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ARTIKEL

2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

1. Wie de raakvlakken onderzoekt tussen burgerlijk procesrecht en
strafprocesrecht denkt vanzelfsprekend op de eerste plaats aan het stilaan
berucht geworden artikel 2 van het gerechtelijk wetboek.
De opstellers van dit wetboek, die in de eerste artikelen enkele definities
en algemene begrippen wilden formuleren, deden wat het Wetboek van
Burgerlijke Rechtspleging niet had gedaan; zij gingen er van uit dat het
procesrechtelijk systeem dat zij uitwerkten in beginsel moest dienen niet
enkel als regeling van de privaatrechtelijke processen, maar bovendien, in
zekere mate, als norm voor alle rechtsmachten.
Ogenblikkelijk kwam een zeer belangrijke correctie. Vermits het niet de
bedoeling was alle andere rechtsplegingssystemen af te schaffen zouden
de regelen van het gerechtelijk wetboek buiten het gerechtelijk privaatrecht slechts ten suppletieve titel gelden. V andaar de oorspronkelijke
formulering van artikel 2 : , ,De in dit wetboek gestelde regels zijn van
toepassing op alle rechtsplegingen, tenzij de wet anders bepaalt''. Dat
, ,alle rechtsplegingen'' zich niet beperkte tot de burgerlijke rechtsmachten maar o.m. ook de strafvordering betrof staat nu wel onbetwistbaar vast.
In zijn openingsrede van 1966 voor het hof van cassatie heeft de procureur-generaal Hayoit de Termicourt er de aandacht op gevestigd dat het
oorspronkelijk gemaakte voorbehoud ,sous reserve de !'application des
dispositions legales non expressement abrogees" volstrekt ontoereikend
was en dat de regelen van het wetboek in voorbereiding ook geen toepassing konden vinden als ze, buiten elke wettekst om, onverzoenbaar
zouden blijken , ,avec la nature de 1' action exercee'' ( 1). Deze opmerking
was vooral van belang voor de strafvordering, omdat talrijke en belangrijke normen hiervan niet in de wet geschreven staan.
(1) HAYOIT DE TERMICOURT, R.,Considerations sur le projet de Code judiciaire, Openingsrede,
1966, biz. 6 en 15; zie ook noot 42.
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Dit leidde tot de tekst die door het parlement aangenomen werd: , ,De in dit
wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen,
behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet
verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek''.
Het introduceren - volgens een vaag criterium - van een stel vreemde
bepalingen in het strafprocesrecht, dat toch een autonoom en coherent
geheel uitmaakte, was ongetwijfeld een gewaagde onderneming. Voor elk
artikel van het gerechtelijk wetboek zou men zich moeten afvragen, ten
eerste, of de aangelegenheid niet geregeld werd door het W etboek van
Strafvordering of door een bijzondere wet, van toepassing op het strafproces, ten tweede, of er geen onverenigbaarheid bestaat met een of ander
, ,rechtsbeginsel'' dat in het strafproces moet in acht genomen worden.
W at hier een dergelijk rechtsbeginsel kan uitmaken zou door rechtsleer en
rechtspraak, punt voor punt, moeten onderzocht worden.
Om een eerste evaluatiepoging te kunnen ondememen betreffende het
principe en de draagwijdte van artikel 2 van het gerechtelijk wetboek lijkt
het aangewezen na te gaan welke problemen reeds gesteld werden en
welke oplossingen in rechtsleer(2) en rechtspraak gegeven worden.
Kwantitatieve selectie en kwalitatieve beperking zijn hierbij onafwendbaar: vele problemen vergen immers op zichzelf een diepgaand onderzoek
dat ons buiten de perken van dit overzicht zou leiden.
Artikelen 1 tot 22 Ger. W. - Algemene beginselen

2. Deze inleidende bepalingen bevatten enkele algemeenheden, begrippen en definities. Men zou geneigd zijn ze op alle rechtsplegingen toepasselijk te achten.
Waakzaarnheid is evenwel geboden. Zo is het duidelijk dat artikel 1,
ondanks zijn algemene formulering, niet de bevoegdheid en niet zonder
meer de rechtspleging in strafzaken op het oog heeft.
Het begrip ,tussenvordering" (art. 13) past niet als zodanig in het strafproces. Men denke aan de beklaagde die zelf een ander persoon rechtstreeks dagvaardt.
Als volgens artikel 17 de rechtsvordering niet kan worden toegelaten
indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen,

(2) Zie vooral: KOHL, A., Le code judiciaire, droitcommun de [a procedure, Annates de laFaculte
de Droit de Liege, 1975, 401-538;
KRINGS, J.E., De toepassing van de regels van het gerechtelijk wetboek op de rechtsplegingen in
strafzaken, tuchtzaken, fiscale zaken e.a., in Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht,
Leuven, Uitg. Acco, 1976, blz. 9-29.
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zal, in strafzaken, het belang van het openbaar ministerie toch in een gans
andere zin moeten begrepen worden.
Tenslotte kan de uitdrukking ,buitengewone rechtsmiddelen" (waaronder op de eerste plaats de voorziening in cassatie gerangschikt wordt)
verwarring zaaien als men ze in de strafvordering zou gebruiken (Zie
verder, de commentaar bij artikel 28).

Artikel 23 tot 28 Ger. W. - Het rechterlijk gewijsde
3. Men is het erover eens: in strafzaken behoeft men de bepilingen van
het gerechtelijk wetboek niet toe te passen. De regel ,non his in idem"
beantwoordt, wat de strafvordering betreft, aan een algemeen rechtsbeginsel dat een van de essentiele waarborgen voor de verdachte uitmaakt.
Men wordt geen tweemaal vervolgd voor hetzelfde feit(3).
Op strafrechtelijk gebied worden de voorwaarden voor het bestaan van het
rechterlijk gewijsde doorgaans zo voorgesteld dater reeds een eindbeslissing moet bestaan over de zaak zelf (4), dat deze beslissing kracht van
gewijsde moet hebben verkregen, dat de nieuwe vordering dezelfde persoon en hetzelfde feit(S) moet betreffen.
Vragen blijven gesteld omdat er een tendens bestaat om toch enkele
regelen van het gerechtelijk wetboek ingang te doen vinden in het strafprocesrecht. Zo schrijft Krings (6) clat de uitsluiting van artikelen 23 tot 27
hoofdzakelijk de artikelen 23 en 27 betreft, omdat deze bepalingen de
draagwijdte van het gezag van gewijsde beperken en anderzijds de exceptie geen karakter van openbare orde verlenen.
Ook Kohl (7) begint met te verklaren dat de specifieke natuur van het
gewijsde op strafgebied de toepassing uitsluit van de artikelen 23 e. v. Ger.
W. , maar bij de daarop volgende bespreking is hij van oordeel dat de
artikelen 23, 24, 25 en 26 ofwel van toepassing zijn op strafgebied, ofwel
(3) Cass:, 26juni 1972,Pas., 1972, I, 1003; Cass., 20november 1972,Pas., 1973, I, 279; Cass., 28
juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1118; Cass., 5 oktober 1977, Pas., 1978, I, 151;
MAHAUX, P., Het gerechtelijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek, Openingsrede 1971 voor het hof
van cassatie.
(4) Over de ,grond" van de zaak, dus een einduitspraak over de strafvordering, niet een beslissing
a1vorens recht te doen, ook niet een eindbeslissing over de bevoegdheid of over de ontvankelijkheid,
evenmin een beschikking of arrest van buitenvervo1gstelling. Een beslissing waarbij de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling wordt gelast is voldoende om, buiten het geval van herroeping,
elke nieuwe vervolging te verhinderen (Cass., 10 november 1975,Arr. Cass., 1976, 325;- contra:
Brussel, 28 september 1973, R.W., 1973-1974, 828).
(5) Volgens vaste rechtspraak laat een verwisseling van kwalificatie geen tweede vervolging toe na
vrijspraak. Uitzondering op dit principe wordt bepaald door artikel 360 W. Sv., gei:nterpreteerd door
de wet van 21 april1850. Tot wijziging van deze regeling werd een wetsvoorstel Defraigne juist voor
het parlementair reces door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen.
(6) KRINGS, J.E., o.c., biz. 16.
(7) KOHL, A., o.c., biz. 417.
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een principe uitdrukken dat ook in strafzaken geldt ofwel, mits speciale
aspecten in acht te nemen, in het strafprocesrecht kunnen teruggevonden
worden.
Die methode lijkt ons niet zonder bezwaar. Als men tot de vaststelling
komt dat een bepaalde materie in het strafprocesrecht door rechtsbeginselen geregeld wordt- zoals art. 2luidt- is het niet zonder gevaar in de
bepalingen vari het gerechtelijk wetboek verder te gaan zoeken tot men een
zinsnede, een uitdrukking of een begrip vindt dat misschien wel niet
onverenigbaar zou kunnen zijn met de strafvordering. Dat kan enkel
leiden tot een geforceerde moza'iek waarin men geen vaste lijnen vindt.
W aarom bv. ten alle prijze artikel 23 (8), met allerlei correcties, willen
overplanten op het strafgeding, terwijl die bepaling duidelijk in civiehechtelijke termen opgesteld is, ten behoeve van het gerechtelijk
privaatrecht?
Over het grote verschil tussen het gewijsde in strafzaken en het gewijsde in
burgerlijke zaken gaat iedereen akkoord: De exceptie van gewijsde kan,
volgens artikel 27 Ger. W. door de rechter niet ambtshalve worden
opgeworpen, terwijl, wat de strafvordering betreft, het gewijsde een vorm
is van verval van de strafvordering, zodat het principe van openbare orde
is en door de rechter ambtshalve kan en moet opgeworpen worden(9).
Het principe van het gewijsde is nochtans niet van openbare orde- en de
regel van artikel 27 zal dus wel toepassing vinden - als het beslissingen
betreft over de civielrechtelijke vorderingen die uit een misdrijf spruiten,
hetzij beslissingen van de burgerlijke rechtsmachten die men zou inroepen
voor de strafrechter bij wie een burgerlijke vordering is aanhangig gemaakt(lO), hetzij beslissingen op burgerlijk gebied van de strafrechter
t.o.v. de later aangesproken burgerlijke rechter(ll).
Een recent arrest voegt hieraan toe dat in zulk geval de exceptie van
gewijsde niet ambtshalve mag ingeroepen worden, ook al heeft de eerste
beslissing ,kracht" van gewijsde verkregen(l2). Maar nog jongere arresten beslissen dat een middel daaromtrent wel voor de eerste maal voor
het hof van cassatie mag ingeroepen worden als er schending is van de

(8) Over de toepassing van dit artikel in het gerechtelijk privaatrecht, zie Cass., 8 december 1977,
Pas., 1978, I, 405.
(9) Als de exceptie voor het hof van cassatie wordt ingeroepen is de vraag: in welke mate kan het hof
van cassatie nagaan of de twee vorderingen eenzelfde feit betreffen? Zie Cass., 20 december 1976,
Pas., 1977, I, 445 en de noot 4 onderaan het arrest.
(10) Cass., 25 september 1974, Pas., 1975, I, 98.
(11) Cass., 3 november 1970, Pas., 1971, I, 196; Cass., 30 maart 1976,Arr. Cass., 1976, 878;Pas.,
1976, I, 836; Cass., 28 maart 1977, Pas., 1977, I, 809.
(12) Cass., 28 maart 1977, Pas., 1977, I, 809.
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, ,kracht'' van gewijsde (13) of ook als de exceptie van gewijsde tevens een
, ,exces de pouvoir'' inhoudt in deze zin dat de rechter zich reeds eerder
zou uitgesproken hebben over dezelfde zaak tussen dezelfde partijen(14).
Dit blijven dus zeer moeilijk te hanteren begrippen, die ongetwijfeld door
de latere rechtspraak verder zullen uitgewerkt worden.
W at het begrip , ,kracht van gewijsde'' betreft, kan de definitie van artikel
28 Ger.W. (,Iedere beslissing gaat in kracht van gewijsde zodra zij niet
meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is ... '') onmogelijk op de
strafvordering toegepast worden en dit om twee redenen. Ten eerste
verkrijgt een uitspraak op strafgebied kracht van gewijsde al is verzet nog
mogelijk binnen de buitengewone termijn. Ten tweede heeft de uitspraak
geen kracht van gewijsde, zolang het beroep in cassatie nog mogelijk is en
zolang over een ingesteld beroep in cassatie geen uitspraak werd gedaan.
In verb and met de regelen van artikel 24 en 25 Ger. W. kan men de vraag
stellen of, in strafzaken, de exceptie van gewijsde kan ingeroepen worden
als de eerst verleende uitspraak, waarop de exceptie steunt, wel gezag van
gewijsde heeft maar nog geen kracht van gewijsde. Totnogtoe heeft men
altijd geleerd dat het gezag van gewijsde niet volstond, dat de beslissing
kracht van gewijsde moest hebben.
Het hofvan cassatie heeft dit beginsel enigszins gemilderd met de exceptie
van gewijsde te_aanvaarc!en jn g~vallen _waarin de eerste beslissing w_el
kracht van gewijsde had op het ogenblik dat het hof van cassatie uitspraak
deed maar niet op het ogenblik dat de tweede rechter uitspraak gedaan
had(15).
Een arrest van 5 oktober 1977 vernietigt een vonnis dat in strijd was met
het beginsel , ,non bis in idem'' en dus onwettig, omdat het de beklaagde
veroordeeld had wegens een feit waarvoor hij reeds vroeger veroordeeld
was. Noch het arrest noch de samenvatting ervan stellen vast dat het eerste
vonnis kracht van gewijsde verkregen had(16).
Het is wellicht voorbarig hieruit conclusies te willen trekken. Het kan ook
zijn dat men met een vorige veroordeling impliciet maar zeker een veroordeling bedoelt die niet meer voor enig rechtsmiddel vatbaar is.
Om de totnogtoe door de rechtsleer unaniem gestelde voorwaarde - dat
de eerste uitspraak kracht van gewijsde moet hebben- te laten vallen zegt
men soms dat het toch onaanvaardbaar is dat een rechter, die weet dat er
een vroegere- ofschoon nog niet definitieve- uitspraak bestaat, zonder

(13)
(14)
(15)
(16)
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Cass.,
Cass.,
Cass.,
Cass.,

27 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 640; Pas., 1978, I, 619.
16 oktober 1978, J.T., 1979, 141.
17 februari 1969, Arr. Cass., 1969, 576; Cass., 22 oktober 1973, Pas., 1974, I, 195.
5 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 162; Cass., 14 juni 1978, Pas., 1978, I, 1172.

meer een tweede maal zou vonnissen. Daar steekt een zekere wijsheid in,
maar het probleem is hoe dat op het juridisch vlak moet uitgedrukt en
uitgewerkt worden.
Wij zouden om te beginnen stellen dat de tweede rechter er in elk geval
goed aan doet zijn uitspraak uit te stellen tot hij weet of de eerste beslissing
al dan niet kracht van gewijsde verkrijgt.
Wil de tweede rechter toch zonder talmen uitspraak doen dan kan hij
onmogelijk met zekerheid goed doen, of hij nude strafvordering wegens
gewijsde vervallen verklaart ofwel integendeel over de grond van de zaak
oordeelt. Naargelang de beslissing van de eerste rechter aldan niet kracht
van gewijsde verkrijgt zal de beslissing van de tweede rechter wettig of
onwettig blijken. Hoe dan ook, de exceptie van gewijsde in strafzaken
steunen op een vorige uitspraak die geen definitief einde stelt aan de
strafvordering is een contradictio in terminis.
Wat tenslotte de invloed betreft die een uitspraak op de strafvordering
heeft bij de latere behandeling voor de civielrechtelijke vordering, hier
wordt verder op teruggekomen.
Artikel 29 tot 31 Ger. W. - Aanhangigheid, samenhang en opsplitsbaarheid
4. Het begrip ,aanhangigheid", gedefinieerd door artikel 29, is blijkbaar bedoeld voor civielrechtelijke aangelegenheden. Het is in strafzaken
niet bruikbaar. De exceptie van litispendentie bestaat niet in de strafvordering(l7). Er zijn andere middelen om gelijktijdige vervolgingen,
voor hetzelfde feit tegen dezelfde persoon ingesteld, uit de weg te ruimen:
toepassing van, ,non bis in idem'' door de rechter die als tweede uitspraak
doet, regeling van rechtsgebied door het hof van cassatie (of soms door het
hof van beroep), ingeval het positief bevoegdheidsgeschil zijn oorsprong
vindt in beschikkingen van de raadkamer(18) of uitgedrukt wordt in
uitspraken van twee vonnisgerechten die zich bevoegd verklaren zonder
over de zaak zelf uitspraak te doen ( 19).
De definitie van , , samenhang' ', gegeven in artikel 30 Ger. W. is niet van
toepassing in strafzaken. Hier is immers volgens vaste rechtspraak, uitgaande van de artikelen 226 en 227 W.Sv., enkel vereist dat twee vorderingen, met het oog op een goede rechtsbedeling, door dezelfde rechter
en gelijktijdig zouden worden behandeld en beslecht. Het slot van artikel

