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!RRESTEN V!N HET HOF VAN VERBREKING
NEDERLANDSCHE TEKSTEN

JAARGANG 1945

25 September 1944.

26 KAMER. -

REGELING VAN RECHTSGEBIED. STRAFZAKEN VERZOEKSCHRIFT GESTEUND
OP HET FEIT DAT VERSCHILLENDE MISDRIJVEN,
GEVONNIST DOOR AFZONDERLIJKE RECHTBANKEi'\, Y66R EENZELFDE RECHTR.MACH'f HADDEN

MOETEN {•ERVOLGD WORDEN OMDAT ZIJ DE
UITVOERING WAREN VAN EEN EN HETZELFDE
MISDADIG
OPZET.
VEROORDEELING
IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. PUBLIEKE
\'ORDERING EN BURGERLIJKE VORDERING DEFINITIEF VERY(\LLEN VERZOEKSCHRIFT ZONDER VOORWERP.

Is zonrler voo·rwe1·p het verzoelcsch1'ift tot
regeling van rechtsgebied gegrond op
het Jeit dat misd1"ijven, die door verschillende rechtbanken gevonnist we1'den, v661' eenzelfde rechtsm•wht hadden
moeten ve1·volgd wm·den wegens het
bestaan van eenzelfde misda(lig inzicht,
dan wannee1· de in het ve1·zoekschritt
vermelde veroordeelingen allen in k1·acht
van gewijscle zijn gegaan en dat dtie·nvol{lens de publielce- zoowel als de b~w
ge1·lijlce vordering definitiet verv.allen
is.

rechtsmacht hadclen moeten vervolgd worden; dat hij, bijgevolg, de verbreking
vraagt van al de gewezen beslissingen, en,
bij regeling van rechtsgebied, de verwijzing van al de zaken naar de correctioneele rechtbank te Leuven;
Overwegende dat een regeling van
·rechtsgebied slechts mogelijk is wanneer
nog over een betwisting rnoet uitspraak
gedaan worden;
Overwegencle dat, volgens llet verzoekschrift, al de er in vermelde veroordeelingen in kracllt van gewijsde gegaan zijn;
dat de publieke vordering en de burgerlijke vordering dus de:finitief vervallen
zijn;
Waaruit volgt dat het verzoekschrift
zonder voorwerp is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt het
verzoekscllrift; veroordeelt den verzoeker.
tot de kosten.
25 September 1944. - 26 kamer. - Voo1·zittc1·_. H. Hodi.lm, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Geli.ilcluiclende concWsie, H. Raoul
Hayoit de Term~ourt, advocaat generaal.

(DAENEN.)
ARREST.

Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied op de griffie neergelegd
op 14 Maart 1944;
0Yerwegende dat de aanlegger in dat
verzoekschrift vertoogt dat hij door de
Hoven van beroep te Luik en te Brussel, en
door de correctioneele rechtbank te Leuven, wegens talrijke feiten van oplichting
en van misbruik van vertrouwen veroordeeld werd tot gevangenisstraffen en geldboeten en tot schadevergoeding; dat liij
staande 'houdt dat die feiten een enkel
wanbedrijf uitmaken, daar ze de uitvoering .zijn van een en hetzelfde misdadig
opzet; dat, althans, al die feiten met elkander verlmocht zijn, en v66r Eenzelfde
VERBR.,

1945. -
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26 KAMER. lVIIDDELEN

25 September 1944.

TOT

VERBREKING.

STRAFZAKEN.- VOORZIENING TEGEN EEN
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP. MIDDEL GESTEUND OP ONREGELMATIGHEDEN IN HET
REQUISITORIUM DAT DE BESOHIKKING VAN
VERWIJZING NAAR DE OORREOTIONEELE RECHTBANK VOORAFGING. GEEN VOORZIENING
TEGEN DEZE BESCHIKKING. J\IIIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.

ls niet ontvanlcelijk als {lrondslag van een
voo1·ziening ~titsl~titencl ge1·icht tegen een
. arrest vctn het H of van beroep dat een
e;Eceptie van onbevoegdheid ve1·werpt,
het midclel geste1tnd op de om·e_qelmatigheid van het requis·itor-i·um dat de
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23 Aug·ustus 1919 aan te duiclen, zonder
clubbelzinnigheicl beslist heeft dat al .cle
gronden van het requisitorium door haar
(NOHTIEH EN CONSOHn~N.)
waren aangenomen zoowel wat de oinscllrijving cler feiten als wat .het bestann
AHHEST.
van verzachtencle omstancligheclen betreft ·
Gelet op llet bestreden arrest op 18 JaDat claaruit volgt clat het midclel niet
nuari 1944 cloor llet Hof van beroep te lmn aangenomen worden;
Gent gewezeri :
'
Over het tweecle middel : schending van
I. W at de voorziening van Constant
artikelen 25, 29, 30, 66, 67, 78, 79, 99, 100,
N artier betreft :
101; 103 en 101 van de Gromlwet; m'tiOver llet eerste 'middel : scllending van kel 261 van het Strafwetboek, artikelen 9,
artikelen 7, 8, !l, 97 en 98 van de Groncl- 22, 28, 61, 127 van het W etboek van Strafwet; artikelen 1, 7 en 196 van het Straf- vorclering, artikel 3;) van het decreet van
wetboek; artikelen 61, 127, 133, 17!}, 217 H De~cmber 1810; artikel 17, 13 i, 150.
tot 231 van llet W etboek van Strafvorcle- 152, 174, 186, 188, 190, 191, 203, 205 .en 211
riilg; artikel 7 der wet van 2{) April 1810 ; cler wet van18 Juni 1869; artikel 6 der wet
artikel 3 der wet van 23 Oogst 1919; van 31 Juli 1920; § IV, der wet van 3 .Ta§ 15 van llet eenig artikel der wet
l'lUll'i Hl25, artikel 1 cler wet van 5 Maart
van 25 October 1919, gewijzigcl cloor arti- 1935; artikel 2 cler besluitwet van 6 Nokel 1 der wet van 22 Juli 1927 en vember 193!}; artikel 5 der wet van 10 Mei
artikel 1 van het koninklijk besluit n'" 258 1940; artikel 1 van het besluit van den
van 24 Maart 1936, en· artikel 1 der wet secretaris-generaal van het ministerie van
van 18 Oogst 1928, in zooverre llet Hof .van
justitie van 20 December 1940 en van rle
beroep beslist heeft dat de verzaclltende rang·Ujsten cler rechtbanken van eersten
omstandiglleden, clie niet uitgedrukt wer- aanleg te Kortrijk en te Oudenaarcle
den in tle bescllikking cloor cle rtwclkamer
alsinelle cle tabels van de arch~ der advoder reclltbank vnn eersten aanleg te caten in beicle arrondissementen, in zooKortrijk verleend in datum 17 April 1943, ver het Hof van beroep beslist heeft clat
maar in de vordering van den beer procu- cle beschikking door de raadkamer cler
reur des konings van 14 April 1943, moe, rechtbank van eersten aanleg te Kortrijk
ten geacllt worden door cle. raadkamer te g·ewezen op 17 April 1!l43, wat hare motizijn overgenomen, omdat in llaar bescllil~: veering betreft omtrent cle verzachtencle
king de zinsnecle voorlwmt : « Ter zake en omstnncligheclen, moet worden a nngevuld
op cle gTonclen als in vorenstaunde vorcle- door de vorclering van clen heer procurei1r
ring van den procureur des konings om- des konings te Kortrijk, onclerteekencl op
sclueven ll, terwijl aan de verplicllting tot 14 April 1943, terwijl cle.ze akte het handmotiveering slechts voldaan wordt wan- teeken niet clraagt van clen heer procureur
neer de recllter zelf, in den tekst zijner des konings, noch van een substitunt, een
beslissing, cle redenen opg·eeft om dewelke bijgevoegd substitunt of een advocaat ov
llij in een bepaalden zin uitspreekt, en de de tabel der orcl e ingeschreven en door den
llier gellekelcle beschikking met geen procureur des konings, mits toelating van
woord te kennen geeft of de alleenzeteden minister van ju:stitie, tijdelijk als
lende rechter cle meening van clen heer
substituut opg·eroepen, nocll oak van een
procureur des konings deelde omtrent het recllter, een bijgevoegd rechter of een
hestaan van cle in zijn vorclering aange- vlaatsvervangencl rechter in de reclltbank
llaalde verzachtencle omstuncligheclen of · van eersten aanleg te Kortrijk, door de
aHeen omtrent cle omscllrijving cler feiten
rechtbank aangeduicl om het openbaar
en het voorhanden zijn van voldoende ministerie :wn ar te nemen, maar van den
bezwaren, zoodat, de bescllikldng nietig heer Gerniers, advocaat ingeschreven np
zijncle ten opzichte cl er niet uitgeclrukte de tabel cler orcle te Oudenaarde en plaatsverzachtencle omstancligheclen, de boet- vervangend rechter in cle rechtbank vnn
straffelijke rechtbank en na haar de
eersten aanleg van clit arrondissement :
Overwegencle clat het micldel de regelboetstraffelijke kamer van het Hof van
beroep geen kennis kondcn nenu:n van de
matigheid betwist van het requisitorinm
misdaad en het ennede verknocllt wanbe- clat. de beschilddng van verwijzing naar
drijf a an vertooncler ten laste gel egcl ;
de correctioneele rechtbank is voorafOverwegende dat cle beschikking, door g·eg·nan;
er op te wijzen dat ze « ter zake en qp cle
Overwegende dat, daar die beschikking
gTonden als in vorensta:1ncle. vorclering ll
door geen voorziening bestreclen is, het
naar de correctioneele rechtbank ver- midclel niet ontvankelijk is;
wees, en door artikel 3 van de wet del.
En overwegencle dat cle substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormeit werden nageleefcl en dat ce
(1) Verbr., 10 Januari 1944 (Bull. en PAsrc.,
uitgesproken veroorcleelingen overeenkom1941', I, 150) en nota.
stig de wet zijn ;
beschUclC'inu vnn ve·rwtJZtng doo1·
mnclknmer yewezen voomfging (1).
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II. Wat de voorzieningen betreft van
Antoine Beyaert, Andrea Beyaert, Henri
Rolant, Arthur De ·Pauw, Leonm·d Balcaen, :Michel Staelens :
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
-rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
III. Wat de voorzieningen betreft van
Marcel Van Den Hencle, Arthm Staelens
en ·werner-Louis De Pauw :
Overwegende dat de voorziening van
Marcel Van Den Hende del. 25 Januari
1944 en de voorzieningen van Arthur Staelens en Werner De Pauw del. 27 Januari
1944 tegen het arrest dat op 18 Januari
1944 jegens hen bij verstek gewezen werd
niet ontvankelijk zijn da ar ze werden
ingecliend wanneer het arrest tij micldel
van verzet nog kon bestreden worden ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroonleelt de aauleggers
tot de kosten.
25 September 1944.- ze kamer. - T1oorzitte1·, H. HocUim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - T1e1·sla,qgeve1·, H. Bail. Gelijlcluirlenrle concl~tsie, Ram1l Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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25 September 1944.

DELASTING OP DE INKOMS'l'EN. ~IOBILIENTAXE OP IJE INKO:MSTEN VAN OBLIGATIES. "--'- VERVREEMDING VAN DE OBLIGATIES
VOOR DEN VER.VALDAG VAN EEN INTERESTCOUPON. TAXE OP DEZE INTERESTEN 'l'EN LASTE
VAN HODDER VAN DE OBLIGATIE OP DEN VERVALDAG.

Wanneer cle eigen(titl' van een 'obUgatie
aan tooncle1· cle.:ze verv·reenult v66r
(le1t ve·rvald,ng van de interestcoupon,
wonlt rloo·r de -wet de rnobi/.ii5ntaxe 011
dezen interest ten lctste geleg(l van rlen
hO'lt(ler van de Obligatie 01J bedoel(lCn
ve·1·valclag, well'e oo k de . tu.sschen part-ijen ,qesloten overeenlcomsten wezen (1).

(Wetten op de inkomstenbelastingen,
geordend den 12 September 1936, art. 14
en :ll.)
T.

SOCHl:'DE

(BEHEER- VAN FINANCIEN,
INDUSTRIELLE DE LA CELLULOSE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest on 5 Mei
1942 door het Hof van beroep tc Gent

gewezen;
(1) Zie verbr., 17 Juni en 2 De,C"ember 1942
(Bull. en PASIC., 1942, I, 153 en 300).
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Over het eenig middel tot verbreking :
schelJ(ling van urtikelen 97 en 112 van (le
Grondwet van artikelen 21 en 52, §§ 1
en 3, der wetten betreffende de belastingen
op de inkomsten, samengescllakelcl bij
koninklijk besluit van 12 September 1936,
en, bij wijze van gevolg, van artikelen 1,
2, 6 en 8 der wet van 17 Juni 1!l38 tot
wederinvoering der nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest de
herziening beveelt Ller betwiste aanslagen
in dezen zin clat van de belastbare bestancldeelen een bedrag van fr. 3.46.883,01
c1lent afgetrokken en zulks om reclen dat
bedoelcle som van fr. 346.883,01, zijnde het
in den loop van het jaar 1937 geincasseercle en geboekte bedrag :van eeu prorata van renten voortkomenc1e vari obligatien die hetzelfde j aar door de verwerende veunootschap .werden verkocht,
client aangezien als een bestendig reeds
belast inkomen in den zin van voormeld
artikel 52, dan wanneer krachtens -§ 1
van gezegd artik,el 52 van de reeds aangeslagen inkomsten van een bepaald boekjaar slechts die inkornsten mogen afgetrokken worden welke 1'eeds aangeslagen
werden in · hoofcle van· denzelfclen belastingplichtige, en het bestreden arrest aldus deze bepaling geschonden heeft door
toe te Iaten intresten af te trekken welke
in lloofde van den belastingplichtige niet
waren aangeslagen gew2est :
Overwegende dat, luidens artikel 52,
alinea 1, der samengescllakelde wetten op
de inkomstenbelastingen, de aftrekking
van de reeds aangeslagen inkomsten
slecht;s toegelaten is op voorwaarde dat ze
reeds aangeslagen werden in hoofde van
denzelfden belastingplich tige ;
Dat, luidims artikel 21 derzelfde wetten,
llet de toekenning of de betaalbflarstelling
van de inkomsten is welke _het verschuldigd zijn van de mobilienbelasting medebrengt; dat, bijgevolg, deze belasting verschuldigd is door hem die op het oogenblik waarop de inkomsten toegekend of
betaalbaar gestelcl worden, de eigenaar er
van is;
Dat hieruit volgt dat, ingeval de eigenaar van een obligatie aan toonder die
obligatie vervreemdt v66r den vervaldag
van het clividendbewijs, de op den vervaldag op deze intresten verschuldigde mobilH~nbelasting door ·de wet ten laste gelegd worclt van den holTder van de
obligatie op ·gezegden vervaldag en den
vroegeren houder niet treft, welke ook
de tusschen partijen gesloten overeenkomsten wezen;
Overwegende dat, door te beslissen dat
in de zaak het bedrag der dividendbewijzen- dividenden welke op den dag van den
afstancl cler obligatH~n nog niet vervallen
waren - in hoofde van de verwerende
vennootschap een reeds aangeslagen inkomst uitmaakte, het bestreden arrest de
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In het middel

aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat ouderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melding er van zal g·emaakt worden op den kant van de vernietigcle
beslissing; veroorcleelt de verwerende partij tot de kosten ; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
25 September 1944. - 2° kamer. - Voorzitter, H. HodUm, raadsheer waarnemend
voor.zitter. - Ve1·slagueve1·, H. Louveau:s:.
- Gelijltlniclencle concl~~sie, H. Hayoit de
Termicourt, aclvocaat generaal.
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28 September 1944.

ARBEIDSONGEVAL. - HERZU:NING. VERTREKPUNT VAN DEN TERMIJN GESTELD
VOOR DE HERZIENING. - FJINDBESLISSING. BEGRIP.
Het einrl·vonnis clat het vertnlczmnt vo·rmt
van cler~ tennihr- van cl·rie jaa1· uestelcl
1!oo·r· rle he·rzieitinu rle·r vergoerlina toegelcenrl b·ij a?·beirlsonuevallpt is clie besliss·inu vwn den rechter wellce cu~n den
oorBZH"onlcelijlcen aanleg een ein(Te steU
met cle uegevens te bezJalen tot het
berelccnen van rle vergoerlingen die wegens c~?·beirlsonbelcwaamhehl aan het
slnchtojfe·r verscht~lfli.rJrl ·is op rlen aau
van het vonnis. Het feU flat cUt vonnis
cle ve·ruoerling slechts ten pmv·isioneelen
titel toe/cent orn reflen flat rle wonfle
niet ueconsoUrleenl is en den aanleggm·
ozJleut zich ann een nie1tw .IJenee~knn
rlig onrle·rzoelc te onrlenve1pen binnen
het janr te rekenen 'vnnnf z·ljn ·uitspnwk, ontneemt niet nwn het vonnis
het · karalcter ·van einrlbeslissinu (1).

(Samengeschakelde wetteii van 28 September 1931, _artikel 28.)
(DIGN

TANDT, T. ZWITSERSCHE VERZEKERINGSVENNOOTSCHAP CC LA WINTEBTHUR >>.)
ARREST.

Gehoord raadsi1eer Louveaux in zijn
verslag en op de conclusie van den heer
Raoul Hayoit cle Termicourt, advocaat
generaal;
Gelet op het bestreden vonnis op 25 Mei
1940 gewezen door de rechtbank van eersten aanleg te Brussel zetelende in graacl
van beroep;
Over het eenig middel : schending van
(1) Zie verbr., 16 Januari 1936 (Bull. en
PAsrc., 1936, I, 121); 6 ~;laart 1930 (ibid., 1930,
I, 143), conclusie van het open baar ministerie
(ibid., 1930, I, 152 en 153).

artikelen 1, 2 en in 't bijzoncler 28 van de
wetten op de arbeidsongevallen zooals ze
samengeschakeld werden ·door koninlilijk
besluit van 28 September 1931;
Doordat het bestreden vonnis, om de
vordering tot herziening van den aanlegger
verjaarcl te verklaren omdat ze niet
binnen den wettelijken tijd van clrie jaar
werd ingesteld, aan het vonnis, dat op
26 Juni 1934 door het vredegerecht tusschen partijen wercl g·ewezen, het karakter van eindbeslissing heeft toegekencl,
clan wanneer het aan den oorspl'onkelijken
aanleg geen eincle stelt, vermits ltet vaststelt dat de consolidatie van de letsels
van den aanlegger uiet verkregen is, het
beslist dat cle . verwerende verzekeringsmaatschappi.i slechts gehouden is dagelijksche vergoedingen te betalen, en de noodzakelijkheid van een nieuw cleskunclig onclerzoek voorziet binnen een jaar, en, bijgevolg, geweigerd heeft aileen als eindbeslissing te beschouwen het vonnis clat ov
26 Februari 1936 door dezelfde rE'chtbank
in de zaait gewezen wercl, en dat de be·
stendige werkonbekwaamheid, den datum van de consolidatie der letsels en de
jaarlijksche vergoeding welke aan het
slachtoffer toekomt bepaalt :
Overwegende dat de termijn van drie
jaar aan den aanlegger in herziening toegestaan loopt te rekenen vanaf l::et tusschen 11artijen aangegaan akkoord of vanaf het eindvonnis;
Overweg·ende dat de oorspronkelijke
aanleg tot voorwerp heeft: 1 o te beslissen
of het slachtoffer of zijn rechtllebbenden
cle wettelijke verg·oeclingen mogen eiscllen;
2° in voorkomend geval, cle dementen te
be1mlen welke de berekening van die vergoecling~n toelaten; clat het einclvonnis,.volgens cle bijzonclere beteekenis welke de
wetten op de arbeiclsongevallen, samengeordencl door het koninklijk besluit del.
28 September J!}31, aan dat woonl geven,
- die beslissing van den rechter is welke
a an de->..1 oorspronkelijken aanleg een eincle
stelt door cle ele1nenten te bepalen tot het
berekenen van de vergoeclingen welke wegens de arbeidsonbekwaamheicl aan het
slachtoffer verschulcligd zijn op den dag
van het vonnis, daar clit laatste clat
karakter van eindbeslissing verkregen
heeft zelfs clan wanneer het de werkonbekwaamheid tijclelijk heet of voorbehoud
maakt voor de toekomst;
Overwegende clat het op 26 Juni 1934
c1oor clen heer vreclerechter te Sint-J ans·
Molenbeek gewezen vonnis, voor zoover cr
betwisting bestaan heeft tusschen parJtijen, de elementen bepaalt welke •le
berekening van de wettelijke vergoedingen toelaten, en de naamlooze Zwitsersche
Verzekeringsmaatschappij tegen ongeval·
len, Winterthur, veroordeelt om gezegcle
vergoedingen op clie basis te betalen ;
Overwegende dat (lit vonnis een eincl-
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vonnis is vermits llet de elementen bepaalt tot 'berekening van de vergoedingen
welke verschulcligd zijn wegens de werkonbelnl,aamlleid van llet slaclltoffer op
het oogenblik waarop gezegcl vonnis gewezen wordt; clat llet feit dat elit vonnis de
vergoecling slecllts ten provisioneelen titel
toekent om reden dat de wonde niet geconsolideercl is, en den aanlegger oplegt
zicll a an een nieuw geneeskundig onclerzoek te onclerwerpen binnen bet jaar te
rekenen vanaf zijn uitspraak, aan het
vonnis van den recllter het karakter van
eindbeslissing niet kan ontnemen, van
zooelra llet aan llet slaclltoffer llet recht
toekent op vergoeeling en dat het de elementen bellelst welke de berekening van
die vergoeding toelaten;
·
Dat zoo de toestand van het slachtoffer
daurna veranclert, zelfs wanneer die veranclering voorzien was, clan nog de toegekende vergoeclingen gebeurlijk 1door een
eisch tot herziening kunnen veranclercl
worden ; da t die eisch alsclan volgens de
wet het voorwerp is van een nieuwen aanleg;
Dat, clus, de bestreden beslissing, door
een eisch, welke meer dan drie jaar v.a
het eindvonnis del. 26 Juni J!l34 wordt
ingestelel, niet ontvankelijk te verklaren,
artikel 28 der wetten op de :ubeidsongevallen, samengeschakeld bij koninklijk
besluit del. 28 September 1931, niet overtreden heeft ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot de vergoecling van
150 frank jegens ele verweerster.
28 September 1944. - 1° kamer. - Voorzitter. H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vers7aogeve1', H. Louveaux.
Gclijl;Zuidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, aclvocaat generaal.
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28 September 1944.

lVIIDDEL 'l'O'l' VERBREKING, -

BuR-

GERLIJ-Il'E ZAAK. - JHIDDEL GEclTEGND OP RET
b'EIT DAT HET YONNIS DEN ElSCHER TOT
TERUGGAVE DEN BEWIJSLAST VAN DE ONWETTELIJKHEID VAN DE GEiNDE TAXES OPLEGT. VOXNIS DAT I'ASTSTELT DAT DE FISCUS, VERWEERDER, HET BEWIJS VAN DE WETTELlJKHEID
DER
TAXES
HEEFT
GELEVERD.
l\1IDDEL DAT FEITELlJKEN GRONDSLAG MIST.

Mist teiteli:i lcen gl'ondslao het rniddel gesteu 11d clcta1·op flat het bestl'eden vonnis
ctan eischer tot tent{lgave den bewijslast
van de niet-wettelijlcheid van de te
Z'ijnen laste gei:nde taxes oplegt dan
wctuneer het vonwis vaststelt dat cle fiscus het bewijs 1;cw rle wettelijlcheid van
rtezeocle ta:res gelet'ei'd heeft.

(BEI!GHMANS M.,
'l'. BELGISOHE STAAT (~'INANOii~N).
ARREST,

Gelet op het bestreclen vonnis op 15 Mei
1943 gewezen door de reclltbank van eersten aanleg te Brussel uitspraak doende
in graad van hooger beroep;
Over het eenig midclel : schencling van
artikelen 48 en75, 2°, van het Wetboek cler
met het zegel gelijkgestelde taxes , (wetten
samengeschakeld door koninklijk besluit
del. 2 Maart 1927 gewijzigd door artikelen 6 van de wet del. 2 Juli 1930, 6 van de
wet del. 22 Juli 1931, 19 van de besluitwet del. 13 Januari 1933, 33 van de besluit-wet del. 28 Februari 1935 en 3 van
de besluit-wet del. 25 Maart 1936), van
artikelen 48, 1°, en 75, 2°, van het Wetboek der_ met het zegel gelijkgestelde
taxes (samengeschakelcle tekst bekend- ·
gemaakt bij koninklijk besluit <lcl. 29 September 1938) en van artikel 97 der Belgische Gronclwet;
Doordat het bestreclen vonniS den aanlegger in ver breking van zijn eisch h eeft ·
afgewezen strekkende tot de terruggave
van taxes welke hij, in toepassing van
artikel 75, 2°, van het Wetboek cler met
llet zegel gelijkgestelcle taxes, gedwongen
werd te betalen op het bedrag van aaucleeleu in commissieloonen, afgestaan aan
beroepsmakelaars die met hem haelclen
medegewerkt voor de afhandeling van zekere verzekeringszaken, het vonnis alclus
de wettelijkheicl erkennencle van de betwiste inningen, · - wettelijkheid welke
stellig betwist wenl, - en clit om de
eeuige reclen dat, zoo het beheer reclltvaanligt clat de aandeelen in commissieloonen, waarop de betwiste hlxes geincl
werden, de bezoldiging waren van de bij
artikel 75, 2°, bedoelde prestaties, de aanlegg-'er het bewijs niet Ievert, noch aanbiedt het bewijs te leveren dater, tusschen
hem en de genieters van de aancleelen,
vereenigingen in cleelneming of anclere
zouclen ingericht geweest zijn, noch clat de
aancleelen aan de genieters, zouden gestort geweest zijn als maatschappelijke
winsten;
Doordat het vonilis aan den aanlegg2r
een bewijslast heeft opgelegd welke op
het belleer woog, en, claarenboven, clan
wanneer er oneenigheicl bestoncl nopem.;
den aarcl rler jurielische betrekldngen tusschen makelaars waaruit de betwiste
regelingen waren ontstaan, het vonnis uitspraak gedaan heeft zoncler reden op te
geven, vermits cle bevestiging waartoe het
zich beperkt ten andere de reden van de
'beslissing niet aangeeft en niet toelaat de
wettelijkheid dezer beslissing na te '
gaan :
Overwegencle dat nit regelmatig overgelegde stukken blijkt, dat de aanlegger,

-G
makelaar in verzekeringszaken, vu6r den
rechter had beweerd dat de taxes, - te
zijnen laste, krachtens artikel 75, 2°,
van het W etboel' cler met het zegel gelijkgestelde taxes, geind op sommen :welke
aandeelen vertegenwoordig·den van makelaarsioon clat hij <r aan zekere beroepsmEmschen in verzekeringszaken n betaald
had, - niet vei·sclmldigd waren, omdat
cleze laatsten clie aancleelen ontvangen hadden niet als makelaars of lasthebbers, cloch
kraclitens een- vereeniging in tleelneming
of een tijdelijke vereeniging ;
Overwegende dat het bestr<2den Yonnis
vaststelt <r dat, zoo de appellanten - de
verweerders in verbreking - doen blijken
lliervan dat de aandeelen in commissieloonen, waarop cle betwiste taxes geim1 werden, de bezoldiging waren van de bij
artikel 75, 2° bedoelde prestaties, de geintimeerde het bewijs niet levert noch aanbiedt het bewijs te leveren dat er tusschen
hem en de genieters van cle aandeelen
· vereenigingen in deelneming ef andere
zouden ingericht geweest zijn, noch clat de
aandeelen aan de genieters zouclen gestort
geweest zijn als maatschappelijke winsten ll;
Overwegende dat het vonnis aldus in
feite vaststelt clat de fiscus llet bewijs
geleverd heeft dat hij moest leveren; dat
het middel dus niet gegrond is;
Om clie redenen, het Hof verwerpt de
voor.ziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens de verweerders.
28 September 1944. - 16 kamer.- Voo-rzittc1', H. Soenens, raadsheer 1vaarnemeud
voorzitter. - Ve1·slctggeve-r, H. Lambinet.
Gelifld-wiclencle conclnsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
- Ple-iters, HH. Delacroix en Van r~eyn
seele.
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5 October 1944.

.SCHENKING.- AscENDENTENVERDEELING.VORDERINH TOT VERNIETIGING. 'l'IJDSTIP
DAT DIENT IN ACHT GENO:MEN BIJ RET SCHATT1~~
DEB, GOEDEREN.

In gevnl vwn vorclerin.g tot ·vern ieUg·itW
~vegens benncleeling vwn een. nscenclenten:l!enleeU;ng bij nkte onclr:w cle levenclen, moeten cle goetle·ren beumpen in cle
verkcweUn_qen geschnt worclen ·1wnr hun
wnnrcle op clen cl(t[J vcui het ove'l'lijclen
·van clen schenker (1).
(BOLSEE, L

BOLSEE.)

1078, en inzonc1erheic11079 van het Burgerlijk Wetboek, doordat llet bestreclen arrest
de aanleggers in verbreking v"an hun eisch
lleeft afgewezen, voor zoover cleze strekte
tot vernietiging nit oorzaak van benadeeling voor meer clan een vierde, van een verdeeling onder levenclen door ascenclenten
del. 19 December 1910, onder voorwendsel
dat, om de benadeeling te beoorcleelen, de
schatting van de verdeelde goecleren moet
geschieclen op clen dag yan de vercleeling
en dat de aanleggers in verbreking niet
voor meer clan een vienle benadeelcl werden, dan wanneer de benadeeling moet
geschat worclen volgens den staat van de
goecleren ten tijde van de schenkingvercleeling en volgens hun waarde ten tijde
van het ovenvallen van de nalatenscllap :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
in zijn reclenen hierop wijzende dat de
betwiste akte cld. 19 December 1910 een
verdeeling door ascenclenten is, beslist dat
g·ezegcle akte een schenking-vercleeling
uitmaakt;
"Overwegende dat de verdeeling door
ascendentE!n een scllenking en eeu vercleeling uitmaakt, clat zij twee beschikkingen
behelst clie samensmelten, tot eenzelfde
doel strekken en vooruitloopen op de toekomstige erfenis van de schenkers ;
Dat de vorclering tot vernietiging slechts
kan ingestelc1 worden na het overlijcleJl
Yan de scllenkers en omlerstelt dat hij
die cle vorclering uitoefent de hoedanigheid van erfgenaam verkregen heeft;
Dat men zich clus op het oogenblik van
het openvallen van cle nalatenschap, 't is
te zeggen op clen clag waarop de vervroeg~le
verdeeling de wettelijke verdeeling is
geworden, moet stellen om cle g·oecleren te
schatten volgens hun wam·cle op clien clag;
Dat het bestreden arrest, door er anders
over te beslissen, de in he,Vmicldel aange.
duide wetsbepalingen geschonden lleeft;
Om clie redenen, het Hof verbreekt het
bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers vlm het Hof van beroep te
Luik en dat melding er van zal gemaakt
worden op den kant van het vernietigc1
arrest; verwijst cle zaak naar · het Hof
van beroep te Brussel; verooro/elt clen
verweerder tot de kosten.
5 October 1944. - 1e kamer. - T'oorz-itter, H. Soenens, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Fe·i·slnggever, H. BaiL GeUjkl1ticlencle conclns·ie, H. Roger ians- ·
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
Ple·ite·rs, HH. Simont en Struye.

ARREST.

Gelet op het arrest op 2 December 1\J4l
cloor llet Hof van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste midclel : schencling van
artikelen 718, 887, 890 922, 1075, 1077,
(1) Zie nota 2, ]Jull. en PAsic., 1945, I, 6.

2•
1°

KAMER. -

9 October 1944.

MIDDEr~ TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DAT EEN OP TUSSCHENGESCHIL DOOR HET HOF VAN REROEP
VOO)lZIENING
GEWEZEN ARREST BESTRIJDT. -

i'

7 -ALLEEN · TEGEN DE EIKD::ESLI~SING. NIET ONTVANKELIJK.

2o DOUANEN EN ACCI.JNZEN. -

l\1IDDEL

WET

VAN 26 AUGUSTUS 1822, ARTIKEL 238. - HEKLAAHDE, AANWEZIU BIJ DE INBESLAGNEMING,
NIET UITGENOOIHGD RET OPSTELLEN VAN HE'f
PROCES-VERBAAL BIJ TE WONEN.--' GEVOLGEN •.

1o Is niet ontva.nl."elljk het mirZrlet waarbij een arrest op tusschengeschU, door
het H of va.n bemep gewezen, bestreden
wonlt, da.n wrtmwer de voorziening enTeet ge1'icht is te,qen de eindbeslissing (1).
2° H et 11iet nalC~:en van de beschilo,lcing
van artilcel 288 van de wet vnn 26 A.tlgnst'lls 1822 volr1ens dewellce de beklaagde, rUt nwez·iy bi.i de in /Jeslarjnemillf!, dient uitgenoodigd om annwezig
te zi:in bij het opstellen van het procesverl)((al, kan i11vloed heblJen op de
bewi:iskmcht vrm gezegd proces-verbaal,
·rloch rerwelct de nieti11heid niet van de
·iJI{feStelde 1:01'(/CI'ill!]. ,
(MOT EN MEERT, T. BEHEER VAN FINANCIEN
[DOl'Al\EN EX ACCLJNZl';N_l .)
ARR~~ST.

Gelet op lret bEstree1en arrest op 30 Juni
1944 gewezen door lret Hof van beroep te
Brussel;
I. 'Vat de voorziening van den aanlegger Mot betreft :
Over het eerste middel, schencling van
artikel (il, 1°, nm het vVetboek van burgerlijke rechtspleging, cloorclat het bestreden arrest aangenomen lreeft dnt de
dagvaarding waarbij ele aanlegger geroepen werc1 om voor de correctionede reclrtbank te verschijnen regelmatig was, dan
wanneer lret aan clen annlegger beteekend
afschrift den datum van 4 Mei HJ42 droeg,
dat het oorspronkelijk exploot van bete.ekenlng 4 Juni 1H-!2 droeg, e.n de dagvaardhlg, wegens flpze ve.rgissing, moest nietig verklaard worden :
OverwegemlC' clnt de nnnleggpt door cUt
middel ee.n arrest van lret Hof van beroep
te Brussc>l dcl.l2 Juli 1943 bcstrijdt, arrest
drrt op tusschengesclril werd gewezen en
clat llet yonnis van de correctioneele rechthank _bel,raclrtigt waarhi.i het middel tot
nietigheicl, door den aanlegger tegen de
hem beteekende elagvaarding aangevoerd,
niet gegrond wercl verklaarcl; dat de aanlegger zich tegen gezegcl arrest in verbreking voorzien helJbende, het Hof van
nrbi-eking rlie voorziening bij arrest del.
U\ J anuari 1944 verworpen heeft;
Overwegem1e dat onderhavige voorziening· niet gericht is tegen het gezegd inciclPnt~'el nrn,st; clat ele nanleg;c;er, ovprigens, tegen clit arrest geen nieuwe voot(1) Verbr., 1 Juli 1942 (Bull. en PAsrc., 1942,

I, 164).

7.ieniug zon kumwn inge,;teld Iu-bben. clnar
de regel « voorziening op voorziening is niet
geldig » volstrekt is en toegepast wordt
hetzij de voorziening verworpen werd wegens reclenen gesteund op den grond der
zaak lletzij een verval wercl uitgesproken
of een grond van niet .. ontvankelijkheid
wercl aangenomen (Wetboek van strafvorclering, .art. 438) ;
Dat lret midclel clus niet ontvankelijk
is·
O.ver het tweecle mid del : schencling vn u
artikel 10 -van de wet van 2[) Augustns
1!Jl9 op lret regime van den alcohol en
238 van de algemeene wet del. 26 Augustus 1822, cloorclat lret bestreclen arrest cle
vervolgingen niet nietig verklaarcl lreeft,
clan wanneer de aanlegger niet geroepen
wercl om aanwezig te zijn bJj het opstellen en lret aflezen van lret proces-verbaal
en aldus cle reclrten van de verdecliging
geschonden werden :
Overwegencl e dat al'tikel 233 van de wet
elll. 21i Augustus 1822. voorsclrri.ift clat de
beklangrle, aanwPzig bi.i cle inbeslnr.meming, uitgenoocligd worde om aa'nwezig te
zijn bij het opstellen van het proces-verbaal; ·
Doell overwegende dat het gebrek aan
ovroeping van den beklaagele om bij het
opstellPn van het proces-verbaal annwezig
te zijn, zoo lret invloed kan hebben op de
bewijskracht van dit proces-verbaal, de
ingestelcle vervolging niet nietig mnakt;
Overwegende dat lret arrest van veroorfleeling niet alleen op het in het midclel
aangecluicl proces-verbaal steunt, doch ook
op de verklaringen van een rnedebeklaagde,
opgPnomen in een afzonderlijk proces-verbaal, en op de verklaringen van den
annlegger zelf;

Overwegende, overigens, clat de rechter
over den groncl vaststelt clat de rechten
der verclediging niet gesclwnden · werclen,
clnar het oorspronkelijk proces-i•erbaal
regelmatig bete~kem1 wercl nan den a·anlegger en clat cleze, alvorens lrij verzoclrt
wercl zijn miclclelen van verclediging voor
te c1'ragen, cle vaststellingen van de vc·rbalise.erende ambtenaars en de verklaringen van den medebeklaagde gekenc1
heeft :
Dat het middel in geen enkel zijner
onclerdeelen kan aangenomen worden;
Over het dercle midclel : sclrencliug van
artikel 2 van de wet clcl. 24 .Tuli 1921
tot vestiging van opdeciemen op de strafrechtelijke gelclboeten, gewijzigd door
ele wetten van 2 Januari 1926 en 27 December 1928, gezegd artikel 2 beschikkende dat de opcleciemen niet van toepassing
zijn op geldboeten opgelegd krachtens cle
wet van 2[) Augustus 191[) op het regime
van den· alcohol :
Overwegende dat cle aanlegger veroorcleeld werd, niet wegens inbreuk op de wet
van 29 Augustus 1919 op het regime van

-8den alcohol, cloch wegens inbreuk op een
bepaling -van de wetten betreffenc1e de
douanen en de accijnzen van vroegeren
datum clan 1 April 1926 ;
Dat luidens artikel 33, § 2, van de wet
del. 10 April 1933 de uitgesproken geldboete verhoogd wordt met de opdeciemen;
Dat het miflclel in rechte niet opgaat;
Overwegencle, voor 't overige, dat de
substantieele of de op straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvonnen werclei1
nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
II. Wat de voorziening van den aanlegger Meert betreft :
Overwegencle clat de substantieele of de
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen wergen nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomRtig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt clen aanlegger
tot de kosten.
9 October 1944. - 2" kamer. - Voorzitter, H. HocHim, raadsheer waarnemenrl
voorzitter.- Ve1·sLaggever, H. Waleffe. GeUjkl·!ticlende concl·nsic, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermiconrt, eerste aclvocaat generaal.
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KAMER. -

LAS'l'ER.- LASTERLI.Jio; AAIWIFTE.- WEIGERING VAN '\lEGE EEN AGENT VAN

Dl~

CONTROLE

VAN DE HA VI'l',HLLEEHING VERVOI1JING IN 'IE
STELLEN

WEGENS

EEN

'l'EGEN

DE

STRAF,VET

BJWAAN ~HSDRIJF. - GEEN EINDBESLISSING
VAN DE BlcVOEGDE OVERHEID IN DEN ZIN VAN
ARTIKEL 447, ALINEA 3, VAN HET STRAFWETHOEK.
Is geen einclbesl-issing ·in (len z-in vnn ct1"tiJceL 447, al-inen 3, vnn het Strctf·wetboe·k,
de we·iue-ring t'an wer1e een ngent van
ae con t-rOle V(tn cle rnvit(~-illee1··ing vervolging in te stellen wegens een teyen
cle stmtwet begann miscl-rijf flat hem
anngeyeven wenl.

(BEELEN,

T.

LEBOUTTE.)

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 13 Juni
1944 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Over het eerste midclel : schencling van
artikel 97 der Grondwet, van artikel 445
van het Strafwetboek, 70 van hetzelfde
wetboek, van de bewijskracht van de v66r
het Hof van beroep genomen conclusies,
doordat de beklaagde het Hof verzocht in
feite de drie getuigenissen vast te stellen
waaruit onbetwistbaar bleek clat mevrouw
Leboutte werkelijk verrichtingen in de
zwarte markt deed en doordat de beklaagde het Hof verzocht voor recht te zeggen :

1 o dat het hoo:!'d van den contrOledienst
geeri overheid was in den zin van artikel 445 van het Strafwmboek; 2° clat cle
brief w.aarover het gaat ih feite en in
rechte geenszins een aangifte was, 3° clat
althans een schorsing moest worden toegestaan in afwachting van een eindbeslissing wat cle aangetijgde feiten betreft en bijgevolg, schending van artikel 447 van het Strafwetboek :
Overwegende clat het bestreden arrest,
om het vel'~oek tot schorsing te verwe1~pen,
dat cloor den aanlegger op groncl van
artikel 447, alinea 3, van het Strafwetboek
wercl ingediencl, beslist. clat de weigering
om te vervolgen - uitgaancle van het
clistrict.hoofd van de contrOle over de ravitailleering en gesteund op cle va lschheid
van het aangeklaagd misdrijf - gelijkstaat met een bevel van niet-vervolging
en dus een eindbeslissing van cle bevoegcle
overheicl uitmaakt in den zin van het
hiervoren aangehaald artikel 447;
Overwegencle clat geen enkele wetsbepaling aan de weigering van een agent
van het bestuur om vervolgingen uit te
oefenen wegens een tegen cle strafwet
begaan misdrijf, het lmrakter van een
bevel van niet-vervolging toekent, 't is te
zeggen van een rechterlijke beslissirig, en
clus ook niet het karakter van een eindbeslissing van cle bevoegde overheid in
, den zin van artikel 447, alinea 3, van het
Strafwetboek ;
. Dat het middel in zijn dercle onderdef'l
dus gegroncl is;
En overwegencle dat de verbreking, op
cle voorziening van den veroordeelcle, van
de beslissing van veroorcleeling welke op
cle publieke vorclering gewezen werd, cle
verbreking meclebrengt van de op de vordering der burgerlijke partij gewezen beslissing;
Om clie redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt clnt onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden ov de
registers van het Hof van beroep te
Drussel en clat melding er van zal gemaakt worden op clen kant van het vernietigcl arrest : veroordeelt de verweerclers tot de kOflten; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Luik.
9 October 1944. -

2e kamer. -

l'oor-

z·itte,r, H. Hocltim, raaclsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1'sla.ygeve1·, H. Waleffe.Gelifl.;ltticlencle concl·nsie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste advocaat generaal.
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12 October 1944.

BINDENDE
DEOORDEELING
VAN
DEN TEN GRONDE BESLISSENDEN
RECHTER. - BURGERLIJKE ZAKEN. VERDEELING. - BESTAAN VAN EEN BENADEELING. GESCHILPUNT VAN FEITELIJKEN

- 9
· AAllU. - BINDENDE BEOORDEELlNG I'AN DEN
RECH'fER OVER DEN GROND ..
De rechter die ten grande ttitspraalc (loet
beoonleelt op bindende wijze of ee1i
deelgenoot, M.i de venleeling, al dan
n·iet benadeeld we1·d; deze beslissing
outsnapt aan de co;ntrule ·van het Ifot
van veTbTelci:ng.

(SIELENS,

'l'.

STEFFENS.)

AltR.ES'l'.·

Gelet op het bestreclen arrest op 3 Februari 1940 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
W at de voorziening van Joseph Sielens
. betreft :
· bverwegencle clat het bestreclen arrest
het door de.ze partij ingestelde hooger
beroep niet ontvankelijk verklaart; clat,
claar die beschikking door de voorzien1ug
niet bestreden wordt, cleze laatste niet
kan aaugc>.nomen worden;
Wat de voorziening van de andere aanleggers betreft :
Over het eenig .Jl1iclclel : schencling van'
artikelen 887, 888, 889 en 890 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
cloorclat het bestreclen arrest de vernietiging van de akte van verdeeling cler nalatenschap v,an. Sebastiaan Sielens, bij ambt
van :NJr Callens, notaris te Antwerpen,
op 30 Mei 1919 verlederi, weigert uit te
spreke:q, alhoewel het vaststelt of ten
minste aanneemt clat eischers in gezegde
vercleeling minder dan de drie vierden
van het hun toekomende aandeel ontvangen hebben, dit om reden dat « op het
oogenblik waar het verdrag gesloten werd,
al de partijen het eens waren om de
overeenkomst op te stellen gelijk zij
opgesteld werd, welke ook de juiste
waarde cler goederen ten dien dage mocht
geweest zijn )), waaruit zou volgen dat
geen benadeeling uit de kwestieuze akte
kan ontstaan zijn, clan wa:oneer de verdeeling client vernietigd om reden van
benadeeling << wanneer een mecleerfgenaam
bewijst dat hij voor meer dan een vierde
benadeeld is ll, zelfs indien hij op het
oogenblik. waarop de overeenkomst gesloten wercl akkoord was om ze aan te nemeit, en welke ook de redenen waren die
hem clam·toe gebracht hebben :
Overwegende dat het bestaan van de
benadeeling, in zake verdeeling, een geschilpunt is van feitelijken aard waarover cle rechter over clen groncl, op bindende wijze oorcleelt;
Overwegencl·e dat het bestreclen arrest
zich niet beperkt bij de beslissing dat er
geen benadeeling heeft kunnen bestaan
daar de lichte ongelijkheid, in de akte
van verdeeling opgenomen, gewild werd
hetzij om de moeder vim de deelgenooten
te bevoordeeligen hetzij in het eigen be-

lang van deze Iaatsten, doch daaraan
toevoegt dat de geringe som, waarin die
ongelijkheid bestaat, ruimschoots vergoed
worclt door de voordeelen die de aanleggers uit cle aldus geclane verdeeling hebben getrokken ;
Overwegencle dat dergelijke beslissing,
daar ze van feitelijken aard is, aan het
toezicht van het Hof van verbreking
ontsnapt;
Om die redeuen, het Hof verwerpt de
voorziening .en veroordeelt de aanleggers
tot de . kosteu alsook tot een vergoeding
van 150 fr. jegens de verweerders.
12 October 1944. - 1" kamer. - Voo·rzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - T1erslaggeve1:, H. de evequean des Mottes. - Gelijklui(lencle concl·ttsie, H. Raoul Bayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal. Pleiters,
HH. della l<'aille d'Huysse. Simont en Delacroix.
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1° MIDDELTOT VERBREKING. -BuRGERLI.rKE ZAKEN. - GE'l'UIGENIS DOOR DEN
EERSTEN RECHTER UI1' DE DEBA1'1'EN VERWIJDERD. - GEEN OONCLUSIE.. VAN WEGE AANLE~WER IN VERBREKING,

V66R HET HOF VAN

BEROEP, RTREKKENDE TOT DE WIJZIGING VAN
DEZE BESLISSING. - MIDDEL GESTEUND OP
HET I<"El'l' DAT HEr ARREST, OP CONOLUSIE
VAN

VER\VEERDEH,

DE

EESLISSING

VAN

DEN

EERSTEN RECHTim OP DAT PUNT 'BEI'ES1'IGDHEEF1'. - MID DEL NIET ONTV ANKELIJK.
2° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN TEN GRONDE BESLISSENDEN
RECHTER. - DE RECHTER DilL OVER DEN
GROND BESLIST BEOORDEELT. OP BINDENDE
WIJZE DEN ZIN EN DE DRAAGWIJDTE VAN EEN
GETUIGENIS, ZOO DEZE BEOORDEELING NIET
O:'IVEREENIGBAAR IS MET DE BEWCOHDINGEN
ERVAN.
1° De aauler1uer in verln-eking die, v6M
den 1·echter in l)e1·oez1, geen conclusie
heett neergelegd strelckencle tot de wij>dging van de beslissing waarbij een
getttigenis uit de debatten verwijderd
wonlt, is niet ontvankelijlc ·voo1·ziening
in te stellen tegen (le beschilclcin,q van
het an·est waarb'ij, op concl·usie van
•Jerweerder, de
beslissing bevestigd
wonlt.
2' De :zin en de dTaauwi.idte van een getuigenis worden op soltVet·eine wijze
beoo1·deeld door den 1·echte1· rUe "ten
,q-ronfle beslist, voor zoove1· deze beom·deeling niet onve1·eenigbaar is met de
bewoonlinpen van die getltigenis (1).
(1) V·erb~;., 21 en 28 Juni 1938 (.J.r•·. Verbr.,
1938, biz. 14() en 146); 24 Maart 1943 (ibid.,
1943, biz. 66); 7 Juni 1943 (Bull, en PAsrc.,
1943, I, 236).
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Overwegende dat de aanlegger aan het
Hof van.beroep ook verwijt dat het, door
ARREST.
de wrakmg waarvan spraak aan te neGelet op het bestreden arrest op 30 Oc- _men, uitspraak heeft gedaan ·over een
tober 1943 gewezen door bet Hof van vraag welke niet gesteld was en dat het
daarenboven, zijn bes1issing o'ver dat punt
beroep te Brussel;
Over bet eerste middel : schem1ing van niet heeft gemotiveerd;
Overwegencle dat cleze twee bezwaren
artilrel 289 van bet W etboek van burgerlijke rechtsvordering, van artikel 1134 in feite niet opgaan; clat de betwiste
van het Burgerlijk Wetboek en van bet wraking aan het oorcleel van den rechter
door vartijen voor bet Hof van beroep van c1en tweeden graad onderworpen
aangegane gerechtelijk contract, van arti- werd door de woorden zelf van de akte
kelen 1319, 1320, 1322 v:in hetzelfde wet- waarbij de ·verweerster hooger beroep inhoek en van de bewijskracht cler cloor stelde en waarin zij verklaarde clat zij
beide partijen voor bet Hof van beroep de door haar in eersten aanleg genomen
neergelegde conclusie, en van artikel 97 conclusies staancle hielcl; dat, anderzijds
yan de Grondwet, cloordat bet bestreden de rechter in hooger beroep door te ver:
arrest beslist heeft dat de getuigenis van klaren clat « getuige J!'ioole een moreel
getuige Caroline Fioole c1iende gewraakt belang heeft in het huic1ig geschil en cleren dat ze niet zou gelezen worden, zouder balve client gewraakbl, duicielijk de
reden aangeeft welke hem heeft overtuigd
echte~· vast te stellen dat de grond tot
wraking schriftelijk bewezen was, zonder en aldus aan clen bij artikcl 97 cler Grondclat verweerster aangeboden had den · wet voorgeschreven vormregel voldoet;
Over het tweede miclclel : schencling van
grontl tot wraking door getuigen te bewijzen, en niettegenstanncle verweerster, artikele11 1319, 1320, 1322 van het Burgerin haar besluiten v66r llet Hof van be- lijk Wetboek en van de bewijskracht van
roep, over cle wraking niet besloten had, het proces-verbaal van getuigenverhoor
lletg·een duiclelijk beteekende dat zij del. 4 Februari 1!J42, doordnt het bestreden
aan har·en eisch c1ienaangaancle verzaakt arrest beslist heeft dat de beleecligingen
had, clan wanneer artikel 289 van het Wet- in het publiek geopperd die door eischer
boek van burgerlijke rechtsvordering uit- ingeroepen werden tot staving van zijn
eisch tot echtscheiding, slechts bevestigd
druk~elijk bepaalt dat de rechter geen
werden door getuigen die zulks bebben
wr~_kmg mag aaunemen, teuzij zij schriftehJk bewezen is of de partij die ze hooren zeggen, en daaruit afgeleicl heeft
Yoorgef1rageu had bet bewijs ervan door dat cleze beleedigingen niet bewezen waren
getuigen ·aanbiedt, dan wanneer door uit- en dat eischer van zijn eisch diende afgc'spraak te cloen op een wraking die door wezen, clan wanneer uit bet proces-ve,rbaal
geen enkel der partijen in haar besluiten van het getuigenverhoor del 4 Februari
voorgeclragen wercl, bet bestreden arrest 1942 duidelijk blijkt dat de z"esde getuige
gezegcl artikel alsook het gerechtelijk con- Jean Fioole, verklaard had : << Tk weet
tract en de bewijskracht der besluiten der elat verweerster in Januari 1!J39 in het
partijen geschonclen heeft en, in alle ge- H6tel du Commerce te Lier in de Frnnsche
val, clan wanneer bet bestreclen arrest niet tnal een uitval deed tegen luitennnt Sanbepaalcl heeft waaruit het bewijs van ders, enz. ll :
Overwegende dat de zin en de draagden becloelden grond tot wraking afgelehl
wordt, hetgeen aan het Hof niet toelaat wijdte van een getuigenis souverein beoorworden cloor den rechter over den
zijn c?~tr6~erecht nit te oefenen op de dee1c1
wettel!Jkheld van de bestreclen beslissiug: groncl, van zoodra de interpretatie welke
Overwegende clat cle verweerster in ver- hij van clit getuigenis geeft niet onverbreking, v66r den eersten rechter den eenigbaar is met de bewoorc1ingen er van ;
Overwegende clat cle rechter zonder
getuige Fioole gewraakt heeft omd~t hij
in de zaak belang had; dat de rechtbank door de bewoordingen van de in 'het midzonder zich over den groncl van de wra- del weergegeven verklaring te worden
kiug uit te svreken de betwiste getuigenis tegengesproken, in onderhavig gevnl heeft
nit de debatten uitgesloten heeft om reden kunnen oordeelen dat (lie verklaring van
dat, claar andere getuigen de feiten ver- een persoon uitging clie, zonder het aangehaald hadclen waarover de g·ewraakte haalde feit te hebben bijgewoond begetuigen· gesproken heeft, de verklaring vestigc1e dat hij onrechtstreeks er kennis
van clezen laatste kon weggelaten wor- van had gekregen;
Dat h.et micMel d!lS niet kan aangenoden ;
Overwegencle dat de aanlegger v66r men worden;
Om d~e reclenen, het Hof verwerpt de
den rechter in hooger beroep, niet 'tot de
onwettelijkbeid en de wijziging van die voorziening; veroorc1ee1t den aanlegger
beslissing besloten heeft; clat het midclel, tot de kosten en tot een vergoeding van
voor de eerste maal v66r het Hof van 150 fr. jegens cle verweerster.
verbreking aangevoerd, nieuw . en, bijge12 October 1944. - 1• kamer. - l 7 oo1·volg, clienaangaande niet ontvankelijk is; z'itter, H. Soenens, raadsheer waarnemencl
(SANDERS, T. PETIT.)

