinge toestemming is toegestaan;
art. 35 I, inzake hager beroep van het homologatievonnis van een
adoptie;
art. 367 - § I en § 4, inzake herroeping van adoptie en hager
beroep tegen het desaangaande gewezen vonnis ;
art. 389, inzake het aanwenden van geldsommen die aan een
minderjarige toekomen ingeval ze niet in zijn belang worden
gebruikt;
art. 485, inzake het intrekken van de ontvoogding van een minderJange;
art. 49I, inzake onbekwaamverklaring;
art. ro57, inzake geoorloofde beschikkingen ten voordele van de
kleinkinderen van de schenker of erflater, of ten voordele van de
kinderen van zijn broeders en zusters.

(1) A. MEEils, o.

c., biz. 386.

Bovendien, aanvaardt de rechtspraak de rechtstreekse tussenkomst
van het Openbaar Ministerie in hoedanigheid van hoofdpartij :
-

inzake voogdij ~· o. v. de voogd die geen hypothecaire borg heeft
gesteld;
inzake erkenning van natuurlijke kinderen en betwistingen van
staat (art. 339 - B. W.) (I).

31. Wat de rechtsmiddelen betreft van het Openbaar Ministerie tegen

de beslissingen in zaken waarin het niet als hoofdpartij of tussenkomende partij is opgetreden, heeft het Gerechtelijk Wetboek niet
enkel het recht van hager beroep of van cassatieberoep van het Openbaar Ministerie, gegrond op de eisen van de openbare orde, bekrachtigd ingevolge het algemeen voorschrift van bovenvermeld artikel I 38,
tweede lid, doch het heeft dit recht, soms in aanzienlijke mate, uitgebreid.
Zo is het dat het artikel 688 van dit wetboek aan de procureur
des Konings het recht van hager beroep toekent tegen de beslissingen van de vrederechters inzake rechtsbijstand, en hetzelfde
recht verleent aan de procureur-generaal bij het hof van beroep
tegen de beslissingen van in dergelijke zaken in eerste aanleg
verleend door een bureau voor rechtsbijstand van een rechtbank
van eerste aanleg, van een arbeidsrechtbank of van een rechtbank
van koophandel. Bovendien, kan de procureur-generaal bij het
hof van beroep de beslissingen van het bureau voor rechtsbijstand,
gewezen door de rechtbank van eerste aanleg of door de rechtbank
van koophandel in laatste aanleg, of door het hof van beroep of
het arbeidshof, naar het hof van cassatie verwijzen, doch uitsluitend wegens overtreding van de wet.
2° Zo client ook te worden herinnerd aan het recht tot cassatieberoep
verleend door het artikel 642 van het Gerechtelijk Wetboek aan
de procureur-generaal bij het hof van beroep tegen de beslissingen
gewezen door de arrondissementsrechtbank inzake bevoegdheid
(zie onder nr. I6 hierboven).
3° Het Gerechtelijk Wetboek voorziet in zijn artikel 648 verscheidene
gevallen waarin een vordering tot onttrekking van de zaak aan de
1°

(I) Cass., 28 maart I974, Pas., I974• I, 773 en voetnoten (5) en (6); ]. T., I974, 427, R. W.•
1974-1975, 343 en noot.
Men vergelijke dit arrest met: Cass., 4 december 1974, Pas., 1975, I, 368, en noot (I);
R. W., 1974-I975, 1435, en met Cass., 12 februari 1975, Pas. 1975, I, 596 en noot (6);
R. W., 1974-1975, 2548 en 2549·

rechter kan worden ingesteld o .. m. wanneer de rechter verzuimt
de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen. In dat
verband bepaalt het artikel 652 dat ,wanneer de rechter gedurende
,meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in
,beraad heeft genomen, de procureur-generaal bij het hof van
,beroep vordert dat de zaak hem wordt onttrokken". Die vordering
tot onttrekking, welke schorsende kracht heeft (art. 654), wordt
ingesteld bij een met redenen omkleed en ondertekend verzoekschrift dat ter griffie van het hof van cassatie wordt ingediend
(art. 653) (1).
4° Onverminderd, het vorderingsrecht van het Openbaar Ministerie,
zoals het geregeld is door het Gerechtelijk Wetboek of door bijzondere wetten, verleent het art. I052 van dit wetboek aan de
procureur-generaal bij het hof van beroep en aan de arbeidsauditeur het recht tot hager beroep tegen de beslissingen van de
arbeidsrechtbanken, in aangelegenheden als bedoeld in de artikelen
578-7°, 580, 581, 582-1° en 2°, en 583, d. W. Z. in de vorderingen
die onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten ressorteren en
waarin het Openbaar Ministerie, op straffe van nietigheid, voorafgaand advies verplicht moet uitbrengen (zie art. 764-12° van het
Gerechtelijk Wetboek, onder nr. 19 hierboven. Die aan het Openbaar Ministerie bij-cle-aFbeidsgerechten--teegekende macht -is het
gevolg van de besprekingen in de schoot van de verenigde Senaatscommissies, en kenschetsend zijn, in verband met hetgeen hierboven werd uiteengezet omtrent de omvang van de aktie van het
Openbaar Ministerie als hoofdpartij in burgerlijke zaken (zie hierboven onder nr. 27 tot en met 30), de bewoordingen van het
verslag waardoor dit recht tot hager beroep wordt verantwoord :
,In de materies betreffende de sociale zekerheid moet aan het
,Openbaar Ministerie, in het algemeen belang, de mogelijkheid
,verleend worden hager beroep aan te tekenen tegen beslissingen
,die naar zijn mening, strijdig zijn met de wet" (2 ).

(1) W eliswaar, client, krachtens het artikel77o Ger. W., het vonnis te worden uitgesproken
binnen de termijn van een maand na het sluiten van de debatten, of sedert de dag waarop
het Openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven, doch de termijn van zes maanden voor
de eventuele vordering tot onttrekking werd aanvaard omdat deze vordering een zware
sanctie is en omzeggens neerkomt op een tuchtmaatregel t. o. v. de betrokken rechter(s).
Zie: Par!. Besch., Kamer, Zitt. 1966-1967, nr. 59/49· Verslag F. HERMANS, a. c., blz. 652.
Pasinamie, a. c., blz. 954, kol. 2.
(2) Par!. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 170. Verslag C. DE BAECK, a. c., 161, Pasinamie, o. c., blz. 871, kol. 2.

Zo is het dat het hof van cassatie, bij arrest van 29 november
1972 (r), het ambtshalve optreden van het Openbaar Ministerie
als hoofdpartij ontvankelijk en gegrond heeft verklaard, wegens
miskenning van de in artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek
gestelde regel in verband met de onverenigbaarheden, miskenning
die de openbare orde in gevaar kan brengen door een toestand die
moet worden verholpen, met name, in casu, het feit dat een raadsheer in sociale zaken, in strijd met de regelen inzake de onverenigbaarheden, de verdediging van partijen voor het arbeidsgerecht voerde, en dergelijke tussenkomst de rechtsonderhorigen
terecht zou storen.
Daarentegen, heeft het opperste gerechtshof, bij arrest van 4 december 1974 (2), beslist dat de openbare orde ,niet in gevaar werd
gebracht door een toestand die verholpen moet worden", bij een
miskenning van de regel dat de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf niet toepasselijk is, wanneer de
vordering uit het niet-nakomen van contractuele verplichtingen
ontstaat, daar die regel aileen de particuliere belangen van de
gedingvoerende partijen raakt.
Verder, heeft het hof van cassatie, bij arrest van 12 februari
1975 (3), nate hebben vastgesteld dat in zaken van arbeidsongevallen het Openbaar Ministerie slechts ontvankelijk is om als
hoofdpartij ambtshalve op te treden op grond van art. 138, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer blijkt dat het doel van
dit optreden voorzien bij art. 579 van het Gerechtelijk Wetboek,
niet begrepen is in de opsomming van artikel 1052 van dit wethoek, erin bestaat een toestand te verhelpen welke de openbare
orde in gevaar brengt en derhalve niet mag worden behouden.
Welnu, in dat bepaald geval, ,uit de enkele omstandigheid dat
,het bedrag van het derde in kapitaal, volgens een oud of een
,nieuw barema client te worden berekend, kan niet worden afge,leid dat daaruit, door het feit zelf, een toestand is voortgevloeid
,welke het optreden van ambtswege van het Openbaar Ministerie
,rechtvaardigt".
5° Inzake herroeping van het gewijsde (rekwest-civiel), heeft artikel I I 34,
derde lid van het Gerechtelijk W etboek dit buitengewoon rechtsmiddel ook toegekend aan de arbeidsauditeur of aan de procureur-