(17) KOHL, A., o.c., biz. 423.
(18) Cass., 18 oktober 1971, Pas., 1972, I, 160.
(19) Zie Cass., 25 september 1944, Pas., 1945, I, 1.
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30 Ger. W. , ,ten einde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen
zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht'' vindt geen plaats in
het strafprocesrecht(20).
Men kan hieraan toevoegen dat de bijzondere bevoegdheidsregels van
artikel 565-566 Ger. W., voor de gevallen van aanhangigheid en samenhang, duidelijk niet toepasselijk zijn in strafzaken.
Wat nu het begrip ,onsplitsbaarheid" betreft kan men wel Kohl(21)
volgen waar hij zegt dat de onsplitsbaarheid in het wetboek van strafvordering niet gedefinieerd wordt en dat het een , ,fait absolu'' is, , ,qui se
manifeste par lui-meme et qui s'impose au magistrat". Maar verder kan
men zich bezwaarlijk bij zijn mening aansluiten waar hij voorhoudt dat de
definitie van artikel 31 Ger. W. ook in strafzaken geldt.
Integendeel, artikel 31 Ger.W. geeft een specifieke bepaling van het
onsplitsbaar geschil ,in de zin van artikelen 753, 1053, 1084 en 1135";
het criterium is dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het geschil aanleiding geeft materieel onmogelijk zou zijn.
In de strafvordering gaat het over iets gans anders. Het betreft daar twee of
meer misdrijven die door eenzelfde feit opgeleverd worden zodat de
strafrechter, gelet op zijn kwalificatierecht en -plicht noodzakelijk in een
keer over het unieke feit moet uitspraak doen. Dat is de hypothese van
eendaadse samenloop (art. 65 Sw.), meer niet.
Het geval van vervolgingen tegen verschillende person en die als daders of
medeplichtingen van eenzelfde misdrijf terechtstaan, kan dus in geen
opzicht als illustratie van het begrip ,onsplitsbaarheid" dienen(22).
Trouwens, wie zal betwisten dat twee mededaders van eenzelfde misdrijf
afzonderlijk mogen vervolgd worden of dat de rechter, ingeval van gelijktijdige vervolgingen, deze zonder enig bezwaar mag splitsen?
Artikel 32-47 Ger. W. - Betekeningen
5. Hier maakt de rechtspraak een onderscheid. Voor de betekeningstechniek zelf gelden de regelen van het gerechtelijk wetboek, voor zover de

(20) Cass., 9 maart 1976, Pas., 1976, I, 749.
J., Sociale zekerheid en strafrecht. Strafvervolgingen en strafprocedure bij delikten tegen
de sociale zekerheidswetgeving, inRaakvlakken tussen socia[e zekerheid en strafrecht,fiscaal recht,
familierecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, Brussel, Larcier, 1979, blz. 47-81, blz. 60-61.
(21) KOHL, A., o.c., blz. 424.
(22) Men zal nochtans opmerken dat een recent cassatiearrest een onsplitsbaarheid schijnt te ontwaren in vervolgingen wegens misdrijven die verschillende personen ten laste worden gelegd; Cass., 4
februari 1977, Pas., 1977, I, 608 (vooral blz. 614).
MATTI-!IJS,
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toepassing van deze regelen verenigbaar is met de wetsbepalingen en
rechtsbeginselen van de strafvordering(23).
Wat de inhoud van een dagvaarding betreft, hiervoor is niet artikel 702
Ger.W. van toepassing, maar wel de artikelen 145, 182, 184 en 211
W. Sv. De dagvaarding in een strafzaak zal in dit opzicht enkel nietig zijn
als er een essentieel bestandeel ontbreekt of als de onregelmatigheid de
rechten van de verdediging aantast(24). Al bestaat er een lofwaardige
praktijk om het misdrijf in de dagvaarding volledig in zijn constituerende
bestanddelen te omschrijven, toch volstaat het, strikt genomen, het strafbaar feit met voldoende duidelijkheid te bepalen, zodat een adekwate
verdediging mogelijk is (25). Of de aanduiding in dat opzicht volstaat
wordt door het vonnisgerecht soeverein uitgemaakt(26) en niet ontvankelijk is een cassatiemiddel dat niet aan het vonnisgerecht was voorgelegd en
waarin men, voor het eerst bij het hofvan cassatie, voorhoudt dat men met
de dagvaarding niet precies weet over welk feit het gaat (27).
De gans verschillende regeling betreffende de dagvaardingen in burgerlijke zaken en in strafzaken kan soms tot identieke oplossingen leiden.
Zoals men in het gerechtelijk privaatrecht, volgens artikel 702 Ger. W.
niet noodzakelijk de rechtsregel moet vermelden waarvan toepassing
gevraagd wordt(28), zo ook is men in strafzaken niet verplicht de wetsbepalingen te vermelden waarop de vervolging steunt (29).
Artike/48-57 Ger.W.- Termijnen
6. Over het algemeen zegt men dat op dit stuk de regeling van het
gerechtelijk wetboek toepasselijk is in strafzaken. Voor de toepassing van
artikelen 48, 49 en 50, eerste lid, is er geen bezwaar. Het tweede lid van
artikel 50 komt uiteraard niet ter sprake in het strafprocesrecht.
Artikel 51 wordt toepasselijk geacht (30). Maar in feite heeft men voor de

(23) Dit voorbehoud, dat slechts herinnert aan de termen van art. 2, werd gemaakt door een
cassatiearrestvan 15 februari 1977 (Arr. Cass., 1977, 661,Pas., 1977, 638). Optemerken valtdatdit
arrest, bij het beoordelen van de eventuele nietigheid, toepassing maakt van art. 861, Ger. W.- Voor
de strafrechtsmachten wordt de toepassing van artikelen 43/2" en 702/1 • Ger. W. uitgesloten door
artikelen 145 en 182 Sv. De naam van de opdrachtgevende parketmagistraat moet niet vermeld
worden (Cass., 20 juni 1978, Pas., 1978, I, 1185).
(24) Cass., 24 december 1976, Pas., 1977, I, 430.
(25) Cass., 13 januari 1977, Pas., 1977, I, 533.
(26) Cass., 12 maart 1974, Pas., 1974, I, 717; Cass. 25 juni 1976, Pas., 1976, I, 1170; Cass. 14
december 1976, Pas., 1977, I, 430,Arr. Cass., 1977,427.
(27) Cass., 2 mei 1977, Pas., 1977, I, 886.
(28) Cass., 24 november 1978, R. W., 1978-1979, 2877.
(29) Cass., 18 januari 1977, Pas., 1977, I, 533.
(30) KoHL, A., o.c., biz. 431.
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verkorting van termijnen eigen regelen in het wetboek van strafvordering,
namelijk artikelen 146 en 184. De aanhef van artikel 51 is dus zonder
belang. En het vervolg van het artikel dat de mogelijkheden van verlenging beperkt komt niet in aanmerking voor de strafrechter. Voor het
berekenen van de termijnen zal men in principe artikelen 52 tot 54
toepassen (31), zoals men vroegerreeds artikell033 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging toepaste (32).
Kohl achtook artikel53 zondermeertoepasselijk(33). Nochtans, zoals hij
het opmerkt, wat het tweede lid van dit artikel betreft (termijnen die
eindigen op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag), beschikt men
over een identieke bepaling, namelijk artikel644 W.Sv. gewijzigd door
de wet van 23 december 1963. Men zal b.v. opmerken dat het cassatiearrest van 10 mei 1977 (34) terecht uitsluitend melding maakt van dit artikel
644. Eris dus eenvoudig geenplaats meervoorartikel53, 2e lid, Ger.W.
Artikel 55, dat in de verlenging van de termijnen voorziet wanneer een
partij niet in Belgie woont of verblijft, wordt in strafzaken toegepast, b. v.
ten opzichte van al de beklaagden in een zaak, als het er op aankomt de
vaststellingstermijn te bepalen (normaal40 dagen) die moet geeerbiedigd
worden voor de ontvankelijkheid van het hoger beroep dat door het
openbaar ministerie bij de hogere rechter aangetekend wordt ingeval een
beklaagde niet in Belgie woont of verblijft (35). Maar als een beklaagde
verstek laat gaan en het vonnis wordt hem ,aan de persoon" betekend,
dan wordt de termijn voor verzet niet verlengd, ook al heeft hij in Belgie
geen woon- of verblijfplaats (36).
Tenslotte heeft men kunnen opmerken dat in de strafrechtspleging nog
vrije of voile termijnen bestaan, terwijl het gerechtelijk wetboek dit begrip
verzaakt heeft (37).
Artikel 58-555 Ger. W. - Rechterlijke organisatie
7. Ret ganse deel II van het gerechtelijk wetboek geldt natuurlijk als
zodanig, zoveel te meer daar bepaalde regelingen uitdrukkelijk en uit-

(31) Recente toepassing wat de voorlopige hechtenis betreft: Cass., 19 december 1978, R.W.,
1978-1979, 2238.
(32) HAYOITDETERMICOURT, R., Considerations, biz. 9.
(33) KOHL, A., o.c., biz. 503.
(34) Cass., 10 mei 1977, Pas., 1977, I, 917.
(35) Cass., 9 november 1970, Pas., 1971, I, 211.
(36) Gent, 17 november 1977, R.W., 1977-1978, 2216. Vgl. overigens art. 709 Ger.W.
(37) KRINGS, J.E., o.c., b1z. 15.
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sluitend op het strafgerecht be trekking hebben (38). Voor deze bepalingen
zou men zich terecht kunnen afvragen of het wel zin heeft er artikel2 bij te
pas te brengen.
Artikel 139, volgens hetwelk het openbaar ministerie ambtshalve de
tenuitvoerlegging vervolgt van de rechterlijke beslissingen in verb and met
alle bepalingen die de openbare orde raken, werd toepasselijk geacht in
strafzaken(39). In de kontekst van artikell38, eerste en tweede lid, lijkt
dit toch enkel de civielrechtelijke aangelegenheden te betreffen vooral ook
omdat de bepaling t. a. v. de strafvordering volkomen overbodig is: de taak
van het openbaar ministerie in strafzaken is voldoende bepaald en door de
algemene beginselen en door uitdrukkelijke teksten zoals artikelen 197 en
376 W.Sv.
Artikel 92, § 1, bepaalt dat, in de correctionele rechtbank, aan de kamers
met drie rechters moe ten worden toegewezen , ,3° het hoger beroep tegen
vonnissen gewezen door ... de politierechtbanken; 4° de strafzaken betreffende misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare
zedelijkheid met uitzondering van die omschreven in de artikelen 387 (388
en 389) van het Strafwetboek''. De laatste regel vindt men ook in artikel
VIII Wet van 25 oktober 1919, nog gewijzigd door de wet van 28 juni
1974, waaraan artikel IX toevoegt dat het afwijzingsmiddel voor elke
behandeling moet aangevoerd worden. Anders is het vonnis niet nietig, al
werd het door een onregelmatig samengestelde zetel uitgesproken (40).
Het is in elk geval geen probleem van bevoegdheid (41) (41bis).
De rol van de advocaat is natuurlijk essentieel verschillend in burgerlijke
zaken en in strafzaken. Men kan aannemen dat de artikelen 439 en 440,
eerste lid, een algemene draagwijdte hebben. Maar artikel 440, tweede
lid, volgens hetwelk de advocaat als gevolmachtigde van de partij verschijnt zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve
indien de wet een bijzondere lastgeving eist, wordt tegengesproken door

(38) Problemen worden dan uitsluitend op grond van het gerechtelijk wetboek opgelost. Bv. een
onderzoeksrechter mag, zonder enige beschikking van de voorzitter, een andere onderzoeksrechter
vervangen; dit is eenvoudig een toepassing van artike1322 Ger.W.; art. 80 van dit wetboek bedoelt
enkel het geval van de vervanging van een onderzoeksrechter door een rechter die geen onderzoeksrechter is (Cass., 7 april 1978, Pas., 1978, I, 880, met noot A.T.).
(39) KoHL, A., o.c., blz. 433-434.
(40) En al is een onregelmatige samenstelling van de zetel in principe strijdig met de openbare orde en
dus oorzaak van nietigheid: zie b.v. Cass., 22 maart 1977, Pas., 1977, I, 778.
(41) Cass., 8 september 1975, Pas., 1976, I, 25 en de daaraan voorafgaande conclusie van advocaatgeneraal Velu in Rev. Dr. Nn., 1975-1976, biz. 265-276 (biz. 273-274).
(41bis) Wat betreft de uitspraak, tijdens het gerechtelijk jaar, in een door de vakantiekamer behandelde zaak lijken de artikelen 334 tot 339 Ger. W. in strafzaken principieel toepasselijk (Cass., 6 juni
1978, Pas., 1978, I, 1152).

41

het algemeen principe in strafzaken,- behalve voor de regeling van de
rechtspleging in het onderzoeksgerecht en voor de politierechtbank, van de persoonlijke verschijning van de beklaagde, waar de wet de
vertegenwoordiging niet toelaat(42). Hieraan wordt niet geraakt door de
Wet van 20 december 1974, waardoor de advocaat niet meer houder van
de stukken moet zijn. Op dit punt is er dus een harmonisering met het
beginsel van artikel440, tweede lid, Ger. W., maar dit wil niet zeggen dat
men aldus artikel 440 toepast.

Artikel 556-663 Ger. W. - Bevoegdheid
8. Deze materie, geregeld door het deel III van het gerechtelijk wetboek,
is als zodanig vreemd aan de strafvordering, dat er eigen regels op
nahoudt. Uitzondering wordt gemaakt voor de artikelen 608 en 609 die
bepalen wanneer cassatie mogelijk is.
Voor bepaalde bijzondere rechtsplegingen heeft men een parallele regeling, b.v. voor regeling van rechtsgebied (art. 645-647 Ger.W.; art.
525-540 W.Sv.).
Aan de instelling van de onttrekking van de zaak aan de rechter (art.
648-659 Ger.W.) beantwoordt in de strafvordering de verwijzing van een
rechtbank naareen andere.Edsdus inprincipegeen spraak van toepa~
sing, in strafzaken, van de artikelen van het gerechtelijk wetboek. Als
uitzondering, eerder als curiosum, valt te vermelden artikel 649/2°
Ger. W. , in zover het spreekt over de werkende of plaatsvervangende
politierechters in verband met bloed- of aanverwantschap(43).

Artikel 664-699 Ger. W. - Rechtsbijstand
9. De artikelen over rechtsbijstand zijn klaarblijkelijk geschreven voor de
privaatrechtelijke processen. Zij kunnen voor de strafrechtbanken te pas
komen voor de burgerlijke vordering(44).