-11
voorzitter. -· Ve·rslaggeve1·, H. Fauquel.
Gelijklniclenrle conclusie, H. Raoul
Hayoit cle 'I'ermicourt, eerste aclvocaat
generaal. - Pleiters, HH. Struye en Van
Leynseele.
-
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10 VOORZIEJNING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJI(E PARTIJ.
GEEN AUTHENTIEKE UITGIFTE VAN BESTREDEN
BESLISSING BIJ DE VOORZIENING GEVOEGD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- QUALIFICATIE VAN HET STRAFBAAR
FEI'l". - VAS'fSTELLINGEN VAN HET YONNIS
((A QUO ll WAARDOOR BEKLAAGDE NOODZAKELIJK KENNIS KREEG DAT HET MISDRIJF
SLECHT OMSCHREVEN WAS. ,___ WIJZIGING
VAX DE QUALIF'ICATIE DOOH HEl' ARREST. Gli:EN YERPLICHTINa VOO ' DE~ RECHTEfl IN
BEROEP BEKLAAGDE UITDRUKKELI,JK DAARVAN
TF. YERWITTIGEN.
3° YERBREKING.
SrRAFZAKE\".

het arrest flat, 1titspraak cloencle over
(le lnt1"[fe1'lijlre vonle'l"ing, e1' zich bij
betJe1"7ct een rleslcuncli{J onderzoelc te
bevelen (3). (W etboek van strafvorde-

ring, art. 416.)
(PEETERS, BAUWENS, EN N. M. DER BELGISCHE
SPOORWEGEN, T. LIGOl' EN ANDEREN.)
ARREST.

· Gelet op het bestreden arrest op 8 Juni
11l4-± gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
A. Wat de voorziening betreft van de
Nationaale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, burgerlijk verantwoordelijk:
Overwegemle dat ze niet ontvankelijk
is, daar aanlegster geen autllentieke uit·
gifte van het arrest bij cle stukken gevoegcl
heeft zooals artikel 419 vnn l1et Wetboek
van strafvorclering het .vereischt;
B. 'Vat de voorzieningen betreft van
Peeters en van Bauwens :
I. Voor :wover ze gericht zijn tegen het
deel van het arrest cln t uitsprank doet
·vo:YRZIENING GE!UCH1' TEGEN HEr AHREST, IN
ZlO . E't HICT UITSPRAAK DOET OVER DE BUR- oYer de publieke vordering :
Over het eenig miclclel : scllencling van
GERLIJKE VORDEHING. GEEN MlDDEL YAN
de reellten cler verclecliging, cloonlat, dan
AU£BTS,VEGE.
wanneer cle aanleggers wegens onvrijwil4o VOORZIENING IN VERBR,EKING. lige clooclingen en verwonclingen vervolgd
STRAFZAKEN. BESLISSING .OVER DE waren op voet van artikelen 418, 419 en
BURGERLIJKE VORDERING. - DESKUNDIG ON420 van llet Strafwetboek, llet bestrellen
DERZOEK. - VooRZIENING YOOR DE EINDBES- arrest hen veroorcleelcl lleeft kraclltens
i,ISSING. f\TIET-ONTYANKELIJRHEID.
artikel 422 van hetzelfde wetboek, omclut
zij, bij gebrelr mm vooruitzicht of voor1° Is niet ontvanlcelijk cle voonziening
zorg, zoncler llet inzicht om den persoon
inrte8fclll door rle buryerlijk ·verwnt·woorvan een ancler ann te ranclen, onvrijwillig
rlel-i.ilce pa·rt-ij, wanneer aanlegster geen
aan een spoortrein een ongeval hebben
wu.thent-ieke ~titgifte van het bestreden
veroorzaakt, met cleze omstanclighe,id aat
arrest voorleyt (1): (Wetboek >an strnfuit het ongeval licllnmeli,ike letsels en de
vorclering, art. 419.)
2° De rechten van rle ,;erclerl'iu·ing worden clood van de in de clagvaanling aangeduicle
niet gek-renkt wanneer een (t~Test van· slaclttoffers zi.in gevolgcl, zomler dat clP
anuleggcrs voorafgaancleli,ik vErwittigcl
veroorrleeliuy !lc omsclwijving van het
werden van die veranclering van de omrnisclrijf wijzigt zonder claarvan ~titdrulc
schrijving welke door de clagvaarcling en
lcelijlc den belclnagde te venvftt·i{fen, vnn
door den eersten rechter aan het misdrijf
zoodrn deze Za.atste, om tbille van cle
g·egeven wercl, om hun toe te laten lnm
vaststellingen van het V(mnis a quo
verclecliging voor te clragen : __
niet in cle onwetenclheid leon verlcee·ren
Overwegencle dat uit ltet yonnis a quo.
vnn de olnstand·iuheid flat cle qttal-ificatie door het ar·rcst aangcnornen deze.- zooals het client gei:nterpreteercl, blijkt
dat cle nanleggm·s door den eersten rechwa 8 rlie 011 rle ten la ste {fele,qde fe-lt en
ter veroonleelcl werden omclat zij, onclerpaste en het clus tegen deze ornsclwijving
scheillenlijk machinist en stoker zijncle
is dnt hij z·ijn rcnledi[Ji'l1f1 voor den
van den trein nr 266, op 9 J anuari HJ-42, te
rechter ·in beroep lleejt voorgedragen.
Benzet, twee signalen hebben voorbi.i ge3° Het Hot werzJt rau am/Jtswe[!e ueen
reclen, zoncler cleze te hebben opgemerkt
m-hldelen OJJ h1 [JCUtl van voo1·.<:ieuJny
of zonder rekening er mecle te houclen,
te!fen rle besl-issill{f u•its]Jraa lc rloende
en alzoo onvrijwillig clooclingen van en
over de btt1·ge1"lij lee VO'I'(lering (2).
4° Is uiet ontvankel-ijlc de voorzieninrJ verwonclingen aan personen hebben veroorzaakt die zich in clien trein bevonclen ;
'ill[festclrl, 'V66r (le e-incliJeslissin{f, tegen
Overwegencle clat zij clus niet onwetencl
zi,iu geweest van cle omstancliglleicl dnt cle
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
24 Juni 1940 (Bull. en PAsrc., 1940, I, 175).
~ (2) Vas'te rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
• Juni 1943 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 235) .,

(3) Vasrte rechtspraak. Zie onder meer -verbr.,
28 Juni 1943 (Bull. en PASIC., 1943, I, ~72).
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juiste omschrijving van de feiten welke
hun war en ten laste gelegd, niet deze
was van het algemeen misdrijf van artikelen 418, 419 en 420 maar wel cle omschrijving van het bijzonder misdrijf
voorzien bij artikel 422;
·
Overwegende dat aanleggers in werkelijkheid hun verdediging tegen deze laatste betichting hebben voorg·edragen zoncler
clnt. het nooclig was dat het Hof 'van
beroep hun anndacht vestig'Cle op deze
bepaalde omschrijving ;
.
Waaruit volgt clat net midclel niet kan
anngenomen worden;
En overwegende dnt de suostantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werc1en nageleefd en clat cle
uitgesproken veroordeelingen overeenkom-·
stig de wet zijn ;
IL Voor zoover de voorzieningen gericht
zijn tegen het deel van het arrest clat uitsprnak cloet over de burgerlijke vorcleringen van :
1° Raymond Ligot, Marguerite Degrave,
Sidonie Rnsquin ·en Emile Ghyssens;
Overwegende clat de aanleggers geen
midclel inroepen en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
2° Stephane Ligot, Gustave Collard en
Edouard Sizainre :
Overwegende llat het bestreclen arrest,
alvorens uitsprnnk te doen over den grand
cler zaak, geneeskundige onderzoeken in~telt; dat het dus slechts voorbereiclencl
en van vooronderzoek is ; dat het bijgeYolg, luidens nrtikel 416 van het Wetboek
van strafvordering nog niet voor voorziening in verbreking vatbaar is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt de aanleggers tot
de kosten.
16 October 1944. ~ 2e kamer. - Voorz·itter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yer8lnggever, H. Vitry. ~
Oelijk,llticlencle eonalltSie, behalve op het
tweefle Pltnt, H. Roger Janssens de Bist-

hoven, advocaat generaal.

2e

KAMER. ~

16 October 1944.

1° MID DEL TO'l' VERBRI!JKING- STBAF-'
ZAKEN. ~ ~1:IDDEL GESTEUND OP EEN NIETIGHEID VAN DE REOHTSPLEGING GEVOLGD VOOR
DE POLITIEREOHTBANl!L
NIETIGHEID
VREE}1D AAN DE BJCY~EGDHEID, NIET INGEROEPEN VOOR DE OORREOTIONEELE REOHTBANK
UITSPRAAK DOENDE IN· HOOGER BEROEP. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° BOSSCHEN EN WOUDEN. - VERVOLGING VAN DE INBREUKEN OP HET BO~OH
WETBOEK. - HOOGER BEROEP VAN DEN PROOUREUR DES KONINGS TEGEN EEN .VONNIS VAN
DE POLITIEREOHTBANK.
WIJZE VAN UITOEFENI~G.

3° BEVOFJGDHEID.

STR.WZAKEN.

-

!NBREUK VOORZIEN DOOR HE'r BOSOHWETBOEK.
- BEVOEGDHEID VAN DE POLITIEBEOHTHANK.

1° Is niet ontvnnkeUjlc het miclclcl gestettncl 011 nieUgheflen vwn cle ?"echtsr.Zeging gevolgcl voor cle poz.itie?·echtbnnk,
clie vreernfl z'ijn rum fle bevoeuclhe1cl en
niet werclen -ingeroepen v66r de con·ect-ioneele 1·echtbwnlc ltitsprnctlc cloende
·in hooger be'I'OetJ (l). (Wet van 29 April

:>

1806, art. 2.)

.-

De tJI:ocu·re·u.r rles lioll'illgs cUe va11 zijn
1·echt van be1·oep tegen een vonnis, floor
fle poliUerechtbnnlc inznke boschrnisflrijf gevelcl, wa gebr·ni.k rnal,e·11, rno'et
nooflzakelijk ha.ndclen overee11 kom sU11
n1·tilcel 205 vnn het Wetboelc vw11 stratvordedng, gewijzigfl flam· a.1·tikel 8 vnn
fle tvet vnn 1 Mei 1849. (Boschwetboek

art. 144.)
3" De b'ij fle boschwet voorziene 'll!'isdriiven behooren tot fle be·voegclheicl van de
politierechtbwn k. (W etboek van strafvordering art. 138 [K. B. n" 2ii2 van

8 Maart 1936, art. 1].)
(DE THIER EN POTHIER.)
ARREST.
Gelet op het bestreden Yonnis op
30 Maart 1944 gewezen door de correctioneele rechtbank te Verviers, zetelencle in
graad van hooger beroep;
_
Over het eerste micldel : schending van
artikel 120 van het Doschwetboek, 5 van
de wet del. 10 Mei J!\40 lwtreffencl<? de
overdracht van bevoegdheicl in oorlogstijd,
22 en 182 van het W etboek van strafvordering, cloorclat, eerste ondercleel de
inleidende dagvaarding van aanleg' zegt
dat- de vervolging is ingestelcl op verzoek
van den Minister van lamlbouw, clan wanneer die hooge ambtenaar zich sedert Mei
1940 niet in Belgie bevindt, en llat, overigens, de vervolgingen moeten iugespannen worclen namens het boschbeheer;
tweecle ondercleel, de clagvaarcling om
v66r cle co.rrectioneele rechtbant;: fl' verschijnen slechts den procureur des konings te Verviers als verzoeker aangeeft :
Over het eerste onclerdeel :
<?verwegencle dat het middel, eeri nieiigheld van de rechtspleging van eersten
aanleg inroepende, voor den rechter van
(1) Alhoewel artikel 2 van de wet van
29 April 1806 enkel de nietigheden bedoe."
die v66r de correctioneele rechtbank werden
begaan en niet v66r he't hof van beroep werden ingero·epen, kan het niet in twijfel getrokken ~o:·den dat deze regel ook toepasselijk is
op met1gheden van de rechtspleging gevolgd
v66r de politierechtbank en die niet onderworpen Werden aan de correctioneele rechtbank
uitspraak doende. jn hooger beroep (zie nota ] ,
Bull. en PAsrc., 1945, l, 13).
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booger beroep hiHl moeten aangevoerd
le KAMER. - 19 October 1944.
geweest zijn; dat het niet voor de eerste
n:aal voor het Hof van verbreking mag 1° l\HDDEL TOT VERBREKING.
ingeroepen worden (art. 2 der wet van
BURGERLI.JKE ZAKEN. SCHENDING VAN DE
BEJWI.JSKRACH'l' VAN DE AK1'EN. NIET"·
29 Al)ril 1806) ;
Overwegende dat het middel in ZlJn
OVERGELEGDE AK'l'EN. - BEDINGEN IN DE AKTEN
tweede ondercleel beweert clat de dagBEVAT OP VOLDOENDE WI.JZE IN DE BES'l'REDEN
BESLISSING WEERGEGEVEN. va arcling van "den procureur des konings
MIDDEL ONTVANKELI.JK.
niet geldig voor de correctioneele rechtbank, rechtsmacht van hooger beroep, 2° BEWIJS. ~ BUITENGERECHTELIJKE BEwerd gebracht en dat bijgevolg die
KENTENIS. VoR~I. STILZWIJGENDE BErechtbank van de zaak geen kennis kon
KENTENIS.
nemen;
3° BEvVIJS. - BUI'l'ENGERECHTELIJKE STILOverwegende dat het niet gegroncl is;
ZWr.JGENDE BEKENTENIS. GEMIS AAN CONOverwegende, inderdaad, dat, luidens
THAO'l'UEELEN BAND TUSSOHEN DE PARTr.JEN.artikel 144, alinea 2, van het Boschwet-"
0MSTANDIGHEID ZONDER INVLOED.
boek, het openbaar ministerie van het
recht van beroep en van voorziening kan 4° MIDDEL TOT VERBREKING.
BURGERLI.JKE ZAKEN. l\IIIDDEL GESTEUNn
gebruik maken, zelfs wanneer het beheer
OP EEN BEWERING TEGENGESPROKEN DOOR DE
of zijn agenten in de vonnissen en arresBESTREDEN
BESLISSING.
l\IIIDDEL
DAT
ten zenden berust hebben;
GRONDSLAG MIST IN FEITE.
Overwegende dat de procureur des
konings die van zijn recht van beroep
tegen een vonnis van de 110litierechtbaiik 1 o Het mitldel uestetmd op de schenrling
van rle bewi,iskracht"·van ({kten, die niet
wil gebruik maken nooclzakelijk moet
bij de voo1·ziening gevoegcl zijn, is noahllanclelen overeenkomstig artikel 205 van
tans ontvankelijk wannee1· de bestreden
)1et Wetboek van strafvordering, gewijbeslissing de bewoordingen van zelcere
zigd door artikel 8 van de wet del. 1 Mei
berUngen in rle akten beva.t heThaalt en
184L•, 't is te zeggen, zijn beroev aan den
dat rUe beclingen het Hot toelaten zijn
beklaagde moet aanzeggen binnen vijftien
toe.zicht ttit te oefenen (1).
· dagen te rekenen van de uitsprank van
llet vonnis met clagvaarding binnew de 2° De wet schr·ijft voor clc bttitenge-rechtelijlce bekentenis geen enlcelen vo1·m
maand te rekenPn van hetzelfde tijdstip;
voo;r; cleze lwn st'ilz1o(iaenrl zijn en
Overwegende dat deze rechtspleging in
blijken nit vaststaanrle feiten van nitde za ak juist werd gevolgcl;
voei·ing verricht .door de pai·tij wctai·teOver het tweecle midclel : schencling van
uen. lle bekentenis wordt inyeroepen (2).
artikel 132 van het Boschwetboek clat aan
de correctioneele rechtbanken alleen be- 3° Opdat een partij gerechtigrl weze de
houclin,q die floor " rle andere partij tevoegdheid toekent oin kennis te nemen van
genover haa.r werd aangenomen als
de misdrijven in de onder beheer gestelc1e
belcentenis in te 1·oepen, is het niet
bosschen gepleegd :
vereischt dat partijen door een ovei·eenOverwegende dat, luiclens artikel 1:18
komst gebonrZen waren.
van llet Wetboek van strafvordering, vervangen door artikel 1 van het koninklijk 4° JJiist feitelijken gmnrlslag lwt middel
dat ste1tnt op de bewe1·ing da.t de bebesluit nr 252 dd. 8 Maart 1936 de vredesti·eden beslissing geg1·oncl is OZJ vermoerechters kennis nemen van ~le bij de
dens, clan wanneer het uestettnd is op
bosch wet voorziene misclrijven;
een bekentenis.
Overwegende dat het mirldel dus in
rechte niet opgaat;
,
(SAUI'ENIERE, 1'. DESCAMPS.)
En overwegencle dat, wat de publieke
Yordering betreft. de substantieele of op
ARREST.
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werdei::t nageleefcl en dat de uitGelet op het bestreclen vonnis op
gesproken veroordeelingen overeenkom- 13 Maart 1942 gewezen door de rechtbank
stig de wet zijn ;
En overwegende, wat cle bnrgerlijke
Yordering betreft, dat de aanleggers geen
(1) Zie redenen van verbr., 20 Januari 1938
middel inroepen en het Hof er van (A1·1·. Ve1·br., 1938, biz. 7; Bull. en PAsrc.",
ambstw~ge geen opwerpt;
1938, I, 16), zie ook : verbr., 18 Februari 1943
Om d1e redenen, het Hof verwerpt de (Bull. en PASIC., 1943, I, 68).
voorzieningen"; veroordeelt de aanleggers
(2) Zie LAURENT, b. XIX, nr 16, biz. 24; DE
tot de kosten.
PAGE, b. III, nr 1032; DALLOz, Repert., v' Obli16 October 1944. - 2e kamer. - Vooi·gations,. nr 5159; conclusie van den H. Cornil
zitter, H Hodiim, raarlsheer lvuarnemend te dien tijde eerste advocaat g~meraal, " het
voorzitter. - Ferslaggevo·, H. Vitry. arrest van verbreking van 4 Apdl 1941 voor- ·
GeUjlcl·ztidende conclus-ie, H. Roger Jansafgaand (An·. Verbr., 1941, biz. 72; Bull. en
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
PASIC., 1941, I, 121).

...,-- 14 van eersten aanleg te Dinant, zetelende
-Over den grond van niet-ontvankelijkin graad van llooger beroep; .
·heid door den verweerder aangevoerd en
Over de twee middelen samen : het afgeleid hieruit dat cle aanlegger, daar llij
eerste, schending van artikelen 1134, 1137, de schending inriep van de bewijskracht
1319, 1320 betreffende de bewijskracht der van de akten, verplicht was aan zijn verakten; 1154 en 1355 betreffende cle buiten- zoekschrift een uitgifte toe te voegen van
gerechtelijke bekentenis, doordat het be- ten minste een van gezegde akten ;
Overwegende dat bet bestreden vonnis
streden vonnis, in schencling van de bewijskracllt der akten, om, in strijd met de bewoordingen llerhaalt van zekere beden nauwkeurigen en uitdrukkelijken dingen ui t die akten en da t die beclingen
tekst van de akte van aankoop van den het Hof. toelaten zijn toezicht nit te
aanlegger in verbreking en van deze van oefenen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
den verweerder, te beslissen clat de aanlegger de eigenaar niet was van het geheel dus niet kan aangenomen worden;
'.ren gronde :
kadastraal perceel sectie A nr 447 d. en
Overwegende dat het bestreden vonnis
dat een deel van clit perceel llet eigendom
vaststelt : dat partijen, bij ,onc1erscheic1en
was van clen verweerder : eerste midclel,
zich gesteund heeft op een beweerde be- akten van notaris Fobe te Gent del. 1S Nokentenis blijkende nit cle houding welke vember 1927, van mevrouw wecluwe De
de aanlegger in verbreking, vanaf het ver- Ridcler hebben gekocht : cle aanlegger,
lijden van g·ezegde akten tot het instellen een eigendom gelegen te Villers-sur-Lesse,
van de vordering, heeft aangenomen, clan gekadastreerd wijll: A, nr 447k, 4471: en 447cl,
wanneer de buitengereclltelijke bekentenis met een totale oppervlakte van 27 a. 50 ca.
nit een geschrift moet blijken telkens, de verweerder, verschillende goederen
wat in de zaak het geval. is, llet bewijs gelegen te Villers-s/Lesse, gekadastreercl
door g·etuigen niet zou toegelaten zijn ; wijk A. nr 15471, 399u, 152u, enz ... met
tweecle ondenleel : althans, doordat de een totale oppervlakte van 8 ha. 78 a. 40 ca. ;
wet niet toelaat rekening te houden met dat !let verceel 399u, hierboven aangecluicl
de feitelijke bekentenis voortvloeiende als cloor den verweerder gekocht, aan bet
uit de houding van een cler partijen je- perceel 447cL paalt, perceel dat volgens
gens cle andere, tenzij het over de uitvoe- de akte van aankoop van den aanlegger.
ring gaat van een overeenkomst door
aan dezen laatste g·eheel wercl toegekencl,
een partij, clan wanneer er, in onder- terwijl de akte van den verweerder,
llavig geval, geen uit overeenkomst ont- harerzijcls, hoeg·enaamd geen vermelcling
stane band bestoncl ; clerde ondercleel : maakt van eengedeeltelijken aankoop van
doordat. de houding van den aanlegger in dat verceel; en clat cle tot ale oppervlakte
verbreldng geen bekentenis uitmaakte, van 27 a. 50 ca. welke in de ·akte van den
daar llet kenteeken van de bekentenis aanleg·ger voorkomt als qe oppervlakte
llierin bestaat dat cleze aan clen rechter van de door dezen laatste verworven goerechtstreeks de oplossing opdringt welke cleren, in we1·kelijkheicl overeenstemt met
zij medebrengt, dan wanneer cle rechtbank,
de tot ale opverv lakte van de percelen
in onclerhavig geval, slechts door een re- ,gakac1astreen1 wijk A, n" 447k, 447i en
cleneering, een afieicling, met als vertrek- ±41cl;
punt de houcling van clen ;1anlegger in
Overwegende clat de rechtbank, alhoeverbreldng, heeft klumeri besluiten dat wel ze erkent clat die akten c1uidelijk
ten voordeele van laatstgenoemde een ver- zijn en geen interpretatie vergen, nochgissing begaan werd bij het opstellen van tans, in strijcl met bun. tekst, beslist dat
de eigendomsnkte welke zijn titel . uit- cle grens van de erven waarvan, bij
maakt en bij het opstellen van de akte onclerhavigen eisch, de afpaling gevordercl
welke de titel van den verweerder uit- wordt, zich niet bevindt op de scheidslimaakt; llet tweede, scllending van arti- nie tusschen de perceelen 447cl. en 399a.
kelen 1319, 1320, 1341 (gewijzigtl bij art. 1 zooals is bedongen zoowel in de akte van
der wet del. 14 April 1938), 1349 en 1353 aankoop van cle eene partij als in deze
van llet Burgerlijk Wetboek, doordat het van de andere, doch op Tle as van een
bestreden vonnis, onder voorwendsel een. haag die perceel 447 a in heel zijn lengte
bekentenis van den aanlegger in 'verbre- cloorsnijclt;
king te weerhouden, in strijd met het
.Overwegende clat de rechtbank op cle
voorschrift van artikel 1341 van het Bur- houding steunt van den aanlegger, die,
gerlijk vVetboek en vertrekkende van ze- clan wanneer hij een buis met zijn aankere houding van den aanlegger in ver- hoorigheclen kmht te koopen met claarbij
breking waaruit het zekere gevolgen het klein stuk gi·ond dat er aanpaalt,
afleWde, een bewijs door vermoeclen heeft - eigel,lclom dat hij goed kencle vermits
Gangenomen dat in strijcl is met de bepa- hij het als huurder bezet had, ~ dat goed
lingen van de akte van aankoop van den tot aan de haag waarcloor het is afgeslommlegger en met deze van de akte van ten, gedurencle negen jam· bezette, zoncler
den verweerder waarvan het de bewijs- een enkele daad van bezit te stellen op
kracht miskent :
het aanpalend perceel dat aan den >tnde-
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-15ren kant van. de haag is gelegen, zonder opdrong aan den rechter, cUe slechts het
eenige opvordering op dat perceel te doen feit vast te stellen had om er de noodige
geld en, en den gebuur toelatende er alle gevolgtrekking nit af te leiden; dat hij
daden van bezit en van eigendom op uit zijn beslissing dus :wel op een bekentenis
en niet op een vermoeden gesteund heeft ;
te oefenen;
Overwegende dat de rechtbank in deze waaruit volgt dat het eerste middel niet
nitvoering van de overeenkomst cloor den kan aangenomen worden noch in "zijn
aanlegger, de buitengerechtelijke beken- tweede noch in zijn derde onderdeel;
Over het tweede middel :
tenis van wege dezen laatste ziet, clat de
Overwegende dat het in feite niet opakte, welke den titel van den aanlegger
nitmaakt, bij vergissing .en in strijd met gaat;
Overwegende, inderdaad, dat het vonden wil der contracteerende partijen, niet
vermelclt heeft dat de aankoop van den nis, om uitspraak te doen, in strijd met
aanlegger als grens de levende haag had zekere vermeldingen van de akten iiiet
clie het perceel gekadastreerd wijk A, een bewijs door vermoedens, doch het
nr 447cl, in twee snijdt, en dat de akte, - bewijs door de bekentenis van de vartij
welke den. titel van den verweerder uit- heeft aangenomen :
Om clie redenen, het Hof verwerpt de
maakt, aan dezen laatste, bniten het
verceel gekadastreerd wi.ik A, nr 399a, het voorziening ; veroorcleelt den aanlegger
tot.
de kosten en tot cle vergoeding van
lleel van het aanpalend perceel 447cl ten
noorden van gezegde haag niet heeft toe- 150 fr. jegens den verweerder.
gekent;
19 October 1944. - 1e kamer. - TToorOver het eerste ouderdeel van het eer- z-itter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
ste middel :
voorzitter. - VeTslaggeve'l", H. Vitry. Overwegende clat het miclclel in dit on- Gel-ijklu.irlemle concl·nsie, H. Roger Jansclterdeel in rechte niet opgaat;
sens de Bisthoven, advocaat generaal. Overwegende, inderdaad, dat de wet
voor de buitengerechtelijke bekentenis PleUe1·s, HH. Van Leyriseele en Struye.
geen enkelen vorm voorschrijft, dat de
bekentenis zelfs stilzwijgend kan zijri en
le KAMER. - 19 October 1944.
kan blijken uit vaststaancle feiten van uitvoering, welke verricht zijn door de partij DOUANEN. - DoonvoEn.' - KoDPWAAR
waartegen ze wordt ingeroepen en welke
INGEI'OERD ~lET HE1' OOG OP DOOR\"OER EN
gezegde bekentenis noodzakelijk in zich
NIE'l' WEDER UITGEVOERD. VERSCHULDIGDE
slniten;
·
RECHTEN. VRIJSTELLING BIJ VERLIES DER
' Overwegende dat het bestreden vonnis
KOOPWAAB. VOORWAARDEN.
<1<~ vergissing, welke in de akten voorkomt dus als bewezen heeft kunnen be- 1-Yanneer kootnvrw-r, 'ill rloorvoer verzon-'
rlen, niet lrinnen den bewwlden tenrtijn
schouwen door cle bekentenis blijkencle nit
weclm· 7t-itgevoenl wenl, zijn .cle cloorde houding van den aanlegger;
vocrrcchten verschuldiycl wellre oak de
Over het tweede onderdeel :
oo-rznak weze waa-rom cle weclentitvoe'r
Overwegenc1e dat, mlar het oordeel van
yeen plctnts yreep; cle v-rijstelling van
den reenter, de -wijze waarop de aanlegde betnl-iny cle-r ·rechten, inyeva.l de
ger de overeenkomsten van 1S November
kootJ1.vcuw ten yevolge van ovennacht
1927 heeft uitgevoerd en laten uitvoeren,
te n·iet gcutt, is fnc7tlta-t-ief en ·in ellc
uantoont dat hij het perceel 447cl slechts
gevctl onclerworpen nan cle, voonvnnnle
heeft willen verkrijgen tot aan de haag,
clnt cle gete·istercle koopwcutr zich · oncle1·
en dat het -in.stnmwntum hem het geheel
toltoezicht bevond. (Wet van 6 AU!~Us
perceel bij vergissing toekent;
tus 1849, artt. 27 en 29 ; wet van 27 DeOverwegende dat die bekentenis voor
cember 1902, art. 6.)
den rechter heeft kunnen volstaan, zm:der
dat het noodig was dat partijen door een
(BELGISCHE STAAT [FINANCIEN],
overeenkomst verbonden waren, om te
1'. N. V. CC NINOOFSCHE LUCIFERSFABRIEK >>.)
beslissen clat de grenR van de erven zich
bevindt op de as van de haag cUe de
ARREST.
goecleren scheidt;
Over het derde onderdeel :
Gekt op het bestreden vonnis op 26 OcOverwegende dat, naar het oordeel van tober 1942 door den heer Vreclerechter
den rechter, de aanlegger door de over- vnn llet kanton Ninove gewel'len;
eenkomst op de hierboven aangeduide
Over llet eenig middel : scllencling van
wijze nit te voeren door dat feit zelf er- artikelen 2, 3, § 171, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
kend heeft dat de overeenkomst een andere meer bepaalclelijk 27 en 29 der wet van
draagwijdte had dan deze die nit de akte 6 Augustus 1841J op den cioorvoer - zooals
blijkt en dat deze laatste een vergissing zij gewijzigd wercl door de wetten van
behelst nopens de aanduiding en de opper- 3 :Maart 1851 en 1 Mei 1858- gezegd artivlakte van het verkocht goed;
kel 27 aangevuld door artikel 6 der wet
Overwegende dat deze bekentenis zich Yan 27 December 1902, houdende de rijks-

-16middelenbegrooting voor het dienstjaar
1903, en voor zooveel noodig van' arti-

zicll brengt; dat clie vrijstelling welke
mag aangevraagd worden, in elk geval,
onclerworpen is aan de voorwaarde, clat
de geteisterde koopwaren onder toltoezicht waren;
Overwegencle dat het bestreden vonnis,
om a an verweerster -"'de borgsom terug te
cloen geven, hierop steunt, dat het storten
van die borgsom van hem die invoert met
het oog· op doorvoer, slechts geeiscllt
worclt om den smokkel te vermijden in
geval van niet-wederuitvoer; dat, in on·
clerhavig geval, daar alle geclachte van
smokkel uitgesloten is, en claar het, verlies van de koopwaar niet betwist wordt,
de Staat, op fiscaal gebiecl, zich in clenzc:>lfden toestancl bevindt waarin hij zich
zou bevonden hebben indien die ]£oopwaar,
in plaats van vernietigd te zijn, ten1g
was uitgevoerd geweest, en dat aldus, daar
de borgsom in werkelijklleitl ge.en recht
waarborgcle dat aan clen Staat verschulcligd is, cleze ten om·echte cle teruggnve
er van weigert;
Overwegende dat cUe reclen in strijd is
met de grondgedachte van artikel· 27 en
29 van cle wet dd. 6 Augustus 1849, luitlens welke, eenerzijds, de invoerrechten
verschulcligcl zijn van het oogenblik af
clat die invoer niet gevolgd is van wederuitvoer, en, ander.zijds, alle risico van
cloorvoer op den nangever weegt;
Dat claaruit volgt dat het bestreclen
vonnis, door den Staat tot de terugbetaling te veroorcleelen van de betwiste
.borgsom, voor de nlleen aangevoercle
redenen, en zoncler het bestaan vast te
stellen van de daartoe vereischte · wettelijke voorwaarden, cle in het middel aangecluicle teksten geschonden heeft;
Om die reclenen, llet Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt clat onderllavig arrest zal overgescllreven worden op
de registers van llet Vredegerecht ,van llet
kanton Ninove en clat melding er van
zal gemaakt worden op clen kant van de
vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerster tot de lwsten; verwijst de zaak
naar het Vreclegerecllt te Oudenaarcle.
19 October 1944. - 1° kamer. - Foorzltter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTersla,qge'Uer, Heer
Louveaux. Gelijlclni(lencle conCl7tSie,
H. Roger J'imssens de Bisthoven, aclvocaat generaal. - Pleite1·, H. Van Le~,n
seele.

kel 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist heeft clat verweerster
recht had op de terugbetaling der borgsom. welke zij, overeenkom~tig artikel 15
cler wet van 6 Augustus 1849 en de minlsterieele aanschrijving van 21 April 1921,
nr D, 63.415, gestort had op kartonnen
doozen die met tijdelijke vrijstelling van
rechten ingevoerd werden om naclerhand
terug uitgevoerd te worden, om reden dat
deze waren ingevolge lleirkracllt vernield
waren geweest in haar werkhuizen, en allloewel cle voorwaarcle gesteld door § 4
van artikel 27 voor een gebeurlijke vrijstelling van rechten .ter zake niet aanwezig waren en artikel 29 clen algemeenen
regel stelt dat de doorvoer op risico en
gevaar van den verklarende plaats vindt:
Overwegende dat, luidens artikel 27 van
d8 wet del. 6 Augustus 1849 op den doorvoer, - tenzij blijken gegeven worden
van den uitvoer der koopwaren en van de
afschrijving· van den doorvoerbrief bij
midclel van het ontvangstbewijs vermeld
bij artikel 19,
llet niet-vertoonen
binnen clen bepaalden termijn van het
kwijtschrift van cloorvoer, ten kantore
van afievering, met de vereischte afschrijving en de vermelcling waarvan artikel 20
spreekt, gestraft wordt met een boete van
25 frank, onverminderd de betaling van
invoer- · en accijnsrechten en van de
waanle der koopwaren waarvan de invoer
verboden is;
, Dat artike,l 29 van gezegde wet vermeldt
dat de doorvoer geschiedt OD risico van
de1i aangever, en dat de doorvoer slecllts
beschouwd wordt als voltrokken wanneer
cl<) koopwaren op het vreemd grondgebied
zijn toegekomen, of wanneer zij de tollinie in zee voorbij zijn;
Dat artikel 6 van de wet clcl. 27 December 1902 inhoudencle de rijksmifldelenbegrooting voor· lt.et dienstjaar 1903, artikel 27 van de wet del. 6 Augustus 1849
door de volgencle bepaling l1Ceft aangevulcl:
« § 4. - Bij afwijking cler beschikkingen
van § l, mag, bij verlies; - ten gevolge
van behoorlijk vastgestelde overmacllt, van goederen onder tolzicllt in cloorvoer
verzonclen, vrijstelling worden verguncl
van de betaling van de boete, alsmecle van
de recllten of van de waarde ll;
Overwegende dat uit deze teksten blijkt
dat, in m·incilW. cle recllten bij- de11 invoer
versclluldigd zijn van llet oogenblik af,
en welke er ook de oorzaak van weze,
2e KAMER. - 23 October 1944.
dat de wecleruitvoer niet plaats greep
binnen den bepaalclen termijn, daar c'te l·' BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
doorvoer altijd gesclliedt op risico van
BE'l'ICH'l'E WEGENS EEN MISDRJJF VOOR DE
den aangever; dat -de verzachting aan
CDRRECTIONEELE RECHTBAI\'X GEDAAGD.
dien regel gebracllt door de wet van
BETICH'I'E DIE BEWEERT HET SLACHTOFFER TE
27 December· 1902, in geval van verlies
ZIJN VAN ElcN SAMENHANGEND MISDRI.JF BEder koopwaren in cloorvoer, niet noodzaHODRENDE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE POLIkelijk de vrijstelling van de rechten met
TIERECHTBANK. - GOEDE RECHTSBEDEELING
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-- t7VEREISCHENDE DAT BEIDE MIBDRIJVEN TEGELIJKERTIJD BERECHT WORDI!;N. - RECHTSTREEKSCHE DAGVAARDING VAN WEGE DEN
BETICHTE VOOR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. -- DEi'OI!lGDHEID VAN DEZE HECHTBANK
OM 0\'ER DE TWEE MISDHIJVEN UITSPRAAK
TE DOEN.
2° DINDENDE DEOORDEELING VAN
DEN TEN GRONDE BESLISSENDEN
RECHTER. - STRAFZAKEN. - FEITELI.JKE OMSTANDIGHEDEN VAN SAJ\IENHANG. BINDENDE BEOOHDEELING.

del. 10 Januari 19,35, doorclat het bestre·
den arrest den eisch tot schaclevergoecling,
welke door cle dagencle partij werd ingestelcl, ·ten onrechte heeft aarigenomen,
dewijl, luiclens de bewoorclingen zelf van
het exploot van rechtstreeksche c1agvaarding cld. 4 Jammri 1944, het clen eersten
aanlegger ten laste gelegd feit een overtreding uitmaakt welke in cle bevoegclheid
valt van cle politierechtbank aileen, en
de eisch tot de schaclevergoeding, door een
overtreding van cHen aard veroorzaakt,
evenmin als cle publieke vorc1ering, recht1° Opdat het slachtojfCi' vnn een rnisdrijf streeks v66r cle correctioneele rechtbank
behoorende tot cle bevoegdheid vnn de
kan gebracht worden :
JJOlitierechtbank - slnchtojjer dat zelt
Overwegende clat, opdat het slachtoffer
wegens een wnnpedri:if v66i' de conecvan een misdrijf behoorencle tot de betioneele i·echtliank gedagvaanl is - de
voegclheid van de politierechtbank
dacler vwn het misd-rij.f vuor de co·l-recslachtoffer clat zelf wegens een wanbetioneele i'echtbanlc lcunne dagvaai·den
drijf v66r cle correctioneele rechtbank
li'ij toepctssing t'an de wetslie1)(tlingen
gedaagd is - krachtens de wetsbepalinover de tt'itlireiding de1· lievoegdheid bij
gen· over cle uitbreiding van bevoegclheicl
snmenhang, volstaat het dat een goede
bij samenhang, clen c1ader van dit mis1·echtsbedeeling vo-rde1·e dat het eene en
drijf gelcUg v66r cle correctioneele recht· het wulere miscli"ijf tegelijlcertijd en
bank kunne dagvaarc1en, volstaat het dat
door den zelfden rechter lie1·echt WOi'een goecle rechtsbedeeling eische clat
de (1) .· (Wetboek van strafvorclering,
over het eene en het . andere misclrijf
art. 226 en 227.)
terzelfdertijd en cloor clenzelfclen recllter
2° De rechte·r die ove1· den g'/'Oncl ttit- berecht worc1e. (W etboek van stqtfvordering, artt. 226 en 227) ;
spraal" tloet beslist op li'iiulende wijze,
Overwegencle clat, in het onclerhavig
in feite, dat een goede i'echtsbedeeling
vordert dnt twee mis.drijt;en, clie v66r
geval, cleze omstandigheid op , binclende
hem geliracht zijn, tegez.ijlcertijd · en
wijze door clen recllter over den groncl
werd vnstgestelcl;
door clenzel.fdcn ·rechter zullen berecht
worrlen (2)'.
Dat het micldel niet kan aangeno.inen
worden;
(RONDDU, T. VANDERHEYDEN.)
.IT. Op cle voor.ziening van de N. V.
cc 'l'ramways Bruxellois )}, burgerlijke par·
ARHEST.
tij :
Gelet op het bestreden arrest op 21 Juni
A. Wat die voorziening betreft tegen
1944 gewezen c1oor het Hof van beroep te het openbaar miriisterie :
Drussel;
Overwegende dat de n nnlegster geea
I. ·Op cle voorziening van Rondon
veroordeeling heeft opgeloopen op vorcleen van de N. V. ((Tramways Brnxellois >>,
ring van het openbnar ministerie;
burgerlijk verantwoorclelijke partij :
Dnt. de voorziening ·aiel us bij gebrek
Over het eenig mic1c1el : sch~nc1ing van a an voorwerp niet ontvankelijk is ;
artikel 137 van llet Wetboek van strafB. Wat de voorziening betreft tegen
vordering, geWijzigc1 door artikel 1 van ,clen
beticllte V ancler Heyden en cle burhet koninklijk besluit nr 59, del. 10 Ja- gerlijk verantwoorclelijke partij Cerckel :
nuari 1935, 3 en 4 van de wet del. 17 April
Overwegende clat cle aanlegster geen
1878 den voorafgaanden titel bevattende enkel bijzonder mic1c1el inroept, en dat
van het Wetboek van strafvordering, l!et Hof er van ambtswege geen opwerpt;
verkeerde toepassing en bijgevolg, scherrOm die reclenen, het Hof verwerpt de
ding van artikel 192 van het Wetboek
vari strafvorclering, gewijzigcl door arti- voorziening : veroorcleelt cle aanleggers tot
kel 2 van het koninklijk besluit nr 59 de kosten en de N. V. (( Tramwa.ys Bru·xellois )}, burgerlijke partij, tot een vergoeding van 150 frank jegens cle verweer(1) Zie Verbr., 24 April 1939 (Ar1·. Ve1·b•·.,
ders Vander Heyden en Cerckel.
1939, biz. 142, en nota 2; Bull. en PASIC.,
23 October 1944. - 2e kamer. - Voo1·1939, I, 205 en nota 2) ; 29 September 1941
z·itter, H. Fauquel, raaclsheer waarne(A•·r. Verb1·., 1941, biz. 203; Bull. en PAsic.,
mend-voorzitter.- Ve·rslnggever, H. Wou1941, I, 359) en nota /van den H. procureur
ters.- Gelijkl·uidcnde concl·usie, H. Raoul
generaal Cornil onder verbr. 7 Februari 1944
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
(Bull. eu PASIC., 1944, l, 181 eh 183).
generaal.
(2) Zie Verbr., 17 Maart 1943 (Bull.
P.Asrc., 1943, I, 94).
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De. vra ug door de voorziening opge'worpen is of, na een ¥onnis clat, wegens een
misdrijf, een ~truf oplegt en tevens den
betichte op definitieve wijze veroQrcleelt
tot schudevergoedingen jegens cle burgerlijke partij, doch nan die partij akte van
voorbehoud verleent voor het geval van
verzwuring der vastgestelde schade, cle
verdere vordering van het slachtoffer,
gegroml op de verergering der schade, beheerscht wordt, wat aangaut -de verjaring,
door 'de bepulingen van de wet dd.17 April
1878 of door het gemeene recht, met andere
woorclen, of die v-ordering dan nog een
nct-io em rlel-icto uitmaukt ofwel of ze
slechts 'na dertig juren verjuart.
De eerste stelling· werd door het
bestreclen arrest gehuldigd, terwijl het
Hof van beroep te Gent de tweecle stelling
heeft uangenomen (1).

Men is .voorzeker, op het eerste zicht
althans, geneigd de ingestelde ·voorziening in te willigen.
Vooreerst valt ons op dat cle redenen
waarom de wetgever de verjaring van de
burgerlijke vordering, volgende uit een
misdrijf, aan dezelfde regelen als de verjuring van de publieke vordering heeft
onderworpen, hoegenaamd niet voOl·hanclen zijn ingeval cle betichte door een definitieve beslissing sclmldig werd verklaard
aan het misdrijf dut de burgerlijke vordering ten grondslag ligt.
De wetg·ever, ind'ertluad, heeft geoordecld dat het een aanstootelijken toestand .zou uitmaken dat het slachtoffer
het bestaan zou kunnen bewijzen van een
misclrijf !lat voor ern vervolgil1g door
het openbaar ministerie niet meer vatbaar
was. In de memorie tot toelichting der
wet 'del. 17 April 1878 staat te lezen (2) :
c< Ce seruit un spectacle pen eclifiant que cle
voir cles faits coupables jucliciuirement ·
constutes uniquement pour uboutir il des
clommuges et interets. >l I~n de H. 'I'honissen (3) : « Apres quinze ans, vingt-neuf
ans; on pourrait dire devant les tribniluux
civils : vous etes l'auteur d'un incendie
volontaire et je reclame la reparation
civile de ce crime. N'est-il pas evident
qu'avec ce systeme le fait serait constate, contraireme)lt a la volonte formelle
dn legisluteur criminel, au moyen d'un
jugement civil? ... La societe ne peut plus
ngir et un vnrticulier, ngi~sunt duns un
interet 1111rement prive, le pourruit encorP !. .. Il ne faut pus uutoriser clevant
les tribununx civils lu constatation de faits
que la volonte formelle clu legislateur criminel a converts clu voile de l'oubli. ))
Dergelijke beschouwingeu ZlJn ongetwijfeld in het onderhavig geval van alle
voorwerp ontbloot, dewijl een definitief
vonnis, op de vervolging van het openbnar ministerie. beslist heeft dut cle verweerder het aangevoercl misdrijf had
gepleegcl. De maatschappij is dus opgetre~
den ; het misdrijf is niet in de verg·etelheid geraakt, maar wenl integencleel door
een publieke beslissing vastgesteld en
gestraft.
De wetgever van 1878 heeft-dun ook in
overweging genomen dat, na het verstrijken van een bepaalden termijn, de betichte
in cle omnogelijkheid zou verkeeren om
de tegen hem ing·ebrachte beschuldiging
doelmutig te bestrijden. Edoch, die reden
vindt evenmin grond wunneer de schuld
van den betichte, dat wil ·zeggen het misdrijf, alreeds vastgesteld werd door een
gerechtelijke beslissing . die e·rqn omnes
kracht van gewijsde heeft verkregen. « Les
preuves ont ete conservees et reunies pur

(1) Gent, 30 Mei 1941, ·Bull. assurances,
1941, blz. 914.

(2) Pn1·l. Besch., Kamer, 1876-1877, blz. 175.
(3) Parl. Hnnd., Kamer, 1877-1878, blz. 67.
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-.26 October 1944.

VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN.
. SLACHTOFFER VAN EEN MISDRIJF DAT BIJ
DEFINITIEVE BESLISSING VAN DEN STRAFRECHTER y~;RGOEDING HEEFT BEKOMEN VOOR DE
AANGEVOERDE SCHADE. VoRDERING TOT
AANVULLENDE SCHADEVERGOEDING VOOR DEN
JlURGERLIJKEN RECHTER GEBRACHT EN GEGROND OP EEN SCHADE DIE ZICH SLECH1'S
HEEFT VOORGEDAAN NA DE DEFINITIEVE BESLISfliNli VAN DEN STRAFRECHTER. - VORDERING
DIE EEN << ACTIO EX DELICTO )) UITMAAKT. VERJARING BEHEERSCHT DOOR DE BEPALINGEN
VAN AR1'IKELEN 21 EN ·voLGENDE VAN DE WET
\'AN 17 A?RlL 1878.
Wanneer het slnchtofj'er van een rniscl1''ijf
- naclnt cle strnt1·echter bij clejinitieve
7wslissi-ng den clcule·r van [Jet rniscki:if tot
cen stntj' en tot ae vwrgoecUng vcm cle
na.nge·voercle schcule veroo1·cleelcl heeft --;v66r cle b·urgerU:ilw rechtbanlc een vo1·cler·ing cwnhnnrtig rncwlct wnwrb·ij h-ij
een awnvnllende schnclevm·goecling eischt;
rUe gegroncl is op een schncle ·wellce,
nlhoewel hau1· oorzaalc vinrlencle ·in het
misclrifj', zich 'IWchtans slechts heett
·V001'1JCclnnn nn cle clejinitieve beslissing
·vnn clen strrtf1·echte·r, clrm is cleze V01'rler·ing een « actio ex delicto )) zelfs .
·wnnnee-r cle stntfmchter nnn het slnchtofj'er nlcte heett vel'leencl van zijn voorlJClwnrl voor rle toelw·mst. De verjaring ·
·van cleze vord.e1"ing wonlt behee·rscht
rloor cle beprtl-ingen vnn ct·rtikelen '£1 en
volqencle vrtn cle wet vnn 17 Ap1·il 1878.

(CLEREMANS, T. CALBRECHT.)
Bij rUt rw1·est heett rle Hee·r ee·rste
ad-vacant qenemal Rcwul Hnyo'it ·rle Te·rmicourt het volqenrle ncl-vies gegeven :

-19suite de !'instance criminelle, aldus
BAUDRY-LACANTINERIE (1) ,... il est certaic
nement inconsequent de permettre pendant trente ans l'action civile a raison d'un
quasi-delit et de laisser prescrire par
trois ans l'action civile en reparation d'un
fait pnni de peines correctionnelles et
dont le jugement sur l'action publique a
conserve la preuve; et cette inconsequence
ne s'explique par aucune raison d'ordre
social. ll << Il serait deraisonnable, merkt
RomERE op (2), qu'une personne clout la
culpabilite se trouve legalement attestee
par nn ·jugement criminel put se prevaloir
{l'une prescription basee principalement
sur la difficulte de rapporter des preuves
suffisantes de !'infraction. ))
De clercle red en, die somtijds a angevoerd
wordt tot rechtvaardiging der wet del.
17 Apri~ 1878, ligt hierin cl at de burgerlijke
partij er client toe aangezet te worden zoohaast mogelijk op te treden derwijze clat
de publieke partij van den bijstand van
het slachtoffer zou kunnen genieten (3).
vV elnu, de bijstand van het slachtoffer
heeft geen belang meer ingeval een strafveroonleeling tegen den dader van het
misclri.if werd uitgesproken en alclus de
aan de maatschappij toegebrachte schade
werd hersteld.
Klaar is dus clat de wetgever van 1878/
-dit geval heeft beoogd waar de burgerlijke vorclering slechts ingesteld wordt
nadat de publieke vordering reecls door
verjaring vervallen is. De aandacht van
den wetg·ever werd niet gaande gemaakt
met het g·eval waar de burgerlijke vordering ingesteld worclt na een veroordeelend
strafvonnis en minder nog met bet geval
wAar een aanvullende burgerlijke vonlering ingeleid wordt na -2en vonnis dat
den betichte terzelfdertijd tot een straf
en tot schadevergoeding jegens het slachtoffer veroordeelt.
Het is ook niet te betwijfelen dat de
thesis· door de voorzieniRg voorgesteld
met de vereiscllten der billijklleid over·eenstemt. De termijn der verjaring, in geval van overtreding of van contraventioneel gemaakt wanbedrijf, is bijzonder
kort. Dikwijls zal llet gebeuren dat
een getlePlte van de veroorzaakte scllade
slecllts na het verstrijken van dien termijn in het licht zal worden gebracht en
gerechtelijk vnstgesteld znl kunnen worden. En het slnchtoffer wordt van het
recht beroofd om de vergoeding van cUt
gerleelte der scllade te vorderen !
Gewis kan llet tJlachtoffer, binnen den
verjaringstermijn, tevens instellen en een
vordering tot het bekomen van een
(1) Boek XXVIII, nr 633.
(2) Elbnents de procedun c1·iminelle, p. 39.
(3) V erklaring van den H. Thoniss·en, Parl.
Hand., Kamer, 1877-1878,. biz. 67 en volg.

provisioneele schadevergoeding en een
vordering tot een definitieve vergoeding.
Betreffende deze laatste vordering mag de··
burgerlijke partij trachten de berechting
uit te stellen ten einde verder deskundig
onderzoek of andere vaststellingen "mogelijk te maken.
Echter is cle rechter niet verplicht dit
uitstel te verleenen. Bovendien gaat het
hier om een kunstgreep van de procedure,.
die, wordt hij algemeen gemaakt, den
regelmatigen gang van bet gerecht en de
afhamleling van de zaken zou belemmeren.
De door de voorziening gehuldigde thesis druitJcht dus geenszins tegen den
geest der wet del. 17 April 1878 in en tot
staving ervan knnnen zelfs de vereischten
van de billijkheid ingeroepen worden.
En toch acht ik tot het verwerpen van
de voorziening te moeten besluiten.
De teksf van de wet, inderdaad, Welke
de' bijzondere bedoeling van den wetgever
ook ware, is zoo klaar als algemeen. Hij
maakt noch duldt geen enkel onderscheid : c< De ]mblieke vordering en de
burgerlijke vordering' volgimde nit een misdaad, nit een wanbedrijf of nit een overtrecling (4) verjaren na volle tien jaren,
drie jaren of zes maanden, te rekenen van
den dug waarop het misdrijf wercl gevleegd )) (wet van 17 Apri11878, artt. 21,
22 en 23). Artikel 25 luiclt nader : «De
daden, die de verjaring van de publieke
vordering stuiten, stuiteu insgelijks de
verjaring van de burgerlijke vordering·,
en omgekeerd. ll De burgerlijke vordering
en de publieke vordering worden aldus,
wat aangaat de verjaring, met elkaar
gelijkgesteld en die gelijkstelling geldt,
welke ook de rechter weze bij wien de
vorclering aanhangig wordt gemaakt.
Op die assimilatie bestaat er een uitzondering die door de wet van 30 Maart 1891
werd ingevoerd : cc vVanneer , echter de
burgerlijke vordering terzelfdertijd als
de J)Ublieke vordering en v66r den.zelfden
rechter vervolgd, ofwel afzonderlijk vervolgd regelmatig wercl ingesteld te bekwamer tijd, loopt de verjaring, behoudens
afstand of verval van het geding, tegen
den eisc!rer niet gedurencle de behandeling van den eisch tot herstelling van de
schade door het misdrijf veroorzaakt. ll
c< Le sort des deux actions continuera a
etre associe, alclus !let verslng uitgebracht
voor de Kamer der volksvertegenwoordigers (5), sauf dans la seule hypothese
prevue par le vrojet ou !'action civile
demeurera debout, meme quaml faction
(4) t. t. z. de burgerlijke vordering die tot
voorwerp heeft de herstelling van de schade
door een misdrijf veroorzaakt (wet van 17 April
1878, art. 3).
(5) Pasin., 1891, blz. 176.
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publique sera prescrite. Cette hypothese
ne peut se presenter que lorsque !'action
civile aura ete intentee regulierement en
temps utile et que l'instance relative a
la reparation clu clommage ne sera pas
terminee au moment ou !'action publique
est eteinte par la prescription. La pre,
miere ne survivra clone a la seconcle que
pour permettre au j·uge de statuer sur
les interets civils qui sont soumis a son
appreciation. ll Die uitzonclering is klaarblijkelijk vreemcl aan het g·eschil waarop
de voorziening slaat. Ecloch, cle wet van
1891, en inzonclerheid de voorbereiclencle
werken van die wet, stellen in het lfcht
dat cle wetgever de gelijkstelling van de
publieke vorclering en van de burgerlijke
vordering, volgende uit een misclrijf,
heeft behouden. En toch wees de heer
Minister Le .Jenne op de onrechtvaarcligheicl die alclus door de wet van 1878 was
gehulcligd : « Je voudrais voir restreindre
1mtant que possible les dispositions ch(la
loi cle um;, en tant que ces dispositions
renclent communes a 1' action civile les
reg'les etablies flOUl' la vrescription de
!'action publique. Appliquees a !'action
civile, ces regles me semblent pen juricliques, et elles donnent lieu, clans la pratique, ii. de deplorables a bus (1). ll En vercler: « Mon vceu serait de voir clisparaitre
meme les regles que la loi de 1878 etablit
pour la prescription de I' action civile (2). ))
Zonneklaar is clus clat de verjaring van
alle burgerlijke vorclering tot herstelling
van cle schacle, door een misclrijf veroorzaakt, beheerscht wordt door de regelen
gestelcl in artikelen 21 en -volgencle cler
wet van 1878, 't is te zeggen clat die
verjaririg onderworpen worclt aan clezelfcle
regelen als de verjaring van cle publieke
vorclering.
Dat die wettelijke oplossing veel bezwaren teweegbrengt en tegen de rechtvaarcligheicl inclruischt hoeft geen verder
betoog. << Il y a certainement, clans cette
solution, nne grande injustice, alclus. de
aanteekenaar evan het [!rrest op 15 Mei
1923 gewezen door het Hof van verbreking
in Frankrijk (3), car l;v victime de !'accident ne pouvait pas prevoir, lors de la
poursuite pour blessures par imprudence, toutes les suites que pourraient
com porter pour elle, clans l'avenir, les
l~sions qu'elle- avait eprouvees. )) Edoch
de wet is de wet en de rechter moet zp
toepassen, al komt ze hem als onrechtvaarclig voor.