(I) Cass., 29 november I972, Pas., I973, I, 305; ]. T. T., I973, Io6; R. W., I972-I973, I325.
(2) Cass., 4 december I974, Pas., I975, I, 368 en noot (I); R. W., I974-I975. I435·
(3) Cass., I2 februari I975, Pas., I975, I, 596 en noot (3); R. W., I974-I975, 2548 en 2549·

generaal bij het hof van beroep, indien de aangevochten beslissing
door het arbeidsgerecht uitgesproken werd met betrekking tot een
geschil bedoeld in de artikelen s8o, 2°, 3°, 5° en 6°, S8I, 582-1°
en 2° en 583 van dit wetboek.
b) Het Openbaar Ministerie als gevoegde partij.
32. Van meetaf aan, client te worden onderstreept dat de uitdrukking

,gevoegde partij", waarvan de rechtsleer traditioneel gebruik maakt,
bedrieglijk is. Immers, het Openbaar Ministerie geniet, in dergelijk
geval, geenszins de prerogatieven van een gedingvoerende ,partij".
Aan de andere kant, wanneer het in deze hoedanigheid optreedt,
plaatst het Openbaar Ministerie zich boven de partijen; bij de beoordeling van de eisen, de rechten en de verbintenissen van de personen
die, in het privaatrechtelijk geding, en in welke hoedanigheid ook,
optreden, behoort het aan de magistraat van het Openbaar Ministerie
enkel het recht, de billijkheid en de. objectieve waarheid te dienen,
door, met volledige onafhankelijkheid, aan de rechter een adekwate
toepassing of aanpassing voor te stellen van de wettelijke normatieve
regelen en principes ten opzichte van de oplossing van het onderworpen geval.
33. Onder het stelsel van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvorde-

ring, was het rekwest-civiel of herroeping van het gewijsde het enig
rechtsmiddel dat, bij uitsluiting van het cassatieberoep, kon ingesteld
worden tegen een rechterlijke beslissing gewezen zonder voorafgaand
advies van het Openbaar Ministerie in zaken waarin dit advies door
de wet vereist werd (1), en wanneer die beslissing was uitgesproken
tegen de partij in wier belang dit advies opgelegd werd (2).
Voortaan wordt dit buitengewoon rechtsmiddel door het artikel I IJB50 van het Gerechtelijk Wetboek vervangen door het beroep in cassatie,
wanneer de rechterlijke beslissing in laatste aanleg gewezen werd en
de mededeling van de zaak aan het Openbaar Ministerie niet is ge-

(1) Wat de rechtbanken van eerste aanleg betreft: zie het enig artikel, §VI van de wet van
25 oktober 1919, gewijzigd door het enig artikel der wet van 12 mei 1937· Wat de hoven
van beroep aangaat: zie artikel 83 W. B. Rv.
(2) Cass., 20 oktober r88x, Pas., x88x, I, x88x.
Cass., 4 juni 1883, Pas., 1883, I, 260.

schied in de gevallen waarin de wet die voorafgaande mededeling
voorschrijft (I).
Het is trouwens op straffe van nietigheid dat die voorafgaande mededeling door de artikelen 764 en 765 van het Gerechtelijk Wetboek
opgelegd wordt, en deze bepalingen gelden voor al de gerechten bij
dewelke het Openbaar Ministerie zijn functies in burgerlijke, commerciele en arbeidszaken uitoefent : het hof van beroep, het arbeidshof,
de arrondissementsrechtbank, de rechtbank van eerste aanleg, de
arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel.
34· Welke zijn die gevallen?

Ze worden door het voormeld artikel 764 als volgt uitgestippeld:
I

0

2°

3°
4°

5°
6°
7°
8°
9°

I

o0

II 0

de vorderingen betreffende de staat van personen ;
de vorderingen betreffende de inbezitstelling van goederen van
een afwezige, de voogdij over een minderjarige of een onbekwaamverklaarde, het beheer over de goederen van een krankzinnige die
in een krankzinnigengesticht is geplaatst of ten huize afgezonderd;
de vorderingen betreffende de akten van de burgerlijke stand;
de vorderingen die burgerrechtelijk ingesteld zijn wegens een
drukpersmisdrijf;
de vorderingen tot betichting van valsheid in burgerlijke zaken;
de vorderingen tot herroeping van het gewijsde (rekwest-civiel) ;
de vorderingen tot wraking ;
de vorderingen tot ontkenning (van proceshandelingen) ;
de vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling overeenkomstig de voorschriften v:an het Wetboek van Koophandel en
van de wetten op het gerechtelijk akkoord, gecoordineerd op
25 september I946, en waarvan de gegevens voor de oplossing
zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het
faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling beheerst (2);
de vorderingen inzake belastingen ;
de vorderingen inzake rechtsbijstand;

(1) Voor de rechtvaardiging van dit stelsel: zie het verslag Van Reepinghen: Pari. Besch.,
Senaat, Zitt. 1963-1964, nr. 6o, o. c., biz. 261, in fine, sub 2°, en biz. 262, met de voetnoot
(363). Pasinomie, o. c., biz. 473, kol. 2, en 474, kol. 1.
(2) Aldus gewijzigd door de wet van 24 maart 1975 (Staatsbl. van 14 mei 1975, biz. 6oo1).
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I2° de VOrderingen VOOrzien door de artikeJen 578-7°, 580 en 582-I 0
en 2°, en 583 van het Gerechtelijk Wetboek (I) d. w. z.: de
geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een inbreuk
op de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering
en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, alsook alle geschillen die, sarnenvattend, tot voorwerp
hebben een van de as pecten van de sociale zekerheid of voorzorg ;
I 3° alle vorderingen waarvan de mededeling aan het Openbaar Ministerie is voorgeschreven bij de bijzondere wetten.
35· Ter aanvulling van deze reeds indrukwekkende opsomming
dienen bovendien nog de drie volgende regelen te worden toegevoegd :
De rechtbank of het hof kan de mededeling aan het Openbaar
Ministerie ambtshalve bevelen (art. 764, laatste lid, Gerechtelijk
Wetboek);
2° In alle zaken die v66r de rechtbank van eerste aanleg en v66r
het hof van beroep worden gebracht, doet de alleenrechtsprekend
rechter eerst uitspraak, na, - ook op straffe van nietigheid -, het
advies van het Openbaar Ministerie te hebben gehoord (art. 765,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) (2);
3° Het Openbaar Ministerie krijgt mededeling van alle andere zaken
en neemt daarin zitting wanneer hij het dienstig acht (art. 764~
laatste lid, Gerechtelijk Wetboek).
I

0

36. Opgeworpen werd dat, in de praktijk, de uitoefening van laatstvermelde mogelijkheid aanleiding kon geven tot moeilijkheden, meer
bepaald in de kamers met drie rechters van de rechtbank van eerste
aanleg en van het hof van beroep of van het arbeidshof, van de rechtbank van koophandel en van de arbeidsrechtbank, waar het Openbaar
Ministerie niet bestendig zitting houdt, want het is er slechts aanwezig
wanneer een rechtsgeding er behandeld wordt waarvan de wet voorschrijft dat zij hem zal worden medegedeeld. Hoe zal de magistraat
van het Openbaar Ministerie derhalve nagaan en oordelen of, in een
niet mededeelbare zaak, het voor hem niet gepast of aangewezen is
advies uit te brengen, vermits op het ogenblik waarop zij op de
terechtzitting behandeld wordt, hij aldaar principieel afwezig is ?