Artikel 700-730 Ger. W. - lnstelling van de vordering

10. Deze regels zijn eigen aan de burgerlijke rechtspleging.
(42) Recente evolutie in de rechtspraak wat betreft de mogelijkheid voor de advocaat om de verdachte
in de raadkamer te vertegenwoordigen voor de debatten over de voorlopige hechtenis: Cass., 27
oktober 1975, Pas., 1976, I, 258; Cass., 6 september 1976,Arr. Cass., 1977, 17, Pas., 1977, I, 12,
Rev.Dr.Pen., 1976-1977, 229.
(43) Over deze eigenaardigheid, zie DELANGE, R., Optreden van het hofvan cassatie bij onttrekking
van de zaak aan de rechter en verwijzing van een rechtbank naar een andere, Vertaling van de
openingsrede van 2 september 1974 in het hof van cassatie, blz. 7-8.
(44)· KoHL, A., o.c., biz. 438-441.
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Artikel 731-806 Ger. W. - Behandeling en berechting
11. Deze regelen zijn in principe evenmin vatbaar voor toepassing in
strafzaken.
De bepalingen betreffende het overleggen van stukken (art. 736-740) zijn
niet toepasselijk voor de strafrechter, al is de zaak ook beeindigd op
strafgebied. Zo werd onlangs beslist dat geen enkele wetsbepaling de
beklaagde verplicht, vooraleer hij stukken neerlegt, hiervan mededeling te
doen aan het openbaar ministerie of aan de burgerlijke partij, onder
voorbehoud van hun recht er inzage van te vragen(45).
Met het oog op het eerbiedigen van de rechten van de verdediging en de
regelmatige motivering van de beslissingen is het belangrijk nate gaan of
de regelen van artikel 741 tot 748 betreffende het nemen van conclusies
ook in strafzaken moeten toegepast worden.
Gelet op de algemene regelen van het strafproces blijkt bij eerste lectuur
dat al die bepalingen volledig in strijd zijn met wat voor de strafrechtbanken gebeurt. Voor een artikel kan men aannemen dater zich geen afstotingsverschijnsel voordoet. Waar artikel 747 het heeft over de tach enigszins als uitzondering voorgestelde ,nieuwe conelusies", stelt men vast
dat die overhandigd worden ter zitting aan de rechter, die ze voor gezien
tekent en dat er melding van gemaakt wordt op het zittingsblad. Dit komt
overeen met hetgeen voor de strafgerechten gebeurt met alle conclusies,
zonder dater daarom van artikel 747 moet gesproken worden.
Voor de strafgerechten worden conclusies immers genomen ter terechtzitting, tijdens de debatten, in principe schriftelijk, met een door de partij
of haar raadsman ondertekend geschrift(47), eventueel mondeling mits
het nemen zelf van de conclusie en de inhoud ervan regelmatig vastgesteld
worden.
In uitzonderlijke gevallen is er spraak van dat de strafrechter zou moeten
antwoorden op middelen die hem niet ter terechtzitting werden voorgelegd. Zo kan de partij die hager beroep instelde een verzoekschrift dat de
middelen van beroep inhoudt ter grif£!.e indienen(48).
Ook werd beslist dat de rechter moet antwoorden op middelen die in de

(45) Cass., 1 december 1978, onuitg.
(46) Cass., 27 maart en 17 apri11973, Pas., 1973, I, 711 en 793; Cass., 30 september 1975, Pas.,
1976, I, 128.
(47) De ondertekening is, strikt genomen niet absoluut vereist; Cass., 3 januari 1978,Pas., 1978, I,
487 met de noot (1) A.T., biz. 488.
(48) Art. 204 W.Sv;- Cass., 19 oktober 1953, Pas., 1954, I, 118.
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verzetakte aangevoerd worden maar in die zaak was gebleken dat de
verzetdoende partij ter terechtzitting haar middel ,bevestigd" had(49).
Onlangs werd nog beslist dater alleszins niet moet geantwoord worden op
de in de verzetakte aangevoerde middelen wanneer de partij die verzet
deed, andermaal verstek laat gaan, zodat het verzet moet ongedaan verklaard worden(50).
Als algemeen beginsel mag dus gesteld worden dat voor de strafrechter
conclusies ter terechtzitting genomen worden. De heer Krings(51) heeft
vermeld dat het hof van cassatie met een arrest van 3 maart 1975(52)
impliciet zou hebben beslist dat een neerlegging, ter griffie, van de
conclusies volstaat. Uit het arrest zelf blijkt dit niet. En men zou het
betreuren moest het hof die stelling aannemen. Want ze zou een storend
moment invoegen in de algemene gang van een strafzaak, waar alle
essentiele fasen van het proces ter terechtzitting gebeuren, waar de partijen niet verplicht zijn een advocaat te raadplegen en waar het principe
van de tegenspraak integraal moet geeerbiedigd worden ook t.o.v. de
tegenstrevers, die niet geacht worden ter griffie vooraf na te gaan of er
tegen hen bepaalde stukken werden ingebracht.
In verband met het nemen van conclusies heeft het hof van cassatie
onlangs beslist dat g~eu enkel~wytsbepaling de strafrechter ertoe verplicht in zijn beslissing te vermelden dat er een conclusie is neergelegd(53). Het cassatiemiddel riep een schending in .van artikel 780
Ger.W., waarin gezegd wordt wat een vonnis wel moet bevatten. Het
arres.t verwerpt het middel. In de samenvatting wordt wel verwezen naar
voormeld artikel maar het is daarmee wellicht toch niet verantwoord te
besluiten dat artikel 780 ook in strafzaken toepasselijk zou zijn. Daarvoor
werd de bepaling zeker niet geschreven, zoals blijkt uit de herhaalde
verwijzing naar het ,advies" van het openbaar ministerie.
Artikel 749-753 Ger.W.- Bepaling van de rechtsdag en verdaging

12. Wegens de eigen aard van het strafgeding zijn deze regels uiteraard
niet van toepassing. In strafzaken heeft men geen vonnissen die , ,geacht''
worden op tegenspraak te zijn gewezen (art. 753 Ger.W.), merkt Kohl

(49) Cass., 9 april1956, Pas., 1956, I, 828.- Vgl. de noot F.D. onder Cass., 7 december 1972,
Pas., 1973, I, 328.
(50) Cass., 22 november 1978, onuitg.
(51) KRINGS, J.E., o.c., biz. 18.
(52) Cass., 3 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 747.
(53) Cass., 23 mei 1977, Arr. Cass., 1977, 971.
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terecht op(54), maar ten onrechte o.i. voegt hij eraan toe dat artikel 754
eventueel toepas'selijk schijnt waarbij, ingeval van verdaging, de griffier
opgedragen wordt aan de advocaten (of aan de partijen) een gewoon
bericht te sturen. In de strafrechtspleging heeft die bepaling geen reden
van bestaan, vermits na verdaging, de niet-aanwezige partij opnieuw moet
gedagvaard worden(54).
Artikel 755-756 Ger. W. - Schriftelijke behandeling
13. Deze regeling, die als aanvulling zeer nauw aansluit bij de gewone
burgerlijke rechtspleging, kan o.i. onmogelijk in het strafproces overgeplaatst worden. Kohl vraagt zich af of het niet in strijd zou zijn met het
mondeling karakter van de strafrechtspleging maar hij is toch geneigd die
toepassing te aanvaarden, alleszins in de zaken waarin de strafvordering
beeindigd is en zelfs in de strafvervolging voor zover de beklaagde door
een advocaat vertegenwoordigd wordt en mits men aanvaardt dat het
openbaar ministerie met een advocaat zou gelijkgesteld worden ... (55).
Een oplossing die zoveel akrobatische oefeningen vraagt kan niet juist
zijn.
Artikel 758 Ger. W. - Ontzegging van het recht conclusies en verweermiddelen voor te dragen
14. Artikel 758 bepaalt: , ,De partijen mogen zelf hun conclusies en
verweermiddelen voordragen tenzij de wet anders bepaalt. De rechter kan
hun even wei de uitoefening van dit recht ontzeggen, indien hij bevindt dat
zij door drift of onbedrevenheid buiten staat zijn hun zaak met de vereiste
betamelijkheid of met de nodige duidelijkheid te bespreken''.
In de burgerlijke rechtspleging is deze regeling zeer begrijpelijk. Men
komt uit een zeer lange periode waarin de persoon van partijen in burgerlijke zaken haast volkomen onbestaand wus, waarin de partijen enkel
aanwezig waren als niet zijzelf maar hun pleitbezorgers verschenen. Op
het ogenblik dat men een revolutionnaire hervorming doorvoerde en de
persoonlijke verschijning principieel toeliet (art. 728) en de verschijning
bij advocaat facultatief stelde moest wei de vraag rijzen of de doorsneeburger wei bij machte was om zijn eigen beIangen doelmatig te verdedigen
(54) Als een zaak na sluiting van de de batten tegensprekelijk voor uitspraak op een latere datum werd
gesteld en op die dag, na heropening van de debatten, nieuwe getuigen gehoord worden of nieuwe
vorderingen gedaan zonder dat de beklaagde aanwezig is en zonder dat hij met het oog op de
heropening van de de batten opnieuw gedagvaard werd, kan men aannemen dat niet aileen de uitspraak
te zijnen opzichte bij verstek zal zijn maar bovendien dat zijn goede trouw verschalkt werd en dat zijn
rechten van verdediging geschonden werden (zie nochtans de noot 2 onder Cass., 15 februari 1978,
Arr. Cass., 1978, 712).
(55) KOHL, A., o.c., biz. 450.
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en het proces ordelijk te Iaten verlopen. V andaar de veiligheidsklep van
artikel 758 Ger.W.
Maar in strafzaken ziet de toestand er heel anders uit. De persoon zelfvan
de partijen- en natuurlijk op de eerste plaats van de beklaagde- staat op
de voorgrond. In gans uitzonderlijke gevallen laat de wetgever toe, mits
bijzondere beschermingsmaatregelen, de betrokkene tijdelijk uit het debat
te verwijderen(56). Deze zeldzame uitzonderingen bevestigen de regel
dat de persoonlijke verschijning van partijen - vooral van de vervolgde
persoon- een essentiele waarborg is voor de rechten van de verdediging.
Misschien kan men in de tekst van artikel 758 reden vinden voor een
onderscheid. Wie door ,drift" niet in staat is zijn zaak met de vereiste
, ,betamelijkheid'' te bespreken, zal allicht in de kategorie, ,ordeverstoorder" belanden en als zodanig kunnen buitengezet worden(57). Maar wat
in strafzaken volstrekt onduldbaar zou zijn is het opleggen van een
spreekverbod aan een beklaagde die door , ,onbedrevenheid'' zijn zaak
niet met de nodige , ,duidelijkheid'' zou kunnen bespreken.
Daarom achten wij artikel 758 als zodanig niet toepasselijk in strafzaken.
Artikel 759-763 Ger. W. - Terechtzitting

15. De algemene bepalingen betreffende de handhaving van de orde
hebben een algemene draagwijdte en zijn op aile rechtsplegingen toepasselijk. Wat de eigenlijke zittingsmisdrijven betreft is het juist dat de
artikelen 504-505 W.Sv. opgeheven werden(58), maar artikelen 181 en
507 W.Sv. bestaan nog en latenin vele gevallen het dadelijk berechten toe
van ter terechtzittin_g gepleegde misdrijven.
Artikel 764-768 Ger. W. - Mededeling aan het openbaar ministerie

16. Deze bepalingen zijn uiteraard niet van toepassing in het strafproces.
Artikel768 Ger. W. - Bijwonen van de beraadslaging door het openbaar
ministerie

17. Men heeft het zo uitgedrukt: , , ... 1' article 7 68 ... do it etre considere
comme un principe general egalement applicable en matiere repressive. II

(56) B. v.: art. 327 W.Sv. wat de assisenprocedure betreft. Zie ook: art. 57 wet 8 april1965 wat de
rechtspleging van de jeugdrechtbank betreft; art. 16, vijfde lid, wet 9 april1930, vervangen door de
wet van 1 juli 19764, betreffende de behandeling van zaken gelnterneerden door de commissies tot
bescherming van de maatschappij.
(57) Zie b.v. Cass., 6 maart 1934, Pas., 1934, I, 203; Cass., 17 maart 1975, Pas., 1975, I, 718.
(58) KoHL, A., o.c., biz. 451-452.
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s'agit la d'un principe fondamental de notre organisation judiciaire, derivant du principe de la separation des pouvoirs" (59).
Wij verstaan het zo: de strafrechter past niet artikel 768 toe, wel een
algemeen rechtsbeginsel dat ook in artikel 768 wordt uitgedrukt. Dat wil
zeggen: men heeft niet gewacht op artikel 768 om zich van dat fundamenteel rechtsbeginsel bewust te worden en, moest morgen de wetgever
beslissen dat, in het gerechtelijk privaatrecht, het openbaar ministerie de
beraadslaging zonder beslissende stem(59) mag bijwonen, dan nog zou
vanzelfsprekend het algemeen verbod in strafzaken integraal blijven bestaan. M.a.w. men hoefthier geen toepassing te zoeken van artikel768 en
dus ook niet van artikel 2 Ger. W.

Artikel 769-776 Ger. W. - Sluiting van de debatten

18. In strafzaken wordt het sluiten van de debatten niet uitdrukkelijk
voorgeschreven, behalve in het hofvan assisen (art. 335 W.Sv.). Maar in
alle rechtsmachten geldt het in beraad nemen van de zaak als sluiting van
de debatten. De algemene beginselen van de tegenspraak in strafzaken en
van de motivering der beslissingen volstaan ruimschoots om het hoofd te
bieden aan moeilijkheden die zich in de praktijk voordoen.
Een uitgebreide rechtspraak heeft die rechtsbeginselen gei1lustreerd en
uitgewerkt. Men heeft de artikelen 769 tot 776 niet nodig in de strafrechtspleging.
Het hof van cassatie komt zo pas het principe te bevestigen dat, wat de
heropening van de debatten betreft, de strafrechter de regelen van het
strafproces moet volgen, ook al betreft het slechts de civielrechtelijke
vordering (60).
Sommigen willen een onderscheid maken; zij onderzoeken, punt per punt,
in welke mate een of andere zinsnede van het gerechtelijk wetboek toch
wel eens niet in strijd zou kunnen zijn met het strafproces. Dan zegt men
b. v. (61) dat artikel 772 ook in strafzaken toepassing vindt (een partij kan
de heropening van de debatten vragen als zij een ,nieuw stuk of feit van
overwegend belang ontdekt"). Op zichzelf is die stelling ongevaarlijk in
de mate dat de inhoud van de wetsbepaling onbetekenend is of een
evidentie uitdrukt. Het wordt gevaarlijk als men verder gaat en ook artikel
773 toepasselijk maakt. Dit is verkeerd want voor de strafrechtbanken
moet men in het geheel geen verzoekschrift neerleggen, zeker niet ter

(59) Vgl. art. 1109 S.W. wat de beraadslaging in het hof van cassatie betreft.
(60) Cass., 22 november 1978, onuitg.
(61) KOHL, A., o.c., biz. 452.

47

griffie. De nutteloze onderscheidingen die men waagt leiden aldus tot
onjuiste oplossingen.
Hetzelfde gebeurt met artikel 77 4 Ger. W.
Het tweede lid schrijft voor dat de rechter de heropening van de debatten
moet bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen op
grand van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen.
Het staat nu vast dat die bepaling niet moet toegepast worden door de
strafrechter, zelfs niet als hij de civielrechtelijke vordering ambtshalve
onontvankelijk wil verklaren(62). Dit is zeer belangrijk want het onderstreept de autonomie van de rechtspleging voor de strafgerechten.
Maar men zegt (63) : het eerste lid van artikel 774 bepaalt: , ,De rechter kan
de heropening van de debatten ambtshalve bevelen". Dat kan de strafrechter ook. Dus is het eerste lid in strafzaken toepasselijk.
Wij achten deze redenering volkomen fout. Natuurlijk kan de strafrechter
de heropening van de debatten ambtshalve bevelen. Maar als hij het doet
past hij artikel 774 niet toe. Hij heeft artikel 774 niet nodig. In burgerlijke
zaken was het nuttig, zoniet noodzakelijk het uitdrukkelijk te zeggen
omdat men, zonder die bepaling, aan de rechten van de rechter had kunnen
twijfelen.
Maar niemand kan eraan twijfelen dat de strafrec:hter ambtshalye de
debatten mag heropenen. Dat recht wortelt in de algemene beginselen van
de strafvordering. De rechter moet zijn eigen overtuiging vormen en niet
afhangen van wat de partijen hem wensen of niet wensen mede te delen.
Hij speelt een actieve rol in het zoeken naar de waarheid en beschikt over
een ruim initiatiefrecht. Hij bekommert zich niet om wat zijn burgerlijke
collega mag of niet mag doen. En als artikel 774, eerste lid, uit het
gerechtelijk wetboek mocht geschrapt worden, zou het niets veranderen
aan de regel die het strafproces beheerst. Daarom zegt men liever niet dat
de strafrechter artikel 77 4, eerste lid, Ger. W. toepast. Hij doet het immers
niet.
Artikel 778 Ger. W. - Beraadslaging

19. Dit voorschrift is voor de strafrechtbanken niet toepasselijk vermits
hiervoor aparte regelen bestaan: artikel 193bis W.Sv. (correctionele
rechtbank), 344-345-347 W.Sv. en 18, 19, 23 Wet 15 mei 1838 (jury) en
364 W.Sv. (straftoemeting in het hof van assisen).

(62) Cass., 19 oktober 1977, Pas., 1978, I, 213 met noot F.D.
(63) KoHL, A., l.c.
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Artikel 779 Ger.W. - Samenstelling van de zetel
20. Artikel 779, eerste lid, is in strafzaken van toepassing. Maar het moet
goed begrepen worden. De rechters die aan de beslissing deelnemen
moeten de essentiele fasen van het proces hebben bijgewoond, b.v. het
verslag dat op het hoger beroep voorgeschreven wordt door artikel 209
W.Sv. (63bis), de pleidooien(64), het neerleggen van conclusies(65).
Maar ze mogen wei steunen op getuigenverklaringen die voor een anders
samengestelde zetel, ter terechtzitting, werden afgelegd(66); ze zijn niet
verplicht zulke getuigen opnieuw te verhoren(67). De rechters die een
deskundigenonderzoek gelasten op civielrechtelijk gebied moeten niet
dezelfde zijn als die welke later over de vordering van de burgerlijke partij
uitspraak doen(68).
Wat de samenstelling van de zetel betreft moeten natuurlijk zekere onverenigbaarheden uit het gerechtelijk wetboek in acht genomen worden, b. v.
art. 127 (wat het hof van assisen betreft) en art. 292(69).
Artikel 779, tweede lid Ger.W., is ook van toepassing in strafzaken. Ben
rechter die aan de beraadslaging deelnam mag, in geval van verhindering,
voor de uitspraak vervangen worden door beslissing van de voorzitter van
de rechtbank(70), ook al betreft het de magistraat die verslag uitbracht(71), ook al moeten twee rechters op die manier vervangen worden(72).