Om- die onrechtvaardigheicl te voorkomen of te verhelpen heeft men , willen
staancle houden dat, ;vanneer de strafrechter het misdrijf en de burgerlijke
verantwoorclelijkheid van den datler had
vastgestelcl en clezen tot een straf en tot
schaclevergoeding had veroordeelcl, de verclere eisch van het slaclltoffer tot een
aanvullende vergoeding niet meer een
actio ex clelicto uitmaakte, maar een
aat-io j~tclicati, onclerworpen aan de dertigjarige verjaring, en clat zulks bij·
zoncler het geval was, wanneer de strafrechter aan het slachtoffer akte van voorbehoucl had verleencl voor een gebeurlijke
verzwaring van de reeds vastgestelcle
Schade. De eisch tot aanvullencle schadevergoeding zon chis allecn de uitvoering
uitmaken van de beslissing waarbij
schaclevergoecling· reeds wenl toegekend.
Die bewijsvoering is voorzeker verlokkelijk; ze Iran echter, nit juriclisch oogpunt, de goedkeuring niet wegdragen.
Laten we er aan herinneren dat de strafrechter, in het onclerhavig gent!, geen
provisioneele vergoecling hacl toegekend.
Hij had, zelfs op clen eisrll der burgerlijke partij, een clefinitieve beslissing gewezen, waardoor de burgerlijke vorclering wercl beslecht.
Het slachtoffer had weliswaar akte
van voorbehou(l gevorderd « voor de toekomst, moest ZiJ'n toestand verergeren
en moest het tegen 28 Februari 1937
niet totaal genezen zijn. ll En de strafrech ter had er akte van verleencl.
Die omstancligheicl verl!indert echter
geenszins clat de vercler ingestelcle vorclering v66r den burgerlijken rechter, een
rcieuwe vordering is (4), clerwijl zij tot
voorwerp heeft de vergoeding van een ander gedeelte der scltade clan clit welk
v66r clen strafrechter aangevoercl en door
clezen laatsten herstelcl wercl. Het voorbehoucl betrof dus niet een reeds v66r
den strafrechter gebrachte vordering, die
tot instructiemaatregelen aanleicling moest
geven; het sloeg alleen op het eventueel
instellen van een verclere vordering. v66r
den bevoegden rechter.
Het verleenen van voorbehoucl voor l!et
instellen van verdere vorclering heeft
trouwens geen invloed OJ? het recht der
betrokken partij. Ook behoort de rechter
den grond van dergelijk voorbehoud niet
te beoorcleelen (5) en, zooals het Hof van
verbreking in Frankrijk het releveert :
« Lorsque les reserves ont pour objet

(1) Parl. Hand., Kamer, 1890-1891, blz. 645.
(2) Parl. Hand., Kamer, 1890-1891, blz. 652.
(3) SIREY, 1923, 4, 301.
(4) Verbr., 1 Juli 1942 (Bull. en PAsrc., 1942,
I, 161). Zie ook de nota onder verbr., 27 Mei
1943 (Bull. en PASIC., 1943, I, 212, kol. 2) :
« Cet'te seconde action sera line action nou-

velle ;···ce ne s'era pas Ia continuation de !apremiere, nonobsta~tt les reserves pour l'avenir·
dont il .aurait ete .donne acte dans Ia decision
sur Ia premiere. l>
(5) Verbr., 26 October 1937 (Re.v. d1·. ZJfm.,
1937, blz. 1347); cass., Frank., 4 Maart 1896
(Dqll. per., 1896, 1, 263).
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-21l'exercice d'une action nouvelle,... elles
sont de droit et l'acte qui en aurait
ete donne n'aurait pas plus sauvegarde
les droits que pretend avoir !'interesse
que le silence d~ la Oour d'appel n'a pu
y porter attein.te (1). ll
Die nieuwe vordering, onverschillig of
v66r den strafrechter voorbehoud er voor
al dan niet wercl gevraagcl, strekt dus
tot. de vergoeding van een gedeelte der
schade welk niet hersteld werd door de
clefinitieve beslissing van den strafrechter.
Ze strekt derhalve niet tot de uitvoering
van een reeds uitgesproken veroorcleeling,
maar wel tot het bekomen vnn een nieuwe
ve root·cleelin[J.

En die veroordeeling, net als de eerste,
zal tot voorwerp hebben de herstelling
van een schade door het misdrijf veroorzaakt. Het eenig verschil tusschen beide
vorderingen ligt hierin dat, voor- den burgerlijken reenter, het slachtoffer niet meer
zal moeten bewijzen dat de verweerder het
misdrijf gepleegd heeft. Dit bewijs vloeit
inderdaad uit de beslissing op de publieke
vordering voort. Maar voor het overige
behoort het slachtoffer hetzelfde bewijs
te leveren als voor den strafrechter,
inzomlerheid het bewijs van cle werkelijkheid en van den omvang cler aanvullencle schacle en van het verband van
oorzaak tot gevolg tusschen het misdrijf
en de beweercle aanvullencle schade.
Men ziet alclus gemakkelijk in clat er
hier van een actio ju,dicat·i geen spraak
kan zijn. Die vorclering was, in het
Romeinsche recht, deze die door den
schuldeischer ingesteld was, wanneer de
schulclenaar de tegen hem uitgesproken
veroordeeling vrijwillig niet uitvoerde (2).
Zij strelct clus tot de tt'itvoering van een
cloor den 1·echter ttit,qesp•·olcen ve·roordeel-ing. Een vonnis kan clerhalve aileen een
actio j·ttdicati gronclen, in zoover het
een veroorcleeling uitspreekt (3). << Atten-

tl'itvoer·ing van de,peroordeeling tot vergoeding van een gecleelte cler schacle ttitgesproken do01· den stratrechtet·. Aan den
ancleren kant, Yoorbehoud vragen is geen
eisch instellen en vom;behoucl verleenen is
evenmin een veroorcleeling uitspreken.
Kortom, de ingestelcle vordering heeft
tot voorwerp niet de uitvoering van het
gewezen vonnis, maar wel de herstelling
van een ancler gecleelte der schade door
het misdrijf veroorzaakt. << Il va cle soi,
aldus MAZEAUD (5), que la prescription
trentenaire ne s'applique qu'au droit reconnu par le jugement et non a un droit
superieur a celui-ci, bien que ne du meme
fait. O'est ainsi que la victime d'un delit
de blessures par imprudence, clout l'action
se prescrit par trois ans, ne peut a la
suite de la conclamnation se prevaloir de
la prescription trentenaire pour exercer,
plus de trois ans apres le clelit, une seconde action contre !'auteur de l'accidertt,
tendant a !'allocation de dommages-interets supplementaires. l>
Eens aangenomen zijnde clat het hier
gaat over een burgerlijke vorclering tot
hers telling van de sella de door .een misdrijf veroorzaakt, clan worden nooclznkelij 7c de regelen gestelcl in artikelen 21 en
volgende cler wet del. 17 April 1878 toepasselijk 011 cle verjarin[J vnn clie vonle-r·ing.
Het bestreden arrest heeft clns terecht beslist dat de ingestelde vorcleri'ng door verjaring vervallen w~s. Ik moet tot de verwerping van de voorziening besluiten; er
blijft ons over de hoop te koesteren dat de
wetgever binnenkort de bepaling·en van de
wet del. 17 April 1878 zal wijzigen met
inachtneming· van de vereischten der billijkheid en van de rechtmatige belangen
der bui·gerlijke partij~n.
ARREST.'

Gelet op het bestreclen anest op.10 April
19-!3 door het Hof van. beroep te Brussel
clu, alclus het Hof van verbreking in gewezen;
Frankrijk, que I' action qui nait cl'unOver het eenig miclclel : schending van
jugement portant conclamnation a p'ayer .artikelen nm, 1134, 1317, 1319, 1320, 1350,
une soinme cleterminee ne peut avoir pour 1351, 1352, 1382, 1383, 2262 van het Burgerobjet que !'execution de ce jugement; que
~ijk vVetboek; ;1, 3, 4,, 21, 22, 23·, 26, van de
tout autre est l'action qui tend ·a !'allo- wet van 17 Apltil ;1878 die den voorafgaancation d'une somme plus elevee... (4). )}
den titel van het Wetboek van strafvo;rdeWelnn, in het onclerhavig geval, heeft ring uitmaakt; van artikel97 van de Grandde voor den burgerlijken rechter inge- wet, doorcla t het bestreden arrest den
stelde vorclering niet tot voon.ve1·p de eisch van aanleggers in cassatie verjaard
verklaart, door het verloop van een jaar
sedert de feiten, om reclen clat de vorde(1) Cass., Frank., 22 Octobe~ 1902 (Dall.
ring in werkelijkheicl uit het misdrijf
pe1·., 1902, 1, 564).
voortspruit en niet nit het vonnis van
(2) G. CoRNIL, Droit •·amain, biz. 426.
18 Februari 1937, clan wanneer de geheele
(3) Ce n'est qu'en taut qu'il prononce nne
aansprakelijkheid van verweerder en,
condamnation qu'un jugement fait na~tre
bijgevolg, zijn verplichting tot het her]'actio judicati (AuBRY et RAU, 4• edit., t. VIII,
stellen van al de schade die nit zijn misp. 401).
.
(4) Cass., F:rank., 15 Mei 1923 (SIREY, 1923,
1, 301). Zie ook cass., Frank., 24 Juni 1941
(Dall. per., 1942, 1, 120).

(5) Tmite de Ia •·esponsabilite delictuelle et
contmctu.elle, t. II, n' 2121.
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en eischers b,ij de V'@nnissen van 4 J uni
1936 en 18 Februari 1937 vastgestelcl was,
clit laatste akte gevencle aan eischers van
hun voorbehoucl voor de toekomst, waaruit volgt clat de vorclering, (die tot bet
bekomen van bijkomencle schaclevergoecling strekte, tot he:rstel van schacle die
zich slechts na clit vonnis openbaarde) de
actio j~tdicati is, clie slechts met clertig
jaar verjaart, en geenszins de rwtio ex cleUcto, die met een jaar verjaart, als bet
feit een zuivere overtrecllng uitmaakt :
Overwegencle clat bet miclclel enkel de
vraag stelt of de vorclering tot aanvullencle sclladevergoecling gesteund op een
nacleel dat zich slecllts heeft voorgeclaan
na bet definitief vonnis, waarbij de clacler
van een misdrijf tot een straf en tot
schadevergoecling veroordeelcl wercl, een
act-io ex. del·icto of een actio j·ttcUcati uitmaakt; in andere woorclen, of die nieuwe
vorclering haar oorzaak vinclt in bet misclrijf waaruit cle schacle ontstaan .is of in
bet vonnis van veroorcleeling;
Dat, volgens het miclclel, bet vonnis van
veroordeeling del. 18 Februari 1937, dallr
bet definitief uitspraak geclaan heeft op
de strafvorclering en op cle burgerlijke
vordering die v66r den strafrechter was
gebracht, voor Lle toekomst den verweerder, alleen, verantwoorclelijk verklaarcl
heeft voor de gevolgen van llet misclrijf ;'
dat bet alclus voor het slachtoffer een
titel uitmaakt waarop bet zich gebeurlijk kan beroepen om, op groncl van die
verklaring, een aanvullencle scbacleloosstelling te bekomen ingeval bet nacleel
na bet vonnis verzwaart; clat clie titel,
daar hij nit bet vonnis voortkomt, bijgevolg slechts na clertig jaar kan verjaren;
Overwegencle clat de rwUo jmlicati cleze
is welke aan clen aanlegger verleencl wordt
ingeval bet vonnis niet uitgevoercl wordt;
clat .claaruit volgt clat ze slechts betrekking heeft op een werkelijk uitgesproken
veroorcleeling; clat bet feit dat cle rechter
aan clen aanlegger akte verleencl heeft
van zijn voorbelloucl voor de toekomst
geen enkele erkenning van recht behelst in
hoofcle van den aanlegger, en in geen geval gelijk kan gestelcl worden met een.
'i·eroorcleeling, of met een element van
bescllikkencl gedeelte waarvan cle aanlegger cle uitvoering kan vorderen;
Dat claaruit volgt clat de nieuwe vordering van den aanlegger haar oorzaak niet
kan vinclen in bet vonnis van 18 Februari
1937, en clat ze bijg·evolg geen ancleren
wettelijken groncl heeft dan bet misdrijj'
clat aanleicling lleeft gegeven tot de vervolgingen; clat, krachtens artikelen 21 en
volgencle van cle wet del. 17 April 1878, en
daar de strafvorclering verjaarcl is, de termijnen van de verjaring cler burgerlijke
vordering eveneens verstreken zijn;
Dat het bestreclen arrest door een juiste

toepassing van cleze principes de in het
micldel aangecluicle bepalingen niet geschonclen heeft;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt de aanleggers tot
de kosten en tot de vergoecling van 150 fr.
26 October 1944. - 1" kamer. - Voo1·zitte1·, H. Soenens, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggevrw, Heer
Louveaux. (lelijlclu.iclencle concl~tsie,
H. Raoul Hayoit ·de Termicourt, eerste
aclvocaat generaal. - Pleite1·s. HH. della
Faille d'Huysse en Struye.
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26 October 1944.

KAMER. -

BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. VoRDERING INGESTELD NA DE AFKONDIGING VAN DE
WET VAN 14 APRIL 1938, BIJ DEWELKE ARTIKEL ,13Jl VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
ZAKEN DIE DE SOM OF
GEWI.JZIGD WORDT. DE WAARDE VAN 1.500 l'RANK NIET TE BOVEN
GAAN. BEWIJS DOOR GESCHRIFT NIET VEREISCHT.

Wannee·r een b1wge1·lijlce vonle1·ing wonlt
ingestelrl na cle aflcondiging van rle wet
vrm 14 April 1938 waa1·bij a1·tikel 1341
van het Bwr[!e·rUjlc Wetboe/c {fewijzigrl
WO'i'flt, ·is het bew'ij s rlooT .f!esclwift
slechts vereischt inclien rle znnk cle som
of rle tv,aanle van 1.500 t1·anlc te boven
gaat. ,
(VAN DER KUYLEN,

'l'.

VAN DER KUYLEN.)

ARREST.

Gelet op bet bestredei1 vonnis op 22 Januari 1940 door de rechtbank van eersten
aanleg te Brussel gewezen;
Over bet eenig miclclel : schencling van
artikelen 1315, 1341 van het Burgerlijk
Wetboek, clit laatste artikel gewijzigcl
door artikel 1 van de wet van 14 ·April
1938 - schencling ook van artikel 2 van
deze laatste wet en voor zooveel nooclig van artikelen 13,11} en 1353 van gezegcl
wetboek.- doorclat het bestreclen vonnis
bet getuigenbewijs, :waardoor eischer in
verbreking het ontstaan van een door hem
en verweerder gesloten overeenkomst; of
minstens feiten die bet sluiten van de
overeenkomst bevestigden, wilcle beWijzen,
afgewezen heeft om \·eden dat de belangrijkheicl van bet gecling 150 frank overschreed, als wanneer cle actie bij exploot
van 25 October 1938 ingespannen was .geweest en het nieuw artikel 1341 van bet
Burgerlijk Wetboek in dit geval het getuigenbewijf? toelaat tot 1.500 frank :
Overwegende clat het bestreclen vonnis
bet door den aanlegger geclaan aanbod om
.bet bewijs door getuigen te leveren van
cl.e hand wijst om de eenige reclen clat de
ei~ch meer dan 150 frank beclraagt, dat
er geen begin van bewijs door geschrift
bestaat, en clat de schulcleischer in cle mo-

-
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gelijkheid is geweest zich een schriftelijk
bewijs van de verbintenis te verschaffen;
Overwegende dat, in tegenstrijd met de
bewering van den verweerder, uit het
vonnis niet blijkt dat de melding «150 fr. ll
bet gevolg zou zijn van een materieele
yergissing ;
Overwegende dat de rechter nit het oog
verloren heeft dat artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek gewijzigd werd door
artikel 1 der wet vari 14 April 1938; dat,
luidens deze bepaling, een .bewijs door
g·esehrift slechts- vereischt is novens zaken clie de som of Cle waarde van 1.500 fr.
te boven gaan;
Overwegende dat de vordering van aanlegger slechts op 25 October 1938 werd
ingeleid, hetzij na de afkondiging van de
wet van 14 April 1938, die, bijgevolg,
krachtens artikel 2, ter zake van toepassing was;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door uitspraak te do en zooals het ·deeel,
cle in het middel aangeduicle ·bepalingen
geschonden heeft ;
.Om clie redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden ov de
registers cler rechtbank van eersten aanleg te Brussel en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van het vernietigd vonnis; veroordeelt den verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar
de rechtbank van eersten aanleg te Mecllelen.

· te brengen, bijdmagt tot het vestigen
van de belastin,q (1).
2° Het bezwaarsch1'ift van den belast-inqschulrUge bekejjende een ,·echtstreelchoofrlel-ijlcen
gemeenteomslng,
schen
zooals opcent-iemen door een qemeente
gevestigrl op een aan rlen Staat ve1'schulrligrle belasting, moet v66r de bestendige deputatie vwn den provinciemad
,qebracht wonlen, tenzij het bezwanrsclwift rle g1·onrlslag ;;;elf van rle aan
den Staat verschttl(Uqrle belast·ing betw·lst (2). (Gemeentewet, art. 138; wet

van 22 Juni 1865, art. 1; wet van 30 J uli
1881, art. 40; wet van 6 September 1895,
artt. 5 en 21.)
li.

V.

LES LITS 1\fE'l'ALLIQliES D'ART ll, T, DE
GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW.)

CC

ARREST.
Gelet

op

llet

bestreden

besluit

op

24 November 1942 gewezen door de be-

baal' wonlt ue·maakt ·is een ve·rrichtinu
rUe, do01· den titel vrtn -inning tot stand

stenclige deputatie van den provincialen
raad van Brabant;
Over het eerste middel : schencling van
artikelen 136, 137 en 138 van de Gemeentewet van 30 Maart 1836, artikel 1 van de
wet van 22 Juni 1865, art. 8- van de wet
van 5 Juli 1871 en artikel 4 van de wet
van 6 September 1895, cloordat de bestendige cleputatie van den provincialen raad
van Brabant zich onbevoegd heeft verklaarcl om llet bezwaarschrift te -beoorcleelen clat door aanlegger ingedien<}werd
betreffencle een gemeentetaks cue· opcentiemen vestigt op de gronclbelastingen aan
den Staat verschulcligd, clan wanneer noch
de wettelijkheid, noch de grondslag, noch
llet bedrag, noch de schuld van de aan
den Staat verschulcligde belasting betwist
werden;
Overwegende clat nit bet bestreden J:iesluit blijkt clat de bestendige deputatie
zich onbevoegd heeft verklaarcl om reden
dat het bezwaarschrift enkel de wettdi.ikheid van een invorderingsverrichting betwistte clie in de bevoegdheid der gewone
rechtblmken viel;
Overwegende- dat de aanlegster staande
llield clat de bestendige deputatie van
den provincialen rand niet bevoegcl is om
de rol cler opcentiemen bij de gronclbelasting van den Staat uitvoerbaar te verklaren, daar de wet dit recht alleen aan
den clirecteur der belastingen voorbellouclt; dat, claarenboven, deze formaliteit
te laat werd vervuld, na bet sluiten van
het dienstjaar;
Overwegende, dat de aanlegster alzoo
zelfs onrechtstreeks de aan den Sta-at
v'erschulcligde belasting niet betwistte,

(1) Zie verbr., 17 J'uni 1929 (Bull. en PAsrc.,
1929, I, 246); FEYE et CARDYN, P>·ocf:du·re fiscale coutentieuse, nrs 73 en 113.

(2) Zie verbr., 9 Mei 1932 (Bull. en PAsrc.,
1932, I, 148) en de nota; 16 Oc'tober 1933 (ibid.,
1934, I, 36).

2G October 1944. -

1• kamer. -

Foo,--

::Atte-r, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slrtggeve1', H. de Cooquean des Mottes. - Gelijlcl~tidenrle conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat generaal. Ple'ite1's,

HH. Van Leynseele en De Winde.

2e

30 October 1944.

KAMER. -

J_o BELASTINGEN.·- BESLISSING IVAARiliJ

DE ROL UITVOERBAAR WORDT VERKLAARD, ._
FORMALITEIT IliJDRAGENDE TOT HET VESTIGEN VAN DE BELASTING.
2o GEMEENTETAXES. - RECHTSTREEKscHE HOOFDELIJKE GEMEENTEOMSLAG. - 0PCENTIEMEN DOOR EEN GEMEENTE GEVESTIGD OPEEl{ AAN DEN STAAT VERSCHULDIGDE BELAS'fiNG. - BEZWAARSCHRIFT VAN DEN BELASTINGSCHULDIGE BETREFFENDE DE VESTIGING
DER

BELASTING.

-

BEVOEGDHEID

VAN

DE

BESTENDIGE DEPU'fATIE.
1 o De besliss-ing wctarbij de 1·ol nitvoer-
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belasting waanan de wettelijkheid, de
grondslag, het bedrag en de sclmld buiten
betwisting vielen, vermits de beslechting
-van het geschil noodzakelijk zonder iilvloed moest blijven op de hoofdbelasting;
Overwegende dat de beslissing waarbij
de rol uitvoerbaar wordt gemaakt een
verrichting is clie, door den titel van de
inning tot stand te brengen, bijdraagt tot
het vestigen der belasting; clat cleze beslissing bijg·evolg alle verrichting van inning
voorafgaat en geen daad is die het materieel feit van de invorclering verzekert;
Overwegende dat elk bezwaarschrift
betreffende een rec:htstreekscllen hoofdelijken gemeenteomslag en namelijk opcentiemen door een gemeente gevestigcl op
een aan den Staat verschulcligde belasting, tenzij llet bezwaarschrift de basis
zelf van de aan den Staat versclluldigde
belasting betwist, kraclltens artlkel 138
'Iter Gemeentewet, 1 der wet dd. 22 Juni
1865 en 40 der wet dd. 30 Juli 1!:181, gebracht moet worden v66r de bestenclige
deputatie van den provincialen raad;
Overwegende da t llet bestreclen besluit,
cloor zich onbevoegcl te verklaren om over
llet bezwaarschrift te beslissen clnn wanneer clit laatste een vestigingsverrichting cler belasting en geenszins een inningsverrichting betrof, de in 't micldel
anngellaalcle bepalingen heeft geschonclen;
Dat de aldus opgeloopen verbreking bij
wijze van gevolg de geheele verbreking
van de beslissing medesleept, _zelfs het
'door de voorziening niet betwiste gedeelte.
Om clie redenen,.llet Hof, en zonder dat
llet ander miclclel client onclerzocllt te
worden·, ver breekt de bestrecl en beslissing; beveelt clat omlerllaving arrest zal
overgescllreven worden op de registers
cler bestenclige cleputatie van den provincialen raad van Brabant en clat melcling
er van zal gemaakt worden op den kant
Yan llet vernietigcl besluit; veroorcleelt
de verweerster lot de kosten; verwijst
de zaak naar de bestenclige deputatie van
clen provincialen raad van Antwerpen.
30 October 1944. - 2e kamer. - Voo1·zitter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - FerslnggeveT, H. Louveaux.
Gelijlcl-nidende concl7tsie,
H. Roger .Janssens de Bisthoven, aclvocaat geheraal.
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KAMER. ~

2 November 1944.

1 o MID DEL TOT VERBREKING.- BunGERLIJKE ZAKEN. J\IIIDDEL GESTEUND OP
DE BEWERING DAT DE BESTREDEN BESLISSING
EEN BESCHIKKING BEVAT DIE EH. IN WEHKELIJKHEID NIET IN VOORKOMT. ~ MIDDEL
MIST FEITELIJKEN GRONDSLAG.

2° ERFDIENSTBAARHEID. VAN EEN EXPLOITA'l'IEWEG. -

GEBRUIK

lVIOGELIJKHElD

DAT DERGELIJK GEBRUIK SLECHTS 1'0EGEKENil
WEZE TEN TITEL VAN EHFDIENSTBAARJlEID.

1 o JJI·ist fe-itelijken gmndslng het middel
gestewncl 011 de bewedng dnt de best·reden besUssing nan nnnlegger in ve?'brek-ing vm·1Jocl zan heb ben geclann gebntik
te malcen vctn een pnd dnt voorlcomt in
clen atlas cler btt'!IJI'twegen, clnn wwnnee1·
het n-itgesprolcen ·verbod bepe1·kt is tot
het geb-rwik vnn een 7titbnt-ingsweg.
2o Een n-itbnt-ingsweg behoo1·t niet nood~nlcelijk ·in niecleeigendom ann nl de
nctnpnlencle e·igennwrs; het gebntilc vnn
cle1'{!eUjlcen 1.veg lcnn enkel zijn toegestnnn geweest ten titel vctn e?'fclienstbaa?·he·icl en binnen de pe1'7cen tvanrin
(leze ·is gevestigd {1).
(DELTAND, T.

CONSOORTEN MAES.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 21 April
1942 in hooger beroep op tegenspraak ge\vezen door de rechtbank van eersten aanJeg te Doornik;
Over het eerste midclel : schencling van
artikelen 12 der wet del. 10 April 1841 op
de buurtwegen, 1317, 1319, 1320, van het
Burgerlijk Wetboek en van de bewijs-kracht van den atlas van de buurtwegen,
97 der Grondwet, doordat het bestreden
vonnis, alhoewel het aanneel?-t dat cle
atlas van de buurtwegen meldmg .maakte
van een openbaren weg die cloor de erven
van aanlegger in verbreking Jiep : eerste
onderdeel ": den aanlegger in verbreking
nochtans verboclen heeft eenig gebruik
te maken van gezegden weg tenzij voor
cle exploitatie van zeker perceel gecadastreercl sectie A, nr 259a, dan wanneer luidens artikel 12 van de wet del. 10 April
1841 cle op den atlas van cle buurtwegen
regelmatig· ingeschreven wegen voor iecler
toegankelijk zijn, zoncler beperking no~h
voorbehoud; tweecle ondercleel : beslrst
heeft tevens dat de litigieuze weg een recht
van publieken overgang bevatte op e~~ .
breeclte van 50 centimeter van weersziJden van de gemeenschappelijke grens
waarop clie weg gelegen is, en dat aanlegger nochtans slechts titularis was van
een recht van overgang als erfclienstbaarheid op het verkregen erf terzelfdertijd
als de verweerders, ten bate van een erf
dat cle rechtsvoorganger van den aanlegger verkregen had door een akte van
(1) Zie WonoN, Tmite thfwrique et pratiqu<
de Ia posse~sion, d. II, blz. 270~ ,~r 507; DE PAGR,
Traite elementaire de droit ctv.Z belge, d. V,
biz. 1029, n' 1169; Pand belges, v' Chemi":
prive, nrs 35, 36 en 41; Verbr., 25 Februar~
1841 (Bull. en PAsrc., 1841, I, 127); 28 Juh
1854 (ibid., 1854, I, 421); 13 Juli 1855 (ibid.,
1855, I, 354); 6 Juli 1883 (ibid., 1883, I, 294).
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26 September 1918, wat een tegenstrijdigheid in de redenen uitmaakt welke gee
lijk staat met het gebrek aan redenen
vereischt bij artikel 97 van cle Grondwet;
derde onderdeel : gemeend heeft de bewijskracht van de vermeldingen van den
atlas der buurtwegen te kunnen ontzenuwen door te beslissen dat de beschikkingen van zekere akte met privaat karakter del. 26 September 191cl, waarbij ten
voordeele van een cler erven van den aanlegger het bestaan van een erfdienstbaarheid van overgang wordt vastgesteld, den
voorrang moesten hebben op de vermeldingen van den atlas waarbij het bestaan
wordt vastgesteld van een openbaren weg,
wat een schending uitmaakt van artikel 1319 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek en van de bewijskracht van den
atlas der buurtwegen; vierde ohdercleel :
het verbod heeft gerechtvaarcligd dat het
den aanlegger in verbreking oplegt eenig
gebruik te maken - wat wil zeggen : op
welke breedte ook --:- van den litigieuzen
weg, tenzij voor de uitbating van een
zijner erven, door zich te beperken bij de
vaststelling dat het niet bewezen was dat
die weg een breeclte had van 3 meter, wat
hierop neerkwam dat het zijn beslissing
steunde op een reden die zonder verband
is met het beschikkend gecleelte, waaruit
volgt dat clit laatste niet wettelijk overeenkomstig artikel 97 cler Grondwet gemotiveerd is :
Over het eerste ondercleel :
Overwegende clat het bestreclen vonnis
hierop wijst clat de vordering er toe
strekte aan den aanlegger in verbreking
, verbocl op te leggen eenig gebruik te rnaken van den uitbatingsweg die cle te Bievene gelegen eigenclommen scheidde - eigendommen gekadastreerd sectie A,,nrs 245
_tot 251 en 256 tot 258 - tenzij voor het
op dezelfcle plaats gelegen perceel dat gekadastreerd is sectie A, n r 259a, en dit op
straf van 500 frank schadevergoecling per
vastgestelde inbreuk ;
Overwegencle dat de bestreden beslissing, bij bekrachtiging van het vonnis
waartegen hooger beroep, aan den aanlegger verboden heeft eenig gebruik te maken
van den uitbatingsweg, waarover het
gaat, behalve voor de exploitatie van het
perceel gekadastreerd sectie A, nr 259a;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door dit verbod nit te spreken, zich erbij
bepaald heeft uitspraak te doen binnen
het kader van het geding zooals het werd
ingesteld, te weten de perken binnen de·
welke cle aanlegger, voor cle uitbating van
zijn producten, een uitbatingsweg mag
gebruiken ;
Dat het geen verbocl heeft uitgesproken
wat het gebruik betreft van- een pad dat
voorkomt op den atlas van de buurtwegen,
het verbod beperkt zijncle tot den uitbatingsweg als dusdanig ;
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Dathet middel in zijn eerste onderdeei
in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende clat de erfclienstbaarheid,
voor het perceel sectie A, nr 259a, door het
bestreden vonnis aangenomen, den uitbatingsweg betreft waarover het in de zaak
gaat en geen verband houdt met den openburen weg welke ars·pad voork.omt op den
atlas van cle buurtwegen;
Dat het bezwaar van strijcligheid in cle
reclenen in feite niet opgaat;
Over het dercle onclercleel :
Overwegencle clat nit de bestreclen beslissing volgt da t er, bi.i akte del. 26 September 1918, een erfclienstbaarheid van
overgang gevestigd is op een uitbatingsweg en voor de exploitatie van het perceel
se<"tie A, ur 259a;
·
Dat, anclerzijds, het vonnis geen uitspraak heeft geclaan nopens een recht van
overgang op een pad clat voorkomt op
den atlas van de buurtwegen;
Dat, bijgevolg, het vonnis niet beslist
heeft dat de bij overeenkomst gevestigcle
erfdienstbaarheicl van overgang den voorrang moest hebben op cle vermelclingen
van den atlas waaruit het bestaan blijkt
van een openbaren weg;
Dat het miclclel in zijn dercle onclerdeel
in feite niet opgaat;
Over het viercle onclercleel :
Overwegende clat de bestreclen beslissing, door te zeggen clat de aanlegger niet
bewees clat het op den atlas ingeschreven
pad een breedte zou hebben van meer clan
een meter, zich er bij bepaald heeft een
door .deze partij aangevoerd argument te
beantwoorden; dat ze uitspraak gedaan
heeft binnen de perken van de contractueele bepalingen van de akte del. 26 September 1918 en het · verbod dat ze uitgesproken heeft slechts op die bepalingen
gesteund heeft ;
Dat het middel in zijn vierde ondercleel
in feite niet opgaat;
Over het tweede middel : schencling van·
artikelen 577bi8, 637, 1317, 1319, 1320 van
!let Burgerlf:)k Wetboek en van cle bewijskracht van !let proces-verbaal van openbare toewijzing del. 26 Septembe)-' ·1918
van het ambt van notaris Chevalier,· te
Ottignies, 97 der Gronclwet, doorclat het
bestreden vonnis beslist heeft dat !let
hierboven gezegcl proces-verbaal van openbare toewijzing een erfdienstbaarheid van
overgang had gevestigcl ten voordeele van
het erf 259a, dat de reclltsvoorganger van
den aanlegger in verbreking bij gezegcle
akte had verkregen, en da t claarin geen
spraak was van !let vestigen van medeeigendom- en daaruit heeft afgeleid dat
de aanlegger in verbreking slechts een
eenvoudige erfclienstbaarheicl van overgang op een betwisten uitbatingsweg kon
doen gelden-dan wanneer uit de vermeldingen van gezegde akte blijkt dat ze,_
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ver van een erfdienstbaarheid van over- '
Overwegende clat het bestreden vonnis
gang te vestigen, het « huidig ll bestaan de akte del. 16 October 1868 buiten de devaststelt van « uitbatingswegen ll en zegt batten laat omdat ze vreemcl is aan den
dat deze cc over heel ·hun lengte zullen aanlegger en aan zijn rechtsvoorgangers;
voortbestaan ll, clan wanneer die uitbaOvet·wegencle dat de bestreclen beslistingswegen, cUe tusschen landelijke erven 1 sing, zoncler die akte te interpreteeren,
voor hun gemeenschappelijke exploitatie zicb beperkt bij de beslissing clat, om de
bestaan, geen erfclienstbaarheclen uitma- aangecluide reden, de aanlegger erin het
ken doch een mecleeigendom, en clan wan- bewijs niet kon putten van bet bestaan,
neer bet bestreden vonnis aan de uitba- in zijn voorcleel, van een mecleeigendom
tingswegen, waarvan de bierboven ver- van den litigieuzen weg;
melc1e akte bet bestaan en bet behoucl
Dat het miclclel in feite niet opgaat;
vaststelde, het karakter van erfclienstOm die redenen, het Hof verwerpt de
baarbeicl de medeei-genclom uitsluitende - slechts heeft kunnen verleenen voorziening ; veroorcleelt den aanlegg·er tot
in schending van het wettelijk begrip van de kosten en tot een vergoecling van 150 fr.
erfdienstbaarbeid zooals clit laatste ge- jegens cle verweerclers.
vestigcl is door artikel 637 van het Bur2 November 1944. - 1 6 kamer. - Voorgerlijk Wetboek :
zitter H. Soenens, raadsheer waarnemend
Overwegencle dat de vaststelling van het voorzitter. - Versla.qffeve1·, H. Bail. bestaan en van het behoud van de uitb~ Gelijklttiflencle conclltsie, H. Janssens de
tingswegen die vermeld zijn in de akte Bistboven, aclvocaat generaal. - Ple'iters,
del. 26 September 1918 niet noodzakelijk HI-I. Struye en Delacroh::.
de erkenning van een mecleeigendom beheist, daar het gebruik van gezegcle we
gen slechts ten titel van erfclienstbaarheicl lmn afgestaan wonlen en clit aileen
--2"--KAi.VITI:R. 6 November 1944.
binnen de perken waarin · ze gevestig-cl is ;
Dat cle interpretatie door de bestreden 1° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER DIE TEN GRONDE
beslissing aan de beschikldng van de akte
BESI,JST. - STRAFZAKEN. - VRAAG OF
del. 26 September 1918 gegeven, met deze
DE RAADSMAN VAN DEN BEKLAAGDE OVER DEiC>
laatste niet onvereenigbaar en, bijgevolg,
NOODIGEN 'flJD BESCHIKT HEEFT O~I. DE VERbindencl is ;
DEDIGIJIIG VOOR TE BEREIDEl\1. - BINDENDE
Over het derde midclel : schencling van
BEOORDEELING.
artikelen 1317, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek en yan de bewijskracht van 2° 00RL0G. - BEZETTING DOOR DEN VIJAND.,
- DE SOUVEREINITEIT VAN DEN IJEZETTE;>!
de ab.tllentieke verkoopakte op 16 October
1868 verleden v66r notaris Massart van
STAAT BLIJFT IN HAAR GEHEEL VOORTBE:Sievime, 544, 577b'is, 637 van bet BurgerSTAAN. - DE BEVOEGDE ORGANEN VAN DEN
STAAT, DIE ZICH IN HET BUITEJIILAND 'l'ICRUGlijk Wetboek, 97 cler Gronclwet, cloordat
het bestreclen vonnis, alboewel bet erkent
'rROKKEN, KUNNEN ·DE NATIONALE ROUVEREIdat een autbentieke verkoopakte del.
NITEIT UITOEB'ENEN DOOR MIDDEL VAN WET'rEN.
16 October 1868 het bestaan vaststelde van 3° WET. ~ BEKENDMAKING. -- vVEITELI.JKic
den litigieuzen uitbatingsweg op een
VOORWAARDEN. - BINDEND KARAK'l'EU VOOH
breeclte van 3 meter, en alhoewel het aanGEHEEL RET KOJIIINKRIJK.
neemt clat de erven van den aanlegger in
verbreking aan clie weg paalclen, niettemin 4° vVET. - DOOR DEN KONING BENOEMDE MIbeslist heeft clat gezegcle alde bet bewijs
NISTERS DIE SAMEN DE WETGEVENDE ~fACHT
niet kon levcren van bet best a an, in
UITOEFENEN. - ARTIKELEl\1 79 EN 82 VAN DE
lwofcle van den aanlegger in verbreking,
GRONDWE'l'. - VERHINDERING VAlli ZEKERE
van een mecleeigenclomsrecht op gezegclen
MINISTERS. - ~10ET BLUKEN UI'l' DE VERweg, onder voorwenclsel clat cle akte,
MELDINGEN VAN DE Wlc'l'GEVENDD AKTE. - DE
waarvan spraak, vreemcl zou geweest
R-EDEN VAN DE VERHINDERING DIENT NIET AANzijn aan den aanlegger in verbreking evenGEGEVEN.
als aan zijn rechtsvoorgangers, clan wan1°
De ten fi'1'01Ule besUssencle rechte1· beneer de medeeigenclom van uitbatingsweoonleelt OIJ b·i:nclencle wijze of cle nuulsgen nooclzakelijk toebehoort aan al clienum vwn clen beklact{lcle ove·r clen noogenen die aan gezegclen weg palen, en clat
rUgen Ujcl heeft beschilct om ae ve?·clede recbters over den grand, zoncler in een
rli{lin{l voor te be1·eiclen.
tegenstrijcligbeicl te vallen welke gelijk
staat met een gebrek aan motiveering, 2° De be.zetting vwn het ff'I'Onclyebiecl floo·r
niet terzelfclertij d konclen beslissen dat de
flen vijanfl laat cle so~werein'iteU van
litigieuze weg een uitbatingsweg was en
clen bezetten Btftat ongeschonrlen en lean
clat cle aanlegger in verbreking, die aan
<lHs niet beletten clnt fl'ie soltvereini.te·tt
gezeg-clen weg paalt, er geen medeeigenanr
venler ~tit{feoefeml wonlt cloo1· miclclel
van was: ·
van wetten ·nitgnnncle vfm cle bevoeucle

-27m·ganen die zioh in het b·uitenland
terugget1'0lclcen hebben (1).
3° De 1·egelmrtl'ige belcendmalC'ing van een
wet of van een beslnit-wet in het
Staatsblad en het verst1'i,ilcen van tlen
bepaalden tenwijn waa·rna de wetten en
besluU-wetten worden ueaoht doo1· een·iede1· te zijn gelcend, vonnen op -zichzelf de wijze van wettelijlce belcenrlmalcing die de wet ·in geheel het land
bindenrl maalct (2),
4° De bij rP'tilcelen 79 en 82 van ae G1'0ndwet aan rle min·iste·rs toegelcende nuwhten Iemmen in beginsel sleohts 7t'itgeoefend wo·rrlen doo·r al de ·in rarul ver{/(Ulenle m·iniste1·s. Nochtwns lean het
belet van weue zelcere ministe1·s .rleel te
nemen aan de be1·aadsla.q_ingen en de
beslissinr1en van hnn in raarl ve1·grtrlerde
collega's rle ttitoefening van de nationale 807tvereiniteit niet belemme1·en.
H et be let van wege een of meer m·inisters de ve·rgade1·ing bij te wonen ·moet
bli.i ken ttit rle vennelrlingen van de wetyevende alcte door de aanweziye min·iste·rs genomen, doch rle reden va·n rle
verhinder·iny moet n·iet wo'l'den aanyedu·irl.
(HOOGEVEEN ·EN HERTEN.)
ARREST.

Gelet op de bestreden arresten op 21 October 1944 door het te Brussel zetelencle
militair gerechtshof gewezen;
Overwegende clat de voorzieningen verlmocht zijn;
A. Wat de voorziening betreft tegen het
arrest waarbij aan den a:inlegger Hoogeveen de inobservatiestelling wercl geweigerd:
Overwegencle clat aanlegger slechts omstancligheden van feitelijken aarcl inroept
die aan het toezicht van het Hof van verbreking ontsnappen, en overwegencle clat
de substantieele of op straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de beslissing wettelijk is;
B. Wat de voorzieningen betreft welke
door de twee aanleggers gericht zijn tegen het arrest van veroorcleeling :
Over het eerste miclclel, door Hoogeveen
afgeleicl nit de schencling van artikel 14
van het decreet del. 16-24 .Augustus 1790
op de rechterlijke inrichting, en van de
rechten cler verdecliging, claar de raaclsman van den aanlegger werkelijk niet
(1) Verbr.,

11 Feb1:uari

en

4 Juni 1919

(Bull. en PAsrc., 1919, I, 9 e11 108), zie ook
nota 1 onder dit arrest i11 (ibid., 1945, I, 24).
(2) Verbr., 4 Juni 1919 (Bull. en PAsrc.,

1919, I, 97) en nota; 18 Februari en 27 April
1920 (ibid., 1920, I, 62 en 124).

over den noocligen tijcl beschikt heeft om.
het verweer voor te bereiclen :
Overwegencle clat nit het proces-verbaal
van de terechtzitting v66r clen rechter
over den grand blijkt dat de aanlegger
in zijn uiteenzetting gehoorcl wercl; clat
het miclclel in zijn eerste onderdeel in
feite niet opgaat;
Overwegende clat de vraag of de raaclsman van den beklaagcle werkelijk over
den noocligen tijcl beschikt heeft om cle
verclecliging voor te bereiden van feitelijken aarcl is, en bijgevolg onder de bindencle beoorcleeling valt van den rechter
over den groncl;
Over het tweede micldel, door Hoogeveen afgeleid nit de schencling van artikelen 129 cler Grondwet, 3 van de wet
del. 28 Februari 1845, 1 van de wet del.
18 .April 1898, 1 van de wet cld. 17 Maart
1934 en van de algemeene beginselen inzake openbaar volkenrecht :
Overwegencle clat het midclel in zijn
eerste onderdeel staancl!~ houdt dat, wanneer het metropolitaansch gronclgebied
door den vijand geheel bezet is, geen en-kel orgaan van clien Staat, zelfs zoo het
zich in het buitenland teruggetrokken
heeft, de nationale souvereiniteit meer·
kan uitoefenen bij miclclel van wetten;
Overwegende clat die bewering grand
vinclt noch in de in het midclel aangecluicle·
wetsbepaling noch in de beginselen van
het volkenrecht;
Dat, integendeel, het principe gelclt dat
. de bezetting van een gronclgebied door
den vijand de souvereiniteit van den bezetten Staat in haar geheel laat bestaan ;·
Overwegende clat, volgens het tweecle
onclerdeel van het miclclel, de besluitwet
dd. 17 December 1942 niet kan toegepast
worden op feiten clie de bevrijcling van·
het Belgisch gronclgebiecl voorafgaan om-clat zij er niet volcloencle bekenclgemaakt
is geweest;
Overwegencle clat de besluitwet del.
17 December .1942 bekendgemaakt. werd·
te Landen, voorloopige zetel van het Bel-giselle gouvernement, in het Beluisch
Staatsblad nr 28 van 29 December 1942 ;·
Dat de regelmatige bekenclmaking van
een wet of van een besluit-wet in het
Sta.atsblad en het verstrijken van den
bepaalclen . termijn waarna de wetten
en besluit-wetten beschouwd zijn als door
de burgers gekend op zichzelf de wijze
van de wettelijke bekenclmaking zijn die
de wet in heel het koninkrijk verplichtend·
maakt;
·
Dat het micldel in elk zijner onclerclee-·
len in rechte niet opgaat;
. Over het clercle middel aangevoercl door
den aanlegger Hoogeveen en over het
eenig middel voorgebracht door den aan-legger Herten: schending van artikelen 25,
26·, 65, 82 van de Belgische Grondwet en
121bis van het Strafwetboek, cloordat ter-

-28wijl, luidens artikel 121bis van het
Strafwetboek, al wie bij den vijand een
persoon aanklaagt met clwangarbeid van
vijftien jaren tot twintig jaren gestraft
wordt zoo de met kwaad opzet aangeklaagde persoon ter cloocl gebracht wercl,
het bestreden arrest den aanlegger in
verbreking tot de cloodstraf heeft verwezen bij toepassing van een besluit-wet
clie door clen ministerraacl op 17 December
1942 te Lonclen genomen wercl; doonlat
clit besluit, in het Belgisch Stnntsblnd
verscllenen te Louden oP 29 December
1942, 112e jaar, nr 28, slechts genomen
wercl door de ministers H. Pierlot,
P.-H. Spaak, Gutt en A Delfosse, clan
wanneer alleen de ministerraacl, 't is te
zeggen de gezamenlijke cloor den Koning
benoemde ministers, besluit-wetten konden nemen met bindencle kra~ht, omdat
zij alleen geclurencle de bezetting bet wettelijk gouvernement van Belgie uitmaakten; doorclat altllans !let besluit de reclenen moest vermelclen waarom de ministerraacl tot vier leden verminderd was en,
inzonderheid, de redenen waarom de te
Louden aanwezige ministers er geen deel
aan genomen hebben; doordat, bijgevolg,
!let besluit del. 17 December 1942 geen binclende kracht heeft en doordat het bestreclen arrest, door de bij artikel 121b·is van
het Strafwetboek voorziene straf niet toe
te passen, de wet geschonden heeft :
Overwegende dat, wel is waar, de bij
artikelen 79 en 82 van de Grondwet voorziene machten, in principe, moeten uitgeoefend worden door al de' in raad vereenigcle ministers ;
Doell overwegencle dat, daar de nationale souvereiniteit niet mag onderbroken
worden, het beletsel van sommige ministers zich met hun collega's te vereenigen,
cle uitoefening van die souvereiniteit niet
kan belemmeren ;
Overwegencle dat de besluit-wet del.
17 December 1942 artikelen 26 en 82 van de
Gronclwet inroept; dat de onderteekenaars
clie besluitwet werklaren te nemen in hoeclanigheid van « Wij, ministers in raad
vergaderd )) ;
Dat uit die vermelding en uit clie verklaring de vaststelling blijkt clat op clat
oogenblik. alleen de ministers, die het besluit genomen hebben, in de mogelijkheid
waren in raad te vergacleren;
Overwegencle clat geen enkele wetsbepaling vereischt clat de reden vermelcl
wordt waarom een of meer ministers
belet zijn aan de beraadslagingen en beslissingen van de in raacl vergaderde ll,linisters cleel te nemen ;
Dat de miclclelen niet kunnen aangeno~
men worden;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de

uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig cle wet zijn ;
Om die redenen, het Hof voegt de voorzieningen samen en verwerpt ze; veroorcleelt c1e aanleggers tot de kosten.
6 November 1944. - 2e kamer. - Yo01·zUte1·, H. Hocllim, raaclsheer waarnememl
voorzitter. - Ye-rslnggevm·, H. Wouters.
Gelijkl7t'iclencle ooncl·ttsie, H. Raoul
Hayoit cle 'l'ermicourt, eerste advocaat
generaal.

13 November 1944.
1°

MIDDEL TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. .l\1IDDEL GESTEUND OP DE
ONREGELMA'l'IGHEID VAN DE DAGVAARDING.
lVIIDDEL DAT NIET ONDERWORPEN WERD AAN
DEN RECHTER OVER DEN GROND. 0NONTVANKELIJK.

2°

MIDDEL '1'0'1' VERBREKING.

STRAFZAKEN. MIDDEL GESTEUND OP RET
·JPEIT DA'l' RET ARREST VAN VEROORDEELING
EEN VERGISSING NOPENS DE EENZELVIGHEID
VAN AANLEGGER HEVA'l'. VERGISSING Dill:
NIET DOOR JVIIDDEL VAN EEN VOOR.ZIENING IN
VERBREKING KAN VERBETERD WORDEN.

3° PO LIT IE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL
DD. 11 DECEMBER 1942. NIE'l'IG VERKLAARD DOOR VOOR TIJDELIJK GELDIG GEHOUDEN DOOR DE ·BESLUI'l'-WE'l'TEN VAN 1 EN
5 MEl 1944.

4° POLITIE VAN DFJN KOOPHANDEh
BESLUI'l' VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL
DD. 11 DECEMBER 1942.- BESLUIT-WET VAN
31 06GS'l' 1944. - S'l'ELT; ZONDER TERUGWERKENDE KRACH'l',
EEN EINDE AAN DE
TJ,JDELIJKE GELDIGHEID VAN RET BESLUIT VAN
11 DECEMBER 1942, BEHOUDENS DE JU~SCHIK
KINGEN VAN DAT BESLUIT WAARBIJ NIEUWE
INBREUKEN WORDEN INGESTELD.

fio

WET. - 'l'ERUGWEBICENDE KRACHT. AANLEG IN VERBREICING. NIEUW~; WET
TIJDENS DEN AANLEG IN VERBREKING. KA'<:
NIE'l' GESCHONDEN ZIJN GEWEES'l' DOOR DEN
TEN GRONDE' BESLISSENDEN RECHTER. UIT·
ZONDERING WA'l' llETREFT DE VERKLARENDE
WE'l'TEN.

1 o H et rn·iclclel gesteuncl op de on·regelrnat-igheicl 'van cle clagvaal'cling v66-i' den
·rechte1· ten gmncle kan niet voo1· cle
eerste maal aangevoe1·cl wonlen v66r
het Hot van ve1"1J1·elcing (1).
2° Een ve·rg·lssing, begaan in het a1'1·est
van 'i!CI'Oonleeling, no pens cle iclentiteit
vnn clen ve1·oonleelcle wo1·clt herstelcl
niet cloo1· rniclclel van een vooni!iening
in ve1·brelcing, clooh clo01· cle procecl~we
voorzien in artilcel 518 en volgencle
van het Wetboek van StTatvo1·cle1·ing.