(1) De twee laatste artikelen werden gewijzigd door art. 25 van de wet van 30 juni 1971
betreffende de administratieve geldboeten ingeval van inbrec ·~ op sommige sociale wetten.
(2) Zie hierboven onder nr. 17, voetnoot (3) biz. 639.

.

----~,-~~~~----,--:

Dit euvel kan gemakkelijk te keer worden gegaan. lnderdaad, heeft
het Gerechtelijk Wetboek, bij zijn artikelen 720 tot 725, voor ieder
zaak die op de algemene rol is ingeschreven, het aanleggen van het
dossier van de rechtspleging voorgeschreven, dossier waaraan de griffier
een exemplaar moet toevoegen van al de schriftelijke akten en van
de andere procedurestukken die op de zaak betrekking hebben. Dit
dossier wordt ter griffie bijgehouden. De magistraat van het Openbaar
Ministerie kan dus, vooraleer de debatten op de terechtzitting aanvang
nemen, inzage verkrijgen van het ter griffie bewaard dossier van de
rechtspleging. Hij zal zich aidus kunnen vergewissen van de aard
en van de omstandigheden van de te bepleiten zaken, en derhalve
kunnen oordelen of het niet gepast blijkt dat, na behandeling op de
terechtzitting, de zaak hem voor advies zou worden medegedeeld.
37. Deze waakzaamheid van het Openbaar Ministerie klemt temeer
daar, bij vergelijking met de vroegere wetsbepalingen die de mededeling van de burgerlijke zaken aan het Openbaar Ministerie regelden,
en o. m., wat het hof van beroep betreft, het artikel 83 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering, het al dadelijk opvalt dat het
advies van het Openbaar Ministerie voortaan niet meer vereist wordt
in sommige belangrijke kategorieen burgerlijke geschillen, met name :
de zaken die de Staat, het domein, de provincien, de gemeenten en
de openbare instellingen betreffen, alsook de zaken die de minderjarigen aanbelangen (behoudens hun voogdij).
De verenigde Senaatscommissies waren immers met de Koninklijke
Commissaris akkoord om aan te nemen dat de belangen van Staat,
provincien, gemeenten en openbare instellingen degelijk worden verdedigd, en de rechters de geschillen waarin zij betrokken zijn met
gelijke onafhankelijkheid oplossen, terwijl, aan de andere kant, het
feit dat een minderjarige belanghebbende is in de zaak evenmin
volstaat om het optreden van het Openbaar Ministerie als gevoegde
partij te rechtvaardigen, temeer daar al deze vorderingen, in het stelsel
van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen ingediend worden principieel
tot beloop van een bedrag van zs.ooo frank (art. 590) bij de vrederechter, die zitting houdt buiten de bijstand van het Openbaar
Ministerie (1).

(1) Zie Pari. Besch., Senaat, Zitt. 1963-1964, nr. 6o. Versiag Van Reepinghen, o. c., biz.
189, vierde lid. Pasinomie, o. c., biz. 426, ko!. 2. Parl. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965,
nr. 170. Versiag C. De Baeck, o. c., biz. 132, afd. VII. Pasinomie, o. c., biz. 859, kol. 2.
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38. Getoetst aan de ervaring, blijkt nochtans dat de bijstand van het
Openbaar Ministerie aan de rechters in voormelde zaken veelal van
overwegend belang is, en soms tot de ontdekking leidt van feiten, die
het ambtshalve optreden van het orgaan van de wet als hoofdpartij,
in een ander domein van zijn aktiviteiten, wettigen of zelfs gebieden.
Moge o. m. herinnerd worden aan gevallen van onteigening ten
algemene nutte, waarin de door de gedingvoerende partijen aan de
magistraat van het Openbaar Ministerie medegedeelde dossiers bepaalde gegevens bevatten die er op wezen dat door een orgaan van
het onteigenend bestuur t. o. v. de onteigende eigenaar daden van
willekeur werden gelast en uitgevberd, die vlakaf inbreuk maakten
op de door de Grondwet gewaarborgde rechten, en derhalve onder
de toepassing vielen van artikel 15 I van het Strafwetboek.
Niet zelden ook is het gebeurd dat, bij onderzoek van de hem medegedeelde dossiers inzake de geldigheid of de interpretatie van een
openbaar testament, ofwel van de commandsverklaring bij een openbare verkoop, of nog bij een delingsvereffening van een nalatenschap,
en dies meer, waarbij een minderjarige belanghebbende partij was,
de magistraat van het Openbaar Ministerie tot de vaststelling kwam
van bepaalde vergrijpen tegen de notariele tucht, zoniet van misdrijven tegen de openbare trouw, en dienvolgens ambtshalve op
strafrechtelijk of op disciplinair gebied diende op te treden.
39· De aldus wettelijk gestelde en m. i. te betreuren inkrimping van
de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie als gevoegde partij in
burgerlijke zaken, weliswaar getemperd door het correctief dat het
mededeling kan krijgen in alle zaken wanneer hij het dienstig acht,
neemt echter niet weg dat, in het hier enig beschouwde domein van
het privaatrechtelijk rechtsgeding, de aan zijn ambt toevertrouwde
taken, omvangrijke, zware en kiese verantwoordelijkheden opleggen,
die een onafgebroken waakzaamheid en een bestendig beredeneerd doorzicht vereisen.
In het raam van de eenheid, van de ondeelbaarheid en van de strenge
handhaving van de onafhankelijkheid van de instelling, client dit
ganse beleid verzekerd te worden onder de leiding en het toezicht van
een enkel magistraat: de procureur-generaal bij het hof van beroep
van het rechtsgebied.
Hoewel het Gerechtelijk Wetboek nu sinds bijna een zevental jaren
in werking is, en het dus nog als gewaagd kan voorkomen voorspellingen te doen, mag nochtans de rechtmatige hoop worden gekoesterd
dat dit beleid, wanneer het met de nodige soepelheid wordt verzekerd

en, mits het tegen elkaar afwegen van verschillende belangen, steeds
wordt aangepast aan de evolutie van de eigentijdse humane, ethische,
economische en sociale opvattingen, de ingrijpende polariserende
factor kan worden bij de rechtspraak, in privaatrechtelijke geschillen
en gelijktijdig op de respectieve rechtsprekende functies van de verschillende naast elkaar bestaande zelfstandige hoven en rechtbanken
in een zelfde rechtsgebied, een kataliserende uitwerking kan uitoefenen.

SOMMAIRE
LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES
DE DROIT PRIVE

Dans le present rapport, quelque peu etendu et remanie, presente au Premier
Congres International de Droit Judiciaire: ,Pour une justice a visage humain",
tenu a Gand, du 27 aout au 4 septembre 1977, l'auteur, apres avoir resume
l'origine historique de l'institution du ministere public dans les provinces belges,
souligne le fait que les magistrats du ministere public sont en Belgique revetus
d'une double qualite; non seulement ils sont organes du Pouvoir executif et le
representent au sein des cours et tribunaux, mais ils sont, en vertu des articles
101 et 102 de la Constitution belge de 1830-1831, membres de l'Ordre judiciaire,
et participent dans une large mesure a !'administration de la justice; a ce titre,
ils sont totalement independants du Pouvoir executif
A l' egard de l' accomplissement de sa mission, le Ministere public se caracterise
essentiellement par son unite, son indivisibilite et son independance.
Afin de dissiper certains malentendus existant a ce sujet, il importe de preciser
de prime abord la signification et la portee de ces caracteres.
I.

UNITE

Le Ministere public est un corps hierarchise, dont chaque membre exerce 1' autorite
sur celui qui lui est subordonne, et ·dont la direction est solidement organisee.
Son unite reside dans !'attribution a un seul magistrat, - le procureur-general
pres la cour d' appel - , de la direction de toutes les requisitions et activites du
Ministere public pres de toutes les juridictions etablies dans le ressort de cette
cour, et dans I'obligation pour taus les magistrats du parquet pres ces juridictions
d'executer les ordres du procureur-general, dans les limites de la loi.
Cette conception, exprimee dans plusieurs textes legaux datant de 1810 et de
1869, abroges par le Code judiciaire du 10 octobre 1967, a neanmoins ete integralement maintenue par ce code et y a meme ete etendue par les articles I 43
a 153. notamment pres les tribunaux de police, le tribunal d'arrondissement,
les tribunaux de commerce et les juridictions du travail.