Artikel 780-792 Ger. W. - Vonnissen en uitgiften
21. Men zou geneigd zijn deze algemene bepalingen in de strafvordering
over te nemen. Maar er werd reeds op gewezen dat artikel 780 blijkbaar
geschreven werd voor burgerlijke vonnissen.
Er werd geoordeeld dat als een lid van de zetel in een strafzaak naliet het

(63bis) Cass., 21 januari 1975, Pas., 1975, I, 523.
(64) Cass., 20 januari 1975, Pas., 1975, I, 510.
(65) Cass., 20 mei 1975, Pas., 1975, I; zie ook Cass., 14 maart 1977, I, 752.
(66) Cass., 9 november 1970, Pas., 1971, I, 216, Rev. Dr. Pen., 1970-71, 526.
(67) Cass., 20 september 1976, Pas., 1977, I, 66.
(68) Cass., 24 februari 1976, Pas., 1976, I, 705.
(69) De onderzoeksrechter die a1s zodanig optrad in een zaak mag 1atervan de correctione1e rechtbank
dee! uitmaken om de zaak te behandelen (Cass., 8 februari 1977, Pas., 1977, I, 622) maar niet van
hethofvan beroep (art. 292 Ger.W.), behalve als het !outer om hetuitstellen van de zaak gaat(Cass., 7
mei 1979, onuitg.). Een rechter die van de correctionele rechtbank dee! uitmaakt om een deskundigenonderzoek te bevelen mag later niet in het hof van beroep die zaak behande1en, ook a! had hij niet
deelgenomen aan de uitspraak in eerste aanleg (Cass., 30 september 1975, Pas., 1976, I, 126).
(70) Cass., 20 september 1977, Pas., 1978, I, 77.
(71) Cass., 30 april 1974, Pas., 1974, I, 903.
(72) Cass., 27 maart 1974, Pas., 1974, I, 772.
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vonnis te ondertekenen dit kan hersteld worden op vordering van de
procureur-generaal, overeenkomstig artikel 788 (73), en dat ingeval van
betwisting betreffende het overeenstemmen van origineel en uitgifte,
artikel 1382 Ger.W. toegepast wordt(74).
Men heeft gedacht dat artikel 792 ook in strafzaken zou moeten toegepast
worden (75). Dat schijnt slechts een wens te zijn. Maar, zelfs zo opgevat,
lijkt het ons geen zin te hebben. Gelet op de vrij korte termijn voor het
aanwenden van een rechtsmiddel kan het zenden van een vrij afschrift van
het vonnis, binnen acht dagen na de uitspraak, meestal geen enkel praktisch nut vertonen.

Artikel 793-801 Ger. W. - Uitlegging en verbetering van vonnis
22. Deze artikelen mogen als zodanig toepasselijk geacht worden in
strafzaken. Enkele cassatiearresten vermelden uitdrukkelijk de bepalingen van het gerechtelijk wetboek(76). Materiele vergissingen en berekeningsfouten mogen door de rechter verbeterd worden zonder de in de
uitspraak bevestigde rechten van de partijen uit te breiden, te beperken of
te wijzigen (77). De vorderingen tot uitlegging of verbetering moeten
ingeleid worden hetzij door vrijwillige verschijning, hetzij door dagvaarding, niet door incidentele conclusie (78); er is in de rechtspleging voor de
strafrechtsmachten ook geen plaats voor een verzoekschrift van het
openbaar ministerie, waarvan soms gewag gemaakt werd(79).

Artikel 802-806 Ger. W. - Verstek
23. Men mag als beginsel stellen dat gans deze regeling van het gerechtelijk wetboek vreemd is aan het zeer uitvoerig uitgewerkt systeem van
verstek in strafzaken. Hier liggen de meest essentiele principes van de
strafvordering aan de basis, van een uitgebreide rechtspraak.
Zoals men er zich kan aan verwachten heeft men hier ook gepoogd een of
ander artikel van het gerechtelijk wetboek in de strafrechtspleging toepasselijk te maken(80).

(73) Luik, 9 mei 1973, Pas., 1973, I, 151.
(74) Cass., 11 december 1972, Pas., 1973, I, 345.
(75) KOHL, A., o.c., blz. 454.
(76) Cass., 25 februari 1974, Pas., 1974, I, 654 en noot P.M.; Cass., 10 mei 1977, Pas., 1977, I,
916,Arr. Cass., 925.- Vgl. nochtans de door A. Kohl (o.c., blz. 512) aangehaalderechtspraak.Zie ook Cass., 7 juni 1978, Pas., 1978, I, 1153.
(77) Cass., 5 november 1975, Pas., 1976, I, 281; Cass., 21 december 1976, Pas., 1977, I, 450.
·(78) Cass., 10 mei 1977, Pas., 1977, I, 916.
(79) KOHL, A., o.c., blz. 455.
(80) ld., o.c., blz. 456-457.
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Artikel 802 zou ,gedeeltelijk" van toepassing zijn.
Het openbaar ministerie kan geen verstek Iaten gaan. Ook gaat het niet op
te zeggen dat verstek ,kan" gevorderd worden; er is verstek of niet (81).
Het verstek in strafzaken is overigens niet gebonden aan het niet-verschijnen , ,op de inleidende zitting''. Het evolueren van de rechtspleging van
tegenspraak naar verstek en omgekeerd is gans verschillend in het strafproces(82) en in de artikelen 802 en 804 Ger.W.
Evenzo als men art. 803 in strafzaken toepasselijk acht als waarborg voor
de belangen van de verstekmakende parij, spreekt men van twee verschillende dingen.
Dat de strafrechter ambtshalve de gegrondheid van de vervolging moet
onderzoeken, ook al maakt de beklaagde verstek, heeft met artikel 803
weinig te maken. Zeer gevat merkt trouwens de auteur van Pandectes
belges op: ,C'est un principe de justice elementaire; pas n'est besoin, ce
nous semble, de rechercher des analogies dans l'art. 150, C. proc.
civ."(83).
Bovendien, wanneer de rechter een verzet ongedaan verklaart wegens
niet-verschijnen op de eerste nuttige terechtzitting onderzoekt hij in het
geheel niet de gegrondheid van de vordering of de juistheid van de
straftoemeting.

Artikel 807-810 Ger. W. - Tussenvorderingen
24. Ongetwijfeld hebben de strafrechters, naar de geest van de artikelen
807-808 Ger.W. bepaalde uitbreidingen van de eisen van burgerlijke
partijen toelaatbaar geacht. Maar daaruit kan niet besloten worden dat de
regeling van de tussenvorderingen in haar geheel kan overgeplaatst worden in het strafproces. De mogelijkheden van uitbreiding blijven beperkt
zoals bepaald door artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878; niet aile
vorderingen kunnen bij de strafrechter aanhangig gemaakt worden. Bovendien kan de door art. 809 voorgeschreven procedure in geen geval
gebruikt worden. Men legt geen conclusie ter griffie neer. Wat de strafvordering zelf betreft worden bijvoeglijke vervolgingen niet met een

(81) Zie art. 110 en 186 W.Sv., die eenvoudig bepalen dat de afwezige bij verstek gevonnist
,,wordt''.

(82) DECLERCQ, R., L' audience principale en l' absence de l' accuse, in Rapports belges au Xe
Congres international de droit compare, Budapest, 23-28 aoftt 1978, Brussel, 1978, biz. 637-650.Wij hebben deze samenvatting van het Belgisch systeem nopens het verstek in strafzaken kunnen
opstellen zonder dat wij het gerechtelijk wetboek nodig hadden.
(83) Pandectes Belges, Tw. Defaut (matiere penale), nr. 57. De opmerking blijft geldig t.o.v. het
gerechtelijk wetboek.
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conclusie opgesteld; daar spreekt men niet van tussenvorderingen. Kortom, men kan in het principe van artikel 807-808 een zekere inspiratie
zoeken(84). Verder gaan is gevaarlijk(85).

Artikel811-814 Ger.W.- Tussenkomst
25. Ondanks de algemene termen van artikel812 (,voor alle gerechten,
ongeacht de vorm van rechtspleging"), is het nu vrijwel zeker dat de
artikelen 811 tot 814 niet in het strafprocesrecht kunnen toegepast worden.
Eerst en vooral zijn de gevallen zeer beperkt waarin tussenkomst in
strafzaken toegelaten is. Buiten de gevallen waarin de wet zelf de tus-·
senkomst (b. v. van de verzekeraar) toelaat geldt als principe dat, wanneer
de wet aan de strafrechter toestaat een veroordeling, een sanktie of een
andere maatregel ten laste van een derde uit te spreken, deze derde
uitzonderlijk in de zaak kan worden betrokken of toegelaten om zich te
verdedigen (85bis). En het cassatierecht van 15 februari 1978 steunt op het
beginsel dat, behoudens uit een bijzondere wet voortvoeiende afwijking,
de bepalingen van het gerechtelijk wetboek betreffende de tussenkomst
niet van toepassing zijn op de strafgerechten (86).
Moet artikel 814 niet toegepast worden door de strafrechter (,Tussenkomst mag de berechting van de hoofdvordering niet vertragen")?
W at is de hoofdvordering? De strafvordering? Ook als de burgerlijke
partij rechtstreeks dagvaardt? W aarin bestaat het verbod precies ? Mag de
tussenkomst eenvoudig geweigerd worden? Of moeten de rechten van
verdediging van de tussenkomende partij beknot worden? Kan een tussenkomende partij nooit uitstel bekomen? Of heeft artikel 814 slechts de
waarde van een wens? Men kan denken dat de strafrechter zijn problemen
best zal oplossen volgens de algemene regelen en beginselen van de
strafrechtspleging.

(84) B.v. Cass., 24 oktober 1972, Arr. Cass., 1973, 196; wie in eerste aanieg voor de geheie
materieie schade een provisie vroeg en in hoger beroep de geheie materieie schade (voor een hoger
bedrag) steit geen nieuwe eis.
De samenvatting van het arrest maakt een allusie op art. 807-822, maar het arrest zeif spreekt er niet
over.
(85) Zo komt men ertoe te zeggen dat het openbaar ministerie de oorspronkelijk gegeven juridische
kwalificatie van het feit niet mag wijzigen omdat de rechten van de verdediging vereisen dat de
verdachte van bij de aanvang van de vervoiging de bezwaren verneemt die tegen hem ingebracht
worden (KOHL, A., o.c., biz. 457; vgl. nochtans biz. 458 en 509) ook dat het hof van beroep de
toestand van de beklaagde niet zou mogen verzwaren bij wijze van rekwalificatie (ibid., noot 134).
Hieraan merkt men hoezeer de begrippen verschillen in het gerechtelijk privaatrecht en in de
strafvordering.
(85bis) Cass., 27 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1103; Pas., 1977, I, 1088; vgl. nochtans Cass.,
10 oktober 1979, onuitgegeven.
(86) Cass., 15 februari 1978, Arr. Cass., 1978, 714; Pas., 1978, I, 695.
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Artikel 815-819 Ger. W. - Hervatting van geding

26. De beginselen van deze regeling kunnen voor de strafrechter toegepast worden als het de civielrechtelijke vordering betreft. Maar, wat de
rechtspleging betreft, 'moeten blijkbaar de regelen van de strafvordering
gevolgd worden en niet artikel 816 Ger.W.
Artikel 818 komt ook in het geheel niet te pas bij de strafrechtbank.
Artikel 820-827 Ger. W. - Afstand van geding

27. Sommigen sluiten de toepassing van deze bepalingen uit voor de
strafrechtbanken (87). Volgens procureur-generaal Hayoit de Termicourt(88) zijn zekere bepalingen toch van toepassing bij gebreke van
eigen regeling voor de strafrechtbanken. Een recent arrest beslist dat
artikel 824, krachtens artikel 2, in strafzaken toepasselijk is(88bis).
Artikel 828-847 Ger.W. - Wraking

28. Zoals vroeger reeds de artikelen 378 tot 396 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging voor de strafrechtbanken toepassing vonden(89), wordt de huidige regeling van het gerechtelijk wetboek insgelijks voor de strafgerechten toegepast, niet aileen voor de gronden van
wraking maar ook wat de te volgen rechtspleging betreft(90).
Artikel 848-850 Ger. W. - Ontkentenis van proceshandelingen

29. Men heeft deze bijzondere instelling op strafzaken toepasselijk
geacht doch uitsluitend in de gevallen van verschijning in de persoon van
een advocaat, zoals voorzien door artikel152 en 185 W.Sv. (91). Waarom
niet het hoger beroep dat, volgens artikelen 172 en 203bis door een
advocaat wordt ingesteld? Hoe past dit alles in het kader van artikel 848
(,, buiten iedere wettelijke vertegenwoordiging' ')? En wat gedaan met de
rechtspleging van art. 849? In elk gevallijkt de mogelijkheid van zulke
ontkentenis moeilijk verzoenbaar met het verloop van de strafvordering
zelf, waar een dergelijke onzekerheid betreffende de waarde van de
rechtsplegingsakten niet duldbaar is.

(87) KOHL, A., o,c., biz, 463,
(88) HAYOITDETERMICOURT, R., Considerations, biz, 17-2L
(88bis) Cass,, i9 september 1978, Arr, Cass,, 1979,
(89) HAYOITDETERMICOURT, R,, Considerations, biz, 9,
(90) Zieb.v, Cass,, 6 september i977,Arr. Cass., 1978, 24;Pas,, i978, I, 20w~wbij naarart. 835
Ger.W. verwezen wordt; KRINGS, J.E., o.c., biz. 15.
(91) KOHL, A., o.c., biz. 565.
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Artikel 851-852 Ger. W. - Borgstelling van de eisende vreemdeling

30. Deze regeling lijkt toepasselijk op de burgerlijke partij (92); maar ze
is nutteloos wanneer de burgerlijke partij het initiatief neemt van het
instellen van de strafvordering. In dat geval moet de burgerlijke partij,
vreemdeling of niet, alleszins een borgsom storten.
Artikel 854-855 Ger. W. - Exceptie van onbevoegdheid

31. Deze bepalingen zijn vreemd aan de bevoegdheid in strafzaken. Maar
het principe van artikel 855 heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen het
begrip van de bevoegdheid ook op strafgebied nauwkeuriger te omlijnen,
in deze zin dat men slechts van onbevoegdheid spreekt als een bepaalde
rechtsmacht zich de bevoegdheid van een andere (Belgische) rechtsmacht
zou aanmatigen (93). Zo werd het onderscheid beter gemaakt tussen
onbevoegdheid en immuniteit(94) of onontvankelijkheid van de vordering.
Artikel 860-867 Ger. W. - Excepties van nietigheid

32. Deze bepalingen worden, globaal beschouwd, niet toegepast in de
strafrechtspleging(95), waar de nietigheden in het algemeen de openbare
orde raken en dus ambtshalve door de rechter worden vastgesteld. Het
principe van artikel 867 wordt wel teruggevonden in de rechtspraak in
strafzaken. Maar, zoals Krings het terecht liet opmerken wil dit niet
zeggen dat artikel 867 daarom toegepast wordt; er kunnen op het strafrechtelijke gebied regels bestaan die veel gelijkenis vertonen met sommige regels uit het gerechtelijk privaatrecht(96). Nochtans, wat de civielrechtelijke vordering betreft die voor de strafrechter gebracht wordt is
hij geneigd te denken dat slechts nietigheid bestaat wanneer de wet het
bepaalt en voor zover de belangen van een partij gekrenkt zijn, alles met
inachtneming van artikel 862 tot 867 Ger.W. (97).
Artikel 870-872, 875, 877, 878 en 921 Ger.W.- Bewijs

33. De hoofdbeginselen inzake bewijs in het gerechtelijk privaatrecht
kunnen niet dienen in het strafproces (98). De fundamentele regel is hier
(92) KoHL, A., o.c., biz. 466 en 509.
(93) o.a. Cass., 12 oktober 1970, Arr. Cass., 1971, 144; Pas., 1971, I, 122.
(94) Cass., 17 augustus 1977, Pas., 1977, I, 1127.
(95) HAYO!TDETERMICOURT, R., o.c., blz. 17-21; KRINGS, J.E., o.c., biz. 16; KOHL, A., o.c., biz.
467.
(96) KRINGS, J.E., ibid.
(97) !d., o.c., biz. 18.
(98) KRINGS,J.E.,o.c., blz.17;KOHL,A.,o.c., blz.474-476;HAYO!TDETERMICOURT,R.,o.c., biz.