(1) Verbr., 17 en 24 Maart 1943 (Bull. en
1943, I, 95 en 108).
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H et besluit van de secreta1issen-uenevcm 11 December 1942 betreffende
de best1·ajfing van valsehheid en van
zekere ande1·e misdrijven inzalce ·ravitailleeringsze.qels en andere ravitaillee1'ingstitels, is nietig verlclaa1·d doch
·voor tijdelijlv rJelclirJ gehouden cloor de
besluit-wetten· van 1 en .5 Mei 194Jr.
~·aal

(Besluitwet van 1 J\'Iei 1944; besluitwet van 5 Mei 1944, art. 3.)
4o De beslttitwet van 31 A ttgttstn.s 1944 betreffende de ti.jcle/.ijlce maat·re.qelen inzal"e 1·egeling en liqttidatie cle1· NMionale Lnndbonw- en Voedin.qsconwnt.tie,
heeft, zoncler tentg'We1'kende lwacht, een
einde gemnnht nnn de tijdelijlce geldigheicl vnn het beslu-it vnn de secretcwissen-genemnl del. 11 December 1942, wM
betrett ·de bezJaUngen ancleTe clan deze
wellce nieuwe inbreulcen instellen, nnmelijk wM bet1·ett de besch-iklcingen
wnnrbij Mjzoncle1·e straffen voo1·zien
wonlen. (Besluitwet van 31 Augustus

1944, art. 2 en 6.)
5o· De ten grande

beslissencle 1·echte1·
heett geen wet lwnnen schenden cUe
niet vwn lcm.cht was op het oogenblilc
rla.t h·ij zijn beslissing heett geveld.
Bij de controle ovm· de wetteli.jlcheid
vnn cle bestreden besli.ssin.IJ hottdt het
II of vnn verb1'elcing geen 1·elcening met
een wet die slechts na de besliss·ing van
krncht is geworden (1).
Ui4:;?:onde1'in.g woHlt ,qemnnlct op clien
1'Cf!el inclien het (!nat om een ve1'7cla1'e1ule wet clie met cle ge-!nte1'p1·eteenle
wet. een geheel ttitmnnkt (2).
(R. MICHEL ·EN I. MOYSON.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 10 Juli
1944 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel aangevoerd door
de aanlegster .Moyson, scllending van artilrel 61, 2°, van het Wetboek van burgerlijke Reclltspleging, doordat zij gedagvaard en veroordeeld werd als zijnde
« Irma ll-Leontine-Amelie Moyson, clan
wanneer llaar voornamen luiclen « Irene llLeontine-Amelie :
Overwegende cla t het miclclel, voor zoover het iie onregelmatigheicl van de clagvaarcling inroept, niet voor de eerste maal
(1) Zie verbr., 2 Mei 1932 (B11ll. en PAsrc.
1932, I, 145); 27 Mei 1935 (ibid., 1935, I, 257);
de conclusie van ·den H. procureur g.eneraal
Cornil in zake verbr., 21 J anuari 1935 (ibid.,
1935, I, 122).
(2) Verbr., 12 en 19 Februari 192() (Bull. 011
PAsrc., 1920, I, 61 en 68) ; 2 October 1919 (ibid.,
1919, I, 218); 24 November 1936 (ibid., 1936,
I, 428) ; 4 J anuari en 15 Maart 1937 (ibid.,
1937, I,' 1 en 95, A, 2'); zie ook nota onder
verbr., 7 Juli 1930 (ibid., 1930, I, 299):

voor het Hof van verbreking- kan aangevoercl worden;
Dat, wat het arrest van veroorde~ling
betreft, de beweerde vergissing, in de
onderstelling dat ze werkelijk bestaat,
moet verbeterd worden, niet bij micldel
van een voorziening in verbreking, doch
bij micldel van de rechtspleging voorzien
bij artikelen 518 en volgende van het Wetboek van Strafvordering ;
Dat het miclclel dus niet ontvankelijk is;
Over het eerste midclel aangevoerd door
Michel Raymond en het tweecle micldel
aangevoerd door Moyson, beide gesteuncl
op cle schending van artikel 97 cler Grondwet cloordat llet bestreclen arrest cle twee.
aanleggers veroordeelcl heeft wegens voorhanclen llebben van nagemaakte ravitailleeringszegels, zonder vast te stellen tla t
g-ezegcle zegels valsch waren, wat llet
hoofclbestanddeel van het misdrijf nitmaakte :
Overwegende dat, luidens de dagvaarding, de aanleggers vervolgd werclen om
« nagemaakte ll ravitailleeringszeg-els voorhanden te hebben gellad, titels voorzien
bij artikel 2 van llet besluit del. 11 December 1942; dat de aanleggers nopens
die betichting geen conclusie hebben neergelegd, en clat het arrest, waarbij llet
vonnis a qtto bekraclltigcl wonlt, vaststelt
clat llet door den eersten rechter vaststaancl verklaard feit door llet ontlerzoek
v66r het Hof bewezen is gebleven;
Dat de midflelen clus in feite niet opg-aan;
Over het tweede en het clercle midclel
aangevoercl door den aanlegger Michel
en het clerde middel en llet viercle middel
aangevoerd door de aanlegster Moyson,
scllencling van artikel 2 van lwofclstuk I
van het Strafwetboek, cloorclat, op llet
oogenblik der feiten, geen enkele wet het
voorllanclen llebben van vervalscllte ravitailleeringszegels beteugelcle, en clat de
besluiten van , cle secretarissen-generaal,
,genomen krachtens de wet del. 10 N!ei
1940, geen alden zijn die uitgaan van de
wetgevencle macht en clat inzonclerheicl
het besluit del. 11 December 1942 onwettelijk is :
Overwegencle dat tijdens den aanleg
in verbreking drie besluiten werden afgekoncligd, door de in raad vergaclerde ministers genomen, betreffencle de rechtsgelcligheid van het besluit van de secretarissen-generaal del. 11 December 1942 ov
grond van hetwelk aanleggers veroordeeld
worden;
Overwegende dat die clrie besluiten,
onclersclleiclenlijk genomen op 1 Mei, op
5 Mei en op 31 Augustus 1944, besluit-wetten waren, claar de Kamers niet meer konclen vergacleren en de ministers in raacl
vergaderd, door een logisclle toepassing
van artikelen 79 en 82 van de Grondwet,
de gronclwettelijke machten van den

-30Koning uitoefenclen, en bijgevolg de wet- beslissing die clefinitief over clen grond
gevencle macht, om de beschikkingen te wercl gewezen v66r llaar inwerkingtretreffen vereischt yoor cle verclecliging van cling;
het gromlg·ebiecl en de levensbelangen van
Overwegencle dat cle bestreclen beslisde Natie;
sing gewezen wercl op een rechtspleg·ing
Overwegencle clat de besluitwet clcl. 1 Mei waarin de substantieele of OlJ straf van
1944 aan de secretarissen-generaal van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
cle ministeries slechts ministerieele mach- · werclen nageleefd en clat de uitgesproken
ten toekent en bijgevolg artikel 5 van de
veroorcleelingen overeenkomstig cle wet
wet del. 10 Mei 1940 - basis van het be- zijn;
sluit del. 11 December 1942 - clerwijze
Om clie reclenen, het Hof verwerpt cle
uitlegt clat clit besluit moet beschouwcl voorziening·; veroorcleelt cle aanleggers
worden als de aan de secretarissen-gene- tot de kosten.
raal tijclens clt> bezetting toegekencle be13 November 1944. - 2e kamer. - V oorvoegclheclen te buiten gaancle;
Overwegencle clat, claar cle besluitwet zitter, H. Hocli.im, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaygever, H. ·waleffe.
cld. 1 Mei 1944 cle waarcle heeft van een
GeUjlcl~tidenrle conclusie, H. Raoul
interpretatieve wet, en clerhalve, welke
Hayoit de '.rermicourt, eerste - advocaat
ook cle beschouwingen zijn van cle memu- generaal.··
rie van toelichting clie haar voon1fgaat,
door cle rechterlijke macht moet toegepast
worden krachtens artikelen 28 van cle
.2" KAi\'IER. 13 November 1944.
Gronclwet en 5 van cle wet del. 7 Juli
1°
WET'.rEN
EN
KONINKLIJKIC BE1865; clat die toepassing zich aan het Hof
SLUI'.rEN. TERUGWERKENDE KRACHT
van verbreking opclringt, zelfs wanneer,
VAN DE MEEST GUNSTIGE STRAFWET. - REGEL
zooals in onderhavig geval, de wetsbepaNIET VAN TOEPASSING OP REGLE?>mNTAIRE
ling tot uitlegging slechts afgekoncligcl
~IAATBEGELEN VAN VERANDERLIJKEN EN TIJDEwerd tijclens den aanleg in verbreking;
LIJKEN AAR.D.
Doch overwegencle clat de beslnitwet
van 5 Mei 1944, clie de strengheicl van cle 2° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
- ·BESLUIT VAN 24 AUGUSTUS 1943, llliT
besluitwet clcl. l.Mei tijdelijk verzacht,
VOORWAA1WEN BEI'ALENDE VOOR. HET VER.VAAReveneens een interpretatief karakter
DIGEN VAN HET GEWOON BR.OOD MET HET 000
heeft; clat trouwens bepaalcl wercl clat cle
OP DEN VERKOOP. - BESCHIKKING VOORZIEN
besluitwet cld. 5 Mei 1944 cle uitwerksels
BIJ ARTIKELEN 2 EN 5 VAN DE BESLUIT-WET
regelt van cle besluitwet del. 1 Mei, en cleze
VAN 27 OCTOBER 1939.
laatste in werking stelt, waaruit blijkt
clat zij een aanvulling er van is, er een
mecle uitmaakt en hetzelfcle karakter 1 o De 1·egel gestelrl in (t1'ti7wl 2, aUnea 2,
van het FJt·rafwetboek is niet van toeheeft;
.
tJassin[l OJJ bepaUngen rlie een 1'e[!lemenOverwegende dat, krachtens artikel 3
tee!'in[! vrm veranrlerlij ken en t-i.i rle lijvan de besluitwet cld. 5 Mei 1944, het
lcen artrrl vesUgen, zooals de 1'e[!lemenbesluit van de secretarissen-generaal del.
tee1'i1J.g op het ve1·vaarfl-i[!en vrm het
11 December 1942, alhoewel nietig,, voor
1woorl met het oo[l 011 rlen verkoov (1).
tijdelijk gelclig gehouclen worclt, vanaf
2° Het besluit van 24 Au[!u-st~ts 1943, voo·r
den clag van zijn inwerkingtreding;
zoove1· het zeke·re voorwa(wden be1Jaalt
Dat de rechter over den groncl, dus, zoovoo·1· het ve·rvaanligen vrLn het gewoon
als hij gedaan heeft, het besluit van
bTood met het oort op rlen ve'l'lcoop, ·is
11 December 1942 moest toepassen;
een besch'ilclcing voo1·zien bij a1·U1celen 2·
Overwegencle clat cle besluitwet clcl.
en 5 vnn rle besl~t-itwet vwn 27 Octolle·r
31 Augustus 1944, betreffencle cle tijdelijke
1939, [lewijzi[ld bij rle beslliit-wetten
maatregelen tot regeling en tot cle liquivnn 11 en 14 ]Ji[e·i 1940.
llatie van de Nationale Lanclbouw- en Voeclingscorporatie, besluitwet die op 17 Sep(WINS.)
tember 1944 in werking getreclen is, bij
ARREST.
haar artikel 6 een eincle gestelcl heeft aan
lle tijclelijke gelcligheid van de besluitGelet op llet bestreden arrest op 14 .J uli
wet clcl. 11 December 1942, wat betreft
llaar bepalingeli clie bijzonclere straffen 1944 door het Hof van beroep te Brussel
voorzien, doch ze laten bestaan heeft gewezen;
Over het midclel afgeleid uit de schellwat aangaat de beschikkingen welke cle
inbreuken bepalen voorzien door cle be- ding van de besluitwet dd. 27 October
sluiten clie door cle secretarissen-generaal 1939, gewijzigd door verschillencle latere
genomen werclen en clie tijclelijk in wer- besluiten, en van artikelen 1, 3 en 4 van_
king gehouclen worden;
Dat bovenclien g·ezegcle besluitwet geens(1) Zie verbr., 6 Mei 1942 (A1'T. verbr., 1942,.
zins een bepaling tot uitleggii1g is en biz. 49 en biz. 50, nota 2; Bull. en PAsrc., 19,t2,
dus niet kon geschonclen worden door een I, 112).

1:-

__ i
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het bestreden arrest het hooger beroep
van den aanlegger tegen het vonnis van
de correctioneele rechtbank te Charleroi
dd. 19 J\1ei 1944 niet ontvankelijk verklaard heeft, dan wanneer cUt vonnis het
besluit del. 24 Augustus 1943, dat door clit
van 23 December 1943 wercl ingetrokken,
heeft toegepast en dan wanneer de mi.sdrijven betreffende cle vrijzen van het
brood alleen voorzien zijn door de besluitwet del. 27 October 1939, terwijl de misdrijven betreffende het gewicht van het
brood het niet zijn :
Over het eerste ondercleel van het middel : ·
.
Overwegende dat, de officieele tabel van
de rantsoeneering van 23 Augustus tot
23 September 1943 het rantsoen gewoon
brood op 250 gram vaststellende, het besluit van den secretaris-generaal van het
ministerie van voedselvoorziening del.
24 Augustus 1943 ·de vervaardiging van
gewoon brood met het oog op den verkoop slechts toeliet per stuk van 500 gram
of een meervoud dam·van;
Dat, de tabel van de rantsoeneering van
23 December 1943 to.t 23 Januari .1944 het
rantsoen gewoon brood op 300 gram brengende, het besluit del. 23 December 194!3
de vervaardiging van gewoon brood
slechts toeliet per stuk van· 600 gram of
een meervoud daarvan en, bijgevolg, het
besluit del. 24 Augustus 1943 heeft ingetrokken;
Overwegende clat dergelijke intrekking
het strafbaar karakter niet wegneemt van
de misdrijven wellw begaan werden wanneer cle yroegere wetgeving in werking
was; clat, inclerclaacl, artikel 2, alinea 2,
van het Strafwetboek niet van toepassing
is 011 bepalingen cUe een reglementeering
vestigen welke uiteraard verandedijk en
ti;}delijk is ;
Over het tweede omlerdeel van l1et
miclclel :
Overweg·ende clat het besluit del. 24 Augustus 1\J43, voor zoover het zekere voorwaarden bepaalt voor het vervaarcligen
van gewoon brood met het oog op den
verkoop, cle vervaardiging en den verkoop reglementeert van een in 't bijzonder
aangecluicle eet- of koopwaar;
Dat clit besluit clus, zooals het bestreden arrest het beslist, voorzien is bij artikelen 3 en 5 van de besluitwet del. 27 October 1\J3!l, gewijzigcl bij de besluit-wetten
van 11 en 14 Mei 1\J40;
Overwegende clat nit deze beschouwingen volgt tlat het bestreclen arrest, door
nit te spreken zooals het deed, zich geclragen heeft naar rle bepalingen clie het
moest toepassen ;
En overwegencle dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
recl1tsvormen Werden nageleefd; dat de
nitgesproken veroordeelingen overeenkom-

stig de wet zijn en dat de beslissing wettelijk is;
Om die reclenen, het Hof verwerpt cle
voorziening ; veroordt-elt den aanlegger tot
de kosten.
13 November 1944. - 2e kamer. - Voorzitte1", H. Hodi.im, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslauuever, H. Waleffe.
GeUjlcl-!tide'/Ule conclttsie, H. Raoul
Hayoit de 'l'ermicourt, eerste ach•ocaat
generaal.
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1° DOUANEN FJN ACCI.TNZEN.- STRAI•'-

RECH'fEI,J.TKE VERANTWOOilDELI.TKHEID VAN
DE MEESTERS EN .DE AANSTELLERS. - l\1IS,DRJ,JF GEPLEEGD DOOR EEN GEHUWDE VROUIV
MEDEWERKEND IN DE HANDELSEXPLOITATIE VAN
HAAR ECHTGENOOT. - STRAFRECHTELI.TE VERAN'rWOORDELIJKHF,ID VAN DEN ECHTGENOOT.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - BETEUGELING VAN RET BEDROG. - ]\'fATERIEELE
OVERTREDING VAN EEN WETSVOORS=RIF'I'.
- l\1ISDRI.TF.
3° DOUANEN FJN ACCI.JNZEN. - BETEUGELINf VAN HET BEDROG. - MEDEPLICHTIGHEID. - KENNIS VAN HET BEDROG VEREISCHT.
1 oDe 8tntfrechteUj lee vemntwoonlelij lclwi'd
fUe, ln'illens artilcel 231 vnn cle wet van
26 .tl!t{fttstns 1822, OZJ de meeste1·s en de
ftanstellers weeut we {lens de mi sdri.iven uepleegfl door deze wiens cliensten z·i.j gebntDcen, strekt z·ich nit tot
den nw n weuens cle fC'iten uezilee{lrl cloo·r
zijn VJ"O'IIW cUe medewe'l"lct In z·i,in hun·
rlelsexploitat-ie (1).
2° De wetten rUe, i·nza./ce clomtnen en acci.:jnzen, het bedrorJ bete!l[lelen, strafjen
de eenvoncliye mater'ieele overtrecUnu
vnn hnn voorsch·J"ijten, ·ctfue.e·ien van het
opzet van flen overtrecle1·; het volstaa.t
ant fle flade1' bewttst heejt gehancleld;
zeljs ·incUen 7/.'ij het stntfbawr lwntlcter
vctn het uepleerJile feU niet lrenfle (2).
3° Het beu'insel ant de wetten, fl'ie het
bedro.o ·in.<iake aottftnen en nccijnzen be/tenuelen,
cle
eenvo'llcli,qe materieelc
overtredin[l vnn lliltn voorscl/il"'iften stntf·
fen, nf.qe.zien vnn het opzet van clen
overt1·eae·r, ·is ni:et vwn toepassin(J op de
rnedcplieht'igheid; deze onderstelt noodzalceU.ilc ant de belclcutrJfle lcennis heef'

(1) Zie verbr., 7 December 1903 (Bull. en
1904, I, 78) en 8 Juni 1920 (ibid., 1920,
I, 189).
,
(2) Zie verbr., 24 Januari 1939 (A1·r. ve1·br.,
1939, biz. 23; Bull. en PAsrc., 1939, I, 41) en
22 Juli 1942 (An·. verb•·., 1942, blz. 88; Bull
en PAsrc., 1942, I, 173, en de nota 2).
PASIC.,

-32dat het gepleegde
maakt (1).
·(BEHEER

feit

VAN DOUANEN EN
T. DOLOGNE.)

oed!'og

uit-

ACCIJNZEN,

ARREST.

Gelet op _het bestreden arrest op 28 Januari 1944 door het Hof van. beroep te
r,uik. gewezen;
Over het eerste middel, betreffende het
manceuver strekkencle tot het ontduiken
van de rechten, schencling van artikelen 231 en 239 van de algemeene wet cld.
26 Augustus 1822, 2 van het besluit van
den secretaris-gen~raal van hetmi:nisterie
van financH\n del. 8 Juni 1942 en 16 van
het besluit van den secretaris-generaal
van het ministerie van financien cld.
10 .J uni
1942 :
/
Overwegende dot het bestreclen arrest
vaststelt clat de verweerder, tabaksplanter, die uit gevangenschap ziek teruggekomen was, heel de zorg van zijn uitbating heeft moeten overlaten aan zijn
vrouw, die, onwetend aangaande de ingewikkelde wetgeving in de zaak, het slachtoffer werd van een oplichter die heel haar
oogst ·kocht, haar do en geloovende dat hij
l!oedanigheicl had om hem op te koopen;
Overwegende dat alclus nit het bestreden anest blijkt dat het feit, dat het ten
laste van den aanlegger gelegd misdrijf
ultmaakt, te weten, bij het onclerzoek van
de accijnsbeambten, clen in cle exploitatie
van den verweerder geoogsten tabak niet
te hebben vertoond (inbreuk op art. 16
van het besluit cld. 10 Juni 1942), niet het
gevolg is geweest ;van een toeval of van
overmacht, doch het gevolg is geweest
hiervan clat de oogst door de vrouw van
den verweerder verkocht wercl;
Overwegende dat, inzake douanen en
accijnzen, artikel 231 van cle algemeene
wet del. 26 Augustus 1822 op den meester
of den aansteller cle verantwoordelijkheid
doet wegen van cle feiten van cliegenen die
zij in dienst hebben; dat clie verantwoorClelijkheicl uitgebreicl wordt tot de feiten
begaan door de vrouw die medewerkt in
de uitbating van den hanclel van clen man;
dat, eindelijk, in die zaak, de eenvouclige
materieele schending van de voorschriften der wet gestraft wordt afgezien van
het opzet van rlen misdrijfpleger; dat het
volstaat dat de dueler bewust gehandeld
heeft, zelfs wanneer deze het strafbaar
karakter der feiten niet kende;
Dat het, dienvolgens, in schending is
van de in het middel aangeduide wetsbepulingen clat het bestreden arrest den ver(1) Zie verbr., 7 October 1935 (Bull. en PASIC.,
1935, I, 357).

w~~r,der hoofdens de eerste betichting
vriJgesproken heeft;
Over het tweede middel,_ betreffende
l!et onregelmatig vervoer van den niet
vertoonden tabak, schending · van artikelen 229 van de algemeene wet del. 26 Augustus 1822, 67 van het Strafwetboek, ·van
artikelen 19, 22 tot 25 van de wet dd.
6 April 1843, doordat het bestreclen arrest
moest vaststellen dat de verweerder, door
tabak te leveren zonder cleze door een regelmatig bescl!eid te dekken, zicl! medeplichtig maakt met dengene clie den tabak
bedrieglijk vervoerd had en in den sluik·
handel belang hacl :
Overwegende dat de hierboven aangeduide principes nopens de verantwoorclelijkl!eid inzake douanen en accijnzen,
niet van toepassing zijn op de medeplichtigheid, die noodzakelijk vereischt da:t
men wete dat het sluikhandel geldt; dat
hierboven is vastgestelcl dat. de vrouw 'van
deli verweerder gellandelcl heeft volkomen
onwetend zijncle van het feit dat zij aan
een misdrijf medewerkte;
pat, bijgevolg, het bestreden arrest terecht verklaart dat de verweerder, dienoch door zichzelf, noch door tusschenpersoon aan het bedrieglijk vervoer van
den tabak cleelgenomen heeft, nit dien
hoofde niet kan veroordeeld worden;
Over het derde middel nopens de vraag
of de belasting verschuldigd is, schending;
van artikelen 112 van de Grondwet, 282'
van de algemeene wet del. 26 All.gustus
1822, artikel 1 van de wet van 23 Juni
1938 'gewijzigd bij artikel 1 van het besluit van d~n secretaris-generaal van
financH!n del. 8 Juni 1942 en 16 en 17 van
het besluit del. 10 Juni 1942 en van het
besluit del. 9 Juni 1942 :
Overwegende dat, daar de ontdoken accijnsrechten,. waarvan het beheer de betaling vordert, deze zijn die het voorwerp·
uitmaken van de eerste betichting, de verbreking van de op die betichting gewezen
beslissing de verbreking medebrengt van
het gedeelte van het bestreclen arrest dat
·de vordering van het bel:j.eer tot betalingvan de accijnsrechten niet gegroncl verklaart;
·
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest voor zoover slechts het
den verweercler vrijspreekt van de eerste
betichting en llet beheer afwijst van zijn
vordering tot betaling van de ontdoken
accijnsrechten; verwerpt de voorzieningvoor 't overige; beveelt dat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Luik
en clat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; veroordeelt den verweerder tot een derde van de kosten en
laat het overige ten laste van aanlegster;
verwijst de zaak aldus omschreven naar
het Hof van beroep te Brussel.

-
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;t3 November 1944. - 2<' kamer. - Voorzitter, H. Hodlim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Waleffe:
Gelijkltticlencle conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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1° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
SLUIKSLACHTING.
BESLUIT VAN
19 JUNI 1942. - VOORWAARDEN TOT TOEPASSING VAN EEN GELDBOETE.
2° STRAF. - ZWAARSTE STRA~'. - BEGRIP ..
3° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. STRI\FZAKEN. - 0NW.ETTELIJKE TOEPASSING
VAN GELDBOETE. - VERBREKING VOOR HET
GEHEEL.
4° VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZAKEN. - BIJKOMENDE GELDBOF.TE ONWETTELIJK. - VIDRBREKING MET VERWI,T··
ZING.
1° Doo1· het beslttit van 19 Juni 1942 wm·clt
het misclrijf van sluikslachting clan
alleen, boven cle gevangenisstraf, met
een gelclboete gestratt wanneer de dacler
gehandeld heett met winstbejag en hij,
op het oogenblilc van het misclrijf, de
meeste1' was van het geslachte die1· (1).

(Besluit del. 19 Juni 1942, art. 1, 2 en 8.)
2° W annee1· verschillencle stratten bestaan
in een gevangenisst1·at waarvan het
maximum hetzelfde is en een dezer
st1·atten bovendien een geldboete bevat,
dan is deze laatste st1·at de zwaa1·ste (2).
3° De verbrelcing in strajzaken wegens de
onwettelijlcheid van cle geldboete die
samen met een gevangenisst1·at we1'd OP·
gelegcl, worclt voor het geheel uitgespmken (3).
4° W annee1· een beslissing van vemo!·cleeling verbmken wo1'clt omclat cle bijkomende gelclboete onwettelijk is, worclt
d(} . ve!'b!·eking uitgespmlcen met verwijzing (4).

(LEPAGE EN CONSOORTEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 10 Mei
1944 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
I. Wat de voorziening van Eugene
Lepage betreft :
(1) Zie verbr., 26 Juni 1943 (Arr. ve1·br., 1943,
blz. 147) en 19 Juin 1944 (Bull. en PAsrc., 1944,
I, 396) · en de nota.
(2) Zie. verbr., 14 Juni 1937 (A1·r. verbr.,
1937, biz. 59; Bull. en PASIC., 1937, I, 183, -en
de nota, geteekend L. C., biz. 184).
(3) en (4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk
verbr., 28 Juni 1943 (Arr. ve,·b,-,, 1943, biz. 150;
Bull. en PASI9.,' 1943, I, 273, en de nota's 1
en 2, biz. 274).

VERBR., 1945. -

3

1. Voor zoover ze gericht is tegen het
cleel van het. arrest dat uitspraak cloet
over cle publieke vordering :
Over het mlclclel em o jficio, schencling
van artikelen 63, 65, 461 en 463 van het
Strafwetboek :
Overwegende clat de aanlegger vervolgd was uit hoofde van : 1o ten nacleele
van, de burgerlijke Pi'!-rtij bedrieglijk een
koe ontvreemd te hebben; 2° op onwettige
wijze een koe geslacht of doen slachten
te hebben, de slachting gedaan geweest
zijnde zoncler de toeste=ing van den
eigenaar of van den rechtmatigen bezitter
van het clier; 3° hetzij met het oog op den
verkoop of de verdeeling, hetzij uit winstbejag, vleesch voortkomende van een
slachting bedoeld bij artikel 1 van het besluit del. 19 Juni 1942 vervoerd of voorhanden gehad te hebben; 4o· in strijd met
de geldende voorschriften betreffende de
rantsoeneering of de vaststelling der prijzen, vleesch voortkomende van een bij
artikel 1 van het besluit del. 19 Juni 1942
bedoeld dier verkocht, geruild of afgestaan te hebben;
Dat de eerste rechter gezegd had dat
de betichtingen onder nr• 2, 3 en 4 ten
laste van den aanlegger gelegd alleen bewezen waren, dat ze nit een en hetzelfde
misdadig opzet voortsproten en clat er
slechts een enkele straf cliende toegepast.;
da:t hij dienvolgens den aanlegger vrijgesproken had hoofdens diefstal en veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien
maanden en een geldboete van 20.000 ft.
hoofdens de betichtingen 2, 3 en 4.;
Overwegende dat die geldboete onwettig
was claar artikel 2 van het besluit del.
19 Juni 1942 ze slechts voorziet onder de
clubbele voorwaarcle dat de veroordeelde
uit winstbejag gehandelcl heeft en dat hij
op het oogenblik van het misdrijf de
meester van het dier was hetzij als eigenaar, hetzij als regelmatige bezitter, hetzij als onregelmatige bezitter, wat het
vonnis niet vaststelt;
Overwegende dat het Hof van beroep
gezegd heeft dat ingevolge het onderzoek
v66r het Hof gedaan, de betichtingen 2,
3 en 4 ten laste van den aanlegger bewezen waren gebleven, dat uit hetzelfde
onclerzoek bleek dat deze, handelende als
dader om het misdrijf te hebben uitgevoerd, ten nadeele van de burgerlijkepartij bedrieglijk een koe had ontvreemd,
dat de misdrijven 2, 3 en 4 en het misdrijf
van diefstal uit een en: hetzelfde misdadig
opzet voortsprot en een met de zwaarwichtigheid van de feiten overeenstemmende straf vonden in de eenige straf van
achttien maanden en 20.000 frank op wettige wijze door den eersten rechter ten
laste van den aanlegger uitgesproken;
Overwegende dat wanneer hetzelfde
feit verschillende misdrijven uitmaakt,
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wordt;
PO
LITlE V .AN DEN KOOPH.ANDEh Overwegencle dat de cliefstal beteugelfl
0NWETTIG VERVOER OF BEZIT VAN VLEESCH.
wordt met een gevangenisstraf van een
VOORWAARDEN VAN HET MISDRIJF.
maancl tot vijf jaar en een gelclboete van
26 tot 500 frank ;
H et ve·rvoer of het bezit van vleesch is,
Overwegencle clat, claar het bestreclen
l~tiflens a1·tilcelen 1 en 4 van het bearrest het bestaan niet vaststelt van· de
sl~tit van 19 Jttni 19.12, slechts stntfbaal'
twee bij artikel 2 van het besluit del.
wanneer het gebleken is flat clit vleesch
19 Juni 1942 vereischte voorwaarden, het
voortkomt van shtilcslachting, of wanonder nr 2 weerhouden misclrijf clit is dat
11ee1· het vleesch niet het regelmcttig
voorzien is bij artikel 1, alinea 2, van gemel'lc van de kc·Lwi1Lg clntagt en hij die
zegd besluit, misdrijf dat beteugeld worclt
het ve1·voe1·t of bezit niet bewijst flat
met een gevangenisstraf van · achttien
het voortkomt van wet.telijk" geslachte
maanden tot vijf jaar, zoncler gelclboete;
fl·ie1·en (1).
·
. Overwegende dat de zwaarste straf dus
(HERMAN.!_
deze van den diefstal is. W aaruit volgt
clat het bestreden arrest, door den aanlegARREST. ,
ger tot een hoogere geldboete te veroortleelen dan 500 frank, de in het middel
Gelet op het bestreclenvonnis op 23 Juni
aangeduide wetsbepalingen geschoncleu 1944 gewezen door de correctioneele rechtheeft;
bank te .Aarlen;
Over het eenig miclclel, schending van
2. Qverwegende dat de verbreking van
de beslissing op de publieke vordering de artikelen 97 der Grondwet en 4 van het
verbreking medebrengt van de beslissing besluit del. 19 Juni 1942 tot beteugeling van
op de burgerlijke vordering die er slechts de sluikslachtlhg ei:J. den onwettigen hanclel
in vleesch:
het gevolg van is ;
· Overwegencle clat cle aanlegger, bij beII. Wat de voorzieningen van Georges schikking
van de raadkamer, naar de corLepage, van Verdin et van .Ange betreft :
rectioneele rechtbank verwezen werd onOverwegende dat ze slechts het gedeelte der de betichting, hetzij met het oog op
van het arrest bedoelen clat uitspraak den verkoop of de vercleeling, hetzij nit
_cloet over de pnl:ilieke vordering ;
winstbejag vleesch en vet, voortkomende
Overwegencle dat de bestreclen beslis- van een op onwettige wijze geslacht varsing gewezen werd op een rechtspleging ken, te hebben vervoercl;
waarin de substantieele of op straf van
Overwegencle dat het bestreden vonnis
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen de veroordeeling, die het uitspreekt, moWerden nageleefd en clat de uitgesproken tiveert hierdoor dat de betichting - met
veroorcleelingen overeenkomstig de wet winstbejag, vleesch te hebben vervoerd,
zijn;
voortkomende van een slachting waarvan
Om clie redeneu, het Hof verbreekt het vermoecl wordt dat ze onwettig is - bebestreden arrest in al zijn bepalingen op wezen is zooals ze is omschreven;
Overwegende dat die motiveering niet
straf- en burgerlijk gebiecl betreffende den
aanlegger Eugene Lepage, beveelt dat wettelijk is ;
Overwegende, inclerdaad, dat het feit
onclerhavig arrest zal overgeschreven
worden .op de registers van het Hof van bij de clagvaarcling voorzien en door den
beroep te· Luik en clat melding er van zal rechter weerb,ouden, slechts strafbaar is
gemaakt worden op den kant van de ge- inclien het vervoercl vleesch van een onrleeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt wettige slachting voortkomt of inclien.
de voorzieningen van de aanleggers wanneer op het vleesch geen regelmatig
Georges Lepage, Verdin en .Ange; verwijst keuringsmerk staat, niet bewezen is dat
de zaak alclus omschreven naar het Hof het vleesch van regelmatig geslachte die-·
van beroep te Brussel; veroordeelt de bur- ren voortkomt ;
Overwegencle dat het bestreclen vonnis,
gerlijke partij tot de helft der kosten en
de aanleggers Georges Lepage, Verdin en om den aanlegger te veroorcleelen, dus
.Ange ieder tot een zesde van de kosteu. moest vaststellen, hetzij dat het vervoerd
vleesch van een onwettige slachting
13 November 1944.- 2• kamer.- Voo·r- voortkwam, hetzij dat, wanneer op het
zitte1·, H. Hodiim, raaclsheer waarnemend
vleesch geen regelmatig keuringsmerk
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -· stond, het vermoeden, dat het van een
Gelijkltticlencle conclttsie, H. Roger Jansonwettige slachting voortkwam, door het
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
tegenbewijs niet werd weggenomen;
(1) Zie verbr., 17 Mei 1943 (111'1'. ve1·br.,
1943, blz. 111) en 3 April 1944 (Bull. en PAsrd.,
1944, I, 285).

-35Waaruit volgt dat het middel gegrond
is·
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van de rechtbank van
eersten aanleg te Aarlen en dat melding
er van zal gemaakt worden op den kant
van de vernietigde beslissing; I nat de kosten ten laste van den Staat;· verwijst de
zaak naar de correctioneele rechtbank te
Nenfchateau.
13 November 1944. - 26 kainer. - Vom·zitter, H. Hodlim, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vitry. Gelijklttirlencle conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,. ~dvocaat generaal.
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REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. VONNIS VAN VEROORDEELING VERZWARENDE
OMSTANDIGHEDEN DIE NIET IN DE DAGVAARDING
VOORZIEN WAREN. IN AANMERKING NEMENDE.
BEKLAAGDE NIET GEWAARSCHUWD.
SCHENDING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING.
8chenrlt cle 1·echten van cle ve1·clecl·ig-i'ng
· het vonnis van veroorcleeling _clat ten
laste van belclaagcle verzwa1·encle omstanrligheclen in aanmerlcing neemt clie
niet in cle clagvaa1·cling V001'Zien werclen,
wannee1· niet is vastgestelcl clat beklaagfle voorajgaancleUjlc flaarvan ve1·wittigfl we1·cl (1).

(BRENNET EN NUYENS.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen vonnis op 22 Juni
1944 gewezen door de correctioneele rechtbank te Nijvel, kamer welke slechts uit
een rechter bestaat overeenkomstig artikel 6 van het besluit del. 27 Juni 1942;
Wat de voorziening van Brennet betreft :
Over het micldel ex officio, schending
van de rechten der verdediging :
Overwegencle dat de aanlegger vervolgcl was : 1° om levering genomen te
hebben van runclclieren zoncler geleibrief;
2° om runddieren gekocht te hebben tegen
een hoogeren prijs clan de vastgestelcle prijzen; 3° om runddieren verkocht te hebben
tegen een hoogeren prijs dan de vastgestelde prijzen; 4° om zes runddieren op
onwettige wijze te hebben geslacht of cloen
slacl1ten, met de omstandigheid dat de
misclrijven 1, 2 en 3 gepleegd werden nit
winstbejag en dat de waarde van de clieren die het voorwerp ervan waren meer
clan 1.000 frank bedraagt;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
(1) Zie nota 3 onder verbr., 3 Augustus 1917
(Bull. en PAsrc., 1917> I, 326 en vlg.).

zegt : dat de betichtingen bewezen ZIJn;
dat de onwettige slachtingen eveneens
uit winstbejag gedaan werclen en dat de
aanlegger, bp het oogenblik waarop het
misdrijf gepleegd werd, cle meester van
het clier was, hetzij als eigenaar, hetzij
als regelmatige bezitter, hetzij als onregelmatige bezitter; dat de verschillende
feiten nit een en hetzelfcle misdadig opzet voortsprniten en de toepassing·meclebrengen van een enkele straf, de
zwaarste;
Overwegende dat de uitgesproken straf
- een gevangenisstraf van een jaar en een
geldboete van 120.000 frank ---'- wettelijk
is, doch clat noch nit het zittingblacl noch
nit het vonnis zelf blijkt clat de aanlegger
verwittigd wercl van het feit clat, wat de
onwettelijke slachting betreft, de rechtbank te zijnen laste op de dubbele omstancligheicl (winstbejag en meester van
de dieren) zon gewezen hebben welke vereischt wordt om de veroordeeling tot de
geldboete nit te spreken;
Waaruit volgt dat bet middel client aangenomeit te worden ;
Wat de voorziening van Nuyens betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing
gewezen wercl op een rechtspleging waarin
de snbstantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden· nageleefd en dat de uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof, nitspraak
doende over de voorziening van Brennet,
verbreekt het bestreclen vonnis voo1~ zoo, ver het den aanlegger veroorcleeld heeft ;
beveelt clat onclerhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van
de rechtbank van eersten aanleg te Nijvel
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant cler gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt cle helft van de kosten ten Iaste van den Staat; verwijst de
zaak alclns omschreven naar cle correctioneele rechtbank te Brussel; uitspraak
doende op de voorziening van Nuyens,
verwerpt de voorziening en veroordeelt
clezen laatste· tot de helft van de kosten.
13 November 1944. - 26 kamer. - VoorzUter, H. HocHim, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. Gelijlcltticlentle conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.

2e

KAMER. -

13 November 1944.

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. - 0NTZETTING
VAN ZEKERE REOHTEN (STRAFWETBOEK,
ART. 123semies). - KARAKTER.
De ontzetting voo1·zien bij artilcel123sexies
van het Stntjwetboe 7.; (beslttit-wet van
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6 Mei 1944, a1·t. 2, 1°, A) is geen stmt.
maar wel een maatregel van btwge1··
lijlcen aanl, cUe door clen 1·echte1· niet
moet uitgespmlcen wo1·den maat· floor
de wet zelf ve1·bonclen wonlt aan zelce1·e
ve1·oordeelingen; die maat1·egel is van
toepasJJing zelfs wanneer het misdrijf,
dat tot cle vemordeeling aanleicling
geejt, bed1·even weTd v66r het inwerlcingtTeclen van de beshtit-wet.

2e
1°

13 November 1944.

KAMER. -

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRA~'ZAKEN. VERHOOR VAN GETUIGEN
DOOR BEKLAAGDE AANGEDUID. STILZWJ,JGENDE YERWERPING. BESLISSING WETTELIJK MET REDENEN OMKLEED.

2° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DJDN REOHTER TEN GRONDE. ---,STRAFZAKEN. GEPASTHEID. -

VERHOOR VAN GETUIGEN. ---'BINDENDE BEOORDEELING.

(YAN DEN nOSSCHE.)

1° rVanneer, ingevolge het v661' het Hot
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, door het
militair gerechtshof (zetelende te Brussel)
gewezen den 2811 October 1944;
Omtrent het eerste micldel, schencling
der rechten cier verdediging, doordat getuigen niet onderhoord werden :
. Overwegende dat noch uit het bestreclen arrest noch nit geen enkel stuk der
rechtspleging blijkt dat aanlegger v66r
h.et militair gerechtshof een aanvraag
strekkende tot het verhoor van· getuigen
zou ing·ecliencl heboen ;·
Dat het middel dus feitelijken grandslag mist ;
Omtrent het tweede middel, g-esteund
op het toepassen van de besluit-wet van
6 Mei 1944, alswanneer het feit gepleegd
werd ten laatste in April 1943 :
Overwegende dat het arrest « vaststelt
dat veroorcleelde van rechtswege !evenslang ontzet is van de rechten voorz).en bij
artikel 2, 1 o, A, van de besluit-wet van
6 Mei 1944 (Strafwetb., art. 123sexies) )) ;
Overwegende dat de ontzetting voorzien
bij artikel 123sexies van het Strafwet. boek geen straf is, maar wel een maatregel van burg·erlijken aard, die door den
rechter niet moet uitgesproken worden
maar door de wet zelf verbonden wordt
aan zekere veroordeelingen; dat die maatregel van toepassiQg is zelfs wanneer het
misdrijf, dat tot de veroordeeling aanleicUng geeft, bedreven werd v66r het inwerkingtreden van cle besluit-wet;
Dat het micldel dus rechtelijken grandslag mist;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
uitgesproken veroordeelingen overeenkom·
stig de wet zijn ;
Om die reden, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
13 November 1944.- 2e kamer.- Voo1·zitter, H. HodUm, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Wouters.
Gelijlchtiderule conclJtsie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

geclane oncle1·zoelc, de bestcc.nddeeJen
wonlen opaegeven clie de mis(lJ"ijven ttUmalcen waarvoor (le beklaagcle wonlt
veroordeeld, verwertJt het an·est ·implioiet de (Umm·a(t(l tot ve1·hoo1· van get1tigen (loo1· den belclaagde ingecliend en
wellce hij aUeen op beschou.wingen van
jeitelijlwn aa1·d ste1tnde (1) .
2o De ten gmncle beslissende t·echter 001'cleelt binclencl of rtot ve·rh001' ·van get1tigen (lient te worden ove1·gegaan (2).
(VAN DONGEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, door het
militair gerechtshof uitgesproken, te
Brussel zetelende, op 28 October 1944;
Omtrent het eenig middel, schending
der rechten der verdediging, doordat zekere getuigen, door aanvrager aangeduid,
niet onderhoord werden :
Overwegende dat het bestreden arrest,
door, als gevolg op het v66r het Hof gedaan onderzoek, de bestanddee1en op te
geven welke de misdrijven uitmaken wegens dewelke het den aanlegger heeft
veroordeeld, impliciet de aanvraag tot
verhoor van getuigen verworpen heeft,
aanvraag die door hem gedaan :werd ·en
di,e hij alleen _op beschouwingen van feitelijken aard steunde ;
Overwegende dat de rechter over den
grond bindend oordeelt of het past tot
een getuigenverhoor over te gaan;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ;
.
En overwegende... (zonde1· belong);
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
13 November 1944. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Wouters.
Gelijlcluidende conchtsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
(1) Zie verbr., 7 Januari 1942 (Bull. en
PAsrc., 1942, I, 2) en de nota 2.
(2) Zie verbr., 26 Juni 1943 (Bull. en PASIC.,
1943, I, 262) en de nota 2.
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13 November 1944.

WEJ'J.'. DOOR DEN KONING BENOEMDE
MINISTERS DIE SAMEN DE WETGEVFNDE MACHT
ARTIKELEN 79 EN 82 VAN DE
UITOEB'ENEN. GRONDWET. VERHINDERING VAN ZEKERE
MINISTEHS. lVIOET BLIJKEN c:JT DE VERMELDINGEN VAN DE WETGEVENDE AKTE. DE
REDEN. VAN DE VERHINDERING DIENl' NIET AANGEGEVEN.
WE::r. BEKENDMAKING. WETTELIJKE
VOORWAARDEN. BINDEND KARAKTER VOOR
GEHEEL HET KONINKHIJK.

3°

MIDDEL TOT VERBREKING. STRAB'ZAKEN. - ]\'JIDDEL GESTEUND OP BEWERINGEN DIE STRIJDIG ZIJN MET DE VASTS'l'ELLINGEN VAN HE'l' BESTREDEN ARREST. J\I[IDDEL MIST B'EI1'ELI.JKEN GRONDSLAG.

4°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESLISSING VAN VEROORDEELING DIE HET MISDRIJF
OMSCHRIJFT IN DE BEWOORDINGEN VAN DE
WET. GEMIS AAN CONCLUSIE. VEROORDEELING WETTELIJK GERECHTVAARDIGD.

5°

BINDENDFJ BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER OVER DIDN GROND.
81'RAFZAKEN. VERZACHTENDE OMSTANDIGHEIDEN. BINDENDE BEOORDEELING.

1° De bi:i artikelen '/9 en 82 van rle
G1·oml·wet ,aan de ministers toegekende
rnaoh ten lcwnnen in beginsel 8lechts 1titoeoefend wor·den door al de in mad
ve?·gaderde ·ministe·rs. Nochtwns lean het
belet vanwege ·zeke1·e ministm·s met
hwn oollega' s te ve?·gaderen de 11itoetening van de naNonale souvere·inUeit niet
belernmeren; dU belet rnoet blijken 1tit
rle ve·rrneldingen van de alcte rloor de
artwwez'i[le rnin·iste1·s genomen, doch de
reden vwn de ve1·hinderinrt hoeft niet
aangednid (1).
2° De regelrnaUge belcendrnalcin-[1 van een
wet of van een beshtit-wet in het Staatsblacl en het verstrijlcen van den bepaalrlen te·rm·ijn waarna de wettelijlce
beschilckingen worden geacht do01· eeniede1' te zijn oekend, vo1·rnen op z·ichzelf de wijze van wettelijke bekendrnalci.ng rUe rle wet in geheel hei 7conin7c1'ij7c bindend rnaalct (2). (Wet van

18 April 1898, art. 4.)
3° JJ1 i.st feitelijken m·ondslag 7l6t rnidclel
ste'ltnend op de bewering clat het rnisdTijf gepleegd wer·d v66r het inwerkingtr·eden ·van de wettelijke beschikldng
die toegepast we'l·d, • wannee1· het arr·est
vaststelt dat het misdrijf voUr·olclcen
u•enl na cUen datum.
4° Bi.i ontstenten:is van concl'lt8'ie r·echt·vactrrli[lt de rechte1· wettelij k de sch1tldigverkla1"ing wanneer hij het bestctan
der· be!handdeelen van het · rnisd'l'ijf
(1) en (2) Zie verbr., 6 November 1944
sup1·a, biz. 26 (Bull. en PAsrc., 1945, I, 23).
'

- vaststelt in fle bewoor·dingen tvcut·rin zij
floor de wet ornschreven zijn (3).
D 0 De ten gmncle beslissende rcchter beoor·deelt sottver·ein het bestactn van ve1·zachtenrle omstandigheden (4). (Wet van
~

4 October 1867, art. 1, gewijzigcl bij
art. 3 van de wet van 23 Augustus 1919.)
(BERGMANS.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest door het
militair gerechtshof (zetelencle t~ Brussel)
uitgesproken den 28n October 1944 ·
Omtrent het eerste micldel sche~cling
van artikel 79 cler Gronclwet 'cloorclat de
besluit-wet van 17 December' 1942, waarvan toepassing geclaan wercl niet door al
de ministers onderteekencl ~erd :
·
Overwegende clat, wel is wnar - de bij
artikelen 79 en 82 van de Gronclw'et voorziene machten in principe moeten uitgeoefend worden door al de in raad vereenigcle ministers ;
Doch overwegencle dat, claar de nationale souvereiniteit niet mag onclerbroken
worden, het beletsel van sommige ministers .zich m.et hun collega's te vereenigen
de mtoefemng van die souvereiniteit niet
zou kunnen belemmeren ;
Overwegende clat de besluit-wet del.
17 DeCember 1942 artikelen 26 en 82 van
de Gronclwet inroept; dat de onclerteekenaars de besluit-wet verklaren te nemen in hoeclanigheicl van « Wij ministers in raad vergaclerd lJ ;
'
Dat uit die vermelcling en nit die verklaring de vaststelling blijkt clat op dat
oogenblik aileen de ministers die het besluit genomen hebben, in de ~ogelijkheid
waren in raacl te vergacleren;
Overwegencle clat geen enkele wetsbe-·paling vereischt dat melding gedaan
worcle van de reclen die een of meer
ministers belet heeft aan de beraaclslagingen en beslissingen van de in· raacl
vereenigcle ministers cleel te nemen ;
Omtrent het tweecle micldel, schencling
van de wetsbepalingen betreffencle de bekenclmaking van de wetten en besluiten,
cloorclat de besluit-wet van 17 December '
1942 in BelgHl niet bekenclgemaakt werd :
Overwegencle dat de besluit-wet cld.
17 December 1942 bekenclgemaakt wercl te
Louden, voorloopige zetel van het Belgiselle Gouvernement, in het Belgisch
Staatsblad nr 28 van 29 December 1942 ·
Dat cl~ regelmatige bekenclmaking var{
een wet of van een besluit-wet. in het
Staatsblad en het verstrijken van den be(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
10 J uli 1944 (Bull. en PAsiC., 1944, I, 427).
(4) Zie verbr., 7 J~nuari 1924 (Bull. en
PASIC., 1924, I, 112).
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paalden termijn waarna cle wetten en
DER DE GEHUURD!o ZAAK TERUG TE GEVEN. besluit-wetten beschouwd zijn als door
NIET-UITVOERING TOE TE SCHRIJVEN AAN
de burgers gekeud op zichzelf de wijze
BBAND. BEVBIJDING VAN DEN HUURDER
van de wettelijke bekendmaking zijn die
ONDERWOHPEN AAN HET BEWIJS DAT DE BRAND
de wet in heel het koninkrijk verplichtend
IS ONTSTAAN UIT EEN VREEMDE OORZAAK DIE
maakt;
HEJ\f NIET KAN WORDEN TEN LASTE GELEGD.
Dat het midclel in rechte niet opgaat; 3° HUUR. - ·YERPLICHTING VOOR DEN HUL'ROmtrent het derde middel, · schending
DER DE GEHUURDE ZAAK TERUG TE GE\'EN.
van cle wetsbepalingen betreffencle de niet
NIET-UITVOERING TOE TE SCHRIJVEN AAN
terugwerkende kracht der wet, daar de
BRAND. UlTGESTREKTHEID VAN DE VERbesluit-wet van l7 December 1942 niet mag
PLICHTING DE SCHADE TE HERSTELLEN.
toegepast worden op een feit gepleegd op 4° HUUR. - YERPLICHTING 1'00R DEN HUUR15 October 1941 :
DER DE GEHUURDE ZAAK TERUG TE GEVEN. Overwegende dat liet bestreden arrest
NIETcUITVOERING TOE TE SCHRIJVEN AAN ]lRAND.
vaststelt dat het misdrijf gepleegd wercl
GEBOUW BE'l'ROKKEN DOOR VERSCHJLLENDE
vanaf 15 October 1941 tot het einde der
HUURDERS. HOOFDELIJKE VERANTWOORbezetting in 1944 ;
DELIJKHEID VAN DE HUURDEHS. DRAAGOmtrent het vierde middel, genomen uit
WIJDTE. REGEL NIET VAN TOEPASf;lNG INde verkeerde toepassing der ingeroepen
GEVAL DE VERHUURDER ZELll' EEN DEEL VAN
artikelen, doordat aanlegger niet de waHET GEBOUW BETREKT, ZELFS INDIEN HI,J
pens tegen Belg·ii:l heeft gedragen, noch
BEWI.JST DAT DE BRAND BEGONNEN IS IN DE IN
artikelen 115 en llSbis van het StrafwetHUUR GEGEVEN PLAATSEN.
boek overtreden heeft :
Overwegende dat het arrest de betich- 5° HUUR. - YERMOEDEN DA1' DE VERHURING
OOK DE NORMALE BIJHOORIGHEDEN VAN DE
tingen bewezen verklaart zooals ze omVERHUURDE ZAAK OMVAT. YRIJHF.ID DER
schreven waren in de bewoordingen der
PAR'l'IJEN BIJ RET HUUR90NTRACT.- HUUR-.
Wet; dat, bij ontstentenis van conclusie
CONTRACT VAN EEN APPARTEMENT, DE GEMEENE
van den aanlegger, het arrest daardoor
DEELEN VAN RET GEBOUW, ZOOALS HE'r DAK
de schuldigverklaring van den aanlegger
EN HET TRAPPENHUIS, UIT DE VERHUURDE
wettelijk gerechtvaardigd heeft;
ZAKEN SLUITENDE. GELDIGHEID.
Omtrent het vijfcle midclel, gebrek aan
aanneming van verzachtende omstandig- 6° MIDDFJLEJN TOT YFJRBRFJKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL GESTEUND
heden :
OP DE SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT .VAN
Overwegende dat de beoorcleeling van
DE AKTEN. MIDDEL DAT DE BEWOORDINGEN
verzachtencle omstandigheden souverein
VAN DIE AK1'EN, WAARVAN DE DRAAGWIJDTE
aan den rechter over den groncl behoort;
ZOU MISKEND ZIJN, NIE1' NAUWKEURLG AANEn overwegende clat de substantieele of
op straf van nietigheid "l!oorgeschreven
DUIDT. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesDroken veroordeelingen overeen- 1° De hmwfleT is verpHcht fle gehttlwfle
komstig de wet zijn ;
zaalc tentg te geven; hij wo1·flt in to·ut
Om die redenen, het Hof verwerpt de
gestelrl floo·r het enlcel feit rlat hij die
voorziening; veroorcleelt den aanlegger
verz;liohting niet heett nageleefrl en h·ij
tot cle kosten.
moet het bewijs leve·ren van het toeval
rlat hij tot zijn ontlasting ·in·roept.
13 November 1944. - 2e kam~,r. - Voo·r(Bgl. Wb., art. 1732.)
z-itter, ·H. Hodi.lm, raadsheer .waarnemend
voorzitter. - Ve1·slag_qeve1·, H. Wouters. 2° fin het ueval wawl"in fle n·iet-uUvoe1"'ing
van de verplicht-inu de uehmwfle za-alc
Gelijlclwiflencle conclnsie, H. Roger
tenc.g te ueven toeuesch1·even ·wonlt
Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.

le
1°

2°

KAMER.-

16 November 1944 (1).

HUUR.- VERPLICHTING VOOR DEN HUURDER DE GEHUURDE ZAAK TERUG TE GEVEN. HUURDER. IN FOUT DOOR RET ENKEL FElT
DAT DEZE VERPLIOHTING NIET NAGEKOMEN
WEED. HUURDER. DIE. OM ZICH TE ONTLASTEN, EEN TOEVAL INROEPT. DOOR HEM
TE LEVEREN BEWI.JS.
HUUR. -

VERPLICHTING VOOR DEN HUUR-

(1) Zie omstandige conclusie van den H. procureur generaal Cornil bij dit arrest gegeven
en gedrukt in Bull. en PAsrc., 1945, I, 34.'

aan den b1·anfl ervmt, is cle huunle·r
slechts bevri.jd infl'ien hij het bew·ijs
leve·rt flat rle b1·ancl is ontstaan uit een
v·reemfle oorzaalc, rlie hem n·iet ten lftste
l.;wn wonlen gele[Jfl. (Bgl. Wb., arti-

kel 1733.)
3° In het geval waa1"in de n:iet-nalev·ing
van cle verplichting het .r;eh1t1wde uoed
tePU.(f te ueven toegesch1·even wonlt awn
rlen bnuul ervan moet de hntwde·r
slechts Cle schafle he1·stellen we17ce de
rloO'I· hem in h1t1w uenomen p laa.tsen
oncleTgftan hebben; ten wa·re te zijnen
laste een aquiliaansche fottt zott bewezen zijn, is de hmtnle1· jegens flen ve1·hmtrfler tot geen schruleloosstelling geha~ulen weuens rle alrltts gelerlen ve1·liezen. (Bgl. Wb., art. 1733.)

1:.

-394o Zoo, in het geval wacwin het t'e1·brande
gebouw bet1·oTcken wonlt do01· versehillenile hmwilers, ile wet een massa vormt
van h·un eont·ractu.eele verbintenissen
tot terur;gave en z·ij beveelt dat de
schulrlenaa1·s van elke flier veTb'inte'
nissen sclmldenawrs z·ijn van het geheel
ervrm, is ileze beschiklcing, die afwijkt
·van het uemeen Techt, niet van toepassing wannee·r de verhunTiler zelf een
deel van het gebouw bet1·eTct; te d·ien
op.zichte ·is het onverschilliu dat de verhmtnler bewijst dat ile brand in de in
hmw gegeven plrtatsen begonnen is (1).