2. lNDIVISIBILITE

Elle est caracterisee par l'absence de distinction ou de separation entre les magistrats du Ministere public habilites par la loi pour accomplir un acte de leur
office pres d'une juridiction determinee.
Dans les limites de leurs attributions legales, ils n'interviennent jamais en leur
nom propre, mais au nom du parquet auquel ils sont attaches. La permanence
et l'universalite de la protection de la collectivite nationale, qui a confie ce mandat
directement et personnellement au Ministere public, impliquent en effet la
permanence dans l'action, comme si celle-ci etait le fait d'une seule et consciente
volonte.
Ainsi le Code judiciaire a institue pres les juridictions du travail de nouveaux
parquets: les auditorats pres les tribunaux du travail et l'auditorat-general pres
la cour du travail; mais il a veille a !'interpenetration fonctionnelle, a chaque
niveau, entre le parquet du procureur du Roi, et l'auditorat du travail, et entre
le parquet general pres la cour d'appel et l'auditorat-general pres la cour du
travail, tous etant relies a un seul et meme chef responsable : le procureur general
pres la cour d'appel.
3·

lNDEPENDANCE

a) a 1' egard des cours et tribunaux: tant dans les affaires civiles que penales, les
juges ne peuv'ent, sous peine de cassation de leur decision, desapprouver le
Ministere public, critiquer l'usage qu'il aurait fait de ses pouvoirs, lui adresser
des admonestations, tout comme d'ailleurs des felicitations.
b) a l'egard deJa propre_ organisation hierarchique de son office: lorsque le magistrat du Ministere public prend part, a l'audience, a l'appli;ation ~t fll'inter~
pretation de la loi, il n' est pas contraint de se ranger aveuglement aux ordres
du procureur general pres la cour d'appel. S'il estimait ne pas pouvoir se rallier
aux opinions de son chef, il conserve le droit, voire meme l'imperieux devoir,
apres avoir expose celles-ci, de faire valoir ses propres conceptions : ,la plume
est serve, mais la parole est libre".
c) dans ses rapports avec le Pouvoir executif: aux magistrats du Ministere public
la Nation, et elle seule, a confie une delegation directe, speciale et personnelle,
aux procureurs-generaux pres les cours d'appel. Pour que cette mission puisse
etre limitee ou que Ia liberte d'action du Ministere public puisse etre entravee,
il faut une disposition speciale de la !oi.
Si !'article 274 du Code d'instruction criminelle donne au ministre de la Justice
le droit d' ordonner au Ministere public d' intenter des poursuites penales, aucune
disposition de la loi par contre ne reconnait au ministre le droit de faire defense
au Ministere public d'intenter les poursuites dont ce dernier aurait decide en
vertu de la delegation, re~;ue directement de la Nation, et qu'il exerce exclusivement en son nom.
Sans doute, lorsqu'ils assurent des fonctions executives, les magistrats du Ministere
public sont-ils soumis a la surveillance, !'impulsion et le pouvoir disciplinaire
du ministre, mais ce n'est nullement le cas lorsqu'ils participent, ensemble avec
le juge, a !'application et a !'interpretation de la loi.
Ecartant .du rapport les tres importantes fonctions du Ministere public dans le
domaine repressif, disciplinaire et administratif, ainsi que certaines fonctions juri-
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dictionnelles
lui attribue
proprement
competence

confiees au Ministere public, l'auteur examine uniquement le r6le
dans les affaires civiles, dans le sens le plus large : les litiges civils
dits, les proces de nature commerciale et taus ceux relevant de la
des juridictions du travail.

A. Cet examen impose !'expose de !'organisation de !'intervention generale du
Ministere public dans ces proces de droit prive, telle qu' elle resulte actuellement
du Code judiciaire de 1967, entre en vigueur le Ier novembre 1970:
a) pres les chambres a trois conseillers, les cours d' appel, ou le Ministere public
n'est plus une partie integrante de la cour, sauf dans les affaires qui legalement
doivent lui etre prealablement communiquees, ou dans lesquelles le Ministere
public juge cette communication convenable, ou encore lorsque la cour ordonne
d' office cette communication ; par contre, dans la chambre de Ia jeunesse, presidee
par un seul conseiller, le Ministere public doit toujours etre entendu dans toutes
les causes;
b) pres le tribunal d'arrondissement, (juridiction nouvelle), compose des presidents du tribunal de premiere instance, du travail et de commerce, juridiction
uniquement chargee du reglement, en premier et dernier ressort, des contestations
de competence. Le procureur du Roi en est une partie integrante, et toutes les
causes doivent lui etre communiquees. Les decisions de ce tribunal n'etant
susceptibles que d'un recours en cassation par le procureur-general pres la cour
d'appel, dans le delai de quinze jours a partir du prononce, c'est le procureur
du Roi qui lui propose eventuellement la formation de ce recours;
c) pres le tribunal de premiere instance, ou !'intervention du Ministere public est
desormais reglee comme devant la cour d'appel;
d) pres le tribunal de commerce, ou la communication prealable de la cause au
Ministere public est legalement prescrite dans toutes les actions et contestations,
qui decoulent directement des faillites, concordats et sursis de paiement, conformement a ce qui est prescrit au Code de commerce et aux lois sur le concordat
judiciaire, et dont les elements de solution resident dans le droit particulier qui
concerne le regime des faillites, concordats et sursis de paiement. En outre, le
Ministere public y rend son avis dans toute affaire ou il le juge convenable,
.ou encore lorsque le tribunal ordonne d'office la communicatkm de la cause;
e) pres les juridictions du travail, ou le Ministere public, - auditeur du travail
et procureur general pres la cour d'appel-, n'occupe pas dans toutes les affaires
relevant de leur competence, mais uniquement dans celles ou son avis est prescrit
obligatoirement par le Code judiciaire (art. 764-12°). Celles-ci sont toutefois
particulierement nombreuses. Par ailleurs, le Ministere public y prend connaissance de toutes les causes lorsqu'il estime cette communication convenable,· ou
lorsque le tribunal ordonne cette communication d'office, ainsi que dans toutes
les affaires dont est saisi le Bureau d'assistance judiciaire, dont le Ministere
public fait partie. Il importe en outre de souligner que, dans toutes les causes
qui sont de la competence des juridictions du travail, le Ministere public peut
requerir du ministre co~petent ou des institutions ou services publics les renseignements administratifs necessaires, et, qu'a cette fin, il peut faire appel au
concours des fonctionnaires charges par l'autorite administrative de controler
!'application des dispositions legales ou reglementaires concernant taus les litiges
de la competence des juridictions du travail.
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B. De queUe maniere et dans quelle mesure le Ministere public intervient-il dans
taus ces proces de droit prive au sein des nouvelles structures ou restructurations
judiciaires ?
Il y intervient, ,par voie d' action, de requisition ou d' avis" (article 138, alinea deux,
du Code judiciaire), c.a.d. comme partie principale, ou comme partie intervenante
ou, comme partie jointe, en se limitant, dans ce cas, a emettre une opinion, en
fait et en droit, parfois tres largement motivee concernant le litige qu'il appartient
aux juges de trancher; cette opinion illa donne par ecrit, a mains qu'en raison
des circonstances de la cause elle ne soit emise sur-le-champ a !'audience.
a) En qualite de partie principale ou de partie intervenante, le Ministere public
,agit d'office dans les cas specifies par la loi et en outre chaque fois que l'ordre
public exige son intervention" (art. 138, alinea deux, du Code judiciaire).
En ce qui concerne 1' ,ordre public", notion necessairement imprecise dont !'evolution subit toujours !'influence du lieu et du temps, il convient de s'en referer
a la jurisprudence, qui, pour !'instant, limite !'intervention du Ministere public
pour cette cause aux cas ,ou l' ordre public est mis en peril par un etat de chases
auquel il importe de remedier".
Mais, en dehors de ce critere general, il faut souligner les multiples cas ou le
Code civil meme, sans parler de certaines lois speciales, prevoit en termes expres
!'intervention directe et d'office du Ministere public comme partie principale.
Il convient en outre de souligner, que le Code judiciaire a non seulement confirme le droit d' appel ou de cassation du Ministere public, lorsque son intervention est fondee sur l'ordre public, mais encore qu'il a etendu ce droit de
recours dans une large mesure: p.ex. en matiere d'assistance judiciaire; dans la
matiere des decisions rendues par le tril5unal d'arrondissement; les cas ou le
Ministere public peut reclamer le dessaissisement du juge, notamment lorsque
celui-ci neglige de juger la cause qu'il a prise en delibere, et enfin le droit d'appel
du procureur general pres la cour d'appel et de l'auditeur du travail contre les
decisions rendues par les tribunaux du travail dans les matieres ressortant de
leur competence et dans lesquelles le Ministere public doit obligatoirement
donner son avis prealable, sans qu'elles ne touchent necessairement a l'ordre
public.
b) En qualite de partie jointe, le Ministere public doit, sous peine de nullite
de Ia decision, rendre un avis dans les cas determines par le Code judiciaire.
Ces cas sont enumeres par !'article 764 de ce Code.
Ce sont:
1°