11.
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gans verschillend vermits de verdachte niet moet bewijzen dat hij onschuldig is. Vele arresten herhalen dat, als de beklaagde een rechtvaardigingsgrond aanvoert die niet van alle grond ontbloot is, de burgerlijke
partij, het openbaar ministerie of de vervolgende partij het bewijs van het
tegendeel moeten aanbrengen(99).
Artikel 873-874 Ger. W. - Ambtelijke opdrachten

34. Deze bepalingen worden traditioneel toepasselijk geacht in strqfzaken. Het Benelux-verdrag van 27 juni 1962laat rechtstreekse overmaking van rechter tot rechter toe, hetgeen impliceert dat de machtiging van
de minister van Justitie niet vereist is voor uitvoering.
Artikel 895-906 Ger.W.- Valsheidsprocedure

35. In strafzaken wordt de procedure inzake betichting van valsheid door
artikelen 458 en volgende van het Wetboek van Strafvordering geregeld.
Dus, zou men zeggen, heeft men het gerechtelijk wetboek niet nodig. In
principe is dat juist. Maar het Wetboek van Strafvordering bepaalt niet op
welke manier die vordering moet ingesteld worden. Daarom paste men
vroeger artikel214 en volgende van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering toe en overeenkomstig artikel218 moest die vordering ingesteld
worden door het neerleggen van een akte ter griffie. Nu gaat men bij het
gerechtelijk wetboek te rade maar men stelt vast dat de akte ter griffie niet
meer als zodanig vereist wordt. Artikel895 zegt enkel dat tegen valsheid
kan worden opgekomen bij een hoofdvordering of bij een tussenvordering. En bij toepassing van artikel 809 wordt dit weerom een ter griffie
neergelegde conclusie. Maar als het geval zich voor een strafrechtbank
voordoet kan er geen spraak zijn van een tussenvordering die zou ingesteld
worden door akte ter griffie. In strafzaken heeft men daarvoor de dagvaarding of, eventueel, de conclusie ter terechtzitting(lOO).
Artikel 915-961 Ger. W. - Getuigenverhoor

36. In hun geheel beschouwd mag men zeggen dat deze bepalingen niet
verenigbaar zijn met het strafproces (1 01).
Men merkt trouwens op dat het getuigenverhoor in civiele zaken een
parentese in raadkamer vormt in de behandeling ter terechtzitting, terwijl

(99) B.v. Cass., 17 mei 1977, Pas., 1977, I, 956.
(100) NootR.-A.D. onder Cass., 8 februari 1978, Arr. Cass., 1978, 680.
(101) KoHL, A., o.c., biz. 480-482. Deze auteurvindtnochtans, o.i. ten onrechte, dat art. 959 en 960
Ger. W. wei zouden toepasselijk zijn (biz. 488).
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in strafzaken men een eerste onderscheid maakt tussen het verhoor door de
onderzoeksrechter tijdens het gerechtelijk onderzoek en het verhoor ter
terechtzitting zelf van de vonnisgerechten, en een tweede onderscheid
tussen het verhoor in het hof van assisen en de andere vonnisgerechten. Dit
alles is volkomen verschillend van de burgerlijke rechtspleging. Als men
soms een zekere analogie kan bespeuren tussen bepaalde detailpunten b. v. het afzonderlijk horen, het opnieuw horen, het confronteren- wil dit
in het geheel niet zeggen dat de strafvordering er de bepalingen van het
gerechtelijk wetboek- b.v. artikel 933 of 942- moet bij halen. Elk
systeem volstaat op zichzelf.
Men heeft gemeend dat het principe van de woordelijke opname van een
getuigenverhoor (art. 952 Ger.W.) in strijd zou kunnen zijn met het
mondeling karakter van de strafrechtspleging(102). Dat lijkt ons niet het
geval te zijn, nu het bij het behandelen van strafzaken in het geheel niet
verboden is van al de stukken van het vooronderzoek gebruik te maken en
nu het hof van cassatie komt te beslissen dat het procede zelf van de
bandopnemer en het gebruiken van die opnamen op zich zelf geen onregelmatigheid uitmaken(l03). Hier moet wel een belangrijk voorbehoud
gemaakt worden. Voor het hof van assisen, heeft de rechtspraak, op grand
van een paar niet zo duidelijke wetteksten(104) een systeem ontworpen
waarbij hetvoorlezenYan de voor de onderzoeksrechter onder ede afgelegde getuigenissen strikt verboden wordt(l05). Logischerwijze zal daarvoor ook het gebruik van de woordelijke opname van zulke getuigenissen
moeten veroordeeld worden.
Hoe dan ook, van toepassing van artikel 952 als zodanig moet er niet
gesproken worden, evenmin als van artikel 958, volgens hetwelk de
rechter in de .loop van een getuigenverhoor zelfs ambtshalve in iedere
nietigheid kan voorzien en o.m. een onregelmatig verhoor opnieuw kan
beginnen of aanvullen.
In strafzaken - en meer bepaald in een assisenzaak- heeft het hof van
cassatie beslist dat een onregelmatige getuigenis vemietigd wordt door de
voorzitter als hebbende de leiding van de debatten(106). Men had misschien kunnen verwachten dat de voorzitter in voormelde functie wel een
getuigenis op regelmatige wijze kan laten herbeginnen maar dat het teniet

(102) Id., o.c., biz. 487-488.
(103) Cass., 17 augustus 1979, onuitg.
(104) Art. 317 eu 341 W.Sv.
(105) Cass., 3 aprii1916,Pas., 1917, I, 75; Cass., 27 september 1926 en 14 maart 1927 ,Pas., 1927,
I, 58 en 177. Zieook Cass., lljuli 1932,Pas., 1932, I, 229; Cass., 31 mei 1962,Pas., 1962, I, 1073;
Cass., 17 maart 1975, Pas., 1975, I, 718.
(106) Cass., 6 september 1976, Arr. Cass., 1977, 14 en de noot 3, biz. 15.
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doen van een afgelegde getuigenis eerder met een arrest van het hof van
assisen zelf zou moeten gebeurd zijn. Water oak van zij, van belang is dat
het hierboven bedoeld arrest hoegenaamd geen beroep deed of moest doen
op artikel 958 Ger. W.
Artikel 962-991 Ger. W. - Deskundigenonderzoek
37. In civiele zaken is het deskundigenonderzoek uitvoerig geregeld door
een reeks bepalingen. In het wetboek van strafvordering wordt met geen
woord gerept over zulk onderzoek althans niet zoals het in de praktijk
voorkomt, d.i. bevolen door de onderzoeksrechter of door bet vonnisgerecht. De rechtspraak is form eel: in de strafvordering wordt de expertise
door eigen principes beheerst, zelfs al betreft het een zaak die beeindigd is
op strafgebied en waar de strafrechter enkel nog de civielrechtelijke
vordering te behandelen heeft.
De bepalingen van het gerechtelijk wetboek die a.m. de oproeping van de
partijen, de mogelijkheid voor de partijen om aile nuttige vorderingen tot
de deskundige te richten, de mogelijkheid voor de rechter om aanwezig te
zijn, de verplichting voor de deskundige om zijn vaststellingen aan de
partijen kenbaar te maken en hun opmerkingen te akteren, dit alles is niet
van toepassing op de door de strafrechtsmachten bevolen expertises (1 07).
Artikel 992-1006 Ger. W. - Verhoor van partijen en eedaflegging
38. Deze regeling is gans vreemd aan de strafrechtspleging.
Artike/1007-1016 Ger.W.- Plaatsopneming
39. Oak in de strafrechtspleging bestaat het plaatsbezoek, zowel voor de
onderzoeksrechter (art. 62 W.Sv.) als voor het vonnisgerecht. Maar de
beginselen van het strafproces volstaan om het te regelen, zonder de hulp
van het gerechtelijk privaatrecht. Toevallige gelijkenissen zowel als afwijkingen tussen de twee regelingen zijn dus zonder belang.
Artike/1017-1024 Ger.W.- Kosten
40. Er is ook een gans verschillend systeem inzake kosten, in strafzaken
o.a. geregeld door artikel 50 Sw., artikel 162, 194, 365 W.Sv. en
bijzondere wetten.
(107) B.v. Cass., 20 december l977,Pas., 1978, I, 455. Hetzelfde werdreeds v66rhet gerechtelijk
wetboek aanvaard. Ais ·de strafrechter op burgerlijk gebied een deskundigenonderzoek gelastte en
zelfs omschreef dat het tegensprekelijk zou uitgevoerd worden, was er geen nietigheid als de
deskundige ze niet tegensprekelijk uitvoerde; art. 315-317 Wb. Burg. Rechtsv. werd niet toegepast
(Cass., 20 september 1971, Pas., 1972, I, 65).
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Artikell046 en 1050 Ger.W. - Voor hager beroep vatbare vonnissen
41. Het belangrijk onderscheid dat vroeger gemaakt werd tussen interlocutoire en voorbereidende vonnissen vervalt. Beslissingen alvorens
recht te doen zijn in principe dadelijk vatbaar voor hager beroep; beslissingen of maatregelen van inwendige aard alsmede vonnissen waarbij
wordt bevolen dat partijen in persoon moeten verschijnen, zijn niet vatbaar voor hager beroep. Voor deze laatste vonnissen bestaan gelijkaardige
bepalingen in het wetboek van strafvordering, namelijk artikelen 152 en
185, beide gewijzigd door de wetten van 16 februari 1961 en 20 december
1974. Maar voor het overige past men in strafzaken de artikelen 1046 en
1050 toe(108). Tegen het uitstellen van een zaak - in artikel 1046
vermeld als maatregel van inwendige aard- is dus in principe geen hager
beroep toegelaten. Maar het kan zijn dat het uitstel in werkelijkheid een
beslissing impliceert over een feitelijke vraag of een rechtsvraag, die het
voorwerp uitmaakt van een betwisting, zodat een partij er nadeel kan van
ondervinden(109), b.v. als de verjaring dreigt(110) of als het openbaar
ministerie conclusies nam om zich tegen het uitstel te verzetten ( 111). De
regel is dat het hager beroep tegen het uitstellen van de zaak onontvankelijk zal geacht worden als er uit de beslissing niet kan opgemaakt worden
dat de rechter over een twistpunt uitspraak deed(ll2).

Artikel 1054 Ger. W. - Incidenteel beroep
42. Voor de strafrechtmachten werd het incidenteel beroep als nieuwigheid in artikel 203 W.Sv. ingevoerd door de wet van 31 mei 1955.
Het geldt enkel voor de burgerlijke vordering(113). Als deze vordering
voor de hogere rechter gebracht wordt, kan de gedaagde bij de terecht-

(108) Cass., 25 juni 1973, J.T., 1 december 1973, biz. 691, Pas., 1973, I, 297;- KRINGs, J.E.,
o.c., biz. 15: KOHL, A., o.c., biz. 502.
(109) Brussel, 9 mei 1973, Pas., 1973, II, 149; nootA.B. onderCass., 27 mei 1975,Pas., 1975, I,
922.
(110) Brussel, 20 december 1973, Pas., 1974, II, 75.
(111) Luik, 24 mei 1974, J.T., 21 september 1974, biz. 496.
(112) Cass., 25 juni 1973, gecit.
(113) Het incidenteel beroep van de beklaagde gevoegd bij het oorspronkelijk hoger beroep van de
burgerlijke partij, laat de appelrechter niet toe de beklaagde op strafgebied vrij te spreken (Cass., 28
juni 1976, Pas., 1976, I, 1182).
Er is nooit incidenteel beroep voor het openbaar ministerie, ook niet voor het Ministerie van Financien
als vervolgende partij (Cass., 17 maart 1975, Pas., 1975, I, 726).
Als er enkel hoger beroep op strafgebied van de bek1aagde is kan de burgerlijke partij geen incidenteel
beroep instellen (Cass., 24 maart 1975, Pas., 1975, I, 753). Zo ook kan een afgewezen burgerlijke
partij geen incidenteel beroep instellen als de zaak aan de hogere rechter voorgelegd wordt ingevolge
het hoger beroep van het openbaar ministerie en ingevolge het hoger beroep dat de beklaagde instelde
tegen de uitspraak op strafgebied en tegen de uitspraak over de civielrechtelijke vordering van een
andere burgerlijke partij (Cass., 25 juni 1974, Pas., 1974, I, 1108).
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zitting genomen conclusie(114) incidenteel beroep instellen tegen de
partij die tegen hemzelf hager beroep had ingesteld.
Hij kan geen incidenteel beroep instellen tegen een andere partij, zelfs al is
deze aanwezig in het geding voor de rechter in hager beroep. Het incidenteel beroep is immers niets anders dan het hager beroep dat de betrokkene,
bij wijze van principaal hager beroep, binnen de gewone termijnen had
kunnen instellen tegen de beslissing, wat betreft het deel waarvoor hij nu
gei'ntimeerde is (115).
Dit geeft een belangrijk verschil met het incidenteel beroep voor de
burgerlijke rechter. Hier mag incidenteel beroep worden ingesteld tegen
elke partij die voor de recliter in hager beroep partij in het geding is, a1 is
het voor een ander geschil(l16).
Artikel 1054 is dan niet toepasselijk voor de strafrechter.

Artikell068-1072 Ger. W. - Evocatie
43. Het aan zich trekken van een zaak door de rechter in hager beroep
wordt in de strafvordering zelf geregeld.
Voor de vonnisgerechten geldt artikel215 W.Sv. ingeval het vonnis van
de eerste rechter wordt teniet gedaan wegens schending of niet hersteld
verzuim van vormen, die door de wet op straffe van nietigheid voorgeschreven zijn.
Of de in die tekst vermelde gevallen restrictief moeten opgevat worden is
een betwiste vraag.
In elkgeval schijnt het nu vast te staan dat men van geen evocatie spreekt
ingeval de eerste rechter zelf over de grand van de zaak uitspraak heeft
gedaan (117); dan beslist de appelrechter ingevolge de gewone devolutieve kracht van het hager beroep, ook al vernietigt hij het eerste vonnis(l18).
Maar kan er van evocatie spraak zijn als de hogere rechter het vonnis a quo
voor andere redenen dan die welke in artikel 215 W.Sv. vermeld zijn
vernietigt of eenvoudig hervormt?
Om een beklaagde die in eerste aanleg vrijgesproken werd in tweede
aanleg te veroordelen op grand van nieuw aangebrachte bewijzen behoeft
men geen evocatie(ll9).
(114) Zelfs een mondelinge conclusie (Cass., 26 november 1974, Pas., 1975, I, 340).
(115) Cass., 28 juni 1976, gecit.; Cass., 27 juni 1978, Pas., 1978, I, 1230.
(116) Cass., 19 december 1965, Pas., 1976, I, 480.
(117) Cass., 23 februari 1970, Pas., 1970, I, 551.
(118) Cass., 20 september 1977, Pas., 1978, I, 78.- B.v. als de uitgesproken straf onwettig is:
Cass., 16 februari 1970, Pas., 1970, II, 528.
(119) Cass., 20 juni 1972, Pas., 1972, I, 976.
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Maar als de rechter in hoger beroep het vonnis van onbevoegdheid van de
eerste rechter hervormt en nadien zelf over de zaak uitspraak doet? Enkele
jaren geleden werd gezegd dat hierbij geen evocatie te pas kwam(120).
Maar men ziet nu hierin een toepassing van artikel215(121). Er is ook
evocatie wanneer de rechter in hoger beroep het verzet ontvangt, dat door
de eerste rechter niet ontvankelijk verklaard werd, en meteen over de
grond van de zaak beslist(122). Men schijnt nu terug te keren tot de
vroegere, meest extensieve toepassing van artikel 215; er is evocatie niet
aileen als het vonnis vemietigd wordt wegens vormgebrek, maar telkens
een vemietiging niet steunt op de overweging dat de eerste rechter onbevoegd was of dat de zaak bij hem niet geldig. was aanhangig gemaakt(123). Hoe dan ook, er is geen nietigheid als de rechter in hoger
beroep, zonder dat hij de grenzen van zijn bevoegdheid te buiten gaat, ten
onrechte zou verklaren dat hij bij wijze van evocatie uitspraak doet(124).
Tijdens het vooronderzoek bestaat een gans andere vorm van evocatie
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig artikel
235-236 W.Sv. beslist de zaak zelf te onderzoeken, hetgeen dan in feite
gebeurt door een van de leden van die kamer.
Voor de ene noch voor de andere vorm van evocatie in strafzaken is er
plaats voor toepassing van de bepalingen van het gerechtelijk wethbek(125).