(Bgl. Wp., art. 1734.)
5o Indien, om den hmtrdeT in staat te stollen te uenieten van ·het verhu1wde goed,
de verh1Wh1U woTdt vennoed oak de
nonnale b'ijhoo1"igheden eTvan te begrijpen, da-n nag strutt het den veThuurde·l'
011 11 n11nler vrii Tilt// werle·rzi.jrlsche ?Je1·plichi'in,qen en i·ecltten rtnde1·s te bepalen
en Tcn.nnen z·ij, in het hmwcontTact van
een appa·rtement, de uemeene deelen van
het geboww, zooals dale en trappenhuis,
u.it het f!ehmt·1·de ttUslttiten.
6o H et hot neemt niet in acht het middel
rJesteund 01J de schending van de be~11ijslcTacht van de alcten die de oveTeenlcomst vaststellen, indien het middel,
de bewoonz.ingen van de akte, wna1·van
de dTaagwijrlte zan mislcenil zijn, niet
nau.wlcenrig aanduidt.
(N. V. BELGISG!IE cie VAN ALGEMEEN VERZEKERINGEN TEGEN BRANDGEI'AAR. T. N. V. HANDEL
EN EXPORT, V. COOPERATIVE.« VIEBURO il.)
ARREST.

Gelet op llet bestreden vonnis op 18 December 1941 gewezen door de reclltbank
van eersten aanleg te Brussel, zetelende
in graad van llooger beroep;
Over llet eenig middel, schencling van
artikelen 1101, 1108, 1126, 1127, 1129, 1134,
1135, 1302, 1319, 1320, 1322, 1709, 1713,
1719, 1728, 1731, 1732, 1733, 1734, 1754 van
het Burgerlijk Wetboek, doo'rdat het bestreden vonnis weigert de verweersters
zoowel hoofdelijk te veroordeelen tot het
'' herstel der schade veroorzaakt aan het
geheel der uitsluitelijk door de medehuur ..
ders van !let onroerend goed betrokken
plaatsen, als hen hoofdelijk of, ten mine
ste, ieder voor haar deel te veroordeelen
tot bet herstel der schade veroorzaakt aan
zekere geineene deelen van het onroerend
goed alsook aan de niet bewoonde
plaatsen; eerste onderdeel : onder voor.wendsel dat artikel 1734 van het Burgerlijk vVetboek, dat de hoofdelijke verantwoordelijkheid voor den brand ten laste
(1) Zie verbr., 15 Februari 193·t (Bvll. t.n
P,Asrc., 1934, I, 172) en 23 Januari 1941 (A1'1'.
Ve!'b1·.; 1941, biz. 12; Bull. en PASIC., 1941, 1,

18).

legt van cle lmurders die niet bewijzen dat
ch• brand bij hen niet begonnen is of bij
wie hij vermoed is ontstaan te zi,in, niet
van toepassing zou zijn wanneer zekere
deelen van het onroerend goed, in onderltavig- geval een onverdeeld onroerend
goed, verhuurd zijn aan verscheidene
huurders terwijl andere betrokken zijn
door cle verhuurders, en andere niet bezet
zijn, ·en nog andere tot gemeen nut clienen,
zoodat in dat geval ieder huurder voor
den brand slechts verantwoordelijk zou
zijn binnen de perken van het gemeen
recht, aangaande die deelen alleen van het .
onroerend goed die in de hunr begrepen
zijn, dan wanneer artikel 1734 dergelijk
onderscheid niet toelaat en dat, zelfs wanneer het onroerend goed niet verhlJUrde
lokalen bevat waar de brand niet begonnen is, de huurders bij wfe de brand uitgebroken is of vermoed is ontstaan te zijn
hoofdelijk gehouden zijn tot het herstel
van het geheel der schade veroorzaakt
door den brand, met uitzondering- der
schade aan de plaafsen door de verhuurclers betrokken (schending van artikelen 1302, 1728, 1731, 1732, 1733 en 1734 van
het Burgerlijk Wetboek) ; tweede onderdeel : onder voorwendsel dat noch de
eene noch de andere der verweersters
lmurster was van andere deelen van het
onroerend goed dan deze die zij uitsl.uitelijk betrokken en de verplichting niet
had aangegaan andere deelen te bewaken
of andere deelen in staat terug te geven,
clan wanneer de deelen van het onroerencl
goed die ·tot g-emeen nut of gebruik dienen, zooals het clak en bet trappenhuis,
deelen waarvan de aanstaande verweersters het genot had den, uitdrukkelijk en in
elk geval met zekerheicl becloeld waren in
de door haar aangegane huur, en noodzal>:eli,ik aanhobrigheden vormden van de door
haar uitsluitelijk betrokken plaatsen; dat,
anderzijds, de leegstaande lokalen, daar
ze niet door de verhuurders bewoond zijn,
moeten gelijkgestelcl worden met de door
de huurders bezette plaatsen (schending
van de bewijskracht der akten waarbij
lmurovereenkomsten worden vastgestelcl
en bijgevolg van artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek; scl!encling van artikelen 1101, 1108, 1126, 1127,
1129, 1134, 1135, 1709, 1713, 1719, 1754 van
het Burgerlijk Wetboek), waaruit volgt
clat indien men veronderstelt, q1tod non,
dat' de aanstaande verweersters niet hoofclelijk verantwoqrdelijk zouden zijn voor
de schade aan die deelen van het onroerend goed veroorzaakt, zij er toch nog
verantwoordelijk zouden voor blijven, elk
voor haar cleel (schending vlm artikelen 1302, 1728, 1731, 1732, 1733 en 1734 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de huurder verplicht
is de gehuurde zaak terug te geven;

Overwegende dat, volgens het gemeen
recht, zooals in' artikel 1732 van het
Burgerlijk Wetboek er aan wordt herinnerd, de hunrder in font worclt gesteld
door het feit alleen dat hij clie verplichting niet heeft nageleefd, en, het bewijs
moet leveren van het toeval dat hij tot
zijn bevrijcling inroept;
Overwegende dat artikel 1733, dit beginsel toepassende op het geval waarin
de nietcnitvoering toegeschrevei:t- wordt
aan clen brand van de verhuntde zaak,
bepaalt clat de huurder moet bewijzen nat
,de brand nit een vreemde oorzaak die hem
niet kan ten laste gelegd worden is ontstaan;
Overwegende dat alinea 1 van' het artikel 1734 - waarbij· is voorgeschrev€m dat
indien er verschillende hnurders zijp.,
allen hoofdelijk voor den brand verantwoordelijk zijn - beslist dat de uit overeenkomsten ontstane verbintenissen om
terng te geven een massa nitmaken welke
op de verschillende lmnrders weegt, en
beveelt dat de schnlclenaars van elk dier
verbintenissen schnldenaars zijn van het
geheel ervan;
Overwegende dat, om ze te rechtvaardigen, de opstellers van deze bepaling,
die genomen werd ten voordeele van den
verhnnrder en die hevig bestreden werd
inzonderheid door de Hoven van Colmar
en van Lyon wanneer het ontwerp van
het Bnrgerlijk Wetboek aan de gerechtshoven werd medegedeeld, -slechts
het argument hebben knnnen inroepen dat
door JVIouricault in het verslag aan het
tribunaat werd aangevoerd, te weten dat
het in feite zeker is dat een brand die in
het huis ontstaan is het gevolg is van de
font van de hunrders wie ze ook zijn,
dat de' vordering tot verantwoordelijkheid op die hunrders moet wegen, en dat,
wanneer de schnldige niet gekencl is, die
vordering wel op allen moet wegen ;
Overwegende dat claarnit worclt afgeleid dat de opstellers van artikel1734 niet
het geval hebben berloeld waarin de verhnurder zelf een deel bezet van het ,onroerend goed dat voor 't overige in hunr gegeven wordt; dat inderdaad, hoc bezorgd
zij ook waren voor cle belangen van de
eigenaars, zij toch, niet als zeker in feite
zonclen knnnen aangenomen hebben clat
een brand die ontstaan is in een hnis dat
tevens door clen verhunrcler en door hnurclers bezet was, veroorzaakt werd door cle
font van de !murders alleen:
Ovenvegende dat, daar alinea 1 van
artikel 17'34 een het gemeen recht te bniten gaancle bepaling is, cle toepassing ervan niet bij analogie kan nitgebreid worclen tot een toestand clie de opstellers niet
op het oog ,he,bben gehad;
OveTwegende dat het niet zou te begrijpen zijn dat, dan wanneer de wet, in feite,
een gebrek aan waakzaamheid aan al de
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goecl ten laste legt, de eigenaar, cUe een
deel van het huis bewoont, in dat veTmoeden van nalatigheid, dat zoowel op
hem zelf als op de hnnrders zon moete'n
wegen, den grond zou kunnen vinden van
een vordering tegen al de hunrders ;
Overwegencle dat artikel 1734, in zijn
alineas 2 en 3, den hnurder die bewijst
clat de brand in de woning van een anderen hnurder begonnen is of clat de brand
niet bij hem heeft kunnen beginnen van
de hoofclelijke verantwoordelijkheid outlast;
Overwegende dat die bepalingen aan
den verhuurder, die een deel van het hnis
bezet, geenszins het , voorcleel van de
hoofdelijkheid ten laste van de huurders
toekennen van zoodra hij het bewijs levert dat de brand niet begonnen is1 in de
lokalen welke hij zich had voorbehouden;
clat men in nitzonderingen. die zoover reiken dat ze cle hoofdelijkheid doen verdwijnen wanneer ze bestaan krachtens
alinea 1, de bron niet kan vinden van eeu
hoofdelijkheid welke gezegr1e alinea 1
niet heeft ingesteld ;
Dat het vonnis, zoodra het vaststelde
dat zekere deelen van het verbrand onroerend goed door de eigenaars bewoond
waren, de toepassing van artikel 1734
moest weigeren en dat het middel in zijn
eerste onclerdeel in rechte niet opgaat;
Over het tweede, onderdeel :
Overwegende dat, krachtens artikel1733,
de hunrder geen andere verplichting heeft
dan de schade te herstellen welke de door
hem in hunr genomen lokalen ondergaan
hebben; dat, tenzij te zijnen laste een
aqniliaansche font zou bewezen zijn waarbij zijn verantwoordelijkheicl in het gedrang komt zooals artikel 1382 het voorziet, hij jegens den verhunrder tot geen
schadeloosstelling gehonden is voor cle
elders geleden verliezen;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat geen, aqniliaansche font ten laste van
de verweersters bewezen werd ;
Overwegencle dat het eveneens vaststelt dat << noch de eene noch de andere
verweerster andere deelen van het onroerend goed in hnnr harlclen dan deze welke
ze privatief bezette, en ook niet de verbintenis heeft aangegaan om over het behoud van andere deelen te waken of andere deelen in staat terug te geven >>;
Overwegencle dat het vonnis nit die
vaststellingen moest afleiclen daL de verweersters hoeg-enaamd niet dienden tusschen te komen in het herstel van de ,
schacle welke door den brand veroorzaakt
werd aan de 'reegstaande, of aan gemeene
deelen van net onroerend goecl;
Overwegencle dat zoo om de lmunler
in staat te stellen vali de gehuurcle zaak
te genieten, cle verhuring vermoed worclt
ook cle normale bijhoorighellen van die

zaak te begrijpen, dan nog de verhuurder
en huurder meester zijn om hun wederzij clsche verplich tingen en rech ten anders
te bepalen en in. een huurcontracot van
appartement de gemeene deelen van het
onroerend goed, zooals het dak en het
trappenlmis, nit de verhnnrde zaken nit
te slniten; dat, volgens den- rechter, wiens
beslissing clienaangaande bindend is, de
contractanten znlks in onderhavig geval
gedaan hebben;
Overwegencle clat het Hof geen acht kan
slaan op het middel voor zoover clit laatste ann het vonnis verwijt dat het, door
deze interpretatie van de tnsschen de verlmurders en de verweersters gesloten
hnnrovereenkomsten,
de bewijskracht
schendt van de alden die gezegde overeenlwmsten vaststellen; dat, inderdaad, de
aanlegster nocll in het opstel van het middel, noch in zijn ontwikkeling, de bewoordingen van die akten waarvan de draagwijdte zon miAkend zijn nauwkeurig aandnidt;
Dat het middel ook in zijn tweede onderdeel niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot een enkele vergoecling
van 150 frank.
16 November 1944. - 18 kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rsla_qgeve1·, H. Vitry. Gelijkl·lt'iclende conclusie, H. Cornil, procnrenr generaal. - Pleiters, HH. Simont

c>n i'dareq.
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lVIIDDEL TOT VERBREKING.- ~TRAF
ZAKEN. MIDDEL GESTEUND OP DE NIETIGVAN EEN REGLEMENTAIHE BESCHIKKING.
BESLISSEND GEDEELTE GEREOHTVAARDIGD
DOOH EEN ANDERE WETSBEPALING. MIDDEL
ONTBLOOT VAN BELANG.
H~~ID

·Is. van belnny ontbloot het middel rlat de
niet-igheicl ?Jan een 1·eylementain; beschikkiny inmept dan wan1tee1· een andere ·wetsbepaling het besl-issencl rJefleelte ·vnn de gehekelcle beslissing rechtvaanz.igt.
(SOHOLLAERTy BEEOKMANS EN OONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op de drie arresten op 5 Februari
1944 gewezen door het Hof van beroep te

Gent, te weten : een arrest van splitsing,
een arrest van onbevoegdheid, en een
arrest over den grond ;
Over de voorzieningen van Jacobs en
Schollaert gericht tegen de arresten van
splitsing en van onbevoegdheid :
Overwegende dat de voorzieningen geen

41 -middel aanvoeren; dat de snbstantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en <lat de
beslissingen overeenkomstig de wet zijn;
Over de voorzieningen door al de aanleggers gericht tegen het arrest over den
grond :
Nopens de beslissing over de publieke
vordering ·:
Over het eenig middel tot verbreking,
gegrond op de schending van artikel 8
der Grondwet, artikelen 193 en 214 van
het Wetboek van Strafvordering en artikel 1 van het Strafwetboek, cloordat het
Hof van beroep zich bevoegd heefc verklaarcl, clan wanneer llet Hof van assisen
aileen van de zaak kennis mocht nemen,
gelet op de onwettelijkheicl der bepaling
van artikel 2 van het besluit del. 19 i\iaart
1943, waarbij worclt voorgeschreven dat
de v66r het inwerkingtreden van clit besluit vastgestelde overtredingen beheerRcllt
worden door artikel 1 van llet besluit van
18 November 1940 genomen in den primitieven tekst :
Overwegende dat er v66r het inwerkingtreden van het besluit van 19 lllaart
1943, in de zaak, geen beslissing over den
groncl gewezen werd ;
Overwegende dat dus, ware artikel 2
van ge11egd besluit zonder kracllt, de correctioneele reclltbank dan nog. luideJ;ts
artikel 1 van dat besluit, bevoegd zou geweest zijn om van de zaak kennis te
nemen;
,
Waaruit volgt dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegencle dat de snbstantieele of
op st'raf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvorillen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Nopens de beslissing over de vorclering
van de burgerlijke partij :
.
Overwegende dat aimleggers geen enkel
miclclel tot staving van hun voorzieningen
inroepen en dat het Hofer van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen;
veroordeelt
D &nleg-gers
Jacobs en Schollaert elk tot een vierde
en de andere aanleggers elk tot een achtste der kosten.
20 November 1944. - 2e kamer. - Voo·rzitte1-, H. Hodi.im, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slayyeve1·, H. De Wilde.
Gelijlcl!ticlende concl1tsie, H. Haoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaaL
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lVIIDDEL TOT VERBREKING. -

1::\TRAFZAKEN. J'l'liDDEL GESTEUND 01' DE ~CHEN
niNO VAN EEN BESLUIT DAT Nm1'1G VERKLAARD

42WERD DOOR EEN INTERPRETATIEVE WET. Jl.iiDDEL NIET ONTVANKELIJK.

tratieve rechtsmacht, doordat het bestreden vonnis beslist heeft dat de aan
den procureur des konings door de aclmiIs niet nntvankelijk het midclel gegroncl nistratieve rechtsmacht gedane aangifte
op cle schencUng van een beslwit flat
gelclig was, clan wanneer gezegcle recbtsclom· een inteqwetatieve wet 11.ietiu macht clefinitief outlast was door het uitwenl ve1·lclaa1·cl.
werksel van rechterlijke beslissingen
welke vroeger in den loop van de vervol(CLYNCKEMAILLE, PLANCKAERT_, VAN SUYT.)
ging gewezen werclen :
Overwegencle dat, krachtens de besluitARREST.
wet del. 1 Mei 1944 tot uitlegging van de
;c
Gelet op het bestreden arrest op 19 Mei wet del. 10 Mei 1940 en kracbtens arti1944 gewezen door het Hof van beroep te kel1, ll, 13°, van de besluit-wet del. 5 Mei
1944, interpretatieve wetsbeschikking, het
Gent;
Gelet op het bestreden vonnis op 8 Fe- , besluit cld. 15 Februari 1941 nietig verbruari 1944 gewezen door de rechtbank klaarcl is ; dat het miclclel, dat tegen het
bestreclen vonnis als bezwaar aanvoert een
van eersten aanleg te leper ;
Wat de voorziening betreft gericht te- beschikking van gezegcl vernietigd besluit
te hebben geschonden, bijgevolg niet ontgen het arrest ·dd. 19 Mei 1944 :
.
Overwegende dat de substantieele of op vankelijk is ; ·
Eln overwegende dat de substantieele of
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
de bes lissing wettelijk is ;
Wat de voorziening betreft gericbt te- uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
gen bet vonnis cld. 8 Februari 1944 :
Om die redenen, het Hof verwerpt de
Over bet eerste midclel, schending van
artikel 526 van het Wetboek van Straf- voorziening en veroordeelt de aanleggers
vorclering, doorclat het bestreclen vonnis, tot de kosten.
bij verwijzing naar de reclenen van het op
20 November 1944. - 2e kamer. - Voo?'23 Juli 1943 gewezen vonnis, beslist heeft zitter, H. Hodi.tm, raadsheer waarnemencl
chit er geen aanleicling bestond tot geschil voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de Oocvan rechtsgebiecl tusschen de bescbikking queau des Mottes. - Gelijlclnicleiule convan de raaclkamer clcl. 16 J anuari 1942 en clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
het arrest van bet Hof van beroep del. eerste advocaat generaal.
·
5 Juni 1942 en clat er geen aanleicling bestoncl tot regeling van recbtsgebiecl, clan
wanneer de beschikking de beklaagcleri
naar de correctioneele rechtbank te leper
2• KAMER. - 20 November 1944.
verwezen had en clat het arrest integendeel besliste dat de vervolging niet regel- MlDDEJL 'J'OT VElRBREKlNG.- STRAFmatig wenl- ingestelcl en clat de zaak niet
ZAKEN. - l\1IDDEL HIEROP GESTEUND DAT DE
kon berecht worden. :
CONCLUSIE NIET WERD BEANTWOORD. - 00NOverwegencle dat de correctioneele
CLUSIE OP PASSENDE WIJZE BEANTWOORD.
rechtbank van eersten aanleg te Teper,
MIDDEL l\UST FEITELIJKEN GRONDSLAG.
waar de nieuwe vervolging werd aanhangig gemaakt, bij een vonnis del. 23 Juli M·ist jeitelijken g1·onclshtu het m·iclclel 7db·1943 de vorclering ontvangen heeft die de
wit afgeleicl dat het (t?Test cle conclusie
procureur des konings had ingestelcl naar
n·iet degelijlc heejt · beantwoonl, clan
aanleicling van een regelmatige aangifte;
uxm1tee1· clie conclusie slechts jeUelijlce
dat de bestreclen beslissing del. 8 Februari
bewe1·ingen bevat clie lloo1· de vast1944 vaststelt clat de door de aanleggers.
stellingen van het an·est tegengesproaangevoercle exceptie van ontvankelijklcen worden.
heicl \liegene herhaalt welke door het vonnis del. 23 .Tuli 1943 van cle band werd ge(B_EULENS EN CONSOORTEN.)
wezen; dat dus de aanleggers geen belang
hebben de redenen te bestrijden welke het
ARREST.
gehekelde vonnis, om keimis te nemen
Gelet
op
het
bestreclen arrest den
van den grond. inroept, zelfs zoo die reclenen onjuist waren, chiar de vraag no- 18n l\faart 1944 gewezen door het Hof van
·
pens de ontvankelijkheid van de vordering beroep te .Brussel ;
Over cle voorziening van Raymond Bendefinitief opgelost zou blijven door het
lens :
vonnis del. 23 .Juli 1943;
Overwegencle clat . het bestreclen arrest
Dat het midclel dus niet kan aangeno,
in cle' N eclerlanclscbe taal wercl gestelcl;
men worden ;
Over het tweecle miclclel, schending van clat de voorziening in cle Fransche taal
artikel 5 van bet besluit del. 15 Februari gestelcl nietig is, luidens artikelen 27 en
1941 houdende instelling van de admini~- 40 cler wet van 15 Juni 1935;

-43
N opens de voorziening van Georges
Stassin :
Over bet eerste iniddel, schending van
artikel 51 van het Strafwetboek, daar bet
feit « voor een paar uur een kamer in
huur te nemen >> geen begin van uitvoering van een cliefstal kan uitmaken :
Overwegende dat, · benevens de in het
middel aangeduide omstandigl)eid, het arrest op andere feiten wijst waaruit het
afieidt dat er een begin van uitvoering
van het misdrijf voorhanden was :
Dat bet middel aldus feitelijken grondslag· mist ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 der Grondwet; doordat het arrest de conclusie niet degelijk beantwoordt
waarin staande gehouden was dat, zoo de
feiten van 7 .Januari 1944 als uitwendige
daden konden beschouwd worden, de noodige omstandigheden welke, onafhankelijk van den wil van den beklaagcle, de
uitvoering van het misdrijf zoliden gestaakt hebben, in de feiten niet te vinden
zijn :
Oyerwegende dat het arrest vaststelt
dat uit het onderzoek v66r bet Hof is
gebleken dat de diefstal « door tusschenkomst van een derde niet voltooid kon
worden » en dat << de uitwendige claden,
die een begin van uitvoering van het
wanbedrijf uitmaken, slecbts door omstandigheclen van hun daders wil onafhankelijk zijn onderbroken geweest >>;
Dat bet aldus de feitelijke bewering
tegenspreekt die in de conclusie wordt
aangevoerd en deze op passencle . wijze
beantwoorllt;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en d at de·
uitgesproken veroordeelingen overeenkom ..
stig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt elken aanlegger tot de helft der kosten.
20 November 1944. - 2° kamer. - Vom·li(itte·r, H. HodUm, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslnrmeve1· .• H. De Wilde.
GeUjlclniclencle concMtsie, H. Haoul
Hayoit de Termicourt, eerste ad vocaat
generaal.
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1° VOOHZIENING IN VERBH,EJKING.
- BURGERLI.JKE ZAKEN. - PERSONEN TEGEN
WIE MEN ZICH KAN VOORZIEN. - VOORZIENING GERlGHT TEGEN EEN PARTIJ 'l'EGEN WELKE
AANLEGGER IN VERBREKING V66R DEN RECH'l'ER
TEN GRONDE GEEN ENKELE \'ORDERING HEEF'l'
INGESTELD EN IN WIER VOORDEEL HET BESTREDEN ARREST GEEN ENKELE VEROORDEELING
UITSPREEKT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTEE OVEH DEN GHOND.

- VERKEERSONGEVAL. - GEVAARLIJKE SNELHEID. - BINDENDE BEOORDEELING.
S 0 l\iiDDEL TOT VERBHEKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - l\1:IDDEL DAT .UN
HET ARRES'l' EEN BESLISSING TOESCHRIJFT
DIE HET NIET BEVAT. - l\'liDDEL MIST FEI'l'ELIJKEN GRONDSLAG.
4o HEDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. l3ESLISSING DIE DE GENO~£EN CONCLUSJES NJET
OP GEPASTF WIJZE BEANTWOORDT. - GEBREK
AAN REDENEN.
1° Is nierontvwnlcelijlc cle voo1·ziening ge1'icht tegen een pa1·tij tegen wellw nanle[/ger In ve1·breJC'i,nr1, v66r clen 1·echte·r
cUe over clen g1'0ncl ~titspraalc cleecl. geen
enlcele vonle1·ing heeft ingestelcl en in
U)'ier voonleel geen enlcele veroonleeUng wenl ~dtgesprolven cloo1· cle best1·eclen beslissing (1).
2° De rechte1· clie over rlen g1·oncl uitspraalv cloet beoo1·cleelt op binclencle
UYijze het gevanrlijlc lca·ralcte1· vnn cle
snelheicl clie een ct·utogeleicle1· ann het
clo01· hem bestmw(l voertuir! geett.
so M·ist g1·onclslng i.n fe'ite het miclclel clnt
ann het bestreclen nrrest een besliss·ing
toesclwijft wellce het niet inho~{,(lt (2).
4° Is· niet wettelijlc gemotivee1·cl cle beslisS'ing. rlie cle cloo1· partij en genom en
concltts·ies niet op gepaste wijze benntwoonlt (3). (Gromlw", art. 97.)
·

(1 o BYTTEBIER, T. N. Y. ((TRAMWAYS ELEC'l'RIQUES DE GAND .)) EN DEN BELGISCHEN STAAT;
2o N. V. ((TRAMWAYS f:LECTRIQUES DE GAND »,
T. BYTTEBIER FN DEN BELGISCHEN STAAT.)
ARRES'l'.
Gelet op bet bestreclen arrest op 25 October 1941 gewezen door het Hof van beroep te Gent;
Overweg·ende dat de voorzieningen het-'
J~elfcle arrest betreffen;
· Wat de voorziening betreft welke cle
N. V. «Tramways electriques de Gand »
tegen ::Vlicbel B~ttebiei· richt :
Over het c1erc1e middel : schencling van
artikelen 1319, 1320 en 1S22 van het Burgerlijk Wetboek, 97 der Grondwet, 141,
142 en- 470 van bet Wetboek van burgerlijke rechtspleging ;
Doordat - wanneer eischeres in verbreking in haar besluiten deed gelden dat,
inclien de verkeerde ligging van den paal
in kwestie gedeeltelijk , als oorzaak van
(1) Verbr., 22 October 1942 (An·. verb>·.,
1942, biz. 124; Bull. en PAsrc., 1942, I, 249) en
nota 1.
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
27 Mei en 8 September 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, ... 205 en 340) en de nota's.
(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
24 Juni 1943 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 251).

-44bet ongeval kon beschonwd worden, de
verantwoordelijkheic1 er van op aanstaanclen verweerder in verbreking, Belgischen
Staat, rnstte, en wanneer zij daaromtrent namelijk deed gelclen clat de werken van verbreeding van den steenweg
nitgevoerd waren geweest zonder dat zij
verwittigd zon geweest zijn, en dat
daarna, toen het beheer der bruggen en
wegen haar had laten weten dat de kwestienze paal door haar moest verplaatst
worden, zij vruchteloos gevraagd had dat
men haar de plaats aandnicle waar de
paal moest geplaatst worden, vraag waaraan enkel vele maanden later, na het ongeval, voldoening gegeven were!, en alswanneer, anderzijds, de Belgische Staat
in beslniten deed gelden dat hij niet verplicht was de plaats aan te duiden waar
de paal moest geplaatst worden, en dat
het eischeres in verbreking was die een
plan moest opmaken en deze aan het beheer van verkeerswezen onderwerpen !let bestreden arrest zich beperkt tE' antwoorden op die betwisting da t de Belgiselle Staat geen font gepleegd had en
dat eischeres in verbreking aileen verantwoordelijk was voor cle verkeerde ligging van den paal;
Doorclat die enkele beweegreden, door
het Hof van beroep ingeroepen, niet toelaat waar te nemen of het Hof de beslniten der partijen in acht genomen heeft.
en, in ieder geval, niet toelaat waar te
nemen of het Hof van beroep van Gent,
overeenkomstig de beslniten van den Belgischen Staat, beslist heeft dat deze de
verplichting niet had de plaats aan te
duiclen waar de paal moet geplaatst worden, ofwel of het qeslist heeft dat die
verplichting te zijnen laste viel, maar dat
hij niet vetantwoordelijk was voor de vertraging in het nakomen clier verplichting;
Doordat het bestreden arrest dns met
onvoldoendp reclenen omkleed is en de bewijsluacht van de beslniten der partijen
miskencl h~eft :
Overwegende dat de aanlegster, in v66r
het Hof van beroep regelmatig genomen
conclnsies, bevestjgde clat, zoo het behonden van den paal eenige verantwoordelijkheid medebracht, deze nitsluitend op
den Belgischen Staat woog, vermits zijzelf den paul niet kon verplaatsen .zoncler
toelating van het beheer van bruggen en
wegen, en dat cleze toelating te laat wercl
gegeven, 't is te zeggen meerelere mannden na het ongeval;
Overwegende clat het bestreden arrest
zich bepaalt bij de verklaring dat het niet
bewezen is dat de Belgische Staat, 't zij
in het plaatsen, 't zij in het behonden van
den paal, eenige font zou begaan hebben;
clat die reclen niet toelaat na te gaan of
het Hof van beroep willen beslissen heeft
dat er geen toelating noodig was om den
paal te verplaatsen, ofwel dat de toela-
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ting te bekwamer tijcl werd gegeven; dat,
alclus, het arrE>st niet gemotiveerd is overeenkomstig artikel 97 der Gronclwet;
Wat de voorziening betreft welke de
N. V. «Tramways electriqnes de Gancl ''
tegen den Belgischen Staat richt :
Overwegende clat het de Belgische Staat
is clie de aanlegster v66r den rechter over
den grond in vrijwaring heeft geroepen;
dat de aanlegster geen enkelen eisch heeft
gesteld tegen den Belgischen Staat, en dat
het bestreden arrest geen enkele veroordeeling uitspreekt, ten voordeele van den
Belgischen Staat; dat daaruit volgt dat
cle voorziening niet ontvankelijk is ;
Wat de voorziening betreft welke Byttebier richt tegen de N. V. «Tramways
electriqnes de Gand l) en tegen clen Belgischen Staat :
Over het eerste middel : schencling van
artikelen 41 en 42 van het koninklijk beslnit del. 1 Febrnari 1934, gewijzigd en
aangevnld door het koninklijk besluit del.
17 Januari 1936, genomen in uitvoering
van nrtikel 1 der wet del. 1 Augustus
1899, gewijzigcl door de wet dd. 16 December 1935, van artikel 97 cler Belgische
Grondwet en van artikel 470 van het Wethoek van bnrgerlijke rechtspleging, gewijzigd door artikel 22 van het koninklijk beslnit nr 300, cld. 30 Maart 1936,
doorclat het aangeklaagd arrest tot een
gedeeltelijke verantwoordelijkheicl van den
aanlegger, ten beloope van 4/5, beslnit,
zonder de fonten aan te dniclen clie in verband zijn met het ongeval welke het ten
laste van clezen laatste legt, zich vergenoegencle te vermelclen clat aanleg·ger met
een groote snelheicl reed, en, niet bepalende of deze, in den zin cler hierboven
vermelcle artikelen 41 en 42. kon beschonwcl worden als hetzij gevaar. voor
het pi1bliek af binder voor het verkeer opleverende, hetzij niet toelatende voor een
hindernis stil te blijven staan, in zijn re-denen zichzelf tegenspreekt, daar llet
nitdrukkelijk de breedte der baan en de
afwezigheid van belemmering vaststelt,
welke een- nog al groote snelheid toelaten,
en nochtans aan den aanlegg·er, ten onrechte, de snelheid clie llet vaststelt schijnt
te verwijten, tegenstrijdigheid die het beschikkend gedeelte van vermeld arrest
ongelclig maakt, alclns a an vermelcle artikelen 41 en 42 van het algemeen reglement op het vervoer een nitbreidende en
verkeerde nitlegging toekennende :
Overwegencle dat het bestrellen arrest
op een reeks fonten ten laste van den aanlegger wijst, fouten die het ongeval hebben meclegebracht : overdreven snelheicl;
gebrek aan vertraging alhoewel de bestunrcler verblind was door de schijnwerpers van een nit tegenovergestelde richting
komende auto; uitglibbering wegens overdreven snelheid; dat, naar cle sonvereine
beoorcleeling van den rechter, de ~>amen-
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elementen niet moest bepalen waarop hij
steunde om de snelheicl te beoordeelen
welke de aanlegger aan het door hem bestuurcl voertuig had gegeven;
Dat het middel niet gegrond is ;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 19 en 25 van het algemeen
reglement op de politie van het vervoer
del. 1 Februari 1934, gewijzigcl en aangevulcl door het koninklijk besluit del. 17 Januari 1936, genomen in uitvoering van
artikel 1 cler wet del. 1 Augustus 1899,
gewijzigcl door de wet cld. 16 December
1935, van artikelen 97 cler Belgische
Gronclwet, 141, 142 en 470 van het Wethoek van burgerlijke rechtspleging, gewijzigd door het koninklijk besluit clcl.
30 Maart 1936, van artikelen 1134, 1319,
1320, 1322, 1354 en 1356 van het Burgerlijk
Wetboek, doorda:t het aangeklaagcl arrest:
A.. Eerste onclerdeel : als mogelijk aanneemt cle bewer'ing van den aanlegger,
waarin hij besloot clat hij \Yan den steenweg uitgegleden is, en alzoo oogenblikkelijk naar dezes berm heeft afgeweken,
wat het geval van overmacht uitmaakt,
alle fout ipso facto uitsluitend, vermits
llit feit geen verkeershandeling uitmaakt
door artikel 19 van het algemeen reglement becloeld, met haar bestanddeelen van
wil en cluur, en voorzien is als niet strafbaar in den zin van artikel 25 van hetzelfde reglement, en dit feit nochtans beschouwt als ontstaan uit een fout, bij
toepassing van cleze zelfde artikelen, ofschoon het veroorzaakt werd door de verblincling door een ancler veroorzaakt, het
uitzicht der baan en het niet verlichten
dezer laatste, tegenstrijdigheid gelijkstaancle met een gebrek aan reclenen, en
verkeercle uitlegging van artikelen 19 en
25 van het algemeen reghiment op het
vervoer; B. Tweecle onderdeel : uit de
erkentenis in conclusie, door den· aanlegger, van zijn onvrijwillige afwijking naar
den berm, de omstancligheden verwijclert
welke met die afwijking·gepaard gaan en
het karakter van toeval of van overmacht
·ervan aantoonen, aldus een onsplitsbare
bekentenis van een feit verdeelende, dat
door geen enkel ander door het arrest opgenomen bestancldeel der zaak bewezen
is, en in principe vatbaar is om ten laste
van den aanlegger rechterlijke gevolgen
mede te slepen, wat de bewijskracht van
een akte der rechtspleging schendt, en
het gerechtelijk contract tusschen partijen
over dit alzoo aangenomen punt verkracht :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
door te verklaren dat de aanlegger uitgeglibberd is en dat die uitglibbering te
wijten is aan de civerdreven snelheid,
het geval van overmacht uitsluit;
Overwegende dat het arrest geenszins

de bekentenis van den aanlegger inroept
als bestanddeel van ·bewijs; clat de veroordeeling steunt op het v66r het Hof van
beroep gedaan onderzoek ; ·
Dat het micldel noch in het eene noch in
het andere van zijn onclerdeelen steek
houdt;
Over het clerde midclel : schencling van
artikel, 97 der Belgische Grondwet van
artikelen 141, 142 en 470 van het W~tboek
'van burgerlijke rechtspleging, gewijzigcl
door het koninklijk besluit del. 30 Maart
1936, doordat het bestreden arrest verzuimt uitspraak te cloen over cle conclusies van den aanlegger, inzoover ze fouten 'aanvoeren gepleegd door het beheer
der bruggen en wegen (Belgische Staat)
meester cler wegen waarover het het toe:
zicht heeft, fouten in betrek~ing met het
ongeval en vatbaar om alzoo zijn verantwoordelijkheid te veroorzaken, namelijk:
a} het behouden van een bedriegend uit,
z1cht van den steenweg die ineens versmalt en den autogeleider, die verplicht
is bij het aankomen van een bocht zijn
uiterste rechterzijde te houden, aanzet
d~n. berm van den steenweg te berijden,
u1tz1cht dat niets aan het publiek aantoont in een plaats_ die van verlichting
ontbloot is; b) het behouden op den openburen weg van een gevaarlijk erkende
hinclernis, zoncler ze aan de weggebruikers aan te duiden die in de duisternis
rijclen, het arrest zich er bij bepalende
slechts een enkele der fouten in conclusies opgenomen te onclerzoeken, om ze te
verwerpen, · en geen uitspraak doende
over de andere, wat gelijk staat met een
gebrek aan redenen nopens nochtans
hoofclzakelijke aanvragen :
Overwegende dat clit middel den Belgischen Staat betreft;
·
Overwegende dat de aanlegger, voor
het Hof van beroep staande gehouden had
dat de Belgische Staat zekere fouten be~~an l.tac~, inzonderheicl, door een bedrieghJk mtz1cht van den steenweg te behouden en door een niet verlichte hinderrlis
te Iaten bestaan;
Overwegencle dat het arrest zich beperkt. bij de beslissing dat de Belgische
St~at geeu font heeft begaan 't zij in het
plaatsen, 't zij in het behouden van den
paal; dat het de andere bestanddeelen,
door den aanlegger aangevoerd als in
hoofde van den Staat een fout uitmakencle, n~et beantwoordt; dat, aldus, het
arrest met wettelijk gemotiveerd is en
artikel 97 der Grondwet overtreedt;
Om die reclenen, het Hof voegt de voorzieningen samen; statueerende op de
voorziening van de N; V. «Tramways
electriques de Gand )) tegen Byttebier verbreekt het bestreclE~n arrest, doch enkeL in
zoover het die Maatschappij jegens Byttebier ten beloope van een vijfde verantwoordelijk heeft verklaard; en, statuee-
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verbreekt het bestreclen arrest, cloch enkel in zoover het den Belgischen Staat
buiten zaak beeft gestelcl; verwerpt cle
voorzieningen voor het overige; beveelt
clat onclerhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Gent en clat melding er van zal
gemaakt worden op den kant cler gecleeltelijk vernietigcle beslissing ; veroorcleelt
Byttebier en den Belgischen Staat elk tot
de helft cler. kosten ; veroorcleelt Byttebier
tot een vergoecling van 150 frank jegens
de N. V. «Tramways electriques de
Gand ll ; verwijst de zaak aldus omschreven naar het Hof ·van beroep te Brussel.
23 November 1944. - 1" kamer. - Voorzitte,·, H. Soenens, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Vm·slaggeve·r, H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijlcl~~iclenrle conclusie, H. Rog'er Janssens de Bisthoven,
advocaat generaal. - Pleite·rs, HH. Collette, Braun en Delacroix.
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KAMER. -

27 November 1944.

BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - VOORLOOPIGE TOEKENNING AAN DE GEWONE REOHTSMAOHT VAN DE KENNISNEMING VAN MISDRI,TVEN DIE TOT DE BEVOEGDHEID BEHOOREN VAN
DE MILITAIRE REOHTSOOLLEGES. - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE REOHTSMACHT OM ·TEGELIJKER'l'IJD KENNJS TE NEMEN VAN l\HSDADEN
DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE l\HLITAIRE
REOHTSMAOHTEN BEHOOREN EN VAN SAMENHANGENDE MISDRIJYEN DIE TOT HUN NORMALE
BEVOEGDHEID BEHOOREN.
W annccr zif voo'l'l001Jig cle bevoegclheclen
van cle militaire 1'echtscolleges ~~itoetent,
·is rlc uewonc 1·echtsmncht bev'oegrl om
terzelfcle1·tijrl Tcenmis te nemen van misrlarlen rUe tot rle bevoegrlhcirl behooren
van rle Tcn:fgsl'echtbnnlcen en tevens vrm
rle snmenhr~ngencle rhi srl·l"ij ven rlie beho01·en tot hnnr e·igen no·rmale bcvoeuclheirl. (Besluiten van 18 November 1940,

16 N()vember 1942 en 19 Maart 1943.)
(HELLTNOKX EN GOOSSENS, T. DE NIL.)
ARREST.
Gelet op het arrest op 10 Mei 1944 door
het Hof van beroep te Brnssel gewezen;
W at de publieke vordering betreft :
Aangaancle de, voorziening van Hellinckx :
Over het eenig middel : schencling van
artikel 98 van de Gronclwet, van artikelen 25 van de wet del. 15 Juni 1899 en 15
van de wet del. 30 April 1919, cloorclat het
Hof van beroep zich bevoegcl verklaarcl
heeft clan wanneer de misclaacl waarvan
het kennis hacl kunnen nemen als militair
rechtscollege verknocht was met een door
de raaclkamer gecorrectionaliseerde mis-

claacl welke tot cle militaire rechtsbevoegdheicl behoort en dat die verknochtheicl zijn
onbevoegclheicl medebracht :
Overwegende dat het bestreclen arrest
met reclen beslist dat de besluiten del.
18 November 1940, 16 November 1942 en
19 Maart 1943 de rechtbank van eersten
aanleg niet in militaire rechtbank veranclercl hebben;
Overwegencle clat die besluiten er zich
bij bepalen aan de correctioneele kamers
cler rechtbanken van eerstell aanleg en,
in graad van hooger beroep, aan de correctioneele kamers van de Hoven van
beroep voorloopig de kennisneming toe te
kennen van zekere misclrijven die tot de
rechtsbevoegclheicl behooren van de militaire rechtscolleges ; clat die voorloopige
uitbreicling van hun bevoegclheicl, genooclzaakt door de schorsing van de beclrijvigheicl van de. militaire rechtscolleges, voor
't overig·e de regelen van de bevoegclheicl
van de gewone rechtscolleges onaange"
roercl heeft gelaten ;
Overwegencle dat bet arrest vaststelt
dat de aanlegger, rechtsonderhoo'rige van
de correctioneele rechtbank en claarna
van het Hof van beroep, regelmatig v66r
clie rechtsmachten wercl gebracht;
Overwegencle dat de correctioneele
rechtbank tevens bevoegcl was oin kennis
te nemen, krachtens de hierboven vermelcle besluiten, van de aan den aanlegger ten laste gelegde misdaad en om,
krachtens rle gewone strafwetten, kennis te nemen van het ten laste van een
medebetichte gelegcl wanbedrijf;
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
Aangaande de voorziening van Goossens:
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietiglleicl voorgeschreven
rerhtsvormen werden nageleefd en clat
de uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Wat de burgerlijke vordering betreft :
Overwegencle dat de voorzieningen geen
enkel miduel inroepen en clat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt cle
voorzieningen, veroorcleelt cle aanleggers
tot de kosten.
27 November 1944. __: 2" kamer. - l'oo·rZ'itte·r, H. Hoclli.ml, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Vc,·slng,qeve1·, H. de Cocqueau des JVIottes. - GcUjTcl!nirlenrle conclons'ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advoraat generaal.
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KAMim. -

27 November 1944.

1 o WET. - DOOR DEN KONING BENOEMDE MINISTERS DIE SAMEN DE WETGEVENDE MACHT
UITOEFENEN. - ARTIKELEN 79 EN 82 YAN DE
GRONDWET. - VERHINDERING VAN ZEKERE
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:MINISTERS. :MOET BLIJKEN UIT DE V~~R
MELDINGEN VAN DE WE'l'GEVENDE AKTE. - D E
REDEN VAN DE VERHINDERING DIENT NIET AANGEGEVEN.

2o

WET. BEKENDMAKING IN HET « STAATS·
BLAD l). VERSTRIJKEN VAN DEN GESTELDEN
TERMIJN. BINDEND KARAKTER VOOR GE·
HEEL HET KONINKRIJK.

30 OORLOG. OAPI'l'ULATIE VAN HE:_I' LEVOORTZETTING VAN DEN STAAT VAN
GER. OORL9G·

4o

BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN REOHTER DIE OVER DEN
GROND UI'rSPRAAK DOET. HEEFT
IlETICHTE DE W APENS GEDRAGEN 'l'EGEN BELGIE ? BINDENDE BEOORDEELING.

5o

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAZAKEN. l\iiDDEL GEGROND OP FEITELIJKE GEGEVENS DIE NOCH IN DE BES'l'REDEN
BESLISSING NOCH IN DE STUKKEN STEVN VINDEN. MIDDEL MIST FEITELIJKEN GRONDSLAG.

vc~n de Gmndwet awn de min,i8te·rs toe,qekende machten kunnen in beg-insel slechts t~it,qe
oefend worden door al de in 1·aacl ve1'oc~clenle ministers. Nochtans lean het
belet vcm wege zekere mvnisters met
hnn collega's te ver,qade1·en de ~~itoefe
ning van de nationale souvere-initeit
niet
belemmeren;
clie
verhinde1·ing
moet blijlcen ·tdt de vermelclin{fen ·!Jan
de alcte doo1· de aanwezige ministe1·s
11enomen cloclz de 1·eclen vcm het belet
inoet niet aangedu.id wonle·n (1). , ·
2o De 1'egelmc~Uge bekendmalc·bng van een
wet of een besluit-wet in het « Staatsblad Jl en het verstrijlcen van den gestelclen termijn waa1·na de wettelijke
beschiklcingen worden geacht door eenierler te zijn gekend, malcen op .z·ichzelf cle wijze van wettelijke belcendmalc·in'g uit die de wet in geheel het koninkrijk bindend maalct (2).
3° De capitt~latie van het lege1· heett aan
den o01·log tt~sschen Belgi(j_ en Dt~itsch
lc~ncl geen einde gesteld.
4o De rechte·r clie over clen grand witspTa.alc rloet beslist souverein of een
beklaagcle cle wapens tegen Bel[fie heeft
_qed·ragen. (Strafwetboek, art. 113.)
5° JJ1ist feitelijken gmnclslag het midclel
11estet~1icl op feitelijlce gegevens clie noch
i.n cle bestreden besliss-inrf noah in cle
aan het Hot oncleTworpen st-nlcken vwn
cle procecltwe ste·nn vinden (3).

1o De bij artikelen 79 en 82

(1) en (2) Zie verbr., 6 en 13 November 1944,
supra., biz. 26 en 37 (Bull. en PAsrc., 1944, J,
23 en 33).
(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
24 Januari 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 169).

(PEEREBOOM.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest door het
Krijgshof (zetelende te Brussel) gewezen
op 3 November 1944;
Over het eerste middel : nietigheid van
de toegepaste besluit-wet dd. 17 December
1942, doordat ze niet door al de ministers, in raad vergaderd, onderteekend
werd :
Overwegende dat, wel is waar, de bij
artikelen 79 en 82 van de Grondwet
voorziene machten, in principe, moeten
uitgeoefend worden door al de in raad
vereenigde ministers ;
Doch overwegende dat, daar de natioc
nale souvereiniteit niet mag onderbroken
worden, het beletsel van sommige ministers zich met hun collega's te vereenigen
de uitoefening van die souvereiniteit niet
zou kunnen belemmeren ;
Overwegende dat de besluit-wet del.
17 December 1942 artikelen 25 en 82 van
de Grondwet inroept; dat de onderteekenaars de besluit-wet verklaren te nemen in hoedanigheid van cc Wij, ministers
in raad vergaderd >l ;
Dat uit cUe vermelcling en uit die verklaring de vaststelling blijkt dat op dat
oogenblik aileen de ministers die het besluit genomen hebben in de mogelijkheid waren in raad te vergaderen ;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling vereischt dat de reden vermeld wordt
waarom een of meer ministers belet
waren aan de beraadslagingen en beslissingen van de in raad vereenigde ministers deel te nemen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel : eerste tak,
nietigheid van de toepassing van de besluit-wet del. 17 December 1942, daar ze
niet in Belgie, doch slechts te Londen en
aldaar in het Staatsblad gepubliceerd
werd:
Overwegende dat de besluit-wet del.
17 December 1942 bekend gemaakt werd
te Londen, vqorloopige zetel van het Belgische Gouvernement, in het Belgisch
Staatsblacl nr 28 van 29 December 1942;
Dat de regelmatige bekenclmaking van
een wet of van een besluit-wet in het
Staatsblacl en het verstrijken van den
bepaalden _termijn na denwelke de wetten ·
en besluit-wetten beschonwd zijn als door
de burgers gekend op zichzelf de wijze
van de wettelijke bekendmaking zijn die
de wet in heel het koninkrijk verplichtend maakt ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede micldel : tweede tak,
nietigheid van de toepassing, met terugwerkende kracht, van de besluit-wet van
17 December 1942 ;
Overwegende dat het bestreden arrest

/
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souverein vaststelt dat de feiten gepleegd
werden sinds 1942 tot in 1944, eincle der
bezetting, clus na het in werking treclen
van cle becloelcle besluit-wet;
Dat bet micldel dus grondslag mist in
feite;
Over bet dercle middel, aanlegger werd
veroordeeld om de wapens te hebben gedragen tegen BelgH~, alswanneer Belgie
uit den oorlog was getreden, en alswanneer hij nooit cleel uitg·emaakt heeft van
een strijdende eenheid :
Overwegende clat de capitulatie van een
leger zonder uitwerksel is op den staat
van oorlog, en heden nog !let Belgisch
leger oorlog voert tegen Duitsclllancl;
Dat overigens de omstancligheid of aanlegger ja clan neen de wapens tegen Belgie heeft gedragen, · souverein door den
rechter over den grond beslist werd;
Dat bet middel dus niet kan aangenomen worden;
Omtrent !let vierde middel, krenking,
«in zekere mate n, der rechten der verdediging·, doordat zekere getuigen niet onderhoord werclen, en dat de aangestelde
advocaten geen tijcl genoeg hebben gehacl
om bet dossier te onclerzoeken :
Overwegende dat clit miclclel omstancligheden in feite inroept, die stenn vinden
noch in bet bestreden arrest, noch in de
v66r bet Hof neergelegde stukken; dat
trouwens uit bet bestreden arrest en uit
het proces-verbaal cler terechtzitting blijkt
dat de advocaten van den aanlegger in
hun verweermidclelen ·gehool'd werden;
En overwegencle dat cle substantieele
en op straf van .nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en c1at de
nitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeelt aanleger tot de
kosten.
27 November 1944.- 2" kamer.- Voo1·zittm·, H. Hodlim, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Wouters.
GeUjklu·iclencle conclusie. H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

·welke fle cleelneming awn het misdrijf
wettelijl~ stmfbaar maken (1).

(VAN DAMME.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op
22 Maart 1944 op tegenspraak gewezen
cloor de correctioneele .rechtbank te Kortrijk;
Over bet middel ex ojfi.cio, schencliug
van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat het bestreden vonnis
den aanlegger veroorcleelt als << clader JJ
of << mededacler Jl zonder bet bestaan vast
te stellen van de bestanddeelen welke cle
deelneming aan het wanbedrijf wettelijk
strafbaar maken;
Dat bet aldus aan het Hof niet toelaat
zijn toezicht uit te oefenen en bijgevolg
niet wettelijk gemotiveerd is ;
Om clie redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtbank van eersten
aanleg te Kortrijk en dat melcling ervan zal gemaakt worden op den kant van
het vernietigd vonnis; verwijst de zaak
naar leper; kosten ten laste vim clen
Staat.
27 November 1944. - 2e kamer. - Vooi·zitter, H. Hodlim, raadsheer .waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. Gelijkl~ticlende oonclusie, H. Roger Jans-·
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
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ARBEIDSONGEVALLEN. EiscH
TOT HERZIENING. - TERMIJN VOORZIEN BlJ
ARTIKEL 28, ALINEA 2, DER .WETTEN SAMENGESCHAKELD DOOR KONINKLIJK BESLUIT VAN
28 SEPTEMBER 1931. - VERVAL. ~ REGELEN ·DER VER,TARING NIET VAN TOE!'ASSING.
2° ARBEIDSONGEVALLEN.
ErscH
TOT HERZIENING. - TERMIJN DIE GEEN AANVANG HEEB'T GENOMEN. - STUITINU DER \'ERJARING ZONDER VOORWERJ'.
1°

1° De 1·egelen de1· vm·Ja'l'iny van een

2e KAMruR. -

27 November 1944.

REDENEN Y-~~ DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - HOOFDZAKELIJKE DEELNEMING AAN EEN MISDRIJF.
__..: VEROORDEELING ALS << DADER OF MEDEDADER ll ZONDER . VASTSTELLING . VAN DE BESTANDDEELEN VAN DEZE DEELNEMING. - VEROORDEELING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
Is niet wettelijl,; gemotiveercl de beslissing
clie een beklaagcle veroorcleelt als << clacler of meaeaaaer JJ zonelm· het bestaan
vast te stollen vwn cle bestanclcleelen

VO'I'-

cle1"i;ng zijn vreemd aan het ve1·val vctn
een eisoh tot herzieninrJ voo1·z·ien bij
a·rtU,;el 28, aUnea 2, van de bij lconinklijk besl~tit van 28 September 1931
snmenyeschakelcle wetten betrej'fellr/.c de
(1) Zie verbr., 14 November 1939 (An·. verbr.,'
1939, blz. 220 en nota 2; Bull. en PAsrc., 1939,
I, 472 en nota 3); 12 Juli 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 300) en nota 1. Vergelijk verbr., 27 Januari 1943 (A1'1·. ve1·b1·., 1943, blz. 19; Bull.
en PASIC., 1943, I, 40); verbr., 20 Maart 1944
(An·. ve1·br., 1944, · blz. 120; Bull. en PASrc.,
1944, I, 263).
.
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vel'goeding de1· schade voo1·tspruitende
ttit ae arbeidsongevallen (1).
2o J]J-r kan geen stwaak zijn 'Van stuiting
cll'!1' verja.1·ing van een eisch, wannee1·
de terrn'ijn orn den eisch in te stellen
r1eell aanvang heeft genornen.