2°

3°
4°
5°
6°
7°
8°
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les demandes relatives a l'etat des personnes;
les demandes relatives a !'envoi en possession des biens d'un absent; ala
tutelle d'un mineur, ou d'un interdit; a !'administration des biens d'une
personne atteinte d'alienation mentale et colloquee dans un etablissement
d'alienes ou sequestree a domicile;
les demandes relatives aux actes de 1' etat civil ;
les demandes en matiere civile, mues en raison d'un delit de presse;
les demandes d'inscription en faux civil;
les demandes en requete civile ;
les demandes de recusation ;
les demandes en desaveu ;

9° les actions en contestations, qui decoulent directement des faillites, concordats et sursis de paiement, conformement a ce qui est prescrit au Code de
commerce et aux lois sur le concordat judiciaire, et dont les elements de
solution resident dans le droit particulier qui concerne le regime des faillites,
concordats et sursis de paiement ;
10° les demandes en matiere d'impot;
I I 0 les demandes en matiere d'assistance judiciaire;
12° les contestations civiles resultant d'une infraction aux lois et arretes relatifs
a la reglementation du travail et aux matieres qui relevent de la competence
du tribunal du travail, ainsi que toutes les contestations qui, en resume,
ont pour objet un des aspects de la securite sociale ou de la prevoyance
sociale;
13° toutes les demandes dont la communication au Ministere public est prevue
par les lois speciales.
Pour completer cette enumeration deja. impressionante, il echet de souligner
!'importance des trois regles suivantes:
1° le tribunal ou la cour peut toujours ordonner d'office la communication au
Ministere public ;
2° en toutes matieres deferees au tribunal et a Ia cour d'appel, le juge appele
a sieger seul ne statue, a peine de nullite, qu'apres avoir entendu !'avis du
Ministere public ;
3° Le Ministere public rer,;oit communication de toutes les autres causes et y
siege, lorsqu'il le juge convenable, ce dont il pourra se rendre compte en consultant, prealablement aux debats, le dossier de la procedure, tenu au greffe.

SUMMARY
THE ROLE OF THE BODY OF THE PROSECUTION
IN THE CASE OF PRIVATE LAW

In this report, a little extended and reworked, submitted at the First International
Congress of Judicial Law: ,For a justice with a human face", held at Ghent
from the 27th of August to the 4th of September 1977, the writer, after having
summarized the historical origins of the· institution of the body of the prosecution
in the Belgian provinces, underlines the fact that in Belgium the magistrates
of the prosecution are invested with a double capacity ; they are not only the
organs of the executive and represent it in the womb of the Courts of Justice,
but they are also, in virtue of the sections 101 and 102 of the Belgian Constitution of 1830-1831, members of the Judicial Order, and take part for a great
deal in the administration of justice; in this way they are totally independent
of the Executive.

As to the accomplishment of its task, the body of the prosecution is essentially
characterized by its unity, its indivisibility and its independency.
In order to avoid any misunderstandings thereabout, there has first to be explained which is the meaning and the import of these characters.

The body of the prosecution is a hierarchical body, whereof each member exercices the authority on this one who is his subordinate, and whereof the direction
is strongly organized. Is unity lays in the granting to one magistrate- the attorneygeneral of the court of appeal - of the direction of any pleadings for the prosecution and activities of the public prosecutor of any jurisdictions established
in the judicial areas of this court of justice, and in the obligation for all the
magistrates of the prosecution of these jurisdictions to execute the attorneygeneral's orders within the limits of the law.
This conception, expressed in several legal instruments of the years r810 and
r869, repealed by the Judicial Code of the roth of October 1967, has notwithstanding been integrally n:mintained by this Code and has even been extended
therein with the sections 143 to 153, to wit for the police courts, the district
courts, the commercial courts and the labour courts.
2. THE INDIVISIBILITY

It is characterized by the absence of the distinction or separation between the
magistrates of the prosecution entitled by the law for performing an act of their
office at determined jurisdictions. Within the limits of their lawful rights and
duties, they never intervene on their own behalf, but on behalf of the office
of the public prosecutor to which they are attached. The permanence and the
universality of the protection of the national collectivity, which has entrusted
the body of the prosecution directly and personally with this mandate, need
indeed the permanence in the lawsuit, as if this was the fact of one and conscious
will. In this way the Judicial Gode has instituted new offices of the public prosecutor for the labour courts : the offices of the public prosecutor of the labour
courts; but it has watched over the functional interpenetration, on each level,
between the office of the public prosecutor of the district courts, and office of
the public prosecutor of the labour courts, and between the office of the attorneygeneral of the Court of appeal and the office of the attorney-general of the labour
court, all of them being bound to one and same responsible chief: the attorneygeneral of the court of appeal.
3·

THE INDEPENDENCY

a) As to the courts of justice: as well in civil as in penal matters, the judges
may not, under pain of annulment of their decision, disapprove the public
prosecutor, criticize the use which he would have done of his powers, address
him admonitions and in this way also no congratulations.
b) As to the own hierarchical organization of its office: When a magistrate of
the prosecution takes part, at the hearing, in the application and in the interpretation of the law, he is not obliged to obey blindly to the orders of the attorneygeneral of the court of appeal. If he thinks his opinions are different of the opinions of his superior, he has the right, for not to say the imperative duty, after
having explained them, to assert his own conceptions: ,La plume est serve,
mais la parole est libre".
c) In its relationship with the Executive: The Nation, and only the Nation, has
entrusted the magistrates of the prosecution with a direct, special and personal

delegation, the attorneys-general of the courts of appeal. In order this task
would be limited or that the liberty of action of the public prosecutor could
be impeded a special provision of the law is needed. If section 274 of the Code
of Criminal Procedure gives to the Minister of Justice the right to command
to the body of the prosecution to take (criminal) proceedings, there is on the
contrary no provision of the law which gives to the body of the prosecution
the right to defend to take proceedings about which the last one would have
decided in virtue of the delegation received directly from the Nation, and which
it does exercice exclusively on its behalf.
When the magistrates of the prosecution held executive functions, they are liable
to the supervision; the impulsion and the disciplinary power of the Minister,
but it is absolutely not so when they take part, together with the judge, in the
application and in the interpretation of the law.

Wandering from the report the very important functions of the public prosecutor in the repressive, disciplinary and administrative field, and also some juridictional functions with which the public prosecutor is entrusted, the writer does
only consider the role which is granted to him (the public prosecutor) in civil
matters, in senso extenso: the real civil disputes at law, the proceedings of a commercial character and all these being of the jurisdiction of the labour courts.