Artikel1073-1121 Ger.W.- Cassatie
44. Deze materie wordt autonoom geregeld door de artikelen 407 tot 442
W.Sv. De regelen van het gerechtelijk wetboek zijn dus niet toepasselijk,
behalve natuurlijk de artikelen 1105 tot 1109, die uitdrukkelijk toepasselijk gemaakt worden door artikel420ter W. Sv., gewijzigd door de wet van
10 oktober 1967.
Men merkt nochtans dat, om te bepalen welke beslissingen in strafzaken
voor een cassatieberoep vatbaar zijn, stelselmatig gegrepen wordt naar de
bepalingen van hetzij artikel 608 Ger.W. (126), hetzij artikel 609(127),

(120) Cass., 7oktober1969,Pas., 1970,1, 123;vgl.Cass., 17september1934,Pas., 1934,1,381en
de noot 1.
(121) Cass., 15 februari 1977, Pas., 1977, I, 643.
(122) Cass., 14juni 1977,Arr. Cass., 1977, 1057;-Hetarrestzegtweldathetvonnisvandeeerste
rechter vemietigd werd maar men weet niet om welke reden.
(123) Cass., 15 februari 1977, gecit.
(124) Cass., 18 december 1973, Pas., 1974, I, 418.
(125) Zie Cass., 13 maart 1972, Pas., 1972, I, 650; Cass., 21 september 1977, Pas., 1978, I, 91.
(126) B.v. Cass., 20 september en 23 november 1977, Arr. Cass., 1978, 92 en 340.
(127) B.v. Cass., 12 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 180.
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hetzij allebei samen(128), terwijl artikel 407 W.Sv. als sedes materiae
voor deze aangelegenheid zou kunnen dienen; maar men moet toegeven
dat artikel 609/P Ger.W. spreekt van beslissingen van de hoven en
rechtbanken, gewezen in ,alle" zaken ...
Men heeft ook gemerkt dat waar moest vastgesteld worden dat er geen
cassatiemiddel bestond omdat er geen enkel vormgebrek of onwettelijkheid werd ingeroepen, hiervoor verwezen werd naar artikel608 Ger.W.
en artikel 407 en volgende W.Sv. (129).
En waar, in strafzaken, een cassatiemiddel wegens gebrek aan
nauwkeurigheid onontvankelijk verklaard werd omdat mEm een schending
van de bewijskracht van de conclusies inriep zonder te zeggen waarin die
schending eigenlijk bestond, werd verwezen naar artikel 1080
Ger. W. (130). Dat was wellicht niet aangewezen. In geen geval mag men
emit afleiden dat artikell 080 als zodanig in strafzaken zou van toepassing
zijn; zulke gevolgtrekking zou op tal van punten verkeerd zijn.
Artikel 1122-1131 Ger. W. - Derdenverzet
45. Derdenverzet is volgens artikel1122 toepasselijk op de beslissingen
van de strafrechter over de burgerlijke belangen. Maar het principe moet
in verband gebracht worden met de beperkte draagwijdte van de tussenkomst in strafzaken.
Artike/1132-1139 Ger.W. -Herroeping van gewijsde
46. Deze instelling geldt insgelijks voor de beslissingen van de strafrechter over de burgerlijke belangen (art. 1132). Voor de grondvereisten
wordt artikel1133 dan toegepast maar de rechtspleging verloopt zoals in
strafzaken (130bis).
Artikel 1138/'1 Ger. W. - Ultra petita
47. Dit artikel verbiedt de rechter uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken of meer toe te kennen dan gevraagd werd.
Het beginsel is ongetwijfeld van toepassing op de uitspraak van de strafrechter over de civielrechtelijke vordering. De rechter mag de burgerlijke

(128) B. v. Cass., 20 (twee arresten) en 21 september 1976, Arr. Cass., 1977 78 en 92;- eigenlijk
lijkt art. 609 te volstaan.
(129) Cass., 5 oktober 1976, Pas., 1977, I, 142.
(130) Cass., 23 mei 1977, Pas., 1977, I, 968.
(I30bis) Gent, 15 mei 1975, R.W., 1975-1976, 361, met conclusie van eerste-advocaat-generaal
Vanhoudt. De voorziening in cassatie gebeurt in zulk geval volgens de regelen van het strafprocesrecht (Cass., 12 juni 1979, onuitg.).
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partij niet meer toekennen dan zij vroeg(131); hij mag voor een post ook
niet meer toekennen dan ervoor gevraagd werd, ook al zou hij voor bet
geheel van de schade geen boger bedrag toekennen dan globaal gevorderd
werd (132); hij mag ook, wanneer de burgerlijke partij nauwkeurig de
bestanddelen van haar schade omschrijft, geen vergoeding toekennen
voor een bestanddeel waarvoor niets gevraagd werd(133); hij mag geen
vergoedende intresten toekennen als die niet gevraagd zijn in de dagvaarding of in de conclusies(134).
Vroeger zag men in zulke beslissingen een schending van de bewijskracht
van de inleidende akte of v.an de conclusies (135). Vermits men nu over
een uitdrukkelijke tekst beschikt past men eenvoudig artikel 1138/2°
toe(136).
W anneer de ultra petita beslissing hierin bestaat dat de appelrechter over
de eis van een burgerlijke partij uitspraak deed zonder dat hem dit,
ingevolge de aangewende rechtsmiddelen, toegelaten was, wordt er
schending van artikel 1138/2° aangenomen, gecombineerd met andere
wetsbepalingen, op de eerste plaats artikel 202 W.Sv. betreffende de
devolutieve kracht van bet boger beroep ( 137), verder ook artikelen 3 en 4
van de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering(138).

Artike/1138/J Ger.W. -Nalaten uitspraak te doen
48. In deze bepaling wordt gezegd dater geen herroeping van gewijsde
maar enkel, tegen beslissingen in laatste aanleg, voorziening in cassatie
we gens overtreding van de wet openstaat. . . indien er werd nagelaten
uitspraak te doen over een van de pun ten 'van de vordering' '.
Gelet op de plaats die deze bepaling in het W etboek bekleedt en op bet feit
dat er in het artikel verschillende andere rubrieken voorkomen waar men
vanzelfsprekend met een overtreding van de wet te maken heeft, had men

(131) Cass., 25 maart 1975, Pas., 1975, I, 752; Cass., 23 november 1976, Pas., 1977, I, 323.
(132) Cass., 3 maart 1975, Pas., 1975, I, 675; Cass., 23 mei 1977, Pas., 1977, I, 963.
(133) Cass., 20 januari 1975, Pas., 1975, I, 517.
(134) Cass., 21 juni 1978, Pas., 1978, I, 1197.
(135) KRINGS, J.E., o.c., b!z. 18.
(136) B.v. Cass. 27 november 1973, Pas., 1974, I, 334; Cass., 16 november 1977, Pas., 1978, I,
209. - Soms zegt het hof van cassatie niet met zoveel woorden dat er vernietiging is wegens
schending van art. 1138/2°, maar blijkt het nit de redactie van een aangenomen mid del (bv. Cass., 25
oktober 1976,Pas., 1977, I, 233) en wordt naar die wetsbepaling in de samenvatting verwezen (b.v.
Cass., 23 november 1976, gecit.).
(137) Cass., 4 januari 1977,Arr. Cass., 1977, 475; Cass., 16 novemberl977 ,Arr. Cass., 1978, 313
(het- gegrond verklaard- middel maakte bovendien gewag van schending van artikelen 23, 24, 25
en 28 Ger.W.).
(138) Cass., 30 mei 1978,-Pas., 1978, I, 118 (volgens de samenvatting van het arrest was er
bovendien nog schending van het gezag van gewijsde van het vonnis a quo).
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dit gedeelte van art. 1138 wellicht zo kunnen lezen dat het accent gelegd
werd op het uitsluiten van de herroeping van gewijsde met eenvoudig een
referentie naar een eventuele cassatie voor het geval er een overtreding van
de wet zou mee gemoeid zijn.
Maar de rechtspraak heeft het anders opgevat. Men heeft gezegd dat in
burgerlijke zaken de rechter niet mag nalaten uitspraak te doen over al de
pun ten van de vordering (139) en men heeft eraan toegevoegd dat, als hij
het tach nalaat, voorziening in cassatie toegelaten is ( 140).
Deze regelen zijn niet van toepassing voor de strafrechtsmachten.
Eerst en vooral wat de eigenlijke strafvordering betreft, staat het vast dat
de strafrechter, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend tot splitsing van
een zaak mag overgaan zowel t.a.v. verscheidene beklaagden als t.a.v.
verscheidene feiten die samen vervolgd werden.
Men heeft wel eens geoordeeld dat, wanneer de raadkamer de rechtspleging had geregeld zonder te spreken van een bepaald misdrijf, dat wel
niet in de eindvordering van het openbaar ministerie vermeld was maar
tach tot het voorwerp van het onderzoek behoorde, deze beslissing- of
het ontbreken van beslissing op dat punt? - het voorwerp kon uitmaken
van een verzet van het openbaar ministerie ofburgerlijke partij, waarop de
kamer van inbeschuldigingstelling de verdachte naar de correctionele
rechtbank kon verwijzen wegens het vergeten misdrijf(141). Deze oplossing is betwistbaar. Het ware alleszins eenvoudiger en juridisch meer
verantwoord geweest de zaak aan de raadkamer zelf voor te leggen met
een nieuwe vordering betreffende het veronachtzaamd feit, waarvoor het
onderzoek niet afgesloten was.
Wat nude civielrechtelijke vordering betreft, heeft de rechtspraak beslist
dater geen nietigheid is als de strafrechter, bij de uitspraak op strafgebied,
zijn beslissing op burgerlijk gebied verdaagt(l42) en evenmin als hij
eenvoudig vergeet uitspraak te doen over de eis van de burgerlijke partij (143).
Dat is a fortiori juist wanneer het slechts een gedeelte van die eis betreft.
Het komt er enkel op aan de betwistingen waarover geen uitspraak werd
gedaan te gelegener tijd opnieuw aan de rechter voor te leggen.
Artikel1138/3° moet dus niet toegepast worden in strafrechtsplegingen.
(139) Cass., 21 november 1975, Arr. Cass., 1976, 370.
(140) Cass., 22 januari 1976, Arr. Cass., 1976, 606.
(141) K.I. Brussel, 6 apri11971,onuitg. Ziehetdaaropvolgendcassatiearrestvan21juni 1971,Arr.
Cass., 1971, 1063.
(142) Cass. 9 juni 1970, Pas., 1970, I, 896 en de noot, Rev.Dr.Pen., 1970-1971, biz. 92, R.W.,
1970-1971' 1091.
(143) Cass., 14 september 1917, Pas:, 1918, I, 85.
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Artikell140-1147 Ger.W.- Verhaal op de rechter
49. In de strafrechtspleging wordt het verhaal op de rechter niet geregeld.
Wel wordt soms uitdrukkelijk naar die instelling verwezen (art. 77, 78,
112 W.Sv.). Men past de bepalingen van het gerechtelijk wetboek toe.

Slotbeschouwingen in verband met artikel 2 Ger.W.
50. Na dit overzicht kan men zich de vraag stellen welke bepalingen van
het gerechtelijk wetboek in het strafprocesrecht toegepast worden en
welke niet.
Voor de regelen inzake rechterlijke organisatie zijn er meestal geen
problemen; ze hebben een algemene draagwijdte.
Maar voor de eigenlijke rechtspleging is het meer ingewikkeld.
Soms is een regel, volgens de wettekst zelf(l44), enkel toepasselijk in
burgerlijke processen (b. v. art. 478, 480, 645, 682, 1118 Ger. W.), soms
in strafzaken uitdrukkelijk beperkt tot de uitspraak over de burgerlijke
belangen (b.v. art. 1122 en 1132 Ger.W.).
In andere gevallen is het duidelijk dat bepaalde regelingen van het wethoek van strafvordering niet uitdrukkelijk - en dus ook niet stilzwijgend
- opgeheven werden door het gerechtelijk wetboek, met het gevolg dat
die regelingen blijven bestaan en meteen de toepassing uitsluiten van de
bepalingen van het gerechtelijk wetboek op dat stuk(l45).
Maar voor een zeer groot aantal bepalingen moet men de oplossing zoeken
in het aldan niet bestaan van een onverzoenbaarheid tussen de normen van
het gerechtelijk privaatrecht en die van het strafprocesrecht. Meestal zijn
deze laatste niet in de wet geschreven maar behoren tot de beginselen die
door de rechtspraak zijn vastgelegd. Zij hebben o.m. betrekking op het
vermoeden van onschuld van de beklaagde(l47), de principiele vrije
beoordeling van het bewijsmateriaal, het initiatiefrecht van de strafrechter, het belang van het begrip openbare orde in deze rechtspleging, de
bijzondere plaats van het openbaar ministerie in dit proces, enz.
In het Iicht van die algemene beginselen en kentrekken van het strafproces
moet men onderzoeken in welke mate een bepaalde regel van het burgerlijk procesrecht ermee verenigbaar is.

(144) Zie HAYOIT DE TERMICOURT, R., Considerations, biz. 6-7, noot 12.
(145) ld., ibid., noot 15.
(146) ld., ibid., biz. 11 tot 21.
(147) Dit beginsel is nu geschreven in art. 6/2 van het Verdrag tot bescherming van derechten van de
· mens en de fundamentele vrijheden (Rome, 4 november 1950) en goedgekeurd door de wet van 13 mei
1955. Voordien was het even onbetwistbaar.
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Volgens de memorie van toelichting van het gerechtelijk wetboek(l48)
was artikel 2 glashelder en kon de draagwijdte ervan uit de tekst zelf
afgeleid worden. De ervaring heeft het tegenovergestelde bewezen. Men
heeft moeten vaststellen dat in de behandeling van de tekst van dat artikel 2
geen enkele aanwijzing te vinden is die als leidraad zou kunnen
dienen(l49) en dat men dus, geval per geval, naar een oplossing moest
zoeken.
Dat was te voorzien en terecht had de Raad van State laten opmerken dat
men zich kon afvragen ofhet combineren van de algemene bepalingen van
het gerechtelijk wetboek met de bijzondere regelen van het strafprocesrecht niet zou leiden tot nutteloze controversen(l50).
Als slotsom kan men met Krings(151) zeggen, dat ,in strafzaken, voor
wat de strafvordering betreft, de bepalingen van de civielrechtelijke
rechtspleging meestal niet van toepassing zijn, enerzijds omdat de rechtspleging in strafzaken door het Wetboek van Strafvordering geregeld
wordt en anderzijds omdat meestal de procedure op strafrechtelijk gebied
op andere gronden berust dan de civiele rechtsplegingen en de ene derhalve met de andere niet verenigbaar is". De problemen worden nog
delicater als de strafrechter, na beeindiging van de strafzaak zelf, nog
aileen over de civielrechtelijke vordering moet uitspraak doen, al zal de
gang van het proces, ook in dit geval, in principe door de regelen van het
strafprocesrecht beheerst blijven.
Bij het artikelsgewijs nagaan van de moeilijkheden die zich voordoen kan
men vaststellen dat er bij sommigen een neiging bestaat om als beginsel
aan te nemen dat, buiten het geval van flagrante onverzoenbaarheid, een
bepaald artikel van het gerechtelijk wetboek automatisch toepassing vindt
voor de strafgerechten, ook al maakt het artikel deel uit van een complexe
regeling, waaraan, globaal gezien, een instelling in het strafprocesrecht
beantwoordt.
Zulk uitgangspunt is principieel fout. Volgens de tekst zelf van artikel 2
moet er eerst nagegaan worden of een rechtspleging ja dan neen geregeld
wordt door wetsbepalingen of rechtsbeginselen. Het volstaat dus niet vast
te stellen dat een bepaalde regel van het gerechtelijk wetboek geen tegenhanger vindt in een wet betreffende de strafvordering. De rechtsbeginselen die erbij horen kunnen een duidelijk antwoord geven op een vraag

(148) Pasin. 1967, Suppl., nr. 11-12, b1z. 285.
(149) KoHL, A., o.c., b1z. 408 en 413; KRINGS, J.E., o.c., biz. 26.
(150) Advies van de Raad van State, Pasinomie, 1967, Suppl., nr. 11-12, biz. 713.
(151) KRINGS, J.E., o.c., biz. 17.
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zodat het overhevelen en toepassen als zodanig van de bepaling van het
gerechtelijk wetboek geen nut heeft.
Meestal gaat dit gepaard met de beschouwing dat, moest die bepaalde
regel van het gerechtelijk wetboek opgeheven worden, er niets zou veranderen aan de strafvordering.
Zo moet men in het strafprocesrecht niet beweren dat het eerste lid van
artikel 774 Ger.w.· zou toepasselijk zijn (,,De rechter kan de heropening
van de debatten ambtshalve bevelen"). Men zal niet het tegenovergestelde beweren maar daarom behoeft men geen regel van het burgerlijk
proces toe te passen.
Dit zou, strikt toegepast, al kunnen leiden tot een zekere zuivering van de
begrippen.
Maar men moet verder gaan en de lege ferenda de vraag stellen of het
beginsel zelf van artikel 2 gezond is en of deze bepaling werkelijk
verantwoord is.
Louter pragmatisch bekeken zou men reeds geneigd zijn te besluiten dat
een tekst, waarin een zo vaag toepassingscriterium ingebouwd is en die tot
zovele betwistingen geleid heeft en nog zalleiden, op zichzelf geen goede
tekst kan zijn.
Procureur-generaal Hayoit de Termicourt had, met zijn gekende hoffelijkheid, artikel 2 betiteld als ,un texte assurement judicieux et utile" (152) maar het ginger toen hoofdzakelijk om te verhinderen dat de
bepaling in haar oorspronkelijke vorm wet zou worden.
N adien heeft Krings de hoedanigheden van die wetsbepaling sterk gerelativeerd m~t te zeggen dat artikel 2 , ,moet aangezien worden als een
waardevol werktuig, dat ~hter met veel omzichtigheid dient gehanteerd
te worden" (153).
Aan de hand van de praktijk zijn wij geneigd te besluiten dat, op een paar
pun ten na, de bepaling van artikel2 meer verwarring sticht dan voordelen
biedt. Van technisch standpunt uit gezien zouden wij er niet naar streven
het principe van artikel 2 voor de strafvordering te bewaren.
Een tweede beschouwing leidt ons tot hetzelfde besluit.
De bedoeling van de opstellers van het artikel was ongetwijfeld tot een
soort , ,gemeen recht van de rechtspleging'' te komen omdat er aan aile
rechtsplegingen, van welke aard ook, toch altijd zekere gemeenschappelijke trekken te merken zijn.