Overwegencle dat zij -daaruit logischerwijze moest afleiden dat de periocle van
drie jaar om cle actie in te stellen geen
aanvang had genomen;
Overwegende nochtans dat de rechter
op de verjaring steunt om te verklaren
· dat deze actie, op 4 April '1940 ingesteld,
(ALBERT SEGHERS, T. N. \'. ROYAL EXCHANGE.)
niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, buiten dat de regelen
ARREST.
der verjaring vreemd zijn aan het verval
Gelet op het bestreden vonnis op 14 .Tuli wegens laattijdig indienen der actie, er
geen spraak kan zijn van de stuiting der
1941 gewezen door de rechtbank van
verjaring wanneer cle termijn om den
eersten aanleg te Mechelen, zetelende in eisch
in te stellen geen aanvang genohooger beroep;
men heeft ;
·
Over het eenig middel, schending van
Overwegencle dat, door te beslissen dat
artikelen 1, 2, 26 en 28, meer bepaalcl alinea 2, van de wet van 24 December 1903 de eisch verjaard is, het bestreden vonnis
de in het middel aangeduide wetsbepabetreffende de vergoeding der schade lingen
gesc'bonclen heeft;
·
voortspruitencle uit de arbeidsongevallen
- On die redenen, het Hof verbreekt het
en aanvullende wetten samengeord~nd bestreden
beveelt dat onderhavig
door koninklijk besluit van 28 September arrest zal vonnis;
overgeschreven worden op de
1931, 97 van de Grondwet, doordat het
van de rechtbank van eersten
bestreclen vonnis, na vastgesteld te hebben registers
aan1eg te Mechelen en clat melding er van
dat geen definitief vonnis nopens de ver- zal
gemaakt worden op den kant van het
goeding gewezen werd en dat aanlegger
vonnis ; veroordeelt verweerster
op 1 ,Juni 1937 met verweerster een ak- .vernietigd
koord sloot· hetwelk zijn g(mezing vast- in de kosten; verwijst de zaak naar de
rechtbank van eersten aanleg te Leuven
stelde, beslist heeft dat dit akkoord het zetelende
in hooger beroep.
vertrekpunt niet kon zijn van de verjaringsperiode van drie jaar door artikel 28,
30 November 1944. - 1• kamer. - Vooralinea 2, voorzien, en den eisch onont- zitte1·, H. Soenens, raadsheer waarnemend
vankelijk verklaard heeft, dan wanneer, voorzitter. - Ve1·slag{feve·i·, H. de Cocbij ontstentenis van een eindvonnis, de queau des Mottes. - GeUjklwidenae conherzieningsperiode slechts aanvang geno- clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
men had op 1 Jnni 1937, datum van het eerste advocaat generaaL
Pleite1·s,
akkoord nopens de genezing :
MM. Struye en Van Leynseele.
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist clat aanlegger << een eisch tot herziening stelde, van. een hem op 29 April
16 KAMruR. - 30 November 1944.
1937 overkomen arbeidsongeval 11; dat partijen deze beslissing niet bestrijden; dat AHBEJIDSONGEV ALLEN. - liJISCH TOT
zij bijgevolg bindend is voor het Hof;
HERZIENING. 00RZAAK.
Overwegende dat, dewijl hij aannam
dat de ingestelde actie een eisch tot her- De eisch tot herziening bepaald bij artilcel 28 van cle bij lconinklijk besltt.it van
ziening uitmaakte, de rechter moest na28 Septernbe,r 1931 sa.rnen{feorclencle wetgaan of zij ingeleid was geworden binnen
den termijn door de wet bepaald; dat luiten betreffencle rle ve1'{foedi!ng det·
schacle voortsp1'11-itende uit arbeiclsongedens artikel 28, alinea 2, der wetten
samengeordend door het koninklijk bevallen lean slechts als oo1·zaalc hebben
besluit van 28 September 1931, de eisch
hetzij een nienw feit, hetzij een wijzitot herziening kan ingesteld worden ge{fing die zioh iit clen toestana van het
slachtoffer heett voo1·f!edaan na. het
clurencle drie jaar te rekenen vanaf het
tusschen partijen gesloten akkoord of
tnssohen partijen gesloten alclcoonl of
·vanaf het eindvonnis ;
na het eindvonnis op aen o01'8111'onlceOverwegende dat de bestreden beslislijlcen eisoh (2). (Samengeorclencle wet-·
sing vaststelt dat geen eiudvonnis uitg·eten van 28 September 1931, art. 28.)
sproken werd, en ook dat er geen akkoord
(FR.
FRANCK, T. N. Y. « PATRIOTIQUt; ll.)
geslotEm werd in den zin van vermeld
artikel 28, om reden dat de wet een ak-.
ARREST.
koord van consolidatie bedoelt en niet
een akkoord van genezing;
Gelet op het bestredenvonnis op 16 November 1943 gewezen door de rechtbank
(1) Zie verbr., 27 Maart 1919 (Bull. en PAsrc.,
1919, I, 112); 12 December 1929 (ibid., 1930,
I, 48); verb. Fr., 23 April 1936 (Dall. hebd.,
1936, blz. 381).

(2) Zie verbr., 29 Januari 1942 (Bull. en
PAsrc., 1942, I, 28) en nota onder verbr., 16 Januari 1936 (ibid., 1936, I, 121).

-50van eersten aanleg te Antwerpen zete- het middel aangeduide wetsbepalingen
lencle in graacl van hooger beroep ;
heeft geschonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt de
Over bet eerste midclel, scbencling van
artikelen 1, 2, meer bepaalclelijk 2~, ali- bestreden beslissing; beveelt dat ondernea 2, van bet koninklijk besluit van havig arrest zal overgeschreven worden op
de registers van de rechtbank van eer28 September 1931 houdencle samenordening der wetten op de vergoecling der sten aanleg te Antwerpen en clat melding
schade voortspruitende uit. de arbeidson- er van zal geinaakt worden op den kant
gevallen, artikelen 1350 en 1352 van bet van de vernietigde beslissing; veroorBurgerlijk vVetboek, doordat het bestre- cleelt den verweerder tot de kosten: verden vonnis, om den eisch tot ]).erziening wijst cle iaak naar de rechtbanl~ van
ontvankelijk en gegrond te verklaren, eersten aanleg te Mechelen zetelencle in
aanneemt dat de ingeroepen ver1Jetering graad van hooger beroep.
der letsels aan het h oofd zich geleidelijk
30 November 1944. - 1e kamer. - Voorl~eeft voorgedaan tusschen den _5 April
zUte1·, H. Soenens, raadsheer waarnemend
1937, datum van het ongeval, en den voorzitter. - TTerslaggever, H. vVouters.
25 November 1941, datum waarop de ter- _ Gelijkluiclencle conclusie, H. Raoul
mijn van herziening· verstreek, wanneer,
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
volgens bovenvermeld artikel 28. de ver- gerreraal. - PleUers, HH. Van r~eynseele
anclering in den toestand van het slach t- en Simont.
offer zich moet voorgedaan hebben in de
drie jaren welke op cle eindbeslissing volgen, zoodat het gezag van het gewijsde,
le KAMER. - 30 November 1944.
spruitende nit het eindvonnis van 25 NoHUUR
.. LANDPACHT. BESLUI'f VAN
vember 1938, door het aangeklaagcle von26 NOVEMBER 1940. - EERSTE INGEBRUIKnis miskend werd vermits de rechter over
NEwiiNG LOO?T BIJ HET IN WEHKING THEOEN
den grond rekening gebouden heeft met
VAN HET DESLUIT. VERPACHTEH GEI~P"l'
een geleidelijke verbetering die zich geOPZEGGING OM ZELF HET GOED TE EXPLOITEEdeeltelijk v66r de definitieve beslissing
REN. VOORWAARDEN TOT GELDIGHEID VAN
zou voorgedaan hebben :
DE OPZEGGING.
Overwegende dat de eisch tot berziening, bepaald bij artikel 28 van de wetten Wannee1· cle eerste ingeb1·wiknem·i·no van
samengeordend door koninklijk besluit
een lancle·igenclom nog loopencle 'Was op
del. 28 September 1931 op de vergoeding
clen clng van het ·in werldng treflen ·va.n
der schade voortspruitende uit arbeidshet besluit vnn 26 Novembe1· 19!,0, lcnn
ongevallen, slechts als oorzaak kan hebeen door: clen veqJachter gegeven 01JZegben een nieuw feit dat zich voorg·edaan
ging ten eincle zelf het goecl te CXjJlO'iheeft of een wijziging die ingetreden is
tee·ren slechts nitwerksel he1Jben in(Uen
na · het tusschengekomen akkoorcl of na
cle pachter zich, ·in een gesch·reven
het eindvonnis ;
pachtb·rief, het 1·echt heett voorl!ehmtclen om (l-ie reclen een eincle te stellen
Overwegende dat bet bestreden vonnis
aan cle pctcht (1). (Besluit van 26 Novaststelt « dat het thans onmogelijk is
vember 1940, art. 1 en 2, 6°.)
met wetenscbappelijke zekerheid precies
aan te duiden op welk tijdstip de verbe(VAN STRYTHEir-I, T. POTS.)
tering is ingetreden ll ; dat het, na de vaststelling van de deskundigen te hebben
ARREST.
vergeleken en ontleecl, claaraan toevoegt
Gezien
het
vonnis
op 13 October 1943
<< dat bet ongeval den 5 April 1937 heeft
plaats gehad en dat de termijn van her, gewezen door de rechtbank van eersten
ziening den 25 November 1941 verstreken aanleg te Brussel, zetelende in llooger bewas; dat alles doet vermoeden clat de roep;
Gezien artikel 3 van de besluitwet
geleidelijke verbetering eerder tijclens
deze lange periode ingetreden is dan na- van 5 Mei 1944 betreffende de besluiten
clien; dat, trouwens, bet slachtoffer zelve genomen en /cle andere bestuursdaden
verklaart dat zijn toestand geen veran- verricht tijdens de vijanclelijke bezetting,
dering binst deze laatste tijden onder- door de secretarissen-generaal en door
gaan heeft ll ;
hen clie dezer bevoegclheden hebben uitgeOverwegende dat deze vermelclingen de~ oefend;
Over het eenig micldel tot verbreking,
mee)ling toelaten dat, volgens het oordeel
van den rechter, de verbetering, waar- . schencling van artikelen 1 en 2 (vooral
over het gaat, zich zou kunnen voorge- art. 2, 6o) van bet besluit van 26 Novemdaan hebben v66r het eindvonnis clat ge- ber .1940 betreffende de landpachten; en
wezen werd op 25 November 1938;
(1) Zie verbr., 26 September 1943 (Arr.
Overwegende dat de bestreden beslissing, door, in die omstandigheden, den 'lle?'b'·., 1943, blz. 189; Bull. en PAsrc., 1943, I,
eisch tot herziening in te willigen, de in 353).
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-51voor zooveel noodig van artikel 1774 van
bet Burgerlijk Wetboek (wet van 7 Maart
1929, art. 6) ; en van artikelen 1 en 5 der
wet van 10 Mei 1940 betreffende de overdracbt der macbten, doordat bet bestreden vonnis beslist dat artikel 2, 6°, van bet
besluit van 26 November 1940 den verpacbter niet belet, in afwezigbeid van
voorbehoud in de pacbt, het inzicbt uitdrukkend bet goecl zelf in gebruik te nemen, opzegging te geven zelfs gedurende
de eerste ingebruikneming van negen jaren, maar v66r bet verstrijken van die
negen jaren, dan wanneer, volgens de
bierboven vermelde wetsbepalingen van gezegd besluit van 26 November 1940, de
bij zijn in werking treden looperfde pacbten verlengd worden, en dat in geval van
eerste ingebruikneming slechts uitzondering wordt gemaakt ten voordeele van
den verpacbter in geval - hier in specie
niet vervuld - deze laatste zicb in een gescltreven pacbtbrief bet recbt tot verbreking beeft voorbehouden om het goed zelf
in gebruik te nemen :
Overwegende dat, bij zijn artikel 1, bet
besluit van 26 November 1940 in alge"
rneene bewoordingen de verlenging van de
bij zijn in werking treden loopende pacbten voorschrijft;
Overwegende dat het, bij zijn artikel 2,
6°, een uitzonclering op clit principe voorziet, ingeval de verpachter, wanneer hij
wenscht het verpachte goed zelf in gebruik te nemen, dit inzicht in den opzeg
heeft uitgedrukt;
Overwegende dat die uitzonclering niet
absoluut is; dat wanneer, zooals in cns·u,
het over een eerste ingebruikneming gaat,
het niet meer volstaat dat de wil van den
verpachter in den opzeg uitgedrukt worde;
clat, volgens artikel 2, 6°, het bovenclien
vereischt is dat de pachtgever zich, in een
geschreven pachtbrief, bet recht tot verbreking, om het goed zelf uit te baten,
heeft voorbehouden;
Overwegende dat, bij gebrek aan dergelijk voorbehoud in dien vorm uitgedrukt,
de uitzonclering niet kan ingeroepen wor. den, en de pach t _betreffende een eerste
in gebruik nemen door het in artikel1 uitgedrukt algemeen principe beheerscht
blijft, wat van rechtswege haar verlenging medebrengt, met al de uitwerksels
welke artikel 2, 6°, aan de pachten van
clie soort vasthecht; dat lmar die verlen·
ging ontkennen zou neerkomen, niet
daarop dat cle loopende pacht, ingeval
van eerste ingebruikneming, zou verlengcl
worden, cloch hierop dat in de plants
claarvan een pacht zou gesteld worden van
zulk karakter ontbloot;
Overwegende clat nit de vaststellingen
van den rechter niet blijkt dat voormeld
voorbehoud door den verweerder wercl
gemaakt; dat, door niettemin te beslissen
dat de opzeg, door den verweerder tijdens

de eerste ingebruikneming gegeven, geldig
was en volstond om de verlenging van de
pacht te beletten, en dit om de enkele reden dat, in dien opzeg, het inzicht van
den verpachter was uitgeclrukt zelf het
goed nit te baten, bet bestreden vonnis de
in het midclel aangecluide wetsbepalingen
verkeerd geinterpreteerd en, bijgevolg,
geschonden l1eeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat .ondethavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der rechtbank van eersten aanleg
te Brussel en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt den verweerder tot de kosten; verwijst de zaak
naar de rechtbank van eersten aanleg te
Leuven, zetelende in graad van hooger
beroep.
30 November 1944. - 1 6 kamer. - Voo!·zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnggeve1·, H. Louveaux.
Gelijkvniclencle concl7tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal.
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1° 00RLOG. - DUITSCHE VERORDENING VAN
2 JULI 1940 ~'OT UITVOERING EN AANVULLING
VAN DE VERORDENING INZAKE VIJANDELI,JKE
REZITTINGEN IN HET REZET<J:E GERIED. WERKELIJKE OORLOGSMAATREGEL. - VEEROD VOOR DE NATIONALE RECHTSMACHTEN
DEEL TE NEMEN AAN HAAR TOEPASSING.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. PERSONIGN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZICH TE
VOOHZIEN. - BUHGEHLIJKE ZAKEN. - BEHEERDER- KRACHTENS DE VEHOHDENINGEN VAN
DEN BEZETTER INZAICE VIJANDELIJK BEZIT. VOORZIENING YAN DEN BEHEEHDER TEGEN EEN
BESLISSING HEBBENDE TOT VOORWERP RECHTEN YAN EEN PERSOON DIE VALT ONDER DE
TOEPASSING VAN DIE VERORDENINGEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° VERZEKERING. - LANDVERZEICERING.
- PEHIODIEK TE BETALEN PREMIE. - NIET
ONDEELBAAR. - VERDWIJNING YAN HET RISICO GEDURENDE HET TIJDPERK WAAROP DE
PREMIE RETREKKING HEEFT. VERDWIJNINl'J DIE NIET HET GEVOLG IS VAN EEN SCHADEGEVAL DAT MET ZICH BRENGT DE BETALING
VAN DE GEHEELE VERZEKERINGSVERGOEDING.
BIGPALINGEN VAN HET CONTRACT W~JLKE
NIE'l' AFWIJKEN VAN DE DEELBAARHEID VAN
DE PREMIE. - BESLISSING DIE DE GED~}Io]LTE
LIJKE TERUGGAVE BEVEELT VAN EEN BIJ VEHVROEGING BETAALDE PREMIE. - VVETTELI.JKE
BESLISSING.
1o De D1t-itsche verorclening vnn 2 ,fuU
1940 tot u:itvoering en nanvuH-inu vctn cle
vero!·clening inzalce cle v·ijctnclel-ijlce be:zitt-ingen ·in het bezette gebiecl mnalvt 1/JC!'kel-ijlc een oo1·logsmantregel u-it, clie ge-

-52tmffen wercl cloor den vijancl ten eincle
heerder aangecluid krachtens de verordening del. 2 Juli 1940 genomen ter uitvoede hwncl te leggen OZJ cle in Belg-ii:i aeleqen goecle1·en van 8taatsb~wgers van tle
ring en aanvulling van de verordening bemet Dwitschlcmcl vijandeli.ilce landen.
treffende het eigendom van den vijand;
De nat-ionale rechtsmachten mogen qeen
Overwegende dat die verordeningen
rleel nemen nnn zijn toepnssing.
echte oorlogsmaatregelen zijn welke
2o Is n·iet ontvanlcelijlc een voo1·z·iening door den vij and genomen werden om de
rUe cloo·1' een beheenle1·, nnngestclcl
hand te leggen op de goederen die in Bellvrnchtens cle vemnlen·ingen vnn clen gie aan van Dnitschland vijanclige burbezetter inzctlce ei,qenclom cle1· goecle1·en
gers toebehooren ;
vcm v·ijnnclen vnn Duitschlnnd, wenl
Overwegende clat de Belgische rechtingetliencl tegen een besliss·ing wellce
banken dus aan hun toepassing niet motot voo1··werp heett rechten van een pe1·gen cleel nemen; clat bijgevolg de voorziesoon clie get1'offen were! doo1· tle voo1·ning niet olitvankelijk is, voor zoover ze
melcle vero1·deningen.
ingediend is door den Direktor Betz;
3o In landverzekeringscontrncten ·is de
Over het eenig micldel tot verbreking,
premie, clie cle ve1·zelce·rde moet betnlen
schencUng van artikelen 1, al. 1, 16 en 28
voo·r een bepnnlcl tijclperk, niet onlleelvan de wet van 11 Juni 1874 op de verzebnn1· noch vwn natmtr noch ingevf!l(le
keringen in het algemeen; 1101, 1134,
een wettelijlce bepaling.
1135 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
lVnnnee1·, op het oo{lenbUlc clat het risico · 97 der Gronclwet, doordat het bestreden
ophouclt te bestaan en clie venlwij ning
vonnis. cle gedeeltelijke teruggave bevolen
·niet het gevolg is van een schacle.qeval
heeft van cle door den verzekerde betuuhle
dat de betaling va.n cle geheele verzepremie, om reden dat het risico opgehouJ,ce'l'ingsverqoefl-ing met zich bmngt, het
den had te bestaan in den loop van bet
tijclperlc niet is ve1·strelcen waa1·op een door gezegcle premie gedekt tijdperk, en
1Jre-mie bet·relclcing heeft, wo1·dt wetteclit niettegenstaancle het feit dat het l'ilijk bevolen, bij ontstentenis vnn tu.ssico geclurende meerdere jaren geloopen
schen de partijen beclongen afwi.iking
had en zelfs veranclerd was in een zwn.ar
van den 1·egel van de cleelbaa1·heicl van
ongeval dat cle uitbetaling medegebrac-ht
(le p1·emie, · cle tent !I gave aan den ve-rzehad van een vergoeding alsook (althans in
kercle van een cleel van cle bij ven;mehet stelsel van de aanlegster in verbrerting beta.alde premie (1), (2) en (3).
king, stelsel door den rechter niet tegen-

Gelet op het bestreden vonnis op 29 :iVIei
1941 door de rechtbank van koophandel te
Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorziening ingediend is door de vennootschap van Engelsch
recht London imcl Scottish Assurance
Corporation Limited, vertegenwoordigd
door : 1 o haar beheerraad, samengestelcl
uit de zeven in het verzoekschrift aangecluide personen; 2° de vennootschap onder
gemeenschappelijken naam W. Mortelemans en co, zelf vertegenwoordigd door
haar vennooten-beheerders; 3° voor zoovee! als noodig, Heer Direktor Karl
Betz, cloor de Duitsche overheclen als be-

gesproken) het te niet gaan van llt't yoorwerp; het bestretlen vonnis zi,in lwslissing
steunde op het rechtskunclig principe
clat de verzekeringspremie uiteraarcl deelbanr is en slechts verschuldigcl is naar
verhouding tot den tijd gedurende denwelke het risico werkelijk loopt; clan
wanneer de verzekeringspremie, zooals
het risico waarvan zij de prijs is, ondeelbaar is, in dezen zin dat eens dat bet risico begonnen is te loopen, cle vermindering of de verdwijning er van tot geen vermindering pro1·ata tempo1·is en, n f01't·io1'i,
tot geen terugbetaling aanleiding geeft,
bijzonder · wanneer de verzekeraar een
schadegeval heeft moeten vergoeden in
den loop van de gedekte periode :
Overwegende clat het bestreden vonnis
vaststelt clat De Moor, in 1936, met de eischencie maatschappij in verbreking een

(1) Zie PIRET, ·« Le contrat d'assurance terrestre d'apres la loi du 13 juillet 1930 >>, Re-v.
g{m. ass. e.t resp., nr 803; VAN DIEVOET, Rap]JO?'t sur les asstl?·ances, d. II, blz. 14; LALoux,
T1·aite des assurances te,.,·est1·es en d1·oit belge,
blz. 112; Parlem. doc., Kamer, 1869-1870,
blz. 134; ver br. Fr., 6 J uni 1923 (Dall. ph·.,
1924, 1, 25); 27 December 1926 (ibid., 1927, 1,
153). Contra: verbr., 1 Maart 1866 (PAsrc.,
1866, I, 36) ; BEGEREM et DE BAETS, Assu1·ances
te?'restTes, nr 265; VAN EECKHOUT, Le droit des
assu1·ances te?'?'est?·~s, 2e uitg., biz. 107; PARTE-

YELLE, T1·aite p·ratiqtte des as~tttrances, biz. 26.
V e1'gelijk, wat betreft de zeeverzekering, de
artikelen 205 en 218 van het Wetbo·ek van
koophandel.
(2) Betrefl'ende het vermogen, voor de partijen, te bedingen dat elk van de periodiek te
betalen premies . ondeelbaar is, zie verbr.,
15 November 1928 (Bull. ·en PAsrc., 1929, I,
23) en 27 November 1941 (An•. verbr., 1941,
blz. 246; Bull. en PASIC., 1941, I, 438).
(3) Zie oak de nota 3 onder het arrest in
Bull. en PASIC., 1946, I, 502.

t VEli'NOOl'SCHAP

LONDON AND SCOTTISH ASSUR.~NOE
CORPORATION, T. DE MOOR.)
ARREST.

-53verzekeringsovereenkomst sloot nopens , overeenkomst strijdige be]'lalingen vooreen auto, mits een op voorhand te betalen komen;
Overwegencle, integencleel, clat het be:
premie .van 3.738 fr. 70 c.; clat hij, op
21 Januari 1938, de op clien datum verval- streclen vonnis het begrip van de ondeellEm premie betaald had; dat hij, op baarheicl van de premie verwerpt, behouclens het recht voor de partijen in het con30 April 1938, een zwaar schaclegeval onclerging, waarcloor zijn voertuig buiten tract dienaangaande een ancler akkoorcl te
gebruik wercl gesteld; clat hij de << reel- sluiten, wat, volgens de vaststellingen van
ding )) aan de aanlegster overliet en de gezegcl vonnis, niet heeft plaab; gehacl;
som ontving van 18.000 frank, waarop het
Overwegencle dat het stelsel van het
voertuig was geschat geweest; clat De vonnis overeenkomstig de wet is;
:Hoor in die omstandigheden de toepassing
Overwegencle, inclerdaad, clat het verzevroeg van zeker artikel der polis, waar- keringscontract een wede1·keerig contract
bij voorzien was clat, ingeval het voer- is ; clat de verplichting van den verzekercle
tuig tegen bijzondere voorwaarden zou , de premie te betalen correlatief is met
worden overgelaten, de verzekering zou deze van den verzekeraar· de in de overgeschorst worden, de vervallen premie eenkomst voorziene risico's te zijnen laste
den verzekeraar verworven blijvende, te nemen;
rloch clat, ingeval een ancler voertuig zou
Overwegende clat, in de wederkeerige
aangeschaft worden en de . verzekering contracten, de verbintenis van de eene
v66r den clag van verstrijking terug in partij als oorzaak heeft de verbintenis
werking zou worden gesteld, er met die van de andere en slechts wegens deze bepremie zou rekening gehouden worden ; staat; dat daaruit volgt dat het begrip
dat de verzekeringsmaatschappij de toe- van het verzekeringscontract uiteraarcl
passing van dit artikel weigerde, be- I niet de ondeelbaarheid van de prewerende dat de overlating van de <<red- mie met zicll brengt, naar de beteekenis
cling )) niet kon beschouwd worden als een welke de voorziening. aan die uitdrukking
afstan(!, en dat, daar het risico ten ge- 1 hecht;
beele had opgehouden te bestaan ten geOverwegencle dat uit geen enkele bepavolge van de verdwijning van het verze- ling van de wet del. 11 Juni 1874, die clit
kerd voorwerp en van de geheele betaling gebied regelt, blijkt dat de wetgever van
van de vergoecling door de verzekerings- die principes heeft willen afwijken;
maatschappij, de verzekering van rechtsOverwegende -·dat men tevergeefs derwege vernietigd was; dat De Moor, we-. gelijke afwijking zou willen afleiden nit
gens die bonding, de maatschappij dag- artikel 16 der wet; clat inclerdaad die bevaardde tot terugbetaling van het deel paling alleen het geval bedoelt waarin
der premie. dat te veel betaald werd;
een verlies veroorzaakt wercl door het feit
Overwegende dat uit cleze vaststellingen of de zware schuld van den verzekerde;
blijkt dat het, in onclerhavig geval, over
Overwegende dat het stelsel van de
een schadegeval gaat, voorwerp van een voorziening ook geen groncl vinclt in de
door het contract voorzien risico, doch voorbereiclende werken van de wet; dat
een gedeeltelijk schadegeval, naar wel- het, jntegencleel, tegengesproken wordt
ker verhoucling de verzekeraar aan door het onder artikel 30 aan de Kamer
den verzekerde de verzekeringsvergoecling van volksvertegenwoordigers gedaan ver'
betaalrle; dat het dus het schadegeval ~q;
zelf niet was dat aan het contract een
Overwegende dat uit clie beschouwingen
einde stelrle, doch wel de overlating, aan volgt dat het mid del niet gegrond is;
de maatschappij, van de <<redding ll, de
Om clie reclenen, het Hof verwerpt de
vartijen zijnde aldus overeengekomen;
voorziening; veroordeelt aanlegster tot
Dat daaruit volgt dat de bestreden be- de kosten en tot de vergoecling van 150 fr.
slissing zonder noodzakelijk verband is jegens den verweerder.
met het geval waarin het bij het contract
voorzien risico zich verwezenlijkt heeft
30 November 1944. - 1" kamer. - Vooren waarin dienvolgens ,de verzekeraar cle zitte1·, H. Soenens, raadsheer waarnemend
geheele vergoeding heeft betaald;
voorzitter. - TTerslaggever, H.· Vitry. Overwegende dat, in het stelsel van de Gelijlcl7tidende conclusie, H. Raoul Hayoit
voorziening, het begrip zelf van het de Termicourt, eerste advocaat generaal.
verzekeringscontract uiteraarcl de oncleel- - Pleiter, H. Veldt;kens.
baarheicl van de. premie. medebrengt, in
clezen zin dat de verzekeraar, alhoewel
voor de toekomst - en door het uitwerk2; KAMER. - 4 December 1944.
sel van een andere oorzaak clan de uitvoering zelf van zi,in contract - van de
verplichting outlast welke hij oorspron- 1° GJ<JNEESKUNDE. - 0NTZEGGING VAN DE
kelijk op zich had genomen, steeds zou
UITOE~ENING DER GE~EESKUNDE. "\VET YAN
recht hebben op de premie die betrekking
24 FEBRUARI 1921, ARTIKEL 4. - SANCTIE
heeft op het loopend jaar, tenzij er in de
VOORZIEN DOOR DE STRAFWET.

'
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-54:2° BEJSCHFJRJVIING DER MAATSCHAPPI.J. - WET VAN 9 APRIL 1930. - PER SOON
GEiNTERNEERD WEQENS EEN DOOR DE WET VAN
24 FEBRUARI 1921 ALS WANBEDRIJn' GEKWALIFIEERD FElT. - 0NTZEGGIN(J VAN DE. UI'rOEFJ£NING

DER

GENEESKUNDE

KAN

l\T!ET

TE

ZIJNEN LASTE UITGESPROKEN WORDEN DOOR
DEN STRAn'REOHTER.
1° De ontzerff}'lng van lle 1titoefeninf! van

rle f!eneeskunlle llie, l·ttirlens a;·Ukel 4 ·
van rle tvet vrm 24 F'elwuari 1921, cloo;·
clen stntfrechte;· knn ·wit,qesz;·roken wo·rllen ten lnste vnn pe;·sonen cUe veToo·rrleelll zijn wegens zekeTe inb·renken op
rlezelfrle wet, is een *tntf, een st·raf·rech te li.i l.;e snnctie cloo;· rle st;·aj·wet
inf!estelcl (1).
·2o Ten lnste vnn pe;-sonen wiens inte;·neeri:ng hi.i beveelt b'ij toepctssinl! t•nn
rwti./wl 7 van fle wet van 9 Ap;-il 1930,
lcnn cle st·raf'rechter f!een st·mt 1t'itsp·re7cen, behomlens cle bijzoncle;·e ·ve·rbeunlverkln;·inf!; het ·is hem nnnwHjlc n·iet
toef!elnten rle ontzef!f!inf! van Cle 11.itoeteninf! van fle f!eneeslcu.nfle u.it te
sp;-elcen (2).

(PROCUREUR GENERAAL BT,f HE'l' HOF VAN BEROEP
TE BRUSSEL, T. SMEETS.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest·op 23 Augustus 1944 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschulcligingstelling ;
Over het midclel tot verbreking, scherrcling van artikelen 1, 7, 8, 9, 11, 19 en 29
van de wet del. 9 April 1930 betreffencle de
interneering van cle abnormalen en van
artikelen 2, alinea 2, 3 en 4, alinea 2, van
de wet del. 24 Februari 1921 betreffencle
het gebruik van vercloovencle miclclelen :
Overwegencle clat de wet van 9 April
1930 slechts de toepassing van veiligheidsmaatregelen toelaat, bij uitsluiting van
alle, zelfs bijkomende straf, 't is te zeggen van alle door cle strafwet voorgeschreven sanctie;
Dat er op clit principe slechts uitzonclering gemaakt worclt · wat de bijzonclere
verbeurdverklaring betreft. (art. 12) en clat
uitzonderingsbepalingen bij analogie niet
kunnen uitgebreid worden ;
Overwegencle clat, zoo artikel 31 van de
wet del. 9 April 1930 niet nitclrukkelijk
artikel 4 van de wet del. 24 Februari 1921
intrekt, zooals het zulks cloet voor andere
wetsbepalingen, het ook cc de bepalingen
die met cleze wet strij den ll intrekt en op
die intrekking de woorden laat volgen :
cc (bepalingen) inzonclerheid vervat in de
wet van 18 Juni 1850 ll; dat met de nieuwe

wet strijclig zijn de bepalingen die straffen
voorzien jegens beschuldigden cUe zicli in
een van de bij de wet van 9 April 1930
bepaalde toestanden bevinden ;
Overwegencle clat de ontzegging van de
uitoefening van de geneeskunde, voorzien
bij artikel 4 van de wet del. 24 Februari
1921, een straf is ;
Dat, inderdaad, de memorie van toelichting van die wet bedoelcle ontzegging
als cc aanvullencle straf ll omschrijft, evenals : 1° de overeenkomstig artikel 33 van
het Strafwetboek uitgesproken ontzetting
en 2° het onder bijzonder toezicht stellen
van cle politie;
Overwegende dat dus, terecht, het bestreden arrest, de interneering van den
verweerder bevelende, de ontzegging van
de uitoefening van de geneeskunde te
zijnen laste weigert uit te spreken ;
Dat het miclclel in rechte niet opgaat;
En overwegencle clat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
beslissing .wettelijk is ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; kosten ten laste van den
Staat.
·
4 December 1944. - 2e kamer. - Voo;·z'itte;·, H. Hodi.tm, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Versla.f!flCVe!·, H. Waleffe. Gelijkluillende conclu.s'ie, H. Raoul Hayoit

cle Termicourt, eerste aclvocaat generaal.
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KANIIDR. -

4 December 1944.

'l'ALFJN. - STRAFZAKEN. - ARREST IN DE
FRANSCHE TAAL OPGESTELD. - VOORZIENING
IN HET NEDERLANDSCH.
Is nietif! cle in het N ecle1'lnnllsch opf!estellle voorzieninf! tef!en een in fle
B'ntnsche tnnl f!estelrl nrmst. CWet van

15 Juni 1935, art. 27 en 40.)

(JANNES EN CONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 8 Juni
1944 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
vVat Gerard Jannes en Albert Huygens
betreft :
·
Overwegencle clat de substantieele of op
straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkom- ·
stig de wet zijn ;
Wat Rene Jannes betreft :
Overwegencle clat het bestreclen .arrest
in de Fransche taal is gesteld en clat de
aanlegger zijn voorziening in de Neclerlanclsche taal heeft ingediencl; dat de
(1) en (2) Zie nota onder dit arrest in Bull. I voorziening clus nietig is (wet van 15 Juni
1935, art. 27 en 40).
'
en PASIC., 1945, blz. 59.

-55Om die redenen, bet Hof yerwerpt de
voorziening, kosten ten laste van de aanleggers:
4 December 1944. - 2e kamer. - ·vao·rzitte·r, H. Hodi.im, raadsheer waarnemend
voorzitter. -c- Ve1·slaggever, H. Waleffe.GeUjlcluiclencle conclus·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat generaal.
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KAl\IillR. -

7 December 1944.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- CONCLUSIE V66R HET ·HoF VAN REROEP
WAARBIJ EEN NIEUW l\HDDEL WORDT AANGEVOERD. - RECHTER IN REROEP DIE ER ZICH
BIJ BEPAALT NAAR DE REDENEN VAN DEN EERSTEN RECHTER TE VERWIJZEN. - GEBREK
AAN REDENEN.
2° BEWI.JSKRACHT VAN DE AKTEN.
- BURGERLI.JKE ZAKEN. - BESLISSING DIE
DE VERMELDINGEN MISKENT VAN HET INLEIDEND EXPLOOT EN VAN DE CONCLUSIE BETREFFENDE DEN DATUM VAN HET INLEIDEN DER
\'ORDERING EN HET VOORWERP ERVAN. SCHENDING VAN DE REWIJSKRACHT VAN DEZE
AKTEN.
1° Wannee1· in hboger beroep een micldel
wo1·dt aangevoe·rd clat noch u-itdntklcelijlc, noch impliC'iet doo1· den ee1·sten
rechter wm·d beantwoord, is de beslissing van cle·n rechte1· ·in hooge1· bemetJ
n·iet wettelij k r1ernot-iveenl ·in dien zij
zich zoncle1· meer bij de 1·edenen van het
vonnis a quo aansl~tU (1). (Grondwet,

art. 97.)
2°

Schenclt de bew'i.jskracht va-w het
exploot van 1·echtsinuang en vnn de
conclltsie, de beslissing clie de vennelrUngen m·islcent vnn deze nlcten, bet1·effende den datu.rn vnn het inleiden vnn
de vo1·de1·ing en het voonoe·rp eTvnn.

(Burg. Wetboek, art. 1319 en 1320).
(SOCI'Ii:TE FORESTIERE ET AGRICOLE DU VAll
DE POIX EN LEROUX, T. MATHURIN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 7 .Juli
1942 gewezen door de rechtbank van
eersten aanleg te Neufcbateau, uitspraak
<loende in graad van hooger beroep;
Over bet eerste middel. schending van
artikelen 97 der Grondwet, 141 van het
w·etboek van burgerlijke recbtspleging,
1714, 1736, 1743 van bet Burgerlijk Wethoek, doorclat bet bestreden vonnis, verwijzende naar de redenen van den eersten rechter, naclat het verzuimd had
(1) Zie verbr., 16 Optober 1941 (Bull. en
PAsrc., 1941, I, 378); 8 September 1943 (ibid.,
1943, I, 339).

vast te stellen, zooals de aanleggers de
rechtbank uitnoocligclen bet te cloen, clat er
noch notarieele, nocb geregistreerde, noch
geschreven huurovereenkomst beston.,g, en
na te hebben vastgesteld : 1° clat de aanlegster « Sifa » eigenaret> is geworclen
van het hotel bij akte van notaris De
Mare van Sint-Hubert del. 19 April 1941,
en. 2° clat de opzegging voor den 1 Mei
1942 door gezegde aanlegster « Sifa ll gedaan werd bij exploot del. 5 September
194.1, den eisch tot gelcligverklaring van
de opzegging verworpen heeft onder voorwenclsel clat de aanlegster de huurovereenkomst heeft willen eerbiedigt:m door de
betaling. van de huurgelden te eischen en
door den verweerder te doen dagvaarclen
ten einde de huurovereenkomst te hooren
. verbreken, clan wanneer : 1 o aannemende,
quod non, dat de aanlegster de huurovereenkomst heeft willen eerbiecligen, deze
laatste vau geen bepaalden duur zijncle,
de aanlegster aan gezegde overeenkomst
een einde kon stellen met ·inachtneming
van de door het plaatselijk gebruik bepaalde termijnen, wat zij gedaan heeft
. door op 5 September 1941 opzegging te
doen voor den 1 :Mei 1942; 2° althans het
bestreclen vonnis niet heeft aangeduid clat
de huur zonder geschrift werd aangenomen en zonder bepaalden duur, wat het
Hof van verbreking niet toelaat na te
gaan of artikel 1736 mo'est toegepast worden; dat, aldus, het vonnis niet gemotiveerd is ; 3° de aangevoerde redenen om te
beslissen dat de aanlegster er aan verzaakt heeft het voordeel in te roepen van
de bepaling van artikel 1743 van het BurgerliJk Wetboek, niet afdoende zijn; dat,
inderclaad, - de aanlegster, door de huurgelclen te eischen, den prijs gevraagd
heeft van de voorlOOl)ige ingebruikneming
door den verweerder en niet gemeend
heeft dat die ingebruikneming zonder
einde zou worden voortgezet, en zij, door
te dagvaarden om 'de huurovereenkomst
te hooren verbreken, de beschikking over
haar onroerend goed heeft willen bekomen
v66r . het verstrijken van den in de opzegging bepaalden termijn :
Overwegende dat uit de in de zaak gewezen vonnissen en nit de stukken van de
rechtspleging, waarnaar de beslissing verwijst, blijkt dat krachtens · een niet uuthentieke en zonder vasten datum tusschen
Leroux en Mathurin gesloten huurover- .
eenkomst, deze laatste voor een duur van
twaalf jaar huurder geworclen is van l'en
onroerencl goecl, te Hatrival gelegen en
aan den eerste toebehoorende; dat clit
onroerend goecl. op 19 April 1941 door
Leroux· in de eischende vennootschap
werd ingebracht; dat deze laatste, op
5 September 1941, aan Mathurin voor den
1 Mei 1942 opzegging heeft gegeven, hem
beteekenencle dat hij voor dien datum de
plaats moet verlaten; dat Leroux en

56de eischende vennootschap, bewerende
Dat de rechter in hooger beroep, bij
dat Mathurin seclert 1 Mei 1941 in gebreke wien cleze bijkomencle bewering voor cle
was den huurprijs te betalen, laatstge- eerste maal aanhangig werd gemaakt,
noemde, op 20 September 1941, samen heb- verplicht was ze te beantwoorden; clat hij
ben geclagvaarcl, voor het deel clat elk het niet cloet en alclus artikel 97 cler
hunner toekwam, tot het betalen van allen Gronclwet schenclt door zich te beperken
acllterstalligen h)ltuprijs clie, zooal(:l be- bij de verklaring « dat de aanlegster
weerd wercl, eischbaar was en, gezien het client afgewezen om cle zeer gepaste en
gebrek aan betaling, tcit het verbreken afdoende reclenen van den eersten reehvan de huurovereenkomst: clat, ancler- ter ll;
zijcls, de eischencle vennootschap, steuDat het midclel, voor zoover het door
nencle op de door haar aan verweerder op de eischende vennootschap is ingeroepen,
5 September 1941 aailgezegde opzegging,
moet aangenomen worden ; ·
bij exploot del. 15 November 1941, laatstOver het tweecle en het derde miclclel :
genoemde g·eclagvaarcl heeft om gezegde
Ret tweede : schending v:;m artikelen 97
aanzegging geldig te hooren verklaren, en, cler Gronclwet, 141, 470, 464 van het WetQm zich te hooren, veroorcleelen om op boek van Burgerlijke Rechtspleging, 1319,
1 Mei 1942 de plaats te ontruimen;
1320, 1186 van het Burgerlijk Wetboek,
Overwegencle clat het micldel slechts de doorclat het bestreclen vonnis beslist
oeslissing bestrijclt welke op deze tweecle heeft : << wat de vorclering van de « Sifa l>
dagvaarding wercl gewezen; dat het dus tot betaling van het huurgeld van 1 Mei
zoncler verbancl is met den aanlegger Le- 1940 tot 1 November 1941 betreft, dat het
roux, die het bijgevolg niet kan inroe- bewezen is clat die huur slechts verviel op
pen;
1 November 1941 ; cla t de op 20 September
Overwegencle clat de eerste rechter vast- -1941 ingestelde vorclering voorbarig was,
-stelt clat de eischende vennootscllap, in clus zoncler recht; dat de tijclens den a an·cleze vorclering die haar persoonlijk is, leg aangebroken vervaldag clat recht niet
« op artikel 1743 van het Burgerlijk Wet- kan cloen ontstaan buiten de toestemming
hoek steunt om staancle te houden clat, van den schuldenaar, wat het geval niet
claar zij koopster is van het onroerencl is ll ; dan wanneer : 1° de << Sifa ll het
goed, de betwiste huur die niet authen- huurgelcl van 1 Mei 1940 tot 1 November
tiek is en geen vasten datum heeft, tegen 1941 nooit geeischt heeft, dat de bestrehaar niet kan ingeroepen worden en clat zij den beslissing aldus de bewijskracht
het recht heeft den huurcler te cloen uit- scllendt van llet inleidend exploot van
zetten ll ;
·
aanleg en van de conclusies van de parOverwegencle dat de eerste rechter, clie tijen: 2° de eisch van de << Sifa >> bebewering beantwoordende. deze van de helsde : a) llet huurgeld van 19 April tot
hand wijst, om de reden dat de honcling 1 Mei 1941 waarvan de tijd onbetwist
van de aanlegster bewijst dat lle vennoot- baar verstreken was; b) het huurgeld van
schap « Sifa ll afstand er van gedaan 1 Mei 1941 tot 1 November 1941, waarvan
heeft « het voorcleel van de bepaling van de termijn op die datum verstreken was,
artikel 1743 ll in te roepen; dat bijgevolg, indien, zooals het bestreden vonnis het be·
en om die eenige reden, de eerste rechter slist, de huur niet vooruit betaalbaar
de vordering tot gelcligverklaring van de was; dat de termijn verstreken was v66r
opzegging en tot uitzetting van grond out. 30 Januari 1942, datum waarop de conbloot verklaart en de aanlegster er van clusies ter tereclltzitting op tegenspraak
afwijst;
genomen werden; dat aldus de. eiscll ~nt
Overwegende dat de eischende vennoot- vankelijk was en clat het vonms de hlerschap, v66r den rechter van hooger be- boven aangecluicle bepalingen geschonclen
roep, dergelijken afstand betwistende, in heeft;
llaar conclusies tevens beweert dat, << zoo
Ret clerde : schencling van artikelen 97
zij den verweerder als huurder moet dul- cler Gronclwet, 141 en 470 van het Wetden, zulks niet kan zijn voor een terniijn . boek van Burgerlijke Rechtspleging. 1319,
na 1 Mei 1942 ll ; clat de betwiste huurover- 1320 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
eenkomst (( noch notarieel noch geschre- cloordat het bestreden vonnis uitspraak
ven is; dat er, bijgevolg, alleszins, voor heeft geclaan over een vorclering van de
haar, een huurovereenkomst zonder tijds- aanleggers in verbreking welke, naar bebepaling is; dat zij, in alle geval, opzeg- weercl wercl, cle bet:iling van de htiurgelging heeft kunnen cloen voor 1 Mei 1942 ll ; den van l Mei 1940 tot 1 Juni 1941 tot
Overwegende clat de vennootschap, door voorwerp had, clan wanneer de twee eizieh alclus nit te clrukken, duidelijk haar schen samen strekten tot de betaling van
wil heeft te kennen gegeven tot staving de huurgelclen tot 1 November 1941, het
van haar vorclering niet alleen de bepa- vonnis alclus het inleiclencl exploot van
ling van artikel 174B in te roepen, doch aanleg en de. door de partijen genomen
ook· cleze van artikel 1736, alhoewel zij conclusies schenclencle; doordat het beniet uitdrukkelijk naar clezen laatsten streden vonnis beslist heeft dat, volgens
tekst verwees ;
een brief del. 1.6 Mei 1941, de lmurprijs
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slechts verschuldigd was op het eincle van schrijven is aan een << penfout )), die zonder
het seizoen en clat door ~incle van seizoen invloed is gebleven op bet bescbikkend
<lient verstaan het eincle van het jacht- gedeelte van de beslissing; dat bet vonnis
seizoen, . claar het opvalt clat gezegcl sei- dus de bewijskracbt heeft geschonden van
zoen alle~n het meest opbrengt voor het de dagvaarcling en van de conclusies van
hotelbedrijf in de Arclennen, clat gezegcle d~ aanleggers ;
tijd op eincle December eindigt en dat alOm die redenen, het Hof verbreekt de
dus de op 9 .Tuli 1941 ingestelde vorcle- bestreden beslissing; beveelt dat onclerring voorbarig was, clan wanneer geen ltavig arrest zal overgescbreven worden
enkele :vordering op 9 Juli 1941 werd inge- op de registers van cle rechtbank van
stelcl; dat aldus het op een klaarblijke- eersten aanleg te Neufcbateau · en clat
lijk verkeercle reden gesteund vonnis niet melding er van zal gemaakt worden op
wettelijk gemotiveerd is; clat alclus nog, den kant van bet vernietigcl vonnis ; verbet vonnis de bewijskracht van het da- oorcleelt den verweercler tot cle kosten;
gingsexploot en van de conclusies van de verwijst de zaak naar de recbtbank van
partijen geschonden heeft; clan wanneer. eersten aa]}leg te Marche-en-Famenne.
er in 1941 geen jachtseizoen was en dat zetelende in graacl van booger beroep.
de aanlegger Leroux door einde van het
7 December 1944. - 1• kamer. - Voorseizoen niet het einde van het jachtsei- zitter, H. Soenens, raaclsbeer waarnemend
zoen heeft kunnen bedoelen; clat het von- voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fauquel.
nis aldus de overeenkomst van de partijen Gelijlcluidende conc1usie, H. Roger
heeft geschonden door ze klaarblijkelijk J :mssens de Bistboven, aclvocaat generaal.
onjuist te interpreteeren :
- Pleiters, MM. Rest~au en Collette.
Overwegende dat de aanleggers, volgens op 20 September 1941 gegeven dagvaarding, de betaling van huurgelden
eischten : 1° Leroux voor den tijd van
2" KAMER. - II December 1944.
1 Mei tot 31 October 1940 en van 31 Occ
tober 1940 tot 19 April 1941; 2° de << Sifa il 1° VOORZIENING IN VERBREKING.
voor den tijd van 19 April 1941 tot
- PERSONEN DIE BEVORGD ZIJN TOT DE VOOR30 April 1941 . en het zesmaandelijk~ch
ZIENING. - IN ZAKE RECHTSTREEKSCHE BEhuurgeld op 1 Mei 1941 bij voorbaat verLASTINGEN. - STAAT ALS EISCHENDE PARTIJ
vallen;
OPTREDENDE. - 1 PERSONEN BEVOEGD OM. HEM
Overwegende dat bet bestreden vonnis
TE VER1'EGENWOORDIGEN.
eerstens uitspraak doet over een vordering
van de vennootschap die. tot voorwerp zou 2° VOORZIENING IN VERBREKING ..
- IN ZAKE RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN.
gebad bebben de betaling van huurgelden
- BETEEKENING VAN RET VERZOEKSCHRIFT'
verschuldigd voor het tijdperk tusschen
1'0T VERBREKIN(\. - INLASSCHING IN RET'
1 Mei 1940 en 1 November 1941; daarna
EXPLOOT VAN EEN DAGVAARDING OM TE VER-·
over een vorclering van Leroux en van. de
SCHIJNEN. - GEEN NIETIGHEID.
<< Sifa ll eveneens strekkende tot de betaling van de huurgelden voor het tijd- 3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- IN ZAKE RECHTSTHEEKSCHE BELASTINGEN.
perk van 1 Mei 1940 tot 1 .Tuni 1941, dan
- BETEEKENING VAN RET VERZOEKSCHRIFT ·
wanneer uit de bewoordingen van de dagIN VERBREKING. - AFSCHRIFT DEN BETEEvaatding, door de conclusies niet gewijKENDE TEH HAND GESTELD. - KOPIJ NIET ·
zigd, blijkt dat de « Sifa ll geen betaling
DOOR DEN DEUHWAARDER ONDERTEEKEND NOCH
eischte voor de huurperioclen van 1 Mei
DOOR HEM EENSLUIDEND MET RET ORIGINEEL
1940 tot 19 AJlril 1941 en Leroux geen en\'ERKLAAHD. - PLEEGVORM NIET DOOR DE .
kele som eischte welke hem persoonlijk
WET VEREISCHT.
zt>u verschuldigd geweest zijn wegens na
19 April 1941 vervallen huurgelden;
4° BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - NoTARIS DIE ZIJN MINUTEN
Overwegende dat het vonnis daarenboAFSTAAT AAN ZIJN OPVOLGER. - PRI.TS VAN DE
ven vaststelt dat de vorderingen betrefOVERDRACHT. - GEEN BELASTBAAR INKOMEN.
fencle die betalingen ingeleid werden de
eene op . 20 September 1941, de andere op . 5° l\HDDEL TOT VERBREKING.
9 Juli 1941; dat bet beide voorbarig verIN ZAKE RECHTSTREEKSCHE BELASTIXGEN. klaart;
JHIDDEL GESTEUND OP BESCHEIDEN WAARVAN
Overwegencle nochtans dat uit de recbtsDE OVERLEGGING V66H DEN RECHTER TEN
pleging blijkt dat er slecbts een enkel
GRONDE NIET BEWEZEN IS. - NIET ONTVANexploot tot betaling van buurgelclen is
KELIJK.
geweest, bet exploot dat op 20 September
1° In zalve rechtstTeeksche belasUngen, iB
1941 beteekencl wercl ;
1·eyelrnatig de vom·ziening in ve1·b1·e- .
Overwegencle dat de bewoordingen van
king ingediend narnens den rniniste1·
bet vonnis niet toelaten met zekerbe~cl te
van financien en beteelcenfl ten verzoeke
bevestigen dat de tegenstrijcligbeid tusvan het behee1· der 1·echtstreelcsche bescben de vermeldingen van den eisch en
lastingen veTtegenwo01"digd dam zijn .
cle vaststellingen van bet vonnis toe te
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het Hot vwn bemep de verweenler de
proviricinle (z,irectem· der rechtstreeksche belnstingen wns (1).
2° Het ·inlnsschen in het ve1·zoeksch·ritt tot
ve1'b·relc·ing vwn een cl(tgvnanUng om te
verschijnen knn cle nietigheid vnn (/e
beteekening niet medeb1'engen (2).
3° De beteekening vnn het ve1·zoeltsch'l'ift
tot ve·rbrelcvng ,qeschiedt aom· het ter
hand stellen (Utn clen beteekencle vwn een
f£/sch1'ift vnn het ve·rzoelcsclw·ift en een
a.fsch·l"ift vwn· het emploot; vn za.lce
rechtst·reelcsche bela.stingen wo1·clt dam·
ae ·wet yeensz·ins geeischt clat het nfschritt va.n het verzoelcsch·rift, hetwellc
doo1· (/en cle·urwa.anler na.n clen beteekende wo·rclt ove·rh(tn(/'ig(l, cloor (len
(lewrwaa.nler zo·u oncle1·teekena toonlen
·noch doo1· hem eensluiclencl met het o'l'igineel zo·it verkla.anl wonlen (3).
4° De p1··ijs, (z,ie een nota.1·is belComt ·vam·
cle·J~ nfsta.na vwn zijn minuten a.wn zijn
opvolge1·, is geen bela.stba.(l1' inlcomen (4).
5° Is niet ontvwnlcelijlc het miclclel ge{IJ·ona op besclwiclen wa,(t1·vwn rle · overleyging voor clen rechter niet bewezen
·is (5).
(BRLGISOHE

STAAT [BEHEER VAN
T. HUMBLET.)

b'INANOIEN],

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 1 Mei
1942 door het I-lof van beroep te Luik gewezen;
Over cle eerste twee gronden vnn nietontvankelijkheid, afgeleid, de eerste hieruit dat de voorziening in verbreking inge·Cliencl werd namens den minister van
financH:;n die v66r het I-lof van beroep in
de zaak niet betrokken was ; de tweede
hieruit dat de namens den minister van
tlnancH\n ingediende voorziening niet. beteekend werd op zijn verzoek, doch op
verzoek van het beheer van rechtstreeksche belastingen vertegenwoordigcl door
zijn algemeen directeur :
Overwegende dat de Belgische Staat,
beheer der rechtstreeksche belastingen,
(1) Zie verbr., 17 Juli lil88 (Bull. en PAsrc.,
1888, I, 299); 23 Januari 1905 (ibid., 1905, I,
100); 10 Januari 1935 (ibid., 1935, I, 101) en
12 Maart 1936 (ibi,l., 1936, I, 189).
(2) Zie nota onder verbr., 10 Maart 1932
(Bull. en PASIC,, 1932, I, 98).
(3) Zie verbr., 23 September 1929 (Bull. en
PAsrc., 1929, 'I, 309); 9 December 1935 (ibid.,
1936, I, 82) en de conclusie van den H. Gesche,
dan eerste advocaat generaal; 6 M·ei 1942
(ibi,l., 1942, I, 105) en de nota.
(4} Vergelijk verbr., 22 Januari 1940 (Bull.
en PASIC,, 1940, I, 22).
(5) Zie verbr., 24 Februari 1938 (Bu.ll. en
PASIC., 1938, I, 68).