A. For this examination he is obliged to explain the organization of the general
intervention of the body of the prosecution in these proceedings of private law,
as it appears to day from the Judicial Code of 1967, taken effect on the 1st of
November 1970:
a) in the courts with three judges, the courts of appeal, where the public prosecutor is no longer an integrating part of the court, an exception made for the
matters which according to the law have prior to be brought to his cognizance,
or wherein the public prosecutor considers the discovery suitable, or also when
the court orders the discovery ex officio ; on the contrary, in the Juvenile Court,
one judge (of a court of appeal) presiding, the public prosecutor must always
be heard in any case.
b) in the district court (a new jurisdiction), composed of the presidents of the
court of first instance, of the labour court and of the commercial court, a jurisdiction which is only charged with the settlement, and rendering a judgment
without appeal, of the disputes of jurisdiction.
The public prosecutor of the court of first instance is an integrating part thereof
and any cases have to be brought to his cognizance. Against the decisions of
this court the sole remedy at law is the appeal of the attorney-general of the
court of appea:l to the Supreme Court, within the delay of fifteen days beginning
from the day of the judgment. It is the public prosecutor of the court of first
instance who proposes eventually this remedy at law to the attorney-general
of the court of appeal.
c) in the court of first instance, where the intervention of the public prosecutor
is settled from this day forward as before the court· of appeal.
d) in the commercial court, where the law says that the case will prior be submitted to the public prosecutor in any lawsuits and disputes as a result of a
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bankruptcy, of a bankrupt's certificate and of a stay of proceedings, in conformity
with what is provided by the commercial code and with the judicial bankrupt's
certificate acts, and whereof the particulars of the solutions are to find in the
particular law which concerns the regime of the bankruptcies, bankrupt's certificates and stays of proceedings. Besides the public prosecutor gives his opinion
in any case which he thinks fit, .or also when the court orders ex officio the discovery of the case.
e) in the labour courts, where the body of the prosecution- the public prosecutor
of the labour court and the attorney-general of the court of appeal- is not present
at all cases being of their competency, but are only present at these cases where
the opinion of the public prosecutor is compulsorily provided by the judicial
code (sect. 764-12°). These cases_are however extraordinary numerous. On the
other side, in these courts, the public prosecutor takens cognizance of all cases
when he thinks this discovery is fit, or when the court orders the discovery ex
officio, and also in the cases which have to be submitted to the opinion of the
Office of the legal aid, whereof the body of the prosecution is a member. It has
besides to be underlined that in all cases being of the competency of the labour
courts, the public prosecutor is allowed to apply to the competent minister, or
to the public institutions or authorities for the necessary and required administrative information, and that he can appeal, for that purpose, to the cooperation
of the officials charged by the administrative authority with the supervision of
the legal or statutory provision as to any disputes of the jurisdiction of the
labour courts.
B. On which way and in which· measure does the body of the prosecution intervene in any proceedings of private law in the womb of the new judicial structures
or restructures ?
It does intervene therein ,by way of action, of address (to the court) or of opinion"
(section .138, subsection two of the Judicial Code) i.e. as a principal party or an
intervening party, or as a joint party, limiting itself in this case, by giving an
opinion, in facto and in jure, sometimes very circumstancially motivated concerning
the dispute about which the judges have to arrange; it gives a written opinion,
unless it would be given, because of the circumstances of the case, at once at
the hearing.
a) In its capacity of a principal party or of an intervening party the body of the
prosecution ,acts ex officio in the cases as provided by the law and besides
_any time when law and order do require it" (sect. 138, subsect. two of the Judicial Code).
As to law and order, a necessarily imprecise notion whereof the evolution undergoes always the influence of place and time and therefore we have to refer to
the jurisprudence, which at this time, limits the intervention of the body of the
prosecution for this matter in the cases ,where law and order are jeopardized
by a state of things which has to be remedied".
But, besides this general criterion, we have to underline the many cases where
the Civilian Code itself, without speaking of some particular acts, provides explicitly in explicit terms the direct intervention of the body of the prosecution ex
officio as a principal party.
It has also to be underlined that the Judicial Code did not only ratified the
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right of appeal or appeal to the Supreme Court of the body of the prosecution
when its intervention is founded on law and order, but that it has also extended
this remedy-at-law in a large measure e.g. in the matter of legal aid, in the matter
of the decisions rendered by the district court ; the cases where the body of
the prosecution is able to claim the discharge of the judge, to wit when he neglects
to judge the case which he has under his consideration and finally the right of
appeal of the attorney-general of the court of appeal and of the public prosecutor
of the labour court against the decisions rendered by the labour courts in the
matters being of their jurisdiction and wherein the body of the prosecution has
to give prior compulsorily its opinion, without they have necessarily to be of
a law and order intrest.
b) In its capacity of joint party, the body of the prosecution has, under pain
of annulment of the decision to give an opinion in the cases as provided by the
Judicial Code.
Thesecases are enumerated in section 764 of this Code.
They are:
I.

2.

3·
4·
5·
6.

7·
8.
9·

IO.
I I.

I2.

I

3.

the actions as to the status of the persons ;
the actions as to the writ of possession of the goods and chattels of an absent,
the guardianship of a minor child or of a person declared incapable of managing his affairs, of the goods and chattels of a person who has a mental
derangement and placed in a lunatic asylum or sequestred at home ;
the actions as to the certificates of the civil registration service;
the ac~ions in civil matters brought because of a press-offence;
the actions of plea of forgery;
the actions of an extraordinary procedure against a judgment (in case of a
serious miscarriage of justice) ;
the actions of challenge;
the actions of disavowal;
the actions and disputes which are a direct result of the bakruptcy, bankrupt's certificate and stays of proceedings, in conformity which is provided
by the Commercial Code and with the judicial bankrupt's certificate acts,
and whereof the particulars of the solution are to find in the particular law,
which concerns the regime of the bankrupt's certificate and stays of proceedings;
the actions in tax matters;
the actions in the matter of legal aid ;
the civil disputes being the result of an infringment on the acts and decrees
concerning the labour regulations and the matters which are of the jurisdiction of the labour court, and also any disputes which, summarized, concern
one of the aspects of the social security or of the state insurance ;
any actions whereof the discovery to the body of the prosecution is provided
by the particular acts.

For completing this enumeration, being already impressive, the importance of
the three following rules has to be underlined.
I.

2.

The· court is always able to order ex officio the discovery to the body of the
prosecution.
In any matters submitted to the court of justice and to the court of appeal,
the judge who has to be on the bench alone pronounces only judgment on a

case, under pain of being declared void, after having heard the opinion of
the body of the prosecution.
3· The body of the prosecution receives the discovery of any other cases and
is present at their hearings, when it thinks it is fit, whereof it will be able to
take account by consulting, prior to the hearing, the file kept at the court's
registry.

ZUSAMMENFASSUNG

Dm

RoLLE DER STAATSANWALTSCHAFT
IM PRIVATRECHTSPROZESS

In diesem, etwas umfassenden und aufs neue bearbeiteten Bericht, welcher auf
dem Ersten Internationalen Kongress des Gerichtliches Rechts: ,Fi.ir ein Gericht
mit menschlichen Antlitz" in Gent vom 27. August zum 4· September 1977
erstattet ist, unterschreiht der Verfasser, nach zuvor den historischeq Ursprung
der Einsetzung der Staatsanwaltschaft in den belgischen Provinzen reslimiert
zu haben, die Tatsache class die Mitglieder der Staatsanwaltschaft in Belgien
mit einer Doppelbeschaffenheit ausgestattet sind; sie sind nicht nut die Organe
der Ausfi.ihrenden Gewalt und vertreten diese in den Schloss der Gerichthofe
und Gerichte sondern auch, gemass den Paragraphen 101 und 102 des belgischen
Grundgesetzes von 1830-1831, Mitglieder des Gerichtlichen Ordens, und haben
n:ichli<;]J._Teil an der Rechtspflege; auf dieser Weise sind sie von der Ausfi!hrenden
Gewalt voll;tii~ig -unabhangig. -- - - -

** *
Betreffs der Erfiillung ihrer Auftrags, kennzeichnet die Staatsanwaltschaft sich
durch ihre EINHEIT, ihre UNTEILBARKEIT und ihre UNABHANGIGKEIT.
I.