(152)
(153)
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R., o.c., biz. 14.
J.E., o.c., biz. 26.

HAYO!T DE TERMICOURT,
KRINGS,

Die bedoeling werd uitdrukkelijk vooropgesteld in de Memorie van Toelichting(l54) en in het Verslag van de koninklijke commissaris Van
Reepinghen(155). Zijn opvolger, de heer Krings, heeft dit nadien wel
genuanceerd ( 156).
Het klinkt natuurlijk mooi tot algemene versmelting te willen overgaan
van allerlei disparate procedures. Maar dat is onbegonnen werk als men
staat voor twee typen van rechtspleging die, zoals hierboven aangeduid,
zo radicaal en zo fundamenteel van mekaar verschillen als het strafprocesrecht en het burgerlijk procesrecht.
Het is een zachte droom geweest waarvan men op tijd en stond het ijdele
moet inzien.
Bovendien- als men aanneemt dat er tussen de twee rechtsplegingssystemen diepgaande en essentiele verschillen bestaan - hoe kan men
verdedigen dat het burgerlijk procesrecht op volkomen autonome wijze
geregeld wordt en blijft, terwijl het strafprocesrecht het zou moeten doen
met een onbeholpen en heterocliet stel normen, deels eigen regelen, deels
vreemde bepalingen, waarvan men nooit precies weet of ze ja dan neenen, zo ja, in welke mate - toepassing moeten vinden?
Deze bedenkelijke ontleningstechniek is eigenlijk verderfelijk. Ze brengt
voortdurende onzekerheid te weeg over wat als rechtsregel geldt. Daarenboven is het duidelijk dat - waar artikel 2 het overplanten van zekere
bepalingen van het gerechtelijk wetboek gebiedt- het binnendringen van
deze vreemde bestanddelen slechts voor gevolg kan hebben dat de samenhang van het strafprocesrecht erdoor geschaad wordt.
Die artikelen zijn nooit voor het strafproces geschreven. De toepassing
ervan is artificieel. Men moet het strafvorderingsrecht ertegen beschermen, als men wil dat deze rechtstak een harmonisch uitgebouwd geheel
blijft uitmaken.
Practische conclusie is dat bij het ontwerpen van een nieuw wetboek van
strafvordering, de bepaling van artikel 2 Ger. W. , voor zover ze de
strafrechtsmachten betreft, moet verdwijnen, ook al zal, bij het opstellen
van het nieuwe wetboek stelselmatig moeten onderzocht worden welke
beginselen of voorschriften van het gerechtelijk privaatrecht kunnen
dienen, op welke manier en onder welke vorm zij in het strafvorderingswetboek kunnen opgenomen worden.

(154) Pasin., 1967, Suppl., nr. 11-12, biz. 285.
(155) VAN REEPINGHEN, Ch., Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, Brussel, 1964, biz. 33.
(156) KRINGS, J.E., o.c., biz. 9: ,Hetkwam er niet zozeer op aan de bepalingen van de burgerlijke
rechtspleging als een soort gemeenrecht van de rechtspleging te aanzien ... dan welleemten aan te
vullen".
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II.

HET INSTELLEN VAN DE CIVIELRECHTELIJKE VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER

51. Overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering kan de benadeelde voor de strafrechtbank een
rechtsvordering instellen tot herstel van de schade, door een misdrijf
veroorzaakt.
Deze wettelijke regeling moet in princiepe als restrictief opgevat worden(157).
Als de strafrechter vaststelt dat de burgerlijke rechtsvordering niet steunt
op het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf beslist hij wettelijk dat
de rechtsvordering niet ontvankelijk is (159)Dit zal het geval zijn als men
zich burgerlijk partij stelt voor het misdrijf valse gedingbeslissende eed;
de schade vloeit hier voort uit de overeenkomst, niet uit het misdrijf ( 159).
Anderzijds is het wel zo dat wie louter schade aan de goederen onderging
ingevolge een feit dat als onopzettelijke doding of onopzettelijke slagen of
verwondigen vervolgd wordt, zijn civielrechtelijke rechtsvordering op dit
wanbedrijfmag steunen(160). En als hij rechtstreeks dagvaardt op grond
van de artikelen 419 of 420 Sw. is zijn vordering ontvankelijk en maakt hij
dit wanbedrijf regelmatig aanhangig (161).
De burgerlijke vordering wordt g~voegd bij een reeds bestaande strafvordering ofwel heeft zijzelf voor gevolg de strafvordering meteen in te
stellen. Maar als ze voor de strafrechter gebracht wordt, eist artikel4 dat
ze terzelfdertijd en voor dezelfde rechters vervolgd wordt als de strafvordering(162). M.a.w. de strafrechter is onbevoegd als de burgerlijke
vordering bij hem aanhangig gemaakt wordt op een ogenblik dat hij reeds
over de strafvordering uitspraak gedaan heeft(163).
De civielrechtelijke vordering is slechts ontvankelijk als de strafvordering
ontvankelijk is. Zo kan de civielrechtelijke vordering niet geldig voor de
strafrechter ingesteld worden als de strafvordering op de exceptie van
gewijsde stuit(l64).

(157) Cass., 1 juni 1966, Pas., 1966, I, 1243 en de conclusie van advocaat-generaal P. Mahaux.
(158) Cass., 15 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1151.
(159) Cass., 19 oktober 1977, R.W., 1977-1978, 2507.
(160) Cass., 12januari 1976,Arr. Cass., 1976, 531; Cass., 31 januari 1978,Pas., 1978, I, 626.
(161) Cass., 30 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 881.
(162) Cass., 16 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 825.
(163) Cass., 30 november 1971, Pas., 1972, I, 313.
(164) Cass., 12 februari 1974,Pas., 1974, I, 613- Over de evolutie van de rechtspraakhieromtrent;
zie: Cass., 23 november 1971, Pas., 1972, I, 301 en de noot biz. 303; Cass., 28 juni 1977, Pas.,
.
1977, I, 1103.
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De strafvordering moet voor het vonnisgerecht kunnen gebracht worden
om het behandelen van de burgerlijke vordering aldaar mogelijk te maken.
Als men zich regelmatig burgerlijke partij stelt voor de onderzoeksrechter
maar de strafvordering vervalt v66r de regeling van de rechtspleging, b. v.
door verjaring of door de dood van de verdachte, kan de burgerlijke
vordering onmogelijk voor het vonnisgerecht gebracht worden; men is dan
op de burgerlijke rechters aangewezen.
Is echter de burgerlijke vordering regelmatig aanhangig gemaakt bij het
vonnisgerecht, dan blijft de strafrechter bevoegd om erover uitspraak te
doen ook al heeft hij niet meer over de strafvordering te oordelen. Dat kan
het geval zijn, na verval van de strafvordering, ofwel omdat er slechts op
burgerlijk gebied een rechtsmiddel aangewend werd of nog omdat er op
strafgebied een eindbeslissing tussenkwam terwijl op burgerlijk gebied
enkel een beslissing alvorens recht te doen geveld werd.

III. , ,ELECTA UNA VIA NON DATUR RECURSUS AD ALTERAM''
52. Deze rechtspreuk, die als zodanig in geen wettekst geschreven staat,
werd vroeger met alle strengheid toegepast. Hierin kwam een belangrijke
ommekeer met het cassatiearrest van 27 mei 1943 dat in de Pasicrisie
vergezeld was van een belangrijke noot van de procureur-generaal Leon
Comil (165).
Hierin werd als principe gesteld dat het gelijktijdig of opeenvolgend
instellen van de vordering tot herstel van uit een misdrijf voortvloeiende
schade niet beheerst werd door de oude Latijnse rechtspreuk maar uitsluitend door de wettelijke bepalingen inzake exceptie van gewijsde,
litispendentie en samenhang.
Zo werd in het arrest gezegd dat er geen wettelijk bezwaar tegen is dat de
benadeelde voor de strafrechter voor een bepaalde schade vergoeding
vraagt en tevens een proces voor de burgerlijke rechter voert om vergoeding van andere schade te bekomen.
Zo werd later ook beslist dat als de strafrechter de beklaagde veroordeelde
wegens het uitvoeren van niet-toegelaten verbouwingswerken en daarbij
een bepaalde schadevergoeding aan de burgerlijke partij toekende, deze
achteraf nog voor de burgerlijke rechtbank vergoeding mag vragen van
schade die uit hetzelfde misdrijf gesproten is doch een andere juridische
oorzaak had, namelijk burenhinder ( 166).
Bovendien mag de benadeelde, die zich burgerlijke partij stelde voor de
(165) Cass., 27 mei 1943, Pas., 1943, I, 207 met noot L.C.
(166) Rb. Brussel, 13 december 1974, Pas., !975, III, 24.
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strafrechtbank, van het geding afstand doen en, op voorwaarde dat hij
geen afstand van rechtsvordering deed, dezelfde vordering voor de burgerlijke rechtbank aanhangig maken.
De benadeelde die zich eerst tot de burgerlijke rechtbank wendde mag zich
later voor dezelfde schade burgerlijke partij stellen voor de strafrechter;
dat zal eventueel als een stilzwijgende afstand van de eerst ingestelde
rechtsvordering beschouwd worden ( 167).
Dit alles veronderstelt dat er in de eerst ingestelde vordering niet een
uitspraak verleend werd die in de tweede vordering aan de eiser zou
kunnen tegengesteld worden. Zo zal, in geval van vrijspraak door de
strafrechter, de afgewezen burgerlijke partij, die geen hoger beroep instelde, niet dezelfde vordering voor de burgerlijke rechter kunnen brengen
onder voorwendsel dat het openbaar ministerie wei hoger beroep tegen de
vrijspraak instelde en dat in hoger beroep de beklaagde schuldig be von den
werd en veroordeeld. Die veroordeling blijft immers vreemd aan de
belangen van de burgerlijke partij. De benadeelde kan zelfs in zulk geval
geen proces inleiden tegen de verzekeraar van de beklaagde om daarin
voor te houden dat de feiten ten laste van deze laatste toch door het
strafgerecht bewezen verklaard werden. De benadeelde kan immers tegen
de verzekeraar niet meer rechten laten gelden dan tegen de beklaagde
zelf(l68).

IV.

HET STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE, BINDEND VOOR DE BURGERLIJKE
RECHTER

53. De beslissing van de strafrechter over de strafvordering raakt de
openbare orde, geldt erga omnes en is dus bindend voor de burgerlijke
rechter die later moet uitspraak doen over de civielrechtelijke gevolgen
v-an het misdrijf(169).
V ereist wordt daarvoor dater een definitieve eindbeslissing op strafgebied
bestaat en ook dat die beslissing hetzelfde feit betreft als datgene dat aan de
grondslag van de burgerlijke rechtsvordering ligt (170).
(167) Gent, 4 maart 1974, R.W., 1974-1975, 1018.
(168) Cass., 25 mei 1973,R.W., 1973-1974, 473;Pas., 1973, I, 895. -Deverzekeraar-wetzou we1
tegen de beklaagde een vordering kunnen instellen tot terugbetaling van de aan het slachtoffer
uitgekeerde vergoedingen, vermits de strafrechtelijke beslissing aan de verzekeraar-wet, die zich geen
burgerlijke partij stelde, niet tegenstelbaar is (Luik, 19 maart 1973, Pas., 1973, II, 118).
(169) Zie MAHAUX, P., H et rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek, Openingsrede 1971,
blz. 40-47 en de daarin vermelde referenties.
(170) Betwist wordt of de burgerlijke rechter ook gebonden is door de kwalificatie die door de
strafrechterwerd aangehouden, b.v. ofhij schadevergoeding mag toekennen voor arbeidsongeschiktheid als de rechter het misdrijf bewezen verklaarde als inbreuk op art. 398 S. Wb. - Zie Rb. Leuven,
19januari 1977,R.W., 1976-1977,2680.
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De burgerlijke rechter is enkel gebonden door wat zeker en noodzakelijk
door de strafrechter beslist werd (171).
Op de eerste plaats is hij gebonden door het beschikkende gedeelte van de
uitspraak. Wanneer de beklaagde vrijgesproken wordt mag de benadeelde
wegend die inbreuk, zelfs anders gekwalificeerd, geen eis tot schadevergoeding voor een andere rechter brengen(l72). Onrechtstreekse miskenning van het gewijsde wordt ondervangen doordat de burgerlijke
rechter het gezag van het gewijsde ook zou schenden door aan de strafrechterlijke uitspraak een interpretatie te geven die er niet mee verenigbaar
is(173).
Naast het beschikkende gedeelte van de strafrechterlijke uitspraak is de
burgerlijke rechter ook gebonden door de redenen waarop die uitspraak
noodzakelijk gegrond is (174). Als de strafrechter b. v. de beklaagde
vrijspreekt omdat het ongeval op een wei bepaalde plaats voorviel mag de
burgerlijke rechter nadien de vordering tot schadevergoeding niet afwijzen omdat uit ingewonnen inlichtingen zou gebleken zijn dater een zekere
twijfel bestaat nopens de juiste plaats van het ongeval ( 17 5).
Integendeel, wat door de strafrechter niet zeker en noodzakelijk beslist
werd bindt de burgerlijke rechter niet. Zo zal de strafrechtelijke veroordeling van een beklaagde, gesteund op de beschouwing dat een niet-verlichte
vrachtwagen voor hem geen onvoorzienbare hindernis uitmaakte, niet
beletten dat de burgerlijke rechter achteraf toch een oorzakelijk verband
zou erkennen tussen de afwezigheid van verlichting van die vrachtwagen
en het ongeval ( 17 6).
Het principe volgens hetwelk het strafrechtelijk gewijsde bindend is voor
de nadien optredende burgerlijke rechter stelt bijzondere problemen in
verband met de regresvordering van de verzekeraar. In welke mate moet
of mag de burgerlijke rechter uit de uitspraak van de strafrechter afleiden
dat deze de dronkenschap aan het stuur of de alcoholintoxicatie al dan niet

(171) Noot onder Cass., 14 december 1972, Pas., 1973, I, 371; Cass., 8 maart 1973, Pas., 1973, I,
613.
(172) Cass., 25 september 1973, Pas., 1974, I, 72.
(173) Cass., 29 maart 1974, Pas., 1974, I, 781;- Trouwens, ook de strafrecbter die, bij bet
interpreteren van zijn vroegere op de burger1ijke vordering gewezen beslissing, in strijd met art. 793
Ger. W., de recbten zou wijzigen die door de vorige beslissing werden vastgelegd zou ook bet gezag
van bet strafrecbtelijk gewijsde over de burgerlijke vordering schenden (Cass., 10 mei 1977, Pas.,
1977, I, 916). A1s de strafrecbter over de civielrecbte1ijke vordering uitspraak doet en de aansprakelijkheid verdeelt, ge1dt bet principe van die verde1ing ook voor 1atere scbade waarvoor voorbeboud
gemaakt werd (Cass., 16 mei 1977, Pas., 1977, I, 944).
(174) Cass., 10 oktober 1975 en 23 januari 1976, Pas., 1976, I, 171 en 588.
(175) Cass., 20 september 1973, R.W., 1973-1974, 1178.
(176) Cass., 4 februari 1972, Pas., 1972, I, 524.
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als (mede-)oorzaak van het ongeval heeft beschouwd? M.a.w. hoekan de
burgerlijke rechter, om de regresvordering in te willigen ofte verwerpen,
gebonden zijn door het louter feit dat de strafrechter een straf dan wel
verschillende straffen uitsprak voor dronkenschap aan het stuur (en/ of
alcoholintoxicatie) en andere misdrijven die op het ongeval betrekking
hebben?
Het vertrekpunt is dit: als de strafrechter aan een beklaagde verschillende
straffen oplegde enerzijds voor onopzettelijke doding, slagen of verwondingen en anderzijds voor verkeersinbreuken, is de burgerlijke rechter in
principe ertoe gehouden de fout, die de verkeersinbreuken oplevert als
vreemd aan de onopzettelijke doding of letsels te beschouwen(177).
Immers, ware die fout niet vreemd geweest aan dit wanbedrijf, dan had de
strafrechter slechts een straf mogen uitspreken.
Hetzelfde werd aanvaard ingeval de strafrechter twee onderscheidene
straffen uitspreekt voor dronkenschap en verkeersinbreuk. In dit geval zou
de burgerlijke rechter ook het strafrechtelijk gewijsde schenden moest hij
de regresvordering van de verzekeraar tegen de dader van het ongeval
inwilligen (178). Die regresvordering is in zulk geval immers onontvankelij~(l79). Op te merken valt dat het hof van cassatie op dit punt haar
rechtspraak gewijzigd heeft (zie verder).
Hetzelfde principe wordt ook logischerwijze toegepast als de strafrechter
te oordelen heeft over enerzijds onopzettelijke slagen of verwondingen,
anderzijds dronkenschap aan het stuur; legt hij twee verschillende straffen
op dan beslist hij noodzakelijk dat de dronkenschap geen oorzaak was van
het ongeval(l80).
Het principe van het gewijsde geldt even goed ~ngeval de strafrechter,
voor onopzettelijke slagen of verwondingen en voor inbreuk op de wegcode een enkele straf toepaste; de burgerlijke rechter is verplicht aan te
nemen dat de fout van de bijkomende telastlegging (mede-)oorzaak van de
schade is geweest ( 181).
Met deze rechtspraak bleek welke enorme nevengevolgen konden voortvloeien uit de onschuldig-lijkende keuze van de strafrechter die een of
meer straffen oplegde.