noodzakelijk betrokken is in onderhavigeu aanleg clie rechtstreeksche te zijnen
bate gevestigde belastingen tot voorwerp
heeft;
Overwegende dat, zoo de directeur der
rechtstreeksche belastingen van de provincie Luxemburg, v66r het I-lof van beroep, verweerder was, en zoo de voorziening in verbreking werd ingediend namt>ns clen minister van financien, llet niettemin de Belgische Staat, beht>er der
reehtstreeksche belastingen, is, clie, in den
eenen als in den anderen aanleg, handelt
door zijn aangestelde organen;
Overwegende dat daaruit volgt dat, in
de zaak, de voorziening in verbreking van
den Staat aan den verweerder geldig
werd beteekend op verzoek van het beheer der rechtstreeksch~ belastingen, vertegenwoordigd door zijn directeur cler
rechtstreeksche belastingen van de provincie Luxemburg;
Dat de eerste twee gronden van nietontvankelijkheid dus niet kunneu aangenomen worden ;
Over den derden grond van niet·ontvankelijkheid afgeleid hieruit dat het exploot,
waarbij het verzoekschrift in verbreking
beteekend werd, dagvaarding vermeldt
om te verschijnen binnen den. tijd door
de wet bepaald, dan wanneer dergelijke
dagvaarding door de wet van 6 September 1895 niet ·voorzien is :
Overwegende dat het feit dat in het
exploot, waarbij het verzoekschrift in verbreking beteekend wordt, een dagvaarding
om te verschijnen wordt ingelascht, van
belang ontbloot is; dat zulks den verweerder niet heeft kunnen schaden, en
dus de nietigheid van de beteekening niet
kan medebrengen ;
Over den vierden grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid hieruit dat, in
strijdmet artikel14 van de wet del. ll September 1895, niet het verzoekschrift in
verbreking aan den verweerder beteekend
werd doch een afschrift dat ten andere
niet geteekend was door den deurwaarder
en dat door dezen niet gelijlcvormig met
het oorspronkelijke was verklaard :
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het exploot van beteekening, in regelmatig afschrift door den verweerder overgelegd, blijkt dat de aan dezen beteekende
akte wel het verzoekschrift in verbreking
was, en dat een afschrift van dat stuk
door den deurwaarder aan den verweerder
overhandigd werd terzelfdertijd als een
afscllrift van het exploot; dat de beteekening dus gedaan werd in de wetteli~ke
vormen ·
Over~egende dat noch artikel 14 van de
wet del. 6 September 1895 noch eenige
andere wetsbepalingen vereischen 11at het
afschrift yan een verzoekschrift in verbreking in zake rechtstreeksche belastingen, afschrift · dat de deurwaarder over-
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verzoekschrift beteekent, door den deurwaarder zou geteekend worden of door
hem gelijkvormig met het oorspronkelijke
zou verklaard worden;
Ten gronde :
Over het middel, schending van artikelen 97 en 112 der Grondwet, van artikelen 1320, 1322 en 1323 van het Burgerlijk
Wetboek, van artikelen 141 en.470 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging,
van artikelen 25, § 1, 3", 30, 32, §§ 1 en 4,
42, § 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld door
koninklijk besluit van 12 · September 1936
en gewijzigd door koninklijk besluit van
3 Juli 1939, van artikelen 1, 6 en 8 van
de wet del. 17 Juni 1938 tot wederinvoering
van ,de nationale crisisbelasting, doordat:
eerste omlerdeel : het bestreden arrest,
door te beslissen dat de baten, door den
verweerder nit de overlating van zijn
studie getrokken, noch een vrucht waren
''an de zaak, noch de bezoldiging van uit
de minuten voortkomende honoraria, doch
een vergoecling door den opvolger van den
notaris betaald wegens de overlating door
dezen laatste van het recht dat hij in de
toekomst op de honoraria zou hebl)en, de
geloofwaarcligheid van de bewijskracht
lweft geschonden der melding van den
brief del. 26 December 1939 die aan den
controleur der belastingen te Vielsahn
werd gericht en waarbij de verweerder
aan de betwiste som uitdrukkelijk het
karakter van een bezoldiging van de uit
de overgelaten minuten voortkomende honoraria toekent; doordat het arrest tegenstrijdige redenen aanvoert, wat gelijkstaat met het gebrek aan redenen, in
dezen zin dat het, na verklaard te hebben
dat de overlating van de minuten de bron
is kimnen zijn van baten, beslist dat die
ba ten de tegenwaarcl.e niet zijn van een
deel van het patrimonium van den notaris
Humblet, deel dat door dezen laatste aan
zijn opvolger werd afgestaan; tweede
onderdeel : het arrest, niettegenstaande
den aard van de bij de overlating van de
minuten der studie ontvangen som (verdiende. honoraria), beslist dat dergelijke
overlating geen enkele der karakters van
een inkomst vertoont, in den zin aan clat
woord door artikel 25, § 1, der samengeschakelde wetten gegeven, dan wanneer
volgens de in het middel aangeduicle fiscale bepalingen, de bij artikel 25, § 1, 3°,
cl.er samengeschakelde wetten bedoelde
baten bestaan nit alle ·honoraria, commissieloonen en uit .om 't even welke andere
bezoldigingen door den belastingplichtige
tijdens het dieristjaar ontvangen en die
tot grondslag van de bela sting dienen, zondP!' dat moet rekening gehouclen worden
met de omstandigheid dat deze laatste
baten overeenstemmen, zooals hier het geval is, met de vercliende honoraria welke

ter gelegenheid van het overhandigen der
minuten bij ~ voorbaat worden opgetrokken; in bijkoinende orde en wat inzonderheid de nationale crisisbelasting betreft, artikel 1 van de wet del. 17 Juni
1938, in het micldel aangeduid, « de baten
van wiJ_tstgevende betrekkiligen, de winsten van allen aard ll aan die belasting
namelijk onderwerpt; derde onderdeel :
het bestreden arrest zijn beslissing rechtvaarcligt door te beweren dat de opvolger
van den verweerder zal aangeslagen worden in de honoraria die van de minuten
zullen voortkomen en dat aldus het beheer een dubbele belasting zal vestigen,
dan wanneer geen enkele wetsbepaling de
belasting van eenzelfde opbrengst in
hoofde van verscbillende pelastingplichtigen verbiedt; dat deze niet gegroncle reden
gelijkstaat met de ontstentenis van redpnen; vierde onderdeel : doordat bet arrest bevestigt dat bet beheer, in strijd met
de vaste handelwijze welke sedert de vestiging van de belasting op het inkomen
worclt gevolgcl, voor de eerste maal in
d.(>n prijs van cle overlating van bet protocol van een notaris een inkomen beweert te zien, clan wanneer het een bewering van den verweerder is welke op geen
enkelen grond berust en bijgevolg de voorzielie vrijstelling niet kan rechtvaardigen:
Overwegende dat de verweerder. eerenotaris, het protocol van zijn studie aan
zijn opvolger had overgelaten'; dat bet'
beheer, krachtens artikelen 25, § 1, 3°,.
32, §§ 1 en 4, en 42, § 1, der samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen
op den prijs van die overlating de drie
betwiste belastingen gevestigcl heeft, te
weten, de bedrijfsbelasting, de nationalecrisisbelasting en de aanvullende personeele belasting ;
Overwegenc1e dat die drie wetsbepalin-gen niet om 't even welke opbrengst van
een winstgevende verrichting treffen doch
aileen het inkomen of de opbrengst voort-.
komende uit de uitoefening van een
beroep;
Overwegende dat de overlating van hetprotocol van zijn studie door den gewezen
notaris aan zijn opvolger een aan zijn beroepswerkzaamheden vreemde verrichting
is en dat, inzonderheid, in de zaak, het
bestreden arrest zelfs vaststelt clat de
door den verweercler toegestane overlating slechts een uitzonclerlijk feit is geweest en is kunnen zijn, dat geenszins het
karakter had van een verrichting van_
zijn ambt;
Dat het bestreden arrest, bijgevolg, terecht de drie betwiste belastingen vernietigd heeft ;
Overwegencle, wat het middel betreft
afgeleid uit de schencling van de bewijskracht van de bewoorclingen van een
brief del. 26 December 1939 uitgaande van
clen verweerder, dat noch het bestreden_
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arrest noch eenig andcr stuk, waarop het 1
(H. LE~;MANS.)
Hof acht kan slaan, wettelijk bewijzen ·dat _[
ARREST.
clit geschreven stuk v66r den rechter over
den grond werd overgelegd; dat, bijgeGelet op het bestreclen arrest, cloor het
volg, het middel, in clit onclerdeel, niet militair gerechtshof (zetelende te BrusselJ
ontvankelijk is;
gewezen op 1G November 1944 ;
Overwegende, wat het derde en het
Omtrent het eerste miclclel, de besluitvierde onderdeel van het micldel betreft, wet van 17 December 1942, ter zake toedat de aanlegger tw~e overbodige rede, gepast, werd niet door de hiertoe bevoegde
nen bestrijdt van het arrest waarvan het overlleden genomen, daar llet verblijf van
beschikkend gedeelte wettelijk' gerecht- den Koning te Laken niet met de onmovaarcligd is door de beoorcleeling van den gelijkheicl te regeeren kan gelijkgestelcl
aard van de belaste overlating; dat, bij- worden:
gevolg, die onderdeelen van het middel,
· Overwegende dat de Koning, op 28 M:ei
van belang ontbloot zijnde, niet ontvan- 1940, krijgsgevang-en werd gemaakt; clat
kelijk zijn ;
hij, in de macllt van d_en overwelcliger
Om die reclenen, het Hof verwerpt de zijnde, in de O\lmogelijkheid verkeerde te
voorziening; kosten ten laste van den regeeren;
Staat (beheer van financien).
Overwegende clat, door besluit van den11 December 1944. - 2• kamer. - Vom·.- zelfden datum, de ministers, in raacl verzitter, H. Hodi.i.m, raaclsheer waarnemencl g·aderd, clie onmogelijkheid vastgesteld
voorzitter. - Ve·rslaggever, H. vValeffe. llebben;
GeUjlcMt'idende conclusie, H. Roger
Overwegende dat de bezetting van het
Janssens de Bisthoven, advocaat gene- na tionaal g-rondgebiecl cloor den vijand
raul.
de cladelijke bijeenroeping der Kamers
omnogelijk maakte; clat zoodra de bevrijding· van llet grondgebied aan die onmogelijkheid een einde had gesteld, de Ka11 December 1944.
2" KAMER.
1llers bijeengeroepen werden en da t door
1° OORLOG. - KRIJGSGEVANGENSCHAP VAN
de vereenigde Kamers in het regentschap
DEN KONING. - BEZETTING VAN RET GROND- voorzien werd, overeenkomstig artikel 82_
GEBIED DOOR DEN VlJAND. - 0NMOGELJ.JKHEID cler Grondwet;
TE VOORZIEN IN RET REGENTSCHAP. - DE
Overwegende dat intusschen, de Kamers
GRONDWE'l'TELIJKE MACHT VAN DEN KONING niet kunnende bijeenkomen en de Koning
UITGEOE~'END DOOR DE IN RAAD VERGADERDE
in cle onmogelijkheicl verkeerencle te re·MINISTERS.
geeren, de ministers, in raad vergaderd,
2° WET. - BEKENDMAKING. - WETTELIJKE door een logische toepassing van artikeVOORWAARDEN. - BINDEND KARAKTEI: VOOR len 79 en 82 der Grondwet de gronclwettelijke macht van den Koning uitgeoefencl
GEHEEL RET KONINKRIJ~.
hebben, en, clerhalve, de wetgevende
1° Vanaf den d(tg warwop de Koning,
macllt, om de voor de verdediging van bet
lcri,i,qsgevan.aen genomen zijnrle, in de
grondgebied en de vrijwaring van de leommogelijlchei(l verlceenle te regee1·en
vensbelangen der Natie vereiscllte maattot op clen dag wnnrop de be·vrijding
regelen te nemen;
vwn het (Jrondgebied de bijeenmeping
Dat llet midclel niet kan aangenomen
dm· Knme1·s en het benoemen vwn den
worden;
Regent heeft mogelijlc gemaalct, hebben
Omtrent llet tweede middel, de besluitae in 1·nad vergarlerde ministers de
wet van 17 December 1942 werd niet op
rrronclwettelijlce macht vnn den Koning
regelmatige wijze ter kennis gebracht van
nitgeoefend en derhnlve ae wetgevende
's land bevolking :
mncht om de voo1· ae verrlerliginu vcm
Overwegende dat de besluit-wet del.
het [l'rondgebied en rle vrijw(Win(f 1'an 17 December 1942 bekep.d gemaakt werd
ae levensbelnnuen de1· N a tie vereischte
te Lonclen, voorloopige zetel van llet Belma.at1·egelen te nemen (1).
gisch Gouvernement, in het Relgisch
2° De TerJelmntige belcenrlmalcing van een Staatsblarl nr 28 van 29 December 1942;
HJet of van een besluit-uJet in het
Dat de regelmatige bekendmaking van
Staatsblad en het ve1·st1'ijlcen van (len . een wet of van een besluit-wet in bet
bepnalaen termijn waarna (le wetten
Staatsblarl en het verstrijken van clen been besluit-wetten ,qeacht wonlen te zijn paalclen termijn na clenwelke de wetten
· gelcena aoo1· ae b1wgers, malcen op zichen besluit-wetten beschouwd zijn Rlfl cloor
de burgers gekend, op zichzelf de wijze
zelf de wijze van wettelijlce belcendmavan ile wettelijke bekenclmaking zijn clie
lcing 1tit rlie de wet in geheel het lcode wet in heel het koninkrijk verpliehtencl
nin7wij7c birulencl maalct (2).
maakt;
Dat het micldel in rechte niet opgaat :
(1) en (2) Zie verbr., 27 November 1944,
Overwegende clat de substantieele of op
supra, blz. 46 (Bull. en PAsiC., 1945, I, 54).
straf van nietigheid voorgesehreven ·
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-61rechtsvoi·men werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroonleelt den aanlegger tot
de kosten.
11 December 1944. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raaclsheer waarnemEmd
voorzitter. - Ve·rslaggever, • H. Wouters. GeUjkluidenile concl1tsie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, advocaat generaul.

2e
1o

KAMER.

ll December 1944.

MIDDIDL TOT VERBREKING.
STRA!CZAKEN. I\fiDDEL GESTEUND OP FEITELIJKE
GEGEVENS
DIE
TEGENGESPROKEN
WORDEN DOOR HET ZITTINGSBLAD. I\'liDDEL
MIST FEITELIJK_EN GRONDSLAG.

2o

MIDDEL

'J'OT VERBREKING.

STRA!CZAKEN. MIDDEL GESTEUND OP DE
ONJUISTE BEWERING DAT OP HET OOGENBLIK
VAN HET MISDRIJF HET LEGER GEDEMOBILIS~~ERD WAS. I\iiDDEL 1\HS'l' FEITELI.JKEN
GROimSLAG.

1o Mist feitel-ijluen grondslctg het miclclel
hie-rop geste·ttnd dat, na de pleidooien
van zijn raadsman, cle betichte niet
u-itgenoocligd wenl zi,in opme1·luingen te
mctlcen, dan wanneer de vermelflingen
van het z-itth1gsblad cleze be·wm·ing
ter1enszJrelcen.
2o Mist feitelijlcen urondslag het middel
h·ie;-op geste·und flat de mogelijlcheid
van het misd·rijf uitgesloten wct<~ claa1·
het Belg·isch lege1· f!Cdemobil'iseenl was_.
dan tvannee1· op het oogenblilc cle1· feiten het Zeger niet ternu op ·voet van
vrecle was gebracht.
( CfcLES'l'IN HASTIR.)
ARRES'l'.

Gelet op llet bestreclen arrest op 17 November 1944 gewezen door het · militair
gereclltshof, zetelencle te Luik;
Over het eerste micldel, schencling van
de rechten cler verclediging, cloordat de
aanlegger, na de pleidooien van zijn
raaclsman, niet uitgenoodigd werd om zijn
opmerkingen te maken :
Overwegencle clat uit de vermeldingen
van het zittingsblacl van het militair gerechtshof del. 17 November 194'! blijkt
<<- dat na !let pleidooi van zijn raaclsman en
voor het sluiten van de clebatten, de beklaagde, op interpellatie van den heer
voorzitter, verklaarcl heeft clat hij niets
bij te voegen had»;
Dat het mid del dus in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid
dat « de mogelijklleicl van hoogveraacl
uitgesloten is, daar een ministerieel be-

sluit verklaart clat he't Belgisch leger na
cle capitulatie gedemobiliseerd werd '' :
Overwegencle dat na het koninklijk besluit van 26 Augustus 1939 betreffende de
mobilisatie van het leger, geen enkel besluit, genomen hetzij door den Koning
hetzij door de ministers in raad vergaderd
en de grondwette1ijke machten van den
Koning tijdelijk uitoefenende, verklaard
heeft dat het leger terug op voet van
vrede werd gebracht; ,
Dat het middel dus in feite niet opgaat;
Overwegencle dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkonistig de wet zijn ;
Om die redenen, !let Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
11 December 1944. - 2" kamer. - Voo-r' zitte·r, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslag_qeve1·, H. Wouters.
- · Gelijkluidende concl'ltsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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ll December 1944.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. AFSTAND VAN DE VOORZIENING BIJ EENVOUDIGEN BRIEF. AFSTAND
ZONDER GEI'OLG.

Het Hot lean geen ·relcenin{j ho1tden met
den atstand van d'e voorziening flie gedaan. worclt b·ij eenvo1td·igen b1·ief wa.a·rvan de a1tthent-iciteit niet vaststa.at (ll.
(COLSON EN PONCELET.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 13 Juli
1944 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
Wat den afstand van Poncelet betreft :
Overwegende dat in den bundel een
brief voorkomt die de voorzitter vari het
Hof zou ontvangen hebben, geteekend :
(( Poncelet Nestor >l, en waarin deze verklaart dat hij afstand doet van zijn voorziening;
Overwegende dat het Hof geen acht
kan slaan op clezen brief die geen enkelen
vorm draagt waarbij zijn authenticiteit
verzekerd wordt;
Over de yoorziening :
Overwegencle dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
.(1) Zie ve1'br., 15 November 1937 (Bull. en
1937, I, 343, A, 1 ') en de nota 1.

PASIC.,
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Om die redenen, bet Hof, zonder acbt
te slaan op den brief van afstand clie in
den bunclel voo.rtkomt, verwerpt fle voorzieningen; kosten ten laste van de aanleggers.
11 December 1944.- 2" kamer.- Voo?·z'itte?·, H. HocUim, raadsbeer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve?·, H. V\"aleffe.
Gelijkluiclenfle conclusie, H. Roger
Janssens de Bistboven, advocaat generaal.
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ll December 1944.
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KAMER. -

SI'RAAK GEWEZEN BESLISSING. - VERKLAR1NG
VAN VOORZIENING GEDAAN MEER DAN TIEN DAGEN
NA DE UITSPRAAK. NIET ONTYANKELIJK.

Is te laat vngediend, en cle1·ha.l1;e niet
ontvctnkelijlc, cle voo·rzien·ing tegen een
op tegensp?·aak gewezen an·est die ge(lctan wonlt mee1· (lCtn tien valle daqen
na cle 7titspraalc van de besliss·inq (2).

(Wb. van Strafv., art. 373 [wet van
5 Juli 1939, art. 1] .)
(VAN BEGIN.)

VOORZIENING IN VERBREKING. 'rERMIJN. STRAFZAKEN. BIJ v~;RSTEK
GEWEZEN BESLISSING. VOORZIENING V06R
HET VERSTR!.JKEN VAN DEN GEWONEI'< TERMIJN VAN VERZET. NIET ONTVANKELIJK.

Is niet ontvanlcelijlc fle voo·rz·ienin[t door
den veroonleelde ingestelcl wannee?·
het best?·eflen arrest nog voor ve?·zet"
vat baa?· is (1).
(EMILE GOS.)
ARREST.

Gelet op bet bestreden vonnis op
Maart 1944 door de correctioneele
recb~bank te Luik gewezen, en op bet bestreden arrest op 5 Juli 1944 door bet
Hof van beroep te Luik gewezen;
Wat bet 'vonnis betreft :
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietigbeid voorgescbreven
reclltsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Wat bet arrest betreft :
Overwegende dat bet arrest een op
5 ;Juli 1944 bij verstek gewezen beslissin~
is, en dat de aanlegger zijn voorziening,
op 12 Juli claaropvolgend beeft ingediend,
wanneer bet bestreden arrest nog voor
verzet vatbaar was; dat, bijgevolg, luidens artikel 407 van bet Wetboek van
Strafvordering, de voorziening· niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, bet H;of verwerpt de
voorziening; kosten ten laste van den
aanlegger.
31

11 December 1944.- 2e kamer.- Voorzitte·r, H. HocU1m, raadsbeer waarnemend
voorzitter. -- Ve?·slaggeve?·, H. Waleffe.
Gelijklwiflencle conclusie, H. Roger

11 December 1944.

VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. STRAFZAKEN. 0P TEGEN-

ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 29 Augustus 1944 cloor het Hof van beroep te
Brussel op tegenspraak gewezen ;
Overwegencle dat de verklaring van
voorziening slecbts op 14 September 1944
wercl gedaan, betzij meer clan tien volle
dagen na Ide uitspraak van bet arrest ;
Dat die verklaring dus te laat werd
gedaan;
·
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt · den aanlegger
tot de kosten.
11 December l944. - 2e kamer. - VOO?'z-itter, H. Hodiim, r~adsbeer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Vitry. Gelijlclttidende conclttsie, H. Roger Janssens de Bistboven, advocaat generaal.
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11 December 1944.

SMAAD.- BEGRIP.
8telt het bestaan vast cler bestandcleelen
van het misclTijf van smaad aan een
aqent d?'a.Qe?' van het openbaar gezag,
het an·est dat vaststelt flat het epitheet «gamin)), door belclaaqcle tot een
oppe1'wcwhtmeester cler !Je·ndwnnerie qericht, het inzicht aantoont den ve?·balisant een qebrelc aan ernst in het ve?·vullen van zijn ambt te ve?·wijten (3).
(JEAN THONET.)
ARREST.

Gelet op bet bestreden arrest op 14 .Jnli ·
1944 door het Hof van beroep te Lnik gewezen;
Over het middel, scbencling van arti-

Janssens cle Bisthoven, aclvocaat generaal.
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,.
(1) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer
verbr.,. 13 Maart 1944 (Bull. en PAsrc., 1944,

I, 252).•

13 Maart 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 253).
(3) Zie verbr., 12 J anuari 1931 (Bull. eu
PASIC., 1931, I, 32) en 6 M·ei 1940 (ibid., 1940>
I, 140).

'
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kel 97 der Grondwet. doordat het bestre.den arrest de door den. aanlegger in conclusie aangevoerde micldelen niet beantwoord heeft, en schencling van artikel 276
van het Strafwetboek, doordat het arrest
het bestaan niet vaststelt van al de wettelijke bestanddeelen van de betichting :
Overwegende dat het bestreden arrest
hierop wijst : << dat uit het ter terechtzitting gedane onderzoek gebleken is clat
de betichting bewezen gebleven is; dat
het epitheet « gamin Jl door den aanlegger
tot den opperwachtmeester cler gendarmerie D ... gericllt, op zichzelf beleecligend
is, dat llet daarenboven in den geest van
den aanlegger' het inzicht aantoont aan
den verbalisant het gebrek aan f'rnst in
het vervullen van zijn ambt te verwijten,
clat clergelijk verwijt in zulke omstancliglleclen geclaan het animus injnTiandi insluit en chis smaacl uitmaakt Jl ;
Overwegende clat de bestreclen beslissing alclus cle in de conclusies aangevoercle miclclelen beantwoorcl heeft en elk
ingeroepen argument niet moet weerleggen;
Dat het bestreclen arrest in feite en
souverein op het bestaan wijst van de
bestanddeelen van het bij artikel 276 van
het Strafwetboek voorziene misclrijf, bestanclcleelen aangecluicl in de clagvaarcling;
Overwegencle clat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat cle
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
11 December 1944. - 28 kamer. - Vo01'zitte·r, H. Hocllim, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - .Vm·sla_qgever, H. Bail. GeUjklniclende conclns'ie, .H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. .

28

KAMER. -

II December 1944.

1o REDENEN VAN VONNISSEN ]j]N
ARRES'J'EN. - STRAFZAKEN. - BETICHTING VAN SLUIKSLACHTING VAN MEERDERE
DIEREN. - BEKLAAGDE BEWERENDE SLECHTS
IDEN ENKEL DIER GESLACHT TE HEBBEN. ARREST VAN VEROORDEELING DE BETIQHTING
BEWEZEN VERKLARENDE. - BESLISSINCi WETTEL1JK' GEMOTIVEERD.
2o JVIIDDEL TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. STRAF GERECHTV,.\ARDIGD
BLIJVENDE. - JVIIDDEL NIET ONTVANKELI.JK.
30 KOOPHANDEL. - BESLUIT VAN 19 JUNI
1942 TOT BETEUGELING VAN DE SLUIKSLACH'l'ING EN DEN ONWET'l'IGEN .HANDEL IN VLEESCH.
BESCHIKKING VOOR 'l'IJDELIJK GELDIG
GicHOUDEN VANAF DEN DAG VAN HAAR INWERKING'l'REDING. - GEVOLGEN.

1° De beslissing clie bewezen verklaart de

beUchting vctn « op onwett-ige wijze
verschiUende nmderen, schapen, geiten
at va?'lcens te hebben geslacht at rloen
slachten JJ verstrelr;t antwoorrl op de
concl·usie van belclaagde rlie bewee1·t
slechts een enkel ntnrl _qeslacht te
hebben.
2° Is niet ontvanlcelijlc het mirldel rlat,
zelfs wa1·e het gegmnrl, rle ~titgesp?·olcen
stmt ge1·echtvaarrligrl laat {1).
3° Het besl~tit van 19 J~mi 1942 tot bete~t
geling van de sluilcslachting en den
onwettigen hctnrlel in vleesch wonlt l~ti
dens de beslnitwet van .') Me·i 194.1 voo1·
Ujrlelijlc geldiy geho!trlen vanat clen da{!
van zijn inwerlcingt?·eding {2).

(JULIANUS BEKAERT.)
ARREST,
Gelet op het arrest van dit Hof del.
26 Juni 1943 waarbij het vonnis del. 24 October 1942 van cle correctioneele recht-

bank te Verviers wercl verbroken en waarbij de zaak naar de correctioneele rechtbank te I.Juik werd verwezen ;
·
Gelet op het bestreclen vonnis clat op
17 September 1943- gewezen wercl door de
rechtbank waarnaar de zaak verwezen
werd, kamer met eenig rechter inge~
steld bij artikel 6, § 2, van het besluit
del. 27 Juni 1942;
Over het eerste micldel, scllending van
artikel 97 cler Grondwet, « doordat het
bestreden vonnis, zonder cle conclusies te
beantwoorclen van clen aanlegger die
staancle hielcl clat er slechts spraak kon
zijn van de slachting van een enkel runcl,
den aanlegger veroorcleelcl heeft tot een gevangenisstraf van een jaar om op onwettige wijze verschillencle runcleren, sellapen, geiten of· varkens te hebben geslacht
of do en slach ten Jl :
·
Overwegencle clat het midclel in feite
niet opgaat voor zoover het aan de beslissing verwijt cle conclusies niet te hebben
beantwoord;
Overwegencle, inderdaad, clat de beslissing, door cle betichting « op onwettige
wijze verscllillende runderen, schapen, geiten of varkens te hebben geslacht of cloen
slachten Jl bewezen te verklaren, antwoorcl
verstrekt heeft aan den aanlegger die
beweerde dat hij slechts een enkel rund
geslacht hacl;
Overwegende dat, anclerzijds, het middel van belang ontbloot is voor zoover llet
aan het vonnis verwijt clat het den aarcl
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder mE)er verbr.,
25 Augustus 1943 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 323).
(2) Zie nota 2 onder zelfde arrest in Bull.
en PASIC., 1945, l, 68.
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van het geslacht dier of van de geslachte
Uge en het behee·r een gecling op·1"iJst (1).
dieren niet heeft bepaald ;
(Wetboek der successierechten, koninkOverwegende, inderdaad, dat de uitgelijk besluit nr 308 van 31 Maart 1936,
sproken straf in alle geval gerechtvaarart. 111 tot 122.)
cligd was welke ook cle aarcl was geweest: 2° W annee1· 011 vo1Yle·ring tot niet-igve·rklarund, schaap, geit of varken, van de gering van cle controle-schatti.ng ·wegens
slachte clieren:
overtreaing cler wet, wegens z·ctk'el(ikrJ
Over het tweede micldel, nietigheid van
missing of we,qens ve1·kracht-i·na cler
het besluit del. 19 ,Juni 1942, cc doordat bet
wezensvormen, de rechtbanlc de schatgenomen wercl door een secretaris-geneting nietig verlclaart, clienen cle lwsten
raal zonder bevoegdheid, en doordat bet
ten laste gelegcl va.n het beheer. (Wetde hoofd- en grondbeginselen van bet
boek der successierechten, koninklijk
Strafwetboek en van de strafwetgeving
besluit nr 308 van 31 Maart 1936, artischendt >> :
kelen i~o en .121.)
Overwegende dat het micldel in rechte
(BELGISCHE STAAT [FINANCIEN), T. MUSQUIN
niet opgaat;
EN DEHAUT-MUSQUIN.)
Overwegende, inderdaad, dat bet besluit van 19 Juni 1942 tot beteugeling van
ARREST:
de sluikslachting en clen onwettigen handel in vleesch een van de besluiten is die
Gelet op bet bestreclen vonnis op 1 Fedoor artikel 3 van de besluitwet cld. bruari 1944 gewezen door de rechtbank
5 Mei 1944 betreffende de besluiten geno- van eersten aanleg te Aarlen, zetende in
men en de andere bestuurscladen verricht, graad van hooger beroep;
.
tijdens de vijandelijke bezetting, door de
Over bet eenig miCldel, schencling van
secretarissen-generaal en door hen die artikel 121 van het koninklijk besluit dd.
dezer bevoegclheden bebben uitgeoefend, 31 Maart 1936, nr 308, tot invoering van
voor tijdelijk gelclig worden· gehouden, bet Wetboek der successierechten, voor
vanaf den dag hunner inwerkingtreding; zoover het bestreden vonnis, nadat het
Dat de geldigheid van dit besluit op den bet werk van de schatters, werk dat aan
dag van de bestreden beslissing dus niet dezen persoonlijk toe te schrijven was,
in twijfel kan getrokken worden ;
vernietigd had en nadat het een nieuwe·
Overwegende dat de substantieele of schatting bevolen had, den Staat tot de·
op · straf van nietigheid voorgeschreven kosten van de vernietigde schatting verrechtsvormen werden nageleefd en dat de oordeeld heeft, clan wannee:r: uit de laatuitgesproken veroordeelingen overeenkom- ste alinea van voormeld artikel 121 blijkt
stig cle wet zijn ;
dat, ingeval bet beheer een contr6leOm die reclenen'" bet Hof verwerpt de schatting vraagt, de kosten der procedure·
voorziening en veroordeelt den aanlegger ten laste van den schatplichtige vallen
tot de kosten.
wanneer een boete vorderbaar is, zoodat
slechts na de neerlE!gging van het eind11 December 1944. - 26 kamer. - Voo1'- verslag en wanneer de betwiste schatting·
zUte1·, H. Hocli.im, raadsheer waarnemend
door een nieuw verslag eindelijk zal vastvoorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vitry. gesteld zijn, zal blijken of .een boete al
Gelijlcl1biclencle concl·usie, H. Roger Jansdan niet vorderbaar is en het alsc1an zal
sens de Bisthoven, advocaat generiuil.
mogelijk zijn cle partij aan te .duiclen die
de kosten moet dragen :
Overwegende dat de contr6le-scltatting
ingestelcl en geregeld bij afdeeling III,
1 6 KAMER. - 14 December 1944.
hoofdstuk XII, boek I, van het Vl-'etboek
der successierechten, een buitengewone
1° SUCCESSIERECHTEN. - CONTR6LE- proceclure is die den ontvanger toelaat,
SCHATTING. ~ KARAKTER EN DRAAGWIJDTE.
v66r alle vervolging, door cleskundige een
2o SUCCESSIERECHTEN. - Co:r;TR6LE- schatting te beko:men van de in cle verklascHATTING. VORDERING TOT NIETIGVERring van nalatenschap begrepen onroeKLARING. VONNIS VAN VERNIETWlNG. rende g.oecleren, zeeschepen en booten,
KOSTEN DER NIETIGVERKLAARDE SCHA'l'TING
schatting die zich aan d{m rechter zal opTEN LASTE VAN .• HET BEHEER.
dringen inclien claarna tusschen den schatplichtige en bet beheer een geding oprijst;
1 o De cont1·ole-schattvng is- een b1titengeDat gezegde contr6le-schatting aldus
wone procerltt1'e llie rlen ontvangM cle1·
den fiscus moet inlichten om te weten of
snccessie1·echten toelaat, v66r alle verhij vervolgingen moet inspannen geRteund
volging, Cloo1· cleslcwncligen een schatting
op een te lage schatting;
te belcomen van rle in cle anngifte 1Jan
Dat men dus niet, -a priori, den rechtsnalatenschap begrepen onmerencle goecle1·en, zeesche1Jen en booten, schatting
cli.e zich aan clen 1·echter zal 01Jil1'ingen
inclien aaa·rna t·ztsschen aen schatplich-

(1) Zie nota 1 onder zelfd:e arrest in Bull.
en PAsrc., 1945, I, 69.

~
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grond of de billijkheidsredenen ziet die
zouden toelaten de kosten van die controle
te doen dragen door den schatplichtige, die
zich er niet kan aan onttrekken en niet
kan tegen verzetten; dat zoo, in sommige
gevallen, de wet er anders over beslist,
de regelen welke ze voorschrijft alsdan op
beperkende wijze dienen geinterpreteerd;
Overwegende dat de eenige dienaangaande gestelde regel deze is die in de
volgende bewoorc1ingen van artikel 121
voorkomt : « Is de in de aangifte vervatte
waardeering lager dan de bij,de schatting
vastgestelde begrooting, zoo worden, bij
dwangbevel, van den schuldenaar gevorderd ... ; 4° desvoorkomend, de kosten der
procedure. Bedoelde kosten vallen ten
laste van de partij, wanneer een boete
vorderbaar is ll, 't is te zeggen, volgens
artikel 127, << wanneer er bevonden wordt
dat de aangegeven waarde van aan onder
artikel ill voorziene schatting onderworpen goederen te laag is en dat het tekort
gelijk is aan of hooger is dan het acbtste
van het totaal der waardeeringen van de
gecontroleerde goederen ll ;
Overwegende dat dergelijke bevinc1ing
slechts kan blijken nit . een regelmatige
schatting; dat, zoo de schatting nietig is,
zij in alle geval een overbodige maatregel
uitmaakt waarvan de fiscus, omdat hij
hem gevorderd heeft, de kosten moet
dragen;
Dat daaruit volgt dat bet middel niet
gegrond is ;
Om die redenen, het Ho£ verwerpt de
voorziening; veroordeelt den Belgischen
Staat tot de kosten en tot een vergoeding
van 150 frank jegens de verweerders.
14 December 1944. - 1° kamer. -- Voo·rzitter, H. Soeneris, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Fauquel.
- Gelijlcl1ticlencle conclusie .• H. L. Cornil,
procureur generaal. - Pleite1·s, HH. Van
Leynseele en Marcq.
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18 December 1944.

1 o POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
- BESLUITEN VAN 3 EN 31 JULI 1940 BETREFFENDE DE VASTSTELLING DER PRIJZEN. NIETIGHEID.
2o WET. - TERUGWERKENDE KRACHT. VERKLARENDE WET. TOEPASSELIJK OP
FElTEN GEPLEEGD NA HET VAN KRAOH'J' WORDEN VAN . DE GEiNTERPRETEERDE WET ZELFS
INDIEN ZIJ GEPLEEGD WERDEN V66R DE nJRKLARENDE WET.
3° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
- REGLEMENTEERING DER PRIJZEN TIJDENS
DE IlEZETTING. - TIJDELIJK IN WERKING
GEilRAOHT DOOR HET BESLUIT VAN 1 SEPTEi';IllER 1944.
4° 00RL0G. - BESLUIT VAN DE SEORETARISSEN-GENERAAL. BUITEN DE PERKEN
GAANDE VAN DE WET VAN 10 MEl 1940, GEiNYERilR., 1945. -

3

TERPRETEEHD .DOOR DE BESLVIT-WE'I' YAN
5 MEI 1944. - NIETIG YERKLAARJJ DOOR
ARTIKEL 1 YAN DE BESLUIT-WET YAN 5 .MEl
1944. - IN WERKING . GEBRAOHT DOOR DEN
KONING KRAOHTENS ARTIKEL 4 VAN DE
IlESLUIT-WET VAN 5 :M:EI J_944. - BESLUITEN DIE SLEOHTS VAN KRACHT WORDEN YANkF DEN DAG WAAROP DE KONING ZE IN WERKING HEEFT GEBRAOHT.
5° VERWIJ:,l;ING NA VERBREKING. STRAFZAKEN. BESLISSING YAN . \EROORDEELING VERBROKEN OMDAT DE TOEiiEPASTE
STRAFREOHTELIJKE IlESOHIKKING NIF:TIG IS.
- FEIT DAT EEN INBHEUK irAN UITMAKEN
OP EEN ANDERE WETSBESOHIKKING. --· VERBREKING MET VERWJ.JZING.
1° De beslttiten van 3 en 31 Juli 1940 bctretfencle cle vaststellin,q cle1· pl"ijzen
cler goecleren en cliensten zijn niet-ig.
(Besluit-wet vail 1 Mei 1944; besluitwet van 5 Mei 1944, art. 1, litt. A, nr 22.)
2° De bepalinyen van ae· besluitwet van
1 Mei 1944 en van a1·tilcel 1 van cle besluitwet van 5 Mei 1944 zijn toepasselijk zelfs 011 feiten die geplee_qd werclen v661· het afkondi_qen van die be- ·
sl11o-iten, d(ut'/' ze 1Jeschikldngen zijn (lie
cle wet van 10 JJ1 ei 1940 interp1·etee1'en (1).
3° De 1'eglementee1"ing cle1· 1J1'ijzen zooals
z·ij tijclens de 1Jezett-in_q we1·cl opgelegcl
is tijclelijk in weTking ge1Jracht · clom·
het 1Jesluit van 1 8eptem1Je,r 194!J 011 het
1Jev'l'iezen van cle oncle1' cle 1Jezett·lng opgelegcle 1J1'ijzen.
4° De 1Jeslu:iten genornen tijclens (le 1Jezetting clom· een sec1·eta1·is-generaal 1Jtr.Uen
cle zw1'lcen van cle wet van 10 Mei J.940,
zoonls cleze ve'l'lclnard wercl clr,oT cle
1Jesl·witwet vnn .1 lliei 1944, en (lie nieti,q verlcl(taTd we1·clen bij a1·tilcel 1 van
rle lwsl·nitwet van ,5 .Mei 1944 cloch ti.iclel-ijk in weTking W01'clen ,qesteld overeenlcomst-i,q a1'tikel4 vnn gezegde 1Jesluitwet, wonlen alleen ·van k1·acht vanat
het 1Jesl1tit (l-ie ze in weT Icing 1Jre11gt (2).
5o W anneer in st1'afzaken een beslissing
van vemonleel-ing verbr·olcen wonlt omclat cle toegepaste st1·atrechtelijlce 1Jeschikking nietig is, en het weerhouclen
feit een in1J1·eulc lean uitrnaken op een
ancle1·e wets1Jepaling, geschieclt cle ve1·1J1·eTC'ing met ve1·wijzing (3).
(1) Zie verbr., 13 November 1944, supTa,
blz. 2S (Bull. en PASIC., 1945, I, 25) en nota's.
(2) Nota 2 onder dit arrest in Bull. en PAsrc.. 1945 blz. 71.
(3) Zie verbr., 28 Maart en 24 April 1939
(A,.,.·. ve>·b•·., 1939, blz. 119 en 139; Bull. en
PAsiC., 1939, 1, 176 en 199); 23 Mei 1939 (Bull.
en PASIC., 1939, I, 262); 18 Maart 1942 (ibid.,
1942, I, 68); 25 November 1942 (ibicl., 1942, I,
295) ; 3 Maart 1943 (ibid., 1943, I, 82).
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(STEI'lcNS EN CONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op bet bestreden arrest door het
Hof van beroep te Gent op 15 Juni 1944
gewezen;
Over het middel yan ambst:wege opgeworpen, schending van artikel 5 der wet
van 10 Mei 1940, zooals cleze verklaard
werd door cle besluit-wetten del. 1 Mei en
5 Mei 1944:
bverwegende dat de aanleggers door
het bestreclen arrest veroordeelcl werclen
om de besluiten del. 3 en 31 Juli 1940 betreffende de vaststelling der prijzen der
goecleren en cliensten te hebben overtreclen;
Overwegencle chit clie besluiten, getroffen door den wuarnemenclen secretaris-generaal van het ministerie van volksgezonclheid en ravitailleering en door den
waarnemenclen secretaris-generaal van het
ministerie van economische zaken, buiten
de perken vallen van artikel 2 van het besluit-wet del. 27 October 1939, clewijl ze den
prijs regelen van den aankoop en den verkoop van alle eet- of koopwaren, en niet
alleen den prijs van den .verkoop van bepaalcle koopwaren, en dat ze bovenclien
andere contracten alsook de transacties
no pens een onroerend goecl betreffen;
Overwegenlie dat aldus die besluiten
door de besluit-wetten del. 1 en 5 1\'Iei 1944
nietig werden verklaard; clat, inclerclaad,
artikel 1 van het besluit cld. 5 lVIei 1944
bepaalt (art. 1, litt. A, nr 22) : « Zijn
nietig ... bet besluit Yan 20 Augustus 1940
boudende oprichting van het commissariaat van prijzen en loonen, alsmecle de
besluiten betreffende de vaststelling der
prijzen, loonen, cliensten en prestaties 11 ;
Overwegencle dat, daar de besluiten del.
1 en 5 Mei 1944 van verklarenden aard
zijn, ze clienen toegepast zelfs op feiten
die gepleegd werden v66r het afkoncligen
van clie besluiten;
Overwegende, gewis, dat artikel 4 van
de besluitwet del. 5 Mei 1944 bepaalt
clat, binnen twaalf maanden na de volkomen bevrijcling van bet gronclgebied,
de Koning, bij in den raacl van ministers
overwogen besluiten, alle nooclige overgangsmaatregelen kan treffen tot bescherming cler belangen waarvoor, iugevolge de
toepassing van artikelen 1, 2 et 3, zorg
<lient gedragen en clat cleze maatregelen
namelijk kunnen omvatten << het in werking brengen ll, voor een beperkten cluur,
van zekere bepalingen der nietig verklaarde reglementeering;
Overwegencle dat een besluit·wet van
1 September 1944 op het bevriezen cler onder de bezetting opgelegde prijzen bepaalt dat, << tot er anclers over beschikt
worclt, de prijzen, zooals zij in de onder
de bezetting· opgelegde reglementeering·
zijn bepaald, moeten worden nagekomen ll ;

Doch overwegencle clat uit het verslag
aan. den raacl der ministers clat het besluit
voorafgaat, en uit cle overwegingen van
het besluit zelf klaar blijkt dat het hier
gaat over een in werking brengen welk
geen terugwerkencle kracht heeft en dat
de besluiten bedoeld door artikel 4 alleen
van kracbt worden vanaf den dag waarop
de Koning ze in werking heeft gebracht:
Overwegencle dat de feiten wegens de~
welke de aanleggers werden veroordeeld
plaats hebben gegrepen op 20 September
1941, naar de meldingen van het bestreclen arrest ;
Dat clit arrest clus client verbroken te
worden wegens schencling van de in het
middel aangecluicle wetsbepalingen:
Overwegencle clat die verbreking met
verwijzing moet geschieden, daar het
weerhouclen feit toch een inbreuk kan
uitmaken op een andere wetsbepaling ·
Om die redenen, het Hof verbreekt 'het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arr~st zal overgeschreven worden op de
reg1sters van het Hof van beroep t.~ Gent
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten over aan den
Staat; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
18 December 1944. - 26 kmner. -- Voorz'itter, H. Hocli.im, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slc~ggeve1·, H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijlcluiclencle concl1~sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.

2°

KAMER. -

IS" December 1944.

BEJWIJS. -

STRAFZAKEN. BURGEULIJKE
\'ORDERING. 0NDERSTELLING GEDAAN DOOR
DE IlURGERLIJKE PARTIJ. VONNifoi VASTSTELLENDE DAT DIE ONDERSTELLING ELKEN
GROND 1\IIST. GEEN SCHENDING VAN DE R-EGELEN NOPENS DEN IlEWIJSLAST.

'

.

Schenclt ,qeenszins cle 1'cgelen nopens den
bew·ijslnst het vonnis waarb-ij een oncle·r-stelling vcm cle bit1'1JC1'lijlce pn1·t·ij wonlt
verworpen na vaststdUn,q clctt zij hoeoennnmc/. geen grana vinclt ·in het onclm·zoelc van cle zaetlc.
(NATIONALE

MAATSCHAPPI,J DER
WEGEN, T. KEYEN.)

IlUURTSPOOR-

ARREST.

Gelet op bet bestreclen vonnis op 3 Februari 1943 door de correctioneele rechtbank te Antwerpen op tegenspraak gewezen;
Over het eenig middel tot verbreking,
schending van artikel 26 van het koninklijk besluit del. 1 Februari 1934 houdende
bet algemeen reglement op de verkeers-

l:--

_I

-67politie gewijzigd _door artikel 5 van bet
koninklijk besluit cld. 17 Januari 1936, van
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 der Grondwet, cloorclat het bestreclen vonnis, na in feite te hebben vastgestelcl clat het roode zijlicht (pinklicbt) van
den buurttrein werkte en clat cle trein op
het oogenblik van de aanrijcling stilstoncl
- wat volstoncl als bewijs van de betichting die den beklaagde was ten laste gelegd, te weten : clat hij niet stilgestaan
had om het voertuig op rails door te laten
zoodra clit aankwam - niettemin elf< vervolgende partij .en de burgerlijke partij
den last heeft opgelegd van het bewijs
dat de wattman van den buurttrein het
pinklicht op voorhancl had cloen werken
om zijn veranclering van richting aan te
duiclen, en den beklaagcle, bij ontstentenis
van clit bewijs, heeft vrijgesprokf!n, dan
wanneer llet, integendeel, de beklaagde
was die moest bewijzen clat het pinklicht
niet tijclig werd aangestoken, het bestreden vonnis aldus de orcle van het bewijs
omkeerende en de in het micldel aangecluicle teksten schendencle :
Overwegende dat .het bestreden vonnis
hierop wijst « dat de Bredabaan, buiten
cle ouclen bareel, bijna rechtcloor voortloopt en niets aan den betichte liet vermoeclen clat de tram in de richting van
Schoten zou afzwenken; dat terecht de
eerste rechter aangenomen heeft dat de
betichte veronderstellen mocht dat de
voerder cler burgerlljke partij rechtdoor
cle Bredalaan zou oprijden Ji ;
Overwegende dat het vonnis daaraan
toevoegt dat de burgerlijke partij ten onrechte aanvoert << clat men moet veronderstellen dat de wattman de pinklichten op
'voorhand zou aangestoken hebben; dat
cleze bewering door niets gestaafd wordt ll ;
Overwegencle clat het vounis, door vast
te stellen dat het onderzoek van de zaak
hoegenaamd geen groncl bieclt voor de
onclerstelling van de burgerlijke partij,
cle regelen nopens clen bewijslast niet geschonden heeft;
·
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt cle aanlegster
tot de kosten en tot een enkele vergoeding
van 150 frank jegens de verweerders.
18 December 1944. - 26 kamer. - Vom·zitte1', H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·sla.ggeve1·, H. Bail. Ge/.-ijlcl-uiclenrle concl~tsie, H. Raoul Ilayoit
de Termicourt, eerstt> advocaat generaal.
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REDENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING WELKE DEN EISCH INWILLIGT
ZONDER DE CONCLUSIES VAN DEN VERWEERDER
'l'E BEANTWOOR-DEN. - BESLISSING NfET ME'l'
REDENEN OMKLEED.

Is niet -met rerlenen o-mlcleecl rle beslissing
welke een eisch ·inw'ilUgt zoncler de conclusi.es ·van den verweercle1· te beantwoo1·flen. (Grondwet, art. 97.)

(SOMEHS, T. MONTENS.)
ARREST.
Gelet op llet bestreden vonnis op 23 Februari 1944 gewezen door de rechtbank
van eersten aanleg te Oudenaarcle, uitspraak doende 'in graad van hooger beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, van artike-·
len 1319, 1320, 1322 en 1382 van llet Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht
van de door de aanlegster v66r den rechter over den grond genomen conclusie :
Overwegende dat de oorpronkelijke
eisch er toe strekte : te doen beslisoen dat
de aanlegster sedert 1938 zekere aan den
verweerder toebehoorende gronden zonder
titel noch recht in gebruik had, aanlegster de gronden te doen verlaten en-haar,
wegens dit onrechtmatig in gebruik hou-.
den, tot schadevergoeding te hooren veroordeelen;
Overwegende dat' de rechter over clen
grond dezen drievoudigen eisch heeft ingewilligd ; dat de voorziening echter cle beslissing enkel bestrijdt wat de veroordeeling tot schadevergoeding betreft; dat,
naar de aanlegster, het vonnis de door
haar op cUt punt genomen conclusies niet
beantwoordt, en dus niet voldoende gemotiveerd is ;
Overwegende dat cUt bezwaar gegrond
is; dat, inderdaad, de aanlegster, die in
haar conclusies v66r den rechter van hooger beroep in hoofdorde had staande gehouden dat zij tot geen enkele schadeloosstelling in geld gehouden was, beweercle dat clie schadeloosstelling altllans
slecllts kon versclmltUgd zijn vanaf den
dag waaroJJ zij zelf werd aangemaand de
litigieuze gronden te verlaten;
Overwegende dat die bewering, welke
ook de waanle er van moge wezen, aldus
voor de eerste maal opgeworpen, een verweermidclel uitmaakte dat de rechter
moest beantwoorden; dat deze er ndch
uitdrukkelijk noch stilzwijgend hescheicl
op geeft;
Om die redenen. het Hof verbreekt llet
bestreden vonnis in zoover het uitspraak
heeft gedaan over den eisch tot schadevergoeding; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de regfsters
van de rechtbank van eersten aanleg te
Oudenaarde en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van het vernietigd vonnis ; veroordeelt verweerder tot
de kosten; verwijst de zaak naar de
rechtbank van eersten aanleg te Gent,
zetelencle in graacl van hooger beroep.
(

---:- 68 21 December 1944. - 1" kamer. - Vom·:::Itter, H. Soenens, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fauquel.
Gelijlclu.idende oonol~tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicol'lrt, eerste aclvocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. De Wincle en
Van Leynseele.
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l\1:UN'l'. - vVET VAN 29 APRIL 1935.
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN ONHEOH'rMATIGE DAAD. - SCHADE WELKE TJITSLUITEND BESTAAT IN EEN BEPAALDE UITOAVE IN
NA'l'IONALE MUNT. - TEHUGBETALING VAN DIE
SOM MAAKT DE JUISTE VERGOEDING UIT. WET VAN 29 APRIL 1935 VREEMD AAN DERGELIJKE VERGOEDING.

Het ctl'!'est dat vaststelt dat cle sohade,
vemorzctalct cloO'I' een onrechtmaUge
daad, witsl·nitencl bestnctt in een bepctctlde it'it[JctVe, gednan cloo1· het slnohtotter in nnUonale m~tnt, en tevens dctt
cle tentgbetaling van clie sam, met de
gereohtelijlce interesten, de jn·istc ve1·goeding van die sohade nitrnnalct_. beslist
tereoht dctt nrtikel 1 vctn de ·wet van
29 Apr'il 1935 v·reer1ul ·is nwn der{!elijlce
vergoeding (1).

{llELGISCIIE STAAT, 'l', DE WAELE.)
ARREST.
Gelet op !let bestreclen arrest op
10 April 1943 door !let Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eenig midclel, schencling van
artikelen 1149, 1370, 1382; 1384; 1395 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 cler Grandwet, artikelen 1, 4, 5 der: wet van 4 Augustus 1914, koninklijk besluit van 2 Augustus 1914, eenig artikel cler wet van 1(1 Juli
1926 en koninklijk besluit van 25 October
1926 (art. 1, 7 en 8) de goudwaarcle van
den Belgischen frank vaststellende op
0,209211 gram zuiver goud per belga of
0,0418422 gram zuiver goud per frank, artikel 2 der wet van 30 Maart 1!!35 en artikel 1 van het koninklijk besluit van
31 lVla·art 1936 de goudwaarde van den
belga vaststellende op 0,150632 gram zuiver
goud per belga of 0,030210 gram zuiver
goucl per frank, artikel 1 cler wet van
29 April1935, cloorclat het bestreden arrest
van 10 Apri11943, beslissencle op het beclrag
der schadevergoeding welke toekomt aan
eischer voor een schade veroorzaakt in
1928, weigert, in 1943, rekening te houden,
iri de schatting van het verlies door
eischer onclergaan, met de wettelijke de(1) Zie vei'br., 26 Februari 1931 (Bull. en
1931, J, 94) en .7 .Juli 1938 (ibicl., 1938,
I,· 261), alsmede de· conclusie van het openbaar ministerie v66r dit laatste arrest.
PASIC.,

valuatie onstaan sinds 31 MaarL 1936
door den belgischen frank, om reden dat
eischer, eigenaar van den motorbo.ot, cleze
in 1928 zou hersteld hebben mits een
som van 30.536 fr. 42 c., welke 28 t. h.
vertegenwoorcligt, en bijgevolg de schade
niet volkomen door deze vergoecl worclt :
Overwegeride dat het bestreclen arrest
op binclende wijze in feite vaststelt clat
<le ter zake den aanlegger geleclen schacle
in niets anclers bestaat clan in een nitgave van 30.536 fr. 42 c., uitgave door hem
gedaan voor het terug in orde brengen
van zijn vaartuig, zoodat de terugbetaling
door den verweercler van die geldsom met
de gerechtelijke interesten cle vergoecling
van cle schade uitmaakt ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door daarna te beslissen dat het begrip
van « de wijziging van de werkelijke
koopkracllt van den frank in de zaak waarover het gaat ll, begi'ip waarop artikel 1
van de wet del. 2!l April 1935 steunt, geen
verfmnd heeft met de terugbetaling van
in nationale munt bepaalcle geldsommen,
de in het miclclel aangecluide wetsbepalingen niet heeft geschonden ;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden;
Om clie redenen, het Hof verwerpt tle
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten. ·
·
21 December 1944. - 1e kamer. --- Vom·zi.tter, H. Soenens. raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Vei·sla,rJgeV61', H. Wouters.
GeHjlcluidencle oonolttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal.
Pl6ite1·s, HH. De Winde en
Struye.
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VOOHZIENING IN VERBREKI2\'G.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN
\'ONNIS VAN VEROORDEELING. - AANLEGGER
VRIJGESPROKEN DOOR HE'l' HOF VAN BEROJDP.
- VOORZIENING ZONDER VOORWERP.
TVonlt zonder ''-'OOTWe1·p de vom·M6n·iny
f/6'/'ioht teg6n een vonnis van 1.'61'001'cleeling clan wannee1· cle nanlegge1·,
welke tegen dit vonnis hooger b6mep
Juul nwnyeteelcend, weTd vrijg6srwolwn
floo1· het Hot van beToep.