DIE EINHEIT

Die Staatsanwaltschaft ist ein hierarchisches Korper dessen jedes Mitglied die
Gewalt i.iber den der ihm untergestellt ist, ausi.ibt, und dessen Leitung gri.indlich
organisiert ist.
Ihre Einheit liegt in der Zuteilung an ein einziges Mitglied - den Generalstaatsanwalt beim Appellationshof - der Leitung aller Antrage und Aktivitaten der
Staatsanwaltschaft bei allen sich im Amtsbereich dieses Gerichtshofes befindeten
Gerichten, und in der Verpflichtung fiir alle Mitglieder der Staatsanwalschaft
dieser Gerichte, die Befehle des Generalstaatsanwaltes, innerhalb der Grenzen
des Gesetzes, auszufiihren.
Diese Auffassung, die in mehreren gesetzlichen Texten von 1810 und 1869
ausgedri.ickt steht, Texte welche durch das Zivilprozessgesetzbuch von 10. Oktober 1967 aufgehoben wurden, ist trotzdem vollstandig durch dieses Gesetzbuch instandgehaltet geworden und wurde selbst durch die Paragraphen 143
bis 153 ausgebreitet, namlich bei den Polizeigerichten, dem Arrondissementsgericht, den Handelsgerichten und den Arbeitsgerichten.
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2.

DIE

UNTEILBARKEIT

Sie ist gekenzeichnet durch die Abwesenheit eines Unterschieds oder einer
Trennung zwischen den Mitgliedern der Staatsanwaltschaft die vom Gesetz
ermachtigt sind eine Handlung ihres Amtes bei einem bestimmten Gericht
zuleisten.
lnnerhalb der Grenzen ihrer gesetzlichen Zuteilungen, intervenieren sie niemals
in eigenem Namen, aber in Namen der Staatsanwalschaft mit derwelchen sie
verbunden sind. Die Bestandigkeit und die Universalitat des Schutzes der nazionalen Kollektivitat, welche diese Vollmacht unmittelbar und personlich der
Staatsanwaltschaft erteilt hat, benotigen in der Tat die Bestandigkeit in der
Klage, als ob diese die Tatsache eines einzigen und bewussten Willens war.
So hat das Zivilprozessgesetzbuch bei den Arbeitsgerichten neue Staatsanwaltschafte eingestellt : die Staatsanwaltschafte der Arbeitsgerichten und die Staatsanwaltschaft des Arbeitshofes; es hat aber gesorgt fi.ir die funktionnelle Interpenetration, auf jedem Niveau, zwischen Staatsanwaltschaft des Staatsanwaltes
und Staatsanwaltschaft des Arbeitshofes und zwischen Staatsanwaltschaft des
Appelationshofes und Staatsanwaltschaft des Arbeitshofes, wobei alle ein einziger
und seiher verantwortlichen Leiter haben : der Generalstaatsanwalt beim Appellationshof.
3· DIE

UNABHAENGIGKEIT

a) Mit Riicksicht auf die Gerichtshofe und Gerichte: Sowohl in Zivilsachen wie
auch in Strafsachen, darfen die Richter, zur Vermeidung der Kassation ihrer
Entscheidung, das Mitglied der Staatsanwaltschaft nicht rnissbilligen, die Anwendung seiner Befugnisse kritisieren, tadeln und auch nicht kongratulieren.
b) Mit Riicksicht auf die eigene hierarchische Organisation ihres Amtes : Wenn
das Mitglied der Staatsimwaltschaft Teil hat an der Gesetzesanwendung und an
der Gesetzesauslegung,' ist er nicht, verpflichtet sich blindlings nach den Befehlen
des Generalstaatsanwaltes beim Appellationshof zu richten. Wenner achtet sich
nicht den Meiningen seines Leiters anzuschliessen zu konnen, hat er das Recht,
selbst die herrische Pflicht, seine eigenen Auffassungen, nach diese dargeleget
zu haben, gel tend zu machen: ,La plume est serve, mais la parole est libre".
c) In den Verhaltnissen mit der Ausfiihrenden Gewalt: Die Nation, und nur die
Nation, hat den Mitglieder der Staatsanwaltschaft eine unmittelbare, spezielle
und personliche Delegation anvertraut, - den Generalstaatsanwalten bei den
Appellationshofen. Die Begrenzung dieses Auftrags oder die Behinderung der
Handlungsfreiheit der Staatsanwalschaft, braucht eine spezielle Gesetzbestimmung. Wenn Paragraph 274 der Strafprozessordnung den Justizminister ermachtigt der Staatsanwaltschaft Befehl zu geben (Straf)Verfolgungen einzuleiten,
erkennt dagegen keine Gesetzbestimmung nicht dem Minister das Recht die
Staatsanwalschaft zu verbieten (Straf)Verfolgungen einzuleiten zu denwelchen
diese wiirde entschlossen zu haben gemass der Delegation, welcher sie von der
Nation unmittelbar empfangen hat, und die sie ausschliesslich in ihrem Namen
ausiibt.
Ohne Zweifel, wenn die Mitglieder der Staatsanwaltschaft ein Exekutivamt
ausiiben, sind sie der Aufsicht, dem lmpuls und der Disziplinargewalt des
Ministers unterbreitet, aber es ist keineswegs der Fall wenn sie Teil haben,

zusammen mit dem Richter, an der Gesetzesanwendung und an der Gesetzesauslegung.
Sehr gewichtige Tatigkeiten der Staatsanwaltschaft im Straf-, Disziplinar- und
Verwaltungsbereich, und ebenso sichere gerichtlichen Tatigkeiten der Staatsanwaltschaft anvertraut vom Bericht entfernend, untersucht der Verfasser
ausschliesslich die Rolle die ihr in den Zivilsachen, im weitestens Sinne, gewahrt
ist: die eigentlichte Zivilstreiten, die Handelsprozesse und aile welche der Gerichts.
barkeit der Arbeitsgerichte unterliegen.

A. Diese Untersuchung verpflichtet ihn die Organization der allgemeinen Inter~
vention der Staatsanwaltschaft in diese privatrichterlichen Prozesse, wie sie
heute aus dem Zivilprozessgesetzbuch vom 1967, und am I. November 1970
in Kraft getreten, hervorgeht, darzustellen :
a) In den Senate mit drei Richtern (des Appellationshofes), die Appellationshofe,
wo das Mitglied der Staatsanwalschaft nicht mehr ein integrierender Teil des
Hofes ist, mit Ausnahme der Sachen welche gemass dem Gesetz ihm vorausgehend mitgeteilt werden mussen, oder dieser wovon das Mitglied der Staatsanwaltschaft diese Mitteilung passend achtet, oder noch wenn das Hof diese
Mitteilung von Amts wegen befehlt; in der ]ugendkammer dagegen, von einem
Richter (des Appellationshofes) prasidiert, muss das Mitglied der Staatsanwaltschaft in jeder Sache gehort werden.
b) Bei den Arrondissementsgerichten (ein neues Gericht), zusammengesetzt von
den Prasidenten des Landesgerichtes, des Arbeitsgerichtes und des Handelsgerichtes, ein Gericht das ausschliesslich beauftragt ist mit der Erledigung, in
erster und letzter lnstanz, der Zustandigkeitsstreiten.
Der Staatsanwalt ist ein integrierender Teil deren, und jede Sache muss ihm
mitgeteilt werden. Gegen die Entscheidungen dieses Gerichtes ist nur eine
Kassationsbeschwerde des Generalstaatsanwaltes beim Appellationshof, inner]:lalb der Frist von I 5 Tagen vom Tag der Entscheidung, moglich. Der Staatsanwalt schlagt ihm eventuell die Einlegung dieses Rechtsmittels vor.
c) Beim Landesgericht, wo die Intervention des Mitgliedes der Staatsanwaltschaft kiinftighin wie vor dem Appellationshof festgesetzt ist.
d) Beim Handelsgericht, wo die vorgehende Mitteilung der Sache an die Staatsanwaltschaft durch das Gesetz angeordnet ist in jeder Sache und Bestreitung,
welche unmittelbar aus einem Konkurz, einem Vergleich und aus einer Stundung
hervorgehen, gemass demjenigen das durch das Handelsgesetzbuch angeordnet
ist und gemass den Gesetzen iiber den Gerichtlichen Nachlassvertrag, und deren
Losungelemente im besonderen Recht iiber die Regelung eines Konkurzes,
eines Vergleiches oder einer Stundung liegen.
Ausserdem gibt das Mitgleid der Staatsanwalschaft seine Stellungnahme in
jeder Sache wo es es passend achtet, oder noch wenn class Gericht von Amts
wegen die Mitteilung der Sache befehlt.
e) Bei den Arbeitsgerichten, wo das Mitgleid der Staatsanwalschaft, Staatsanwalt
beim Arbeitsgericht und Generalstaatsanwalt beim Appellationsgericht, nicht an
jeder Sitzung der Sachen, die ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen, aber ausschliess-