· (177) Cass., verenigde kamers, 8 maart 1973, Pas., 1973, I, 631, met conclusie van procureur-generaal Ganshofvan der Meersch;R.W., 1973-1974, 867; Cass., 21 oktober 1976,Arr. Cass., 1977,
225, Pas., 977, I, 225.
(178) Cass., 7 maart 1974, Pas., 1974, I, 697; R. W., 1973-1974, 2145.
(179) Cass., 20 juni 1975, Pas., 1975, I, 1020.
(180) Ook al voegt de rechter hieraan toe dat de foul van de beklaagde de enige oorzaak is van het
ongeval (Cass., 21 mei 1976, Pas., 1976, I, 1005).
(181) Cass., 19 november 1976, Pas., 1977, I, 307.

72

Men kwam tot de enigzins verrassende maar zeer begrijpelijke vaststelling
dat beklaagden die voor de strafrechter vervolgd werden voor onopzettelijke letsels en voor dronkenschap, aandrongen op twee straffen liever
dan een, om later te ontkomen aan de greep van de regresvordering. De
juridische logica eiste dat de strafrechter op conclusies in die zin niet
hoefde te antwoorden als hij een strafuitsprak. Uit strafrechtelijk oogpunt
bekeken is de beklaagde zonder belang als hij twee straffen vraagt en er
maar een krijgt. Zoekt hij een cassatiemiddel in het feit dat er op zijn
conclusie niet geantwoord werd, dan moest het middel, wegens gebrek
aan belang, onontvankelijk verklaard worden. Dat gebeurde dan ook, kort
en goed, met een cassatiearrest van 6 januari 1976(182).
Maar het hof heeft zich nadien laten bewegen door gevoelens van menselijkheid en sociaal begrip die de nuchtere juridische redenering overwonnen hebben. Het is op zijn rechtspraak teruggekomen. Met een arrest
van 6 maart 1979 heeft het beslist dat de rechter moet antwoorden op
conclusies van de beklaagde die vervolgd wordt voor verkeersinbreuken
en alcoholintoxicatie aan het stuur en die, met omstandige opgave van
redenen, aanvoert dat onderscheidene straffen daarvoor moesten opgelegd
worden. Als de rechter niet op die conclusies antwoordt is het cassatiemiddel, dat uit het gebrek aan motivering afgeleid wordt, ontvankelijk(183).
Bij het beoordelen van de bindende kracht, voor de burgerlijke rechter,
van de beslissing op strafgebied, die hetzij een hetzij meerdere straffen
oplegde, kwam men tot de bevinding dat de strafrechter soms wel twee
verschillende straffen uitsprak maar anderzijds toch - uitdrukkelijk of
impliciet - aanvaardde dat de dronkenschap de oorzaak of een van de
oorzaken van de onopzettelijke letsels uitmaakte. Door zulke uitspraak,
die een tegenstrijdigheid in zich sluit, kan de burgerlijke rechter noch in de
ene noch in de andere zin gebonden zijn(184).
Men kan het zelfs zo voorstellen: als de strafrechter voor onopzettelijke
slagen en dronkenschap twee verschillende straffen uitspreekt maar anderzijds toch vaststelt dat de dronkenschap oorzaak van de letsels geweest
is, zou de burgerlijke rechter de bewij skracht van het strafvonnis schenden
als hij zou aannemen dat de strafrechter ,zeker en noodzakelijk" heeft

(182) Cass., 6 januari 1976, Arr. Cass., 1976, 525.
(183) Dit nog onuitgegeven arrest van 6 maart 1979 vindt enige steun in een noot R.H. onder Cass.,
21 mei 1951, Pas., 1951, I, 636.
(184) Cass., 13 april 1973,Pas., 1973, I, 785;R.W., 1973-1974,871. Dergelijke tegenstijdigheden
leiden trouwens op !outer strafrechtelijk gebied, tot vernietiging van de beslissing overeenkomstig art.
441 W.Sv. (Cass., 9 december 1974, Pas., 1975, I, 382).

73

beslist dat er geen oorzakelijk verband tussen de twee inbreuken bestaat (185).
Het hof van cassatie is nochtans voorzichtig alvorens tot tegenstrijdigheid
in het strafvonnis te besluiten. Het heeft aangenomen dater geen tegenstrijdigheid bestaat als de rechter de abnormale bewegingen van het
voertuig als een teken van dronkenschap beschouwt maar toch twee
afzonderlijke straffen uitspreekt en zodoende niet aanneemt dat de dronkenschap medeoorzaak zou zijn van het ongeval(186).
In verband met het beoordelen van de uitspraak over de strafvordering
werd bovendien nog een subtiel onderscheid gemaakt.
Aanvaard wordt dat de strafrechter er wei van uitgaat dat de dronkenschap
een causaal verband vertoont met het ongeval maar toch twee onderscheidene straffen oplegt voor onopzettelijke letsels en dronkenschap aan
het stuur, wanneer hij vaststelt dater zich in het sturen onder invloed een
onderbreking heeft voorgedaan en dat de beklaagde na die onderbreking
het stuur opnieuw in handen nam en het ongeval veroorzaakte. De afzonderlijke straf voor dronkenschap kan dan slaan op de eerste fase en toch
kan de dronkenschap nog een rol gespeeld hebben in het tot stand komen
van het ongeval. Men gaat zelfs zo ver dat, als dit alles niet expliciet
gezegd wordt in het strafvonnis, de burgerlijke rechter het nog altij~ kan
vaststellen ( 187).
Tenslotte is er nog een belangrijke precisering in de rechtspraak gekomen.
Als de strafrechter moet uitspraak doen over verschillende misdrijven,
waaronder een inbreuk op artikel 419 of 420 Sw., is hij, door de aard zelf
van dit wanbedrijf, gedwongen zich uit te spreken over de gevolgen van de
onvoorzichtigheid, anders gezegd over de oorzaak van de letsels en de
schade in het algemeen. Dat is niet het geval als het een vervolging betreft
wegens, enerzijds, inbreuk op de we geode, anderzijds, dronkenschap aan
het stuur en/of alcoholische intoxicatie. Als de rechter dan twee verschillende straffen oplegt, spreekt hij zich daarmee niet uit over de schade, nog
minder over de oorzaak ervan. De burgerlijke rechter mag dan gerust
aannemen dat de fouten weliswaar onderscheiden zijn maar toch allebei
noodzakelijk en rechtstreeks de schade veroorzaakt hebben. Niets belet de

(185) Cass., 3 maart 1977, Pas., 1977, I, 715.
(186) Cass., 2 april1976, Pas., 1Q76, I, 849. Het arrest neemt dus aan dat met twee straffen op te
leggen de strafrechter ondubbelzinnig beslist had dat de dronkenschap geen oorzaak van het ongeval
geweest was. De regresvordering moest dus noodzakelijk afgewezen worden. Het was wei een
.delikate vraag of die beslissing verzoenbaar was met de beschouwing dat de abnormale bewegingen
aan dronkenschap te wijten waren. Voormeld arrest werd gewezen op andersluidende conclusie van
advocaat-generaal Tillekaerts.
(187) Cass., 13 september 1974, Arr. Cass., 1975, 49.
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burgerlijke rechter de regresvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren (188). Integendeel, de burgerlijke rechter, die later zou zeggen dat de
strafrechter zeker en noodzakelijk beslist heeft dat de dronkenschap of
intoxicatie geen oorzaak van het ongeval was, zou de bewijskracht van de
strafrechtelijke uitspraak en haar gezag van gewijsde schenden(189).
lndien de aldus geschetste rechtspraak streng en hard mocht lijken moet
men toch vaststellen dat ze vrij onafwendbaar en onverbiddelijk voortvloeit uit het principe zelfvan het strafrechtelijk gewijsde, dat erga omnes
geldt. De hevige controversen(l90) rond dit probleem leiden eerder naar
de wetgever dan naar het gerecht.
V. , ,LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT''
54. Dat de burgerlijke rechter, bij wie een vordering tot vergoeding van
de uit een misdrijf voortvloeiende schade gebracht wordt, moet rekening
houden met hetgeen de strafrechter nopens dat misdrijf besliste heeft als
corollarium dat de burgerlijke rechter zal moeten wachten tot de strafrechter uitspraak gedaan heeft.
Artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het wetboek van strafvordering
verduidelijkt dit beginsel met te zeggen dat die burgerlijke rechtsvordering
geschorst wordt zolang niet definitief beslist is over de strafvordering die
v66r of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld.
De burgerlijke rechter moet dus slechts wachten op de uitslag van een
effectief (niet een eventueel) strafproces.
Hij moet slechts zijn eindbeslissing schorsen. Dagvaarding, voorlopige
maatregelen, vonnissen alvorens recht te doen zijn niet verboden. De
burgerlijke rechter mag onderzoeksmaatregelen bevelen alvorens over de
strafvordering beslist is ( 191).
De verplichting tot schorsen bestaat slechts voor zover aan de strafrechter
de beslissing opgedragen is over punten die gemeen zijn aan de strafvordering en de burgerlijke vordering op zulke wijze dater een gevaar van
strijdigheid bestaat(192). De regel ,Le criminel tient le civil en etat"
werd precies gesteld omdat het strafvonnis gezag van gewijsde heeft

(188) Cass., 15 januari 1976, Arr. Cass., 1976, 572; Pas., 1976, I, 550 (met de andersluidende
conclusie van de procureur-generaal Delange); J.T., 10 april1976, biz. 264.
(189) Cass., 27 januari en 5 mei 1978, Pas., 1978, I, 617 en 1018.
( 190) Zie o. a. VANQUICKENBORNE, M., De aftonderlijke bestraffing van de alkoholintoxicatie in het
verkeer en de regresvordering van de verzekeraar: een terugblik, R. W., 1975-1976, 465-478.
(191) Cass., 13 februari 1978, Arr. Cass., 1978, 701; Pas., 1978, I, 682.
(192) Cass., 22 mei 1975, Pas., 1975, I, 908.
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aangaande de punten die aan de strafvordering en aan de burgerlijke
rechtsvordering gemeen zijn ( 193).
Er valt op te merken dat, volgens de tekst zelfvan voormeld artikel4, de
burgerlijke rechter zijn beslissing moet opschorten niet aileen totdat de
strafrechter uitspraak gedaan heeft maar totdat deze uitspraak kracht van
gewijsde verkregen heeft(194).

VI.

HET PREJUDICIEEL GESCHIL(195)

55. Men spreekt slechts van prejudicieel geschil in de eigenlijke zin van
het woord wanneer het oplossen van een voorafgaande vraag wettelijk aan
de strafrechter onttrokken wordt en deze op de oplossing van die voorafgaande vraag door de bevoegde rechter moet wachten om zelf uitspraak te
doen.
Dit 'is grote uitzondering want in principe is de strafrechter bevoegd om
zelf alle prealabele vragen op te lossen, b.v. eigendomsbetwisting in een
vervolging voor diefstal, vaststellen van de staat van faillissement bij
vervolging voor bankbreuk ( 196), betwisting nopens het bestaan van een
geldig huwelijk bij vervolging voor overspel of dub bel huwelijk, betwisting nopens afstamming voor toepassing van artikelen 372, 395, 410 e. a.
Sw. De regel is : iudex actionis, iudex exception is.
Zeer uitzonderlijk zal de strafrechter, bij het behandelen van de voorafgaande vraag van burgerlijke aard, de bewijsregelen van het burgerlijk
recht moeten in acht nemen, namelijk als het vervolgde misdrijf verb and
houdt met een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend wordt of
waarvan de uitlegging betwist wordt (art. 16 eerste lid voorafgaande
Titel)(197).
Artikelen 16, tweede lid, en 17 van de voorafgaande titel voorzien twee
prejudiciele geschillen.

(193) Cass., 13 februari 1978, gecit.
(194) Cass., 26 mei 1972, J.T., 1973, 26.
(195) Zie: Du JARDIN, J., De prejudicii!le geschillen in strafzaken, in ,Recht in Beweging", biz.
433-443.
(196) Bij vervolging wegens bankbreuk is de strafrechter niet gebonden door de beslissing van de
rechtbank van koophandel die de betrokkene in staat van faillissement verklaart. Het is omgekeerd: de
strafrechter moet zelf de staat van faillissement vastste!Jen en het volstaat zelfs niet dat hij daarvoor
naar een zelfs definitief vonnis (van de rechtbank van koophandel) zou verwijzen (Cass., 7 oktober
1975, Pas., 1976, I, 154). De strafvordering wegens bankbreuk is dus onafhankelijk van de
faillietverklaring door de rechtbank van koophandel (Cass., 13 december 1977, Pas., 1978, I, 421).
(197) Zie b.v. Cass., 27 september 1976, Pas., 1977, I, 109; Cass., 5 oktober 1977, Pas., 1978, I,
148.
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1. Betwisting over de echtheid van een geschrift
56. Wanneer het misdrijf verb and houdt met het bestaan of de interpretatie van een overeenkomst die betwist wordt en het bewijs afhangt van een
geschrift dat ontkend wordt door hem tegen wie het is aangevoerd, wordt
het onderzoek naar de echtheid van het geschrift voor de burgerlijke
rechter bevolen.
Het geval is niet zo frekwent. Er is meer bepaald geen prejudicieel geschil
als het betwiste geschrift het voorwerp van het misdrijf zelf uitmaakt, b. v.
inzake valsheid in geschriften.

2. Betwisting nopens een onroerend zakelijk recht
57. Om een prejudicieel geschil te hebben moet de beklaagde een onroerend zakelijk recht inroepen (b. v. eigendomsrecht, erfdienstbaarheid).
Dit wordt strikt opgevat. Als de beklaagde vervolgd wordt we gens inbreuk
op artikel 552/6° Sw. (onwettige overgang over andermans grond) en
eenvoudig betwist dat de klager eigenaar van de grond zou zijn, - doch
zonder te beweren dat hijzelf eigenaar is,- bestaat er geen prejudicieel
geschil en doet de strafrechter zonder bezwaar zelf uitspraak over de
betwisting (198). Inderdaad, hij , beroept" zich niet op een onroerend
zakelijk recht, zoals artikel 17 vereist.
Het is bovendien nodig dat de vervolgde persoon het geschil opwerpt. De
rechter doet het niet ambtshalve.
De ingeroepen exceptie moet gegrond zijn op een deugdelijk schijnende
titel of op welbepaalde feiten van bezit.
Deze titel of feiten moeten van aard zijn om aan het vervolgde feit het
karakter van misdrijf volledig te ontnemen.
De strafrechter kan natuurlijk dadelijk overtuigd zijn dater geen misdrijf is
en de beklaagde vrijspreken. Dan is er geen voorafgaandelijk op te lossen
geschil meer.
Anders moet de strafrechter ofwel het prejudicieel geschil verwerpen
omdat het op geen precieze titel of feiten steunt, die het feit elk karakter
van misdrijf ontnemen, ofwel het geschil aannemen en de zaak naar de
burgerlijke rechter verwijzen. Zelf mag hij zich met het beslechten van het
burgerlijk geschil niet inlaten ( 199).

(198) Cass., 7 oktober 1974, Pas., 1975, I, 159.
(199) Cass., 21juni 1976,Arr. Cass., 1976, 1181,Pas., 1976, I, 1145, In dezelfde zaakis een nieuw
cassatiearrest van 28 juni 1978 nodig geweest om hetze1fde principe te herha1en (Arr. Cass., 1978,
1269).
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De verplichting om het aangenomen prejudicieel geschil voor de burgerlijke rechter te brengen, berust normaal op de beklaagde, die het
ingeroepen heeft. De strafrechter kan hem van die verplichting vrijstellen.
Zo niet wordt een termijn van ten hoogste twee maand bepaald om de zaak
bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken.
Men kan begrijpen dat men de bestaande regeling inzake prejudiciele
geschillen als een anachronisme beschouwt en voor de afschaffing ervan
pleit (200).

(200) Du JARDIN, J., o.c., biz. 441. Terecht maakt deze auteur voorbehoud voor hetgeen wij als
oneigenlijke prejudicitile geschillen zouden bestempelen, namelijk wanneer de beslissing van de
strafrechter afhankelijk is van hetzij een administratiefrechtelijke beslissing, hetzij van de uitlegging
door een intemationaal orgaan.
Men mag ook niet verwarren met analoge toestanden, waarin soms wei eens van prejudicieel geschil
gesproken wordt, b. v. een betwisting nopens de afstamming- en meteen de nationaliteit- van een
persoon wiens uitlevering gevraagd wordt (zie Cass., 29 juni 1973,J.T., 13 oktober 1973, biz. 567).
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