(BEEOKMAN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen vqnnis op 17 .J uli
1944 door cle rechtbank van eersten aanleg
te B~ussel gewezen;
Overwegende dat, op hooger beroep van
den aanlegger, het Hof van beroep te
Brussel, bij .arrest del. 29 September 1944,
hem·. van ide te zijnen laste gelegde betichting heeft vrijgesproken ;
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Dat claaruit volgt clat, claar het bestreden vonnis werd teniet gedaan, de voorziening haar voorwerp verliest;
Om die redenen, het Hof verklaart de
voorziening zonder voorwerp; veroordeelt
den aanlegger tot de kosten.

cle mil-ita-i1'C 1'6Chtscolleges, VC1'nietigt
-het Hot het a1Test van onbevoegclheid
en verwijst cle zaM" naa1· hetzelfcle Hot
11l£n bwroep nnde1·s sarnengestelcl
(2).

(Besluit-wet van 18
art. 1 en 2.)

2G December 1944. - 2° kamer. - V om:z·itte·r, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Bail. Gelijlcluidende conclttsie, H. Roger .Jans-

(PROOUREUR GE\'ERAAL TE BRUSSEL,
EN OONSOORTEN.)

KAMER.

26 December 1944.

1° OORLOG. - BESLUIT-WET VAN 11! MEl
1940 BETREFFENDE DE VERSOHERPING DER
BESTRAFFING VAN SOMMIGE GEDURENDE DEN
TIJD VAN OOR.LOG GEPLEEGDE FElTEN. - TOEPASSELIJK OP DE POGINGEN TOT DIEFSTAL
.VOORZIEN IN HOOFDS'l'UK I VAN TITEL IX VAN
BOEK II VAN RET WETBOEK VAN STRAFREOHT.
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- S'l'RAFZAKEN. BESOHIKKING VAN DE
IUADKAMER DIE EEN NIET GEOORR~JOTIONA
LlSEERDE MISDAAD V~JRWIJST NAAR DE OORREOTIONEELE REOHTBANK DIE VOORLOOPIG DE
BEVOEGDHEDEN VAN DE MILITAIRE REOHTSMAOHT UITOEFENT. ARREST VAN ONBEYOEGDHEID GESTEUND OP DE OVERWEGlNG DAl'
DE MISDAAD NIET BEHOORT 'l'OT DE BJo;VOEGDIilciD VAN DE MILITAIRE REOHSTMACH'l'. HEGELING VAN REOHTSGEBIED. - 0NWETTEL!JKHEID VAN DE BESLISSING VAN ONilEVOEGDHEID. - VERNIETIGING VAN HET ARREST EN
VERWIJZING NAAR RET' HOF VAN REROEP
.\'IDERS SAMENGESTELD.
1° De beslnitwet vwn .13 JJie·i 1940 betreftende rle versche1·ping de1· bestrajfing
van sommige · gedtwende rlen Ujrl van
oo'l'log gepleegde feUen is toezmsselijlc
op de pogingen tot diefs'tal voo·rz·ien in
hoofdstttlc I van titel IX van boelc II
vnn het Wetboek vnn St1'a,f1·echt (1).
2° lTTwnneer rle raadlr,ame1· een niei. gecorrectionnlisee1·de misdand heett verwezen
1wa.r rle C01Tectioneele rechtbanl.:, die
voo1'loopig _rle bevoegdheden van rle mi7-itn-i1·e 1·echtsmacht uitoefent, en rlnt het
II of van beroep een an·est van onbevoegrlhe·id heett verleend, gestennd op
de overweging dat het feit niet bchoonle
tot rle bevoegdheirl van rle mil-itni1·e
rechtsmacht, onde1·zoekt het Hof, v661'
1vie een veTzoelc tot regeling vnn 1·echtsrtebierl is ingerliend, of clit feit behoo·rt
tot rle bevoegdlwicl van rle rnilitai1·e
·rechtsmacht; in bevestigenrl geval, inrlien de correctipneele 1'echtban7,; ten
ttronrle heeft ttitsp1'aalc geclaan v661' het
lwrnemen van httn we1·1czaamheicl doo1·
(1) Sic verbr., 24 Augustus 1944 (Bull. en
Pasic., 1944, I, 457).

1'.

DE ROP

ARHEST.

sens de Bisthoven, advocaat generaal.

2e

September 1944,

1

Gelet op het verzoekschrift van den
heer procureur generaal bij het Hof vm1
beroep te Brussel, strekkende tot regeling
van rechtsgebied;
Overwegende dat, door beschikking van
de raadkamer der rechtbank van eersten
aanleg te Antwerpen del. 28 Februari
1944 : 1° Frans-Christina-Jozef De Rop,
fabriekwerker, geboren te Antwerpen,
den 17 October 1911, wonende te Antwerpen, Steegsken, 7; 2° Hendrik-Maria-Jozef Maggelet, scheepsschilder, geboren te
Antwerpen, den 9 OCtober 1912, wonende
te Antwerpen, Prekerstraat, 49; 3° Martin Hoeben, geboren te Antwerpen, den
29 Augustus 1913, wonende te Antwerpen,
Kloosterstraat, 16, naar de correctioneele
rechtbank te Antwerpen verwezen werden, uit hoofde van te Antwerpen, kanton Antwerpen, op 26 Mei 1942, paging
tot diefstal met behulp van geweld of bedreigingen in een bewoond huis. of in zijri
aanhqorigheden, met twee der omRtandigheden vermeld ' in artikel 471 van hetStrafwetboek, met de omstandigheid,
voorzien bij artikel 473 van het Strafwetboek, dat het geweld of de bedreiging
aan de- genaamde · Maria Pelsers, hetzij
een ongeneesbaar schijnencle ziekte, hetzij een bestendige onbekwaamheid tot
persoonlijken arbeid, hetzij het verlies van
het volle gebruik van een orgaan, hetzij
een zware verminking heeft veroorzaakt,
en met cle omstandigheid, voorzien in
artikel 1 van de be:,;luit-wet van 13 Mei
1940, betreffende de verscherping cler bestraffing van sommige gedurep.de den tijd
van oorlog gepleegde feiten, dat de feiten
gepleegd werclen in oorlogstijd, zooals
deze 'omschreven is bij artikel 58 van de
wet van 15 Juni 1899, en dat deze feiten
begaan werden tijdens de verduistering
van de lichten, in de plaatsen waar die
verduistering door de bevoegde overheid
is bevolen;
Overv\'egencle dat door- vonnis van de
(2) Zie verbr., 6 Januari 1943 (A•·•·· ve1·b•·.,
1943, blz. 3; Bull. en PAsrc., 1943, I, 5). In het
onderhavig geval had de cor-rectioneele rechtbank te Antwerpen op 5 April 1944 een vonnis
ten grande geveld; ·de krijgsraad te Antwerpen heeft zijn . werkzaamheid hernomen den
22 September 1944 (ministerieel besluit van
19 September 1944).
·
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correctioneele rechtbank te Antwerpen
del. 5 April 1944, de beklaagden wegens
de feiten hierboven omschreven verwezen
werden ieder tot vijftien jaar dwangarbeid, solidairlijk tot de kosten van het
proces, met lijfsdwang voor ieder van
hen van drie maand, tot de verbeuring
der inbeslaggenomen matrakken als hebbende gediend tot het plegen van het feit
en eigendom zijnde van derden betichte,
en tot de solidaire veroordeeling van de
· drie beklaagden aan de burgerlijke partij Maria-Henrietta Pelsers, ten titel van
schadevergoeding en ten provisioneelen
titel, van cle som van 20.000 frank met de
gerechtelijke interesten en de kosten, met
lijfdwang van zes maand voor ieder der
betichten;
Overwegende dat, door arrest van
23 September 1944, het Hof van beroep te
Brussel, vacantiekamer, de correctioneele
rechtbank te Antwerpen onbevoegcl verklaard heeft om uitspraak te doen over
de feiten zooals ze omschreven en opgenomen zijn in de beschikking der raadkamer
van 28 Febrnari 1944; dat clit arrest in
overweging brengt dat de besluitwet van
13 Mei 1940, de vervanging der straffen
opgenomen in hoofdstuk I en afdeeling IV
van hoofdstuk III van titel IX van
boek II van het Strafwetboek en de bevoegdheid der militaire rechtsmacht voorziet enkel nopens cliefstallen, vernielingen
of beschadigingen van een andermans roerende goederen; dat de strafwetten beperkend clienen uitgelegd; dat ten Iaste van
beklaagden geen de minste betichting,
noch van vernieling, noch van beschadiging van een andermans roerende eigendommen werd ·gelegd; dat beklaagden beticht zijn, als mededaders, niet een cliefstal, doch slechts een poging tot cliefstal
gepleegd te hebben; dat dienvolgens de
besluitwet van 13 Mei 1940 niet toepasselijk was en dat het alclus de raadkamer
niet toegelaten was de beklaagden naar
·de correctioneele rechtbank te verwijzen
wegens de te hunnen laste gelegde misdaad;
Overwegencle dat de beschikking van de
raadkamer der rechtbank te Antwerpen
del. 28 Februari 1944 en het arrest van het
Hof van beroep te Brussel del. 23 September 1944, kracht van gewijsde bekomen
hebben en <j,at nit de strijcligheid van
deze beslissingen een negatief gescliil
over techtsmacht ontstaat, dat den loop
van het gerecht belemmert; dat er aanleiding bestaat tot .regeling van rechtsbied;
Overwegende dat artikel 1 van de besluitwet van 13 Mei 1940, luidens haar
bewoordingen, toepasselijk is op de inbreuken gestraft met de in cUt artikel opgesomde straffen en voorzien onder meer
bij hoofdstuk I, titel IX, van- het boek II
van het Strafwetboek ;

Overwegende clat de poging tot diefstal
met behulp van gewelcl of bedreigingen
in een bewoond huis of in zijn aanhoorigheclen, inbreuk wegens dewelke de betichten vervolgd worden, voorzien · is door
voormeld hoofdstuk, en beteugeld wordt
door een der straffen aangeduid in artikel 1 van de besluitwet van 13 Mei 1940;
Overwegende · da t de correctioneele
rechtbank en, in tweeden aanleg, het Hof
van beroep bevoegd waren om van het
feit kennis te nemen ;.
Om clie redenen, het Hof, het rechtsgebiecl regelende, vernietigt het arrest
van 23 September 1944; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel,
anders s:;tmengesteld; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op
de registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat meld~ng ervan zal gemaakt
worden op den kant der vernietigcle beslissing.
26 December 1944. -2° kamer. - T'oo·rzUter, H. Hodi.im, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Fm·slnrwever, H. De Wilde.
GeU,iklnidencle oonolnsie, H. Roger
Janssens cle Bisthoven, advocaat generaal.
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1° VOORZilTINING IN VERBRFJKING.
TERMIJN OM ZIOH TE VOORZIEN. -- Bl'RGERLI.JKE ZAKEN.

2o VOORZIENING IN VERBRFJKING.
VORM. 0NDEELBAAR GEDING -- VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK TEGEN EEN YAN
DE VERWEERDERS. NIET ONTVANKELIJK
TEGEN DE ANDERE VERWEERDERS.

1 o In 1mrgm·li,ilce za,T,;en wmYlt de 1'001'Ziening teuen een op tegenspra,a,k r1ewezen
a-rrest te lnnt te1· g1'iffie ingefliend wnnneer mee·r cla-n drie valle mnnnflen z·i.in
verst1·eken te 1·eTcenen va,n cle·Jt tlag va,n
de beteekening va,n het a,n·est (1). (Wet

van 25 l!~ebruari 1925, art. 1, 7 en 8.)
2o Wannee1·, in btwgerli,ike za,Tcen, het ye(1), Daar de wettelijke termijn van de voorziening verstreken was v66r de inwerkingtre ·
din.g van de beslnitwet nr 2 van 1 Mei 194-t
betreffende de schorsing van de verjaringen
en ontzeggingen van eisch in burgerlijke en
handelszaken (Belgisch Staatsblad van 5 September 1944, biz. 463) welke, zonder terugwerkende kracht, een einde heeft gesteld aan
de tijdelijke geldigheid van de besluiten van
4 October 1940 en van 26 November 1940, kon
de aanlegger artikel 2 van de voormelde besluitwet niet inroepen. Bovendien heeft hij
zich niet beroepen op artikel 6 van dezelfde
besluitwet en heeft hij dienvolgens de bij die
bepaling vereischte rechtvaardiging niet verstrekt.
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d·ing ondeelbaar is, bt·engt de niet-ont. vanlcelijlcheid van cle voorzien·ing jegens een van de verweerders met zich
de n-iet-ontvanlcelijlcheid van rle 1JOot·zien·ing get·icht tegen de andere verweet·ders (1).
(BELGISCHE STAAT, T. CALEN EN CONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 17 November 1943 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening, voor
zoover ze tegen de echtgenooten Calen'I'essens gericht is, volgens artikel 7 van
de wet cld. 25 Februari 1925, te laat wercl
ingecliend, en, bijgevolg, niet ontvankelijk is ; dat, inderdaad, de voorziening
ter griffie slechts op 6 Maart 1944 wercl
neergelegd, hetzij meer clan clrie volle
maanclen te rekenen van den clag waarop
het bestreden arrest door de gezegcle echtgenooten Calen-Tessens beteekencl wercl,
vermits deze beteekening op 30 November
1943 gedaan wercl ;
Overwegende dat de niet-ontvankelijkheicl van de voorziening jegens cleze_ verweerders de niet-ontvankelijkheicl meclebrengt van de voorziening jegens dP verweerster Emma-May Mutlow; clat, inclerclaacl, het gecling ondeelbaar is, claar het
voorwerp van de betwisting hierin bestond tusschen den aanlegger en de twee
verweersters, wegens den titel die cleze
laatsten cloen gelclen, den aarcl en het bedrag te bepalen van de gevorclerde schulcl
en cle wijze waarop de aanlegger zich
wettelijk van zijn schulcl kon bevrijden;
dat clergelijke twistvraag slechts. jegens
al de in'· het gecling tusschengekomen partijen voor beslissing vatbaar is ; ·
Om clie redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt den Belgischen
Staat tot de kosten alsook tot twee vergoeclingen van 150 frank, de eene jegens
de echtgenooten Cale1i-Tessens, en de
andere, jegens mevrouw Emma-May Mutlow.
28 December 1944. - 1" kamer. - Voot·zitter, H. Soenens, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggevwr, H. Lambinet.
Gelijlchtidencle concltts·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal. - Pleiter, H. Resteau.
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MIDDEL TOT. VERBREKING. -- BliRGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT DE SCHENDING INROEPT VAN ARTIKELEN 1341, 1347,
1348 EN 1353 VAN HET BURGERLIJK WET-

(1) Verbr._, 18 November
PASIC., 1944, I, 62).

1943

(Bull.

en

BOEK. MAG NIET VOOR DE EERSTE MAAL
WORDEN VOORGESTELD VOOR HET HOF VAN
VERBREKING.

Daat· de bepalingen van at·tilcelen :£341,
· 1347, 1348 en 1353 van het Bttrge?"lijlc
Wetboelc niet van openbare orde zijn,
lean de schending e-rvan niet 1:oor de
eet·ste mactl WMden ingeToepen voot· het
H of van vet·bt·elcing (2).
(D'AFFNAY.

T.

VENNOOTSCHAP

<< L'EQUERRE ll,)

ARREST.

Geiet op het bestreclen arrest ov 12 Februari 1942 gewezen door het Hof van
beroep te Luik ;
Over het eenig miclclel tot verbreking,
schending van artikelen 1341, 1347, 1348,
1349, 1353, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, doorclat het bestreclen arrest beslist
heeft clat het niet het gebruik is dat de
bouwkuncligen evenmin als de andere personen, die vrije beroepen uitoefenen, met
de particulieren akte opmaken betreffende de lastgevingen, werken en opdrachten waarmede cleze laatsten de eersten
belasten, clat het bewijs van de jegens
hen aangegane verplichtingen clus ontvankelijk is bij middel van vermoeclens zoncler beperking van waarcle, cloorclat het
arrest, zekere vermoeclens aannemende,
geoordeeld heeft clat de aangevoercle verplichtingen van de aanleggers gegroncl
waren en cleze laatsten veroorcleelcl heeft
om uan de verweerster de geeischte som
van 33.975 frank te betalen met de gerechtelijke interesten en de kosten, clan
wunneer, claar het ging over een verplichting op de aanleggers wegencle en meer
clan 1.500 frank beclragencle, het bewijs
ervan slechts kon gelevercl worden bij
een geschrift of, althans, bij een begin
van bewijs door geschrift, gesteuncl op
gewichtige, nuuwkeurige en overeenstemmende vermoedens :
Over de ontvankelijkheicl van de voorziening :
Overwegende clat het bestreden arrest
de veroorcleeling van de aanlegge.rs gesteuncl heeft op bewijsgronden wa arvan
de feitelijke waarcle, tusschen partijen,
v66r het Hof van beroep het voorwerp
van twist is geweest, zonder dat de aan- ,
leggers het voorcleel hebben ingeroepen
van artikelen 1341, 1347, 1348 of 1353 yan
het Burgerlijk W etboek ;
Overwegende dat, claar de bepalingen
van gezegde artikelen niet van openbnre
orde zijn, de schencling ervan niet voor
(2) Verbr., 14 December 1922 (Bull. e1~
PAsrc., 1923, I, 111); 1 Juli 1926 en 6 Januan
1927 (ibid., 1927, I, 37, 2', en 119, A, 6');
verbr. Fr .. 27 December 1932 (SrREY, 1933, 1,

108).
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de eerste maal v66r het ~Hof van verbreking kan ingeroepen worden ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens de verweerster.
28 December 1944. - 1° kamer. -- Vom·zUter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail. GeUjlclttidende concltts-ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat generaal.
- Pleiters, HH. Restean en Simont.
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IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN
YONNIS DAT DE ONTRUIMING VAN DEN HUUR~
DER BEVEELT. VERZET Y66R DEN VOORZIT~
TER VAN DE RECHTBANK. BESL1!IT VAN
18 NOVEMBER 1942. -MACHT VAN DEN VOOR~
ZITTEH.

Op het verzet ueclactn voor clen voo1·zitte1·
van cle 1·echtbanlc van ee1·sten aanleg
tegen een ·in lr,racht van uewijsde geqnan vonn:is clat cle ontPnhnhtg van rlen
h1Mt·nle1· beveelt, << lean ll cle- voorzUte1·
de ontntiming cloen scho1·sen en ttitS1waalc doen ovm· clen cltt'ltr en de voo1·waanlen van rle ve1·lenging; hij is er
n-iet toe qehou clen die schors·ing toe te
staa.n, zelfs dan wanneer het vonnis
waarteqen ve1·zet gestewncl is op- het
versi1·-i}7cen van clen hmwtijd. (Beslnit

van 18 November 1942, art. 18.)
(BUTERNE,

T.

CHEVALLIE.)-

ARR;EST.

Gelet op bet bestreden arrest, bevelschrift op 13 Febrnari 1943 genomen door
den beer voorzitter van de rechtbank van
eersten aanleg te Doornik;
Over het eenig _middel tot verbreking,
schencling van artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 16
en 18 van het beslnit van de secretarissengeneraal del. 18 November 1942, hondende
nitzonderingsbepalingen van tijdelijken
aarcl inzake lmnrovereenkomsten, geinterpreteerd en gewijzigd bij beslnit dd.
15 .Jnli 1943, schending van artikel 97 der
Grondwet, cloordat het bestreden bevelschrift aan den aanlegger in verbreking
de nienwe verlenging van huurovereenkomst, welke deze krachtens het beslnit
van 18 November 1942 aanvroeg, weigert
om de reden « dat de aanlegger van geen
nienwen toestand doet ' blijken die het
verleenen van een nieuwe verlenging zou
reclltvaardigen ll, dan wanneer de opzeg- ging krachteils welke het vonnis del.
23 September 1942 van den beer vreclerechter te Doornik (gewijzigd door het
bevelschrift dd. 26 December 1942) de
ontruiming van den aanlegger had bevo~

72len, uitsluitend gesteund was op het verstrijken van den hulU'tijd en, bijgevolg
luidens artikel 4 van het besluit dd:
18 November 1942, de verlenging moest
verleend worden zonder da t de. aanlegger
van een toestand moest doen blijken
waardoor het verleenen van een nieuwe
verlenging zou gerechtvaardigd zijn :
Overwegende clat nit het bestreclen bevelschrift en nit de aan de voorziening
toegevoegde stukken van de rechtspleging
blijkt, dat de vrederechter van het kanton Doornil,, bij het vonnis del. 2B September 1942, de lmurovereenkomst, nopens het door den aanlegger Buterne bewoond huis, heeft verbroken verklaard,
doch Buterne heeft toegelaten de gelluurde plaatsen te blijven bewonen tot
op 10 October 1942; dat het vonnis in
kracht van gewijsde was gegaan v66r het
inwerkingtreden van het besluit dd.
18 November 1942, houdende uitzonderingsbepalingen van tijdelijken aard inzake
huurovereenkomsten;
Dat Buterne, artikel 18 van gezegcl besluit inroepende, tegen het vonnis del.
23 September 1942 verzet heeft geclaan
v66r den voorzitter van de reehtbank
van eersten aanleg te Doornik zetelencle
in kortgeding, cUe, bij bevelschrift del.
26 December 1942, den aanlegger toeliet,
ten titel van verlenging van huurovereenkomst, de gehuurde plaatsen te bewonen tot 30 April 1943; dat de verweercler, op 30 Januari 1943, zijn verzet tegen
het vonnis van ontruiming hernieuwde en
een tweede verlenging van de hnurovereenkomst aanvroeg; dat het bestreden
bevelschrift, ditmaal, de vorclering niet
gegrond verklaarde, en den aanlegger er
van afwees;
Overwegende clat, zoo artikelen 4 en 6
van het beslnit del. 18 November 1942 den
vreclerechter, bi.i wien een verzoek tot
verlenging of vernieuwing van verlenging is aanhangig gemaakt, verplichten
die verlenging of die hernienwing toe te
staan wanneer de opzegging uitsluitend
gegrond is op het verstrijken van den
huurtijd, artikel 18 dezelfde verplichting
niet oplegt aan den voorzitter van de
rechtbank van eersten aanleg die in kortgecling nitspraak doet over het verzet tegen een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke heslissing;
Dat, inderdaad, luidens artikel 18, '' cle
voorzitter van cle rechtbank, ]Jij een voor
geen beroep vatbare beschikking, de ontruiming kan cloen schorsen en nitspraak
cloen over den duur en de voorwaarclen
van de verlenging overeenkomstig hetgeen voor den vreclerechter voorzieu is in
uitvoering van het besluit ll ;
Dat uit dezen tekst, en, inzonderheid,
uit het gebruik van het woord « kan ll
voigt clat, terwijl de verlenging, in de bij
artikelen 4 en 6 van het besluit voorziene
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omstancligheclen, door den vreclerechter
steecls als cl·usdwn·ig bestaat; het volmoet uitgesproken worden, die verlenging,
stctat clat op clit oogenblik cle opgewanneer het over een verzet teg·en een. in
brnchte znken ·IL'iet werden vrij gekracht van gewijscle gegaan vonnis gaat,
mnalct; clit is onder mee1· het gevnl
ter beoorcleeling blijft van den voorzitter
toannee1·, geen beslissing van. V1"ifmavan de. rechtbank van eersten aanleg die
lcing t·usschengelcomen zifncle, cle oper alclus vrij over kan beslissen;
lwenging we·rcl omgezet ·in OJJeisching (2).
Dat clus de rechter van het verzet, om
'
'
(BRITISH
AND FOREIGN MARINE INSURANCE EN
elk verzoek tot .nieuwe verlenging van de
CONSOORTEN,
T.
COMPAGNIE
BELUE
DES MINES,
hand te wijzen, kon steunen hierop clat de
MINERAlS ET AfETAUX.)
nieuwe verlenging niet gerechtvaarcligcl
was door den toestancl van den aanlegger,
ARREST.
claar, seclert het bevelschrift del. 26 December 1942, geen enkele nieuwe omstanGelet op het bestreden arrest op 21 Occligheicl was tusschengekomen;
tober 1942 gewezen door het Hof van beDat het bestreclen bevelschrift, door uit roep te Brussel ; ·
te spreken zooals het deed, de in het midOver het eerste micldel, eerste onderdel aangecluicle bepalingen niet geschon- dee! : schencling van artikelen 5 van de
den heeft;
wet del. 10 Mei 1940, 1, 2, 3 en 4 van het
Om cUe reclenen, het Hof verwerpt de besluit van de secretarissen-generaal van
voorziening ; veroorcleelt den aanlegger het ministerie van justitie en van het mitot de kosten en tot een vergoecling van 1listerie van verkeerswezen dd. 12 Augus150 frank.
tus 1942 houclencle schorsing cler termij2'l December 1944.- 1 6 kamer. - Voo1·- nen inznke zeevei·voer- en assurantie, clat
zUte·r, H. Soenens, raaclsheer waarnemencl het besluit geworden is van clezelfde sevoorzitter.- Ve1·slnggever, H. Louveaux. ' cretarissen-generaal clcl. 3 Maart 1943,
schencling van artikelen 1, 2 en 3 van clit
Gelijlcl-nidencle conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat laatste .besluit en schencling van artikegeneraal.
Pleiters, HH.. della Faille len 22G, 236 en 243 van de samengescha·
kelde wetten op de scheepvaart, boek II
cl'Huysse en Velclekens.
uitmakencle vim het Wetboek van koophanclel, doorclat het bestreden arrest beslist heeft clat het besluit c1d. 12 Augustus
1942, waarover het gaat, in de zaak niet
1 6 KAMER. - 4 Januari 1945.
van toepassing is en dat er bijgevolg aan1° SCHEEPVAART. - ZEEVERZEKEJUNGEN. leicling bestaat tot bekrachtiging van den
door de verweerster gedahen afstancl, en
- BESLUIT VAN 12 AUGUSTUS 1942. SCHORSING DER 'fERMIJNEN. - NIET VAN clit om de reclen dat de termijn waarvan
TOEPASSING OP DE TERMIJNEN DIE REEDS VER- het verstrijken de mogelijkheicl moet bieLIEPEN VOOR HET IN WERKING TREDEN VAN clen om afstancl te cloen, << in feite voorbij
HET BESLillT.
is, aan de partijen verworven is en clus
2° SCHEEPVAART. - ZEEVERZEKERINGEN, niet meer vatbaar voor eenige afschaf·
- AFSTAND UIT OORZAAK VAN OPBRENGING. fing Jl (wil in den tekst van het arrest
lezen : « schorsing ll en niet << afschaf- VOORWAAR-DEN.
fing ll) , dan wanneer zelfs de verloopen
1° De schoTs(ng vwn de te·nnijnen, voo·r- termijnen onder de toepassing van den bij
zien inznke zeevervoe·r- en -ve1·zeke- het besluit voorzienen maatreg·el vallen,
Tingen bij besluit van 12 Aug~tst~ts 1942,
derwijze clat de verzekercle den afstand
· is n·iet vnn toepnssing op de teTm·ijnen
niet meer kan doen noch de rechten vercUe verl-iepen v661' het ·in we1·Mng trevolgen welke er uit voortxloeien v66r
clen van clat besluit (1). (Besluit van
den dag waarop de schorsing ophouclt van
12 Augustus 19421 art. 1 en 3.)
krach t te zijn ; tweecle ondercleel : schen2° De opbren,qing doet onmiclclellijlc het cling van clezelfcle wets- en reglementsbe·recht ontstann tot atstand van de ve1·palingen, cloorclat het bestreclen arrest be.zekercle znlcen; cle termijn bepanld doo1·
slist heeft clat het besluit del. 12 Augustus
cwt-ikel 243 van de geordende wetten 011
1942 geen uitwerksel moet hebben ten bate
cle zeevaa1·t (1Vetboelc van lcoophandel_,
van de aanlegster in verbreking wat de
boelc II, titel VI) schonit enlcel de
schorsing van de termijnen en verhalen
·u'itoefening vwn aat 1·echt. Opdat, bij
betreft, om de reclen dat « geen enkele
het verst1·ijlcen van dien termijn, de atverhindering bestaat tegen het regelen
stand zou lcunnen geschieden, wordt er van het geschil door het feit cler onzeker__ n·iet vereischt dat de opb1·enging nog
heid aangaancle het lot cler lading en de
onmogelijkheicl met den vreemcle te
corresponcleeren ll en clat bijgevolg « de
(1) ·en (2) Sic verbr., 13 Januari 1944 (A1T.
rechtvaardiging van het besluit zich evenF 8'l'b1·., 1944, blz. 79; Bull. en PAsrc., 1944, I,
min toepast aan huidige zaak ll, - clan
153, en nota).
wanneer, zoo z1ilks de feitelijke omstan-

-74cligheid was, het hof er geen rekening
kon mede houden om de schorsing van de
termijnen van de hand te wijzen, tenzij
in de bewoordingen van artikel 1, alinea 2, van het besluit del. 12 Augustus
1942, bij het hof een verzoekschrift werd
ingecliend door de belanghebbencle partij,
verzoekschrift dat ter zake niet bestaat,
om te doen erkennen clat omtrent het lot
cler verzekercle zaken ontwfjfelbare tijcligen gegeven werden en om te doen beslissen dat de schorsing ophouclt van
kracht te zijn :
Overwegencle clat het bestreden arrest
van vroegeren datum is clan het besluit
van de secretarissen-generaal del. 3 Maart
1943, en het dus de bepalingen er van niet
heeft kunnen schenden;
Overwegencle, anderzijds, dat gezegd
besluit niet kan beschouwd worden als
een uitmakencle met dat van· 12 Augntus
1942 vermits het cUt laatste uitclrukkelijk
verklaart in te trekken;
Overwegende dat het hof van beroep
terech t b'eslist da t de bij artikel 1 van het
bes lui t cler secretarissen -generaal deL
12 Augustus 1942 voorziene schorsing cler
termijnen, niet van toepassing is op de
op clien datum reeds verloopen termijnen;
Overwegende dat de schorsing van een
termijn clie opgehouden heeft te bestaan
niet te begrijpen is;
Dat het midclel in zijn eerste onclerdeel
in rechte niet opgaat;
Overwegende clat het middel, in zijn
tweede onderdeel, een overboclige reden
van het arrest bestrijdt; dat het als clusdanig niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
Over het tweecle middel, eerste onclercleel : schencling van artikelen 1 en 3 van
de wet del. 11 Juni 1874 op de verzekeringen in 't algemeen, van artikelen 191, 201,
222, 226 en 244 der samengeschakelde wetten op de scheepvaart, hoek II uitmakende
van het vVetboek van koophandel, en
schending van artikel 97 der Grondwet,
cloordat het bestreden arrest aangenomen
beeft dat de afstand, in geval van opbrenging, een recht uitmaakt clat slechts
zal « verdwijnen indien de lwopwaar
vrijgemaakt wordt v66r het verloopen
van den wettelijken termijn of bedongen
termijn, gedurende welke het uitoefenen van den eisch tot afstancl geschorst
is ll, ic termijn, bestemd om aan den verzekeraar toe te laten de vrijmaking te
bekomen ll, en, om die reden, recht heeft
gedaan op den eisch van de verweerster
in verbreking, niettegenstaancle het feit
dat, v66r het verstrijken van den termijn
waarover het gaat, de koopwaar het voorwerp was geweest van een nieuwen maatregel, de. opeisching, zoodat het regime
waaroncler de koopwaar zich bevoncl niet
meer het regime was van de opbrenging'

(of van de aanhoucling) cloch een regime
van opeisching, dan wanneer de wettelijke of bij overeenkomst bepaalcle
termijn die de opbrenging beheerscht
bestemcl iS niet alleen om den verzekeraar
toe te laten pogingen te doen ten einde
de vrijmaking te bekomen, doch om te
weten te komen of de opbrenging (of aanhoucling) als dusclanig verlengcl wordt en
niet ophouclt inzonderheid door het overkomen van een nieuwen toestand cJie geen,
aanleicling geeft tot afstand; tweede onclerdeel: schending van dezelfde· gromlwettelijke en wettelijke bepalingen, doorclat
het bestreden arrest, - om be't recht op
afstand van de koopwaar, clie bet aanziet
als bet voorwerp uitgemaakt hebbende
van een opbrenging, aan te nemen en clit
niettegenstaancle het feit dat, v66r het
verstrijken van den termijn voor clen afstand voorzien, de opbrenging veranclercl
was geweest in opeisching, - beslist heeft
dat alleen het oorspronkelijk inzicht van
de inbeslagnemencle overheicl client in
acht genomen om te bepalen of de daad
van die overheid den afstancl rechtvaardigt, dan wanneer de afstancl slechts kan
geschieclen inclien het inzicht de verze·
kercle zaak onder het regime van de op·
brenging (of van de aanhoucling) te stellen behouclen worclt gedurencle den geheelen loov van den termijn of, althans, incHen clat regime bij het verstrijken van
den termijn nog op cle zaak woog; derde
onclercleel : schencling van clezelfcle grondwettelijke en wettelijke bepalingen, cloorclat het bestreclen arrest aangenomen
heeft clat de opeisching, die de betwiste
koovwaar treft, volgens clen geest van
artikel 243 client beschouwcl als een cc beslissing van voor goeden prijs verklaring
of verbeurdverklaring cUe den verzekercle
toelaat den eisch tot afstand uit te
oefenen zoncler het verstrijken af te
wachten van den opgelegden termijn ll; clan
wanneer de beslissing van voor goeclen
prijs verklaring en van verbeurdverklaring, bedoeld bij de laatste alinea van
artikel 243, slechts de beslissing is waarbij de opbrenging bekrachtigd wordt als
strenge maatregel of waarbij de aanhouding verandercl worclt in een gelijkaardigen strengen maatregel en niet een beslissing die een daarmede verschillend regime in de plaats stelt, regime dat van
alle streng karakter ontbloot is, zooals
dat van cle opeisching :
Overwegende clat het bestreclen arrest
vaststelt dat, bij het verstrijken van den
bij overeenkomst vastgestelclen termijn,
de inbeslaggenomen lading niet vrijgemaakt was, vermits geen beslissing van
vrijmaking was tusschengekomen, en dat
de lading niet teruggegeven wercl aan de
verzekerde vennootschap, noch ter beschik- '
king dezer was gestelcl geworden, doch,
integendeel, het voorwerp had uitgemaakt ·
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overheclen;
Overwegende dat het middel in zijn
eerste twee onderdeelen aan het bestreden arrest verwijt beslist te hebben dat
het recht op afstand bestoncl zoodra de
ramp plaats had en dat de verzekerde
niet moest bewijzen dat de inbeslagneming of de aanhouding door mogendheid
was blijven duren tot het verstrijken van
den opgelegden termijn;
Overwegencle clat de opbrenging geen
eenvoudige voorloopige berooving van bezit is, die gebeurlijk aanleicling geeft tot
afstancl, cloch dat zij, volgens de bewoorclingen van artikel 222 van het Wetboek
v.an koophandel, boek II, op zichzelf een
oorzaak van afstand is; clat zij, evenals
de andere gevallen van afstand, in gezegd
artikel opg·esomcl, werkt zonder voorbelloucl nocll voorwaarde, bellalve de vrijmaking van de koopwaar;
Overwegende dat, zoo llet recht op afstancl, clat ,ontstaat op den dag van de
opbrenging, niet kan uitgeoefencl worden
v66r het verstrijken van den wettelijken
of bij overeenkomst vastgestelclen termijn, dit alclus is, zooals artikel 244 het
aancluiclt, om clen verzekerde toe te laten
alles te cloen wat in zijn vermogen is om
het vrijmaken van de koopwaar te verkrijgen;
Dat artikel 243 geen voorwanrcle stelt
tot het ontstaan van het recht, cloch zich
beperkt tot het regelen van de uitoefening
er van;
Overwegende clat het inzicht van den
wetgever cluidelijker gemaakt worclt door
de laatste alinea van artikel 243, waarbij
cle nfstnncl toegelaten wordt zelfs v66r
het verstrijken van den termijn, wanneer
cle verzekercle clefinitief van het bezit beroofd wercl hetzij uit kracht van een beslissing van voor goeden prijs verklaring,
hetzij uit kracht van een -verbeurdverklaring;
Overweg·encle dat de door den rechter
nan de wet gegeven interpretatie aldus
steunt op het geheel van de bepalingen
betreffencle den afstand; dat zij overigens
in overeenstemming is met de verklaringen welke bij de besprekingen van clie
wetsbepalingen werden afgelegd;
Dat het middel in zijn eerste twee ondercleelen dus in rechte niet opgaat;
Overwegende dat net middel, in zijn
derde onderdeel, overboclige redenen van
het arrest bestrijdt; clat het aldus niet
ontvnnkelijk is ;
Over het derde, het vierde en het vijfde
middel :
Te weten, het dercle : schencling van
nrtikel 221 van de snmengeschakelde
wetten op de sclleepvanrt, boek II uitmakende van het W etboek van koophandel,
dootdat het bestredeu arrest, bij toepassing van gezegd artikel 221, aanneel)lt

clat, in het geval waarin er aanleiding bestaat tot afstnncl, het becling vervallen is
clat voorkomt in nrtikel 2 van de << voorwaarden oorlogsrisieo van 1 Februari
1938 ll, luidende als volgt : << Het ·is nochtans verstaan dat buiten de prijsmnking of
de inbeslagneming, de verzekeraars alleen
de sto:ffelijke schncle waarborgen die aan
de verzekerde koopwaren overkomt en
dat zij vrijgesteld zijn van de opslagkosten en van andere verblijfkosten,
alsook van' alle vergoedingen wegens vertraging· in het aankomen van cle koopwaren en van alle verschil van prijs welke
er uit kan voortvloeien, evenals van alle
schade en verlies voortkomencle uit het
verbocl van uitvoer of van invoer ll, clan
wanneer het bi.i artikel 221 der samengeschakelde wetten voorzien becling alleen
het becling is waarin de wil cler partijen
op elliptische wijze is uitgeclrukt door cle
woo1;clen << vrij van beschacligclheicl ll ('t is
te zeggen al wat slecllts een eenvouclige
averij is, bij tegenstelling van vermoecle of
bewezen zware ramp, clie aanleicling geeft
tot ·afstand) en geenszins de bedingen die
uit de verzekering zekere soorten van
averijen, welke ze bepalen, uitsluiten;
Het vierde : schending van artikelen 1101, 1134, 1165, 1315, 1317, 1319, 1320,
1322, 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, en schending van de bewijskracht
van de akten en overeenkomsten en van
artikel 97 der Grondwet. doordat het bestreclen arrest aanneemt dat de afstand
geschiedeu kon alhoewel het verzekeringscontract in de zaak de niet materieele
schade, buiten de prijsmaking of de inbeslagneming, uitsluit (art. 2 van de polis :
« Het is nochtans verstaan dat buiten de
prijsmaking of de inbeslagneming, de verzekeraars alleen de stoffelijke schacle
waarborgen die ann de verzekerde koopwaren overkomt ll), om de reclen clat de
opeisching « zelf slecllts een bijzoncler geval van inbeslagneming of aanhouding
is ll, - clan wunneer het inzicllt der pnrtijen, zoncler mogelijke dubbelzinnigheid
uitgeclrukt, was : de verplichting van de
verzekeraars slecllts nan te nemen (buiten
de prijsmaking waarvan llet . arrest beweert clat ze niet lleeft plaats gellnd) voor
llet geval van « inbeslagneming lJ, clit
woorcl een welbepaalcle beteekenis hebbende waar tegenover de beteekenis staat
van het woorcl « opeisclling ll, clit zoowel
in de juriclisclle taal als in de gewone taal
en de zakentaal, en niet voor het geval
van aanllouding;
Het vijfcle : schending van artikel 201
van de samengeordende wetten op de
scheepvaart, boek II uitmakende van het
W etboek van •koophandel, en schencling
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreclen arrest, bij overneming van de
beslissing waartegen hooger beroep, in algemeene bewoordingen aanneemt cla t << de

voorzitter. -

Ve1·slctggever, H. Waleffe.
Gel-ijkl·niclencle conclltsie, H. Raoul

opeisching door een oorlogvoerende partij
van vlottende koopwaren ter ibestemming
van een onzijdig land een oorlogsfeit
uitmaakt » en dus eEm oorlogsrisico, dan
wanneer clie omstandigheden niet van
· elien aard zijn dat zij, op zichzelf aileen,
het oorlogsrisico uitmaken zooals clit door
den wetgever beschouwd wordt :
Overwegende dat die micldelen overbodige redenen van het arrest bestrijden;
dat ze dus niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, . het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eischende
partijen tot de kosten alsook tot een vergoeding van 150 frank jegens de venveerster.
4 Januari 1945. - 1 6 kamer. - Voorzitter_, H.· Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter: - Verslntmever, H. de
Cocqueau des Mottes. - GeU,iklltidencle
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. - Pl., HH. Veldekens en Thiarcq.

Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal.

2e

8 Januari 1945.

KANI.mR. -

ONDERZOEK

IN

STRAFZAKEN.

0NWETTIGE HANDELING YAN EEN AGEN'l' MET
RECHTERLIJKE POLITIE BELAST. INBESLAGNEMING EN ONDERVRAGINGEN DIE HET GEYOLG
ZIJN VAN DIT ONWETTELIJK OPTREDEN.

Een ·inbeslnf!neming en ondervn~gingen
clie slechts het yevolf! z-ijn vnn het onwettelij k opt1·eclen vnn een ngent met
·rechterl-ijke polit·ie belnst, k-unnen wettel-i,ik tot ff'I"O/Ul niet rlienen vnn een ve·r·volging of een vemonleel!ing ten opzichte
vwn het slnchtoffe-r cleze-r onwettige hnnrlel·ing (2).
(WERNY.)
ARREST.

2e

KAM.mR. -

8 Januari 1945.

VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN. W AARTEGEN JI,IEN ZIOH KAN
YOORZIEN. STRAFZAKEN. ARREST DAT
DE INOBSERVA~l'iESTELLING WEIGERT.- VOORZIENING VOOR -HET EINDARREST. NmT-ON'l'YANKELI.JKHEID.

Ts n·iet ontvnn lceU.ik de vuM het eindn·JTest ingestelcle voorz·ien·ing in vel·brek·inrJ, tegen een nn·est elM cle inobsel·vntiestellinf! vnn den betichte weif!e·rt in
cle psychintrische nfcleeling vnn een
.stmfinstell-ing (1).
(NOOTS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 24 .Januari 1944 gewezen door het Hof van bee
roep te Brufisel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bestreden arrest
enkel weigert de inobservatiestelling te
b~velen van c~en aanlegger in de psycpiatnsche afdeelmg van eene strafinstellmg;
?at het ~rrest dus _geen eindbeslissing is
m den zm van arbkel 416 van het Wetboek .van Stra~vordering en 'dat de v66r
het emda~:·es~ mgestelde vo.orziening niet
ontvank.ehJk 1s;
Om. ell~ ~·~denen, het Hof verwerpt de
voor.zwmng, kosten ten laste van den
aanlegger.
8 Januari 1945.
2e kamer. _ v 001 ._
zitter, H. Hodi.lm, raadsheer waarnemencr
(1) Verbr., 13 Januari '194.3 (Bttll. en PASIC.,
1943, I, 16).

Gelet op het bestreden an;est op 10 Juli
1944 gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
· Over het eerste middel, schending van
artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering, doordat de politie, gebruik makende van een uitdagingsagent, de betichte overgehaald heeft tot het aankoopen van een zekere hoeveelheid .ravitailleeringszegels, om ze aan gezegden agent
te bezorgen :
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat de aanlegster bei:nvloed
werd door een afgevaardigde van de politie, die in verstandhouding met deze
· laatste handelde, om op 14 Juli 1943 een
misdrijf te begaan tegen het besluit van
de secretarissen-generaal der ministeries
del. 11 December 1942 ;
Dat het bestreclen arrest terecht besli:st
clat dergelijke weclerrechtelijke da:J.d geen
recl1tstreeksch of onrechtstreeksch gevolg ten laste van de aanlegster kan hebben·
o~·erwegende dat het arrest daarna
vaststelt dat, terwijl de afgevaardigde
van de politie deze wederrechtelijke daad
beging, de volitie, op een overeengekomen
teeken in den winkel van de aanlegster
binnen~lrong en daar een belangrijke
hoeveelheid zegels in beslag nam, e1i dat
de aanlegster, tijdens gezegde inbeslagJneming, erkende « dat zij ~ich sea.ert ~e
Yen maandmet den handel m zegels bezlghield >>, daaraan toevoegend « dat zij wel
vermoedde dat het hetzij valsche zegels

·I

I

I

· (2) Sic Yerbr., 10• December 1923 (Bull. en
PAsrc., 1924, I, 66). en 6 Maart 1944 (A,.,..
Verb1·., 1944, biz. 113; Bull.. en PASIC., 1944,
I, 237).
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hetzij echte, doch g·estolen zegels waren n;
Dat, bijgevolg, het arrest de aanlegster
veroordeelt wegens een misdrijf tegen het
besluit dd. 11 December 1942, dat in 1943
v66r 14 Juli van dat jaar gepleegd werd;
Overwegende dat de daad, die een overheidsagent slechts vaststelt clank zij een
onwettig·e handeling, niet wettelijk is vastgesteld; dat in dergelijk geval de vervol·
ging nietig is ;
Overwegende dat, in de zaak, de inbeslagneming evenals de ondervraging door
de politie gevolgen zijn van het onwettelijk optreclen dezer; dat inbeslagneming
en ondervragingeu geclaan werden ten gevolge van de scene van aanzetting ;
Overwegende, aldus, dat wat de politie
door de inbeslagneming of in den loop
dezer heeft vastgesteld niet wettelijk tot
grond van een vervolging of een veroordeeling kan dienen ;
Dat de door het arrest ingeroepen redenen het beschikkend gedeelte niet
rechtvaardigen; Om die redenen, en zoncler clat het
tweede middel client onclerzocht, het Hof
verbreekt het bestreden arrest; beveelt
·- dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Luik, en dat melding er van
zal gemaakt worden 011 den kant van de
vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel; kosten ten laste van den Staat.
8 .Januari 1945. - 26 kamer. - VOO!'zitter, H. Hodi1m, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de Oocquean des Mottes. - GeUjklniclendc con-·
Cl!tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat generaal. '"'

ze
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8 Januari 1945.

1° BOOGER BEROEP. 0NREGl~Lli£ATIGE

STRAFZAKEN.

SAMENS'f,ELLING

VAN

Dl£

REOH1'BANK. - Tor ZIOII 'rREKKEN VAN DE
ZAAIC DOOR HE1' Hore. VAN BEROEP OVEREENKOMS1'IG AR1'IKEL 215 VAN HE1' WE1'B0EK
VAN S1'HAFVORDERING. - WE'fl'ELI.JKHEID.
zo MIDDELEN TOT VERBREKING. S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL DAAHUI1' GENOMEN
DA1' EEN DOOR. EEN IN1'ERPRE1'A1'IEVE WET
NIE1'IG VEHICLAARD BESLUI1' GESOHONDEN
WERD. - l'\iiDDEL NIE1' ON1'VANKELIJK.
1 o Wannee1· cle correctioneele rechtbanlc,
clie het vonnis waartegen beroep gevelcl
heeft, onregelmatig was samengesteld,
trckt het hof vnn berocv cle z·aa./c tot
zich ove1·eenlcomstig nrtikel 215 vnn het
Wetboelc van Strctfvordering.
2° De schencling van een cloo1· een inte!·pretntieve wet nieti.g verklitnrcl beslnit

lcnn niet tot grondslng cUenen vnn ec11
eisch tot verb!"eking (1).

(MOYSON.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 13 J uli
1944 door het Hof van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 179, 199, 213 en 214 van het Wethoek van Strafvordering, cloordat de bestreden beslissing, alhoewel ze erkent dat
de eerste rechter onbevoegd was, en, bijge- ·
volg, zonder jurisdictie, cle zaak nochtans
tot zich trekt in schencling van de aangeduide wetsbepalingen :
Overwegende chit het bestreden arrest,
in strijd met wat het micldel.beweert, niet
beslist clat de eerste rechter onbevoegd
was; clat het vaststelt dat de kamer van
de correctioneele rechtbank, cUe het vonnis n q!to gewezen heeft, niet overeenkomstig de wet samengesteld was, en clat het
arrest dus, terecht, artikel 215 van het
W etboek · van Strafvorclering heeft toegepast;
Over het tweecle micldeL schencling van
artikel 12 van het besluit van cle secretari,;sen - generaal cler ministeries del.
29 .Juni 1942 houdende instelling van een
aclministratieve procedure :
Overwegencle dat het besluit del. 29 Juni
1942, bij de besluitwet del. 1 Mei 1944 en
artikel 1, litt. A, 13°, en B, van de besluitwet del. 5 Mei 1944, interpreteerencle
wetsbepalingen, nietig verklaard is;
Dnt de aang·evoercle schencling van dergelijk besluit niet tot gronclslag kan clienen van een eisch tot verbreking ;
Overwegencle dat, voor 't overige, de bestreden beslissing wercl geveld op een
rechtspleging waarin de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat cle
uitgesprol~:en veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt cle
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
R Januari 1945. - 2e kamer. - VooTzitter, H. Hodilm, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve!·slng,qeve!·, H. Fontaine.
GeUjkllt.idemle conalnsie, H. Raoul
Hayoit de Termicoill't, eerste aclvocaat
generaal.

te
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18 Januari 1945.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. BESLUI1'EN BEWEHENDE DA1' EEN PAOH1' VER(1) Verbr., 20 November 1944 (A, ..,.. Ye·rbr.,
1945, blz. 41; Bull. en l'Asrc., 1945, I, 49).
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AAN EEN DOOR DEN VERPACHTER GEGEVJ';N OPZEG ZONDER DE BESLUITEN TE BEANTWOORDEN. VONNIS NIET 1\>IET REDENEN OMKLEED,

Is niet wetteUjlc rnet reclenen ornkleecl het
vonnis elM gevolg toekent ctan clen cloor
den verpcwhte·r vctn een lctncleigenclorn
r1egeven opzeg, zoncle·r cle beslttiten te
becmtwoonlen, wacwbi:i cle pctchte1· cle
pcwht ve'l'lengcl verlclactnle en beweenle
rlnt cle ve·rpcwhter zich n,iet ·in cle noorl'ige voo1··wactnlen bevoncl om zich tegen
rle ve'l'len ging te ve1·zetten.
(MEIRESONNE, T. DE MUYNCK.)
ARREST •.

gelmatig voorgelegde besluiten ingeroepen,
moet antwoorden :
Over het tweede ondercleel van het .
micldel :
Overwegencle dat uit de door den aanlegger voorgelegde stukken blijkt clat
deze in regelmatig neergelegcle conclusie
inriep dat << artikel 2, 6°, van het besluit
(van 26 November 1940) voorziet dat, in
gentl nm eerste ingebruikneming, de verpachter zich slechts tegen de verlenging
Yltn de pachtovereenkomst kan verzetten
wanneer hij- zich in een geschreven pachtbrief het rerht tot verbreking voor ·eigen
gebruik heeft voorbehouden ll ;
Overwegencle dat het bestreden vonnis
dat mid del niet. beantwoord heeft;
Dat het clus niet gemotiveerd is, en
artikel 97 cler Grondwet gescho)lclen
heeft;
Om die reclenen, het Hof verbreekt llet
bestreclen vonnis; beveelt clat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de Rechtbank van eersten
aanleg te Gent en clat melding er van zal
gemaakt worden op den kant cler vernietigcle beslissing ; verwijst de zaak naar de
Hechtbank van eersten aanleg te Denclermonde, zetelende in ·graad van hooger beroep ; veroorcleelt den verweercler tot de
kosten.
18 Januari 1945. - 1• kamer. - Voo1'zUter, H. Soenens, raaclsheer waarnemencl voorzitter.- Verslaggevm·, H. Wouters.- Gelijlcluiclencle conclttsie, H. Haoul
Ha:voit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Ple1te1·, H. Struye.

Gelet op het bestreden vonnis op 14 October 1943 gewezen door de Rechtbank van
eersten aanleg te Gent, zetelencle in graad
van hooger beroep;
Over het eenig miclclel. schencling van
artikelen 1 en 2, clit laatste vooral in zijn
zescle lid, van het besluit van 26 November 1940, betreffende de landpachten, van
artikel 1774 van het Burgerlijk Wetboek
en van artikel 97 van de Grondwet: eerste
tak : doordat het bestreden vonnis, na impliciet cloch cluidelijk vastgesteld te hebben clat verweercler in verbreking, ver-.
pachter van het kwestieuze goed, zich in
een geschreven pachtbrief het recht tot
verbreking voor eigen gebruik niet had
voorbehouclen, gevolg toegekend heeft aan
een· opzeg door verweerder aan eiscliel'
gegeven in dato 13 December 1940, betreffende een landeigenclom waarvan de eerste
ingebruilmeming in loo11 was op dat tijclstip sinds het jaar 1933 voor de landerijen
1'' KAMER. - 18 Januari 1945.
en 1934 voor moestuin en gebouwen, en om
reden dat de vervachter in den opzeg VERANTWOORDELTJKHEID BUITEN
verklaarcl