lich an der Sitzung dieser Sachen wo seine Stellungnahme durch das Gerichtliche
Gesetzbuch verbindlich angeordnet ist (Par. 764-12.), teilnehmen.
Es gehort ausserdem zu unterstreichen class, in allen Sachen die der Gerichtsbarkeit der Arbeitsgerichte unterliegen, es fi.ir das Mitglied der Staatsanwaltschaft moglich ist vom zustandigen Minister oder von den offentlichen Anstalten
oder Behorden die erforderten Verwaltungsauski.infte zu erfordern, und class
es zu diesem Zweck an der Mitwirkung der durch die Verwaltungsbehorde mit
der Kontrolle der Anwendung der gesetzlichen oder ordnungmassigen Bestimmungen betreffs aller der Gerichtsbarkeit der Arbeitsgerichte unterliegenden
Streiten beatiftragten Beamten appellieren darf.
B. Auf welcher Weise und in welchen Masse interveniert die Staatsanwaltschaft
in allen Privatrichterlicheri Prozessen in den Schoss der neuen gerichtlichen
strukturen oder herstrukturationen ?
Sie interveniert darein, ,im Klagewege, Forderungswege oder Stellungsnahmewege
(Paragraph 138, Absatz zwei des Zivilprozessgesetzbuches) es heisst wie eine
Hauptpartei oder Intervenient, oder wie eine Streitgenossene, sich, in diesem
Fall, zur Ausgabe eine Stellungnahme de facto und de jure beschrankend. Diese
Stellungnahme ist bisweilen ·sehr umstandlich begri.indet betreffs des Streites
dessen Entscheidung dem Richter zugehort. Das Mitglied der Staatsanwaltschaft
gibt eine schriftliche Stellungnahme, es sei denn class in Anbetracht der Sacheumstande diese auf der Stelle auf der Sitzung gegeben sei.
a) In ihrer Fahigkeit einer Hauptpartei oder einer Intervenienten, handelt die
Staatsanwaltschaft von Amts wegen in den durch das Gesetz spezifierten Fallen
und ausserdem so oft die offentliche Ordnung ihre Intervention erfordert (Par.
IJ8, Absatz zwei des Zivilprozessgesetzes). Betreffs der. offentlichen Ordnung,
ein Begriff welcher notwendigerweise ungenau ist, dessen Evolution immer
die lnfluenz des Ortes und der Zeit untergeht, gehort es sich zu beziehen auf
die Rechtsprechung welche, zur Zeit, die Intervention der Staatsanwaltschaft
beschrankt fi.ir diese Sache in den Fallen ,wo die offentliche Ordnung in Gefahr
gebracht ist durch eine Gestaltung der Dinge an welcher es notig ist zu erheben".
Aber ausser diesem allgemeinen Kriterium mi.issen die mehreren Faile unterschreicht werden wo das Gerichtliche Gesetzbuch selbst, ohne von sicheren besonderen Gesetzen zu sprechen, in ausdriicklichen Bestimmungen die unmittelbare und. von Amtswegen Intervention der Staatsanwaltschaft wie eine Haptpartei bestimmt.
Es gehort ausserdem zu unterschreichen class das Zivilprozessgesetzbuch nicht
nur das Appellationsrecht und das Kassationsrecht der Staatsanwaltschaft bestatigt hat, wenn ihre Intervention auf die offentliche Ordnung begriindet ist,
sondern auch class es dieses Rechtsmittel in grosserem Masse ausgebreitet hat:
z. B. in Sachen Armenrechtes, in Sachen der vom Arrondissementsgericht verkiindeten Entscheidungen, die Faile wo die Staatsanwaltschaft die Abnahme des
Richters erfordern kann, zu wissen wenn dieser vernachlassigt die Sache, die
er zur Beratung hat, zu entscheiden, - und schliesslich das Appellationsrecht
des Generalstaatsanwaltes beim Appellationshof und des Staatsanwaltes des
Arbeitsgerichtes gegen die von den Arbeitsgerichten in den ihrer Gerichtsbarkeit
unterliegenden Sachen verkiindeten Entscheidungen und in welchen die Staatsanwaltschaft verbindlich ihre Stellungnahme vorerst geben muss, ohne class die
notwendigerweise die offentliche Ordnung betriffen.

b) In ihrer Fahigkeit einer Streitgenossenen muss die Staatsanwaltschaft zur
Vermeidung der Nichtigkeit der Entscheidung, eine Stellungnahme geben in den
durch das Zivilprozessgesetzbuch bestimmten Fallen.
Diese Falle sind durch Paragraph 764 dieses Gesetzbuches aufgezahlt.
Diese sind:
r. die Antrage betreffs des Standes der Personen ;
2. die Antrage betreffs der Einweisung in den Besitz des Vermogens eines
Abwesenden, der Vormundschaft eines Minderjahrigen oder eines Entmundigten; der Vermogensverwaltung einer mit einer Geisteskrankheit
befallenen und in einer lrrenanstalt eingeschlossenen oder zu Hause sequestrierten Person ;
3· die Antrage betreffs der Personenstandurkunden;
4· die Antrage in Zivilsachen wegen ein Pressevergehen;
S· die Antrage wegen Verfolgung einer Falschung in Zivilsachen;
6. die Antrage fur Restitutionsklage;
7· die Ablehnungsgesuche;
8. die Antrage fur Abstreiten;
9· die_Klagen und Bestreitungen welche unmittelbar aus einem Konkurz, aus
einem Vergleich und aus einer Stundung hervorgehen, gemass demjenigen
durch das Handelsgesetzbuch angeordnet ist und gemass den Gesetzen uber
den gerichtlichen Nachlassvertrag, und deren Losungselemente im besonderen Recht uber die Regelung eines Konkurzes, eines Vergleiches oder
einer Stundung liegen.
Io. die Antrage betreffs Steuersachen;
I I. die Antrage betreffs Armenrechtes ;
I2. die Zivilbestreitungen -welche aus einem Verstoss-der_ Gesetzen und Be..
schlusse betreffs der Arbeitsvorschriften und der Sachen welche der Gerichtsbarkeit des Arbeitsgerichtes unterliegen, und ebenso alle Bestreitungen
welche, zusammengefasst, wie Gegenstand ein der Aspekte der Sozialsicherheit oder der Sozialfursorge haben ;
I3. alle Antrage deren Mitteilung an die Staatsanwalschaft durch die besohderen
Gesetze bestimmt ist.
Zur Erganzung dieser bereits imponierenden Aufzahlung, gehort es die Gewichtigkeit der drei folgenden Vorschriften zu unterstreichen :
I. das Gericht oder das Hof darf immer von Amts wegen die Mitteilung an
die Staatsanwaltschaft befehlen;
2. in allen vor dem Gericht oder vor dem Hof gebrachten Sachen entscheidet
der Richter, der allein zu entscheiden hat (Einzelnrichter) nur, zur Vermeidung der Nichtigkeit, nach Anhorung der Stellungnahme des Mitgliedes der
Staatsanwaltschaft.
3· die Staatsanwaltschaft erhaltet die Mitteilung aller anderen Sachen und ist
bei der Sitzung anwesend, wenn sie es passend achtet, wovon sie sich vergegenwartigen kann durch Einsicht, vor der Behandlung, der sich in der Geschaftsstelle des Gerichtes (Hofes) befindeten Akten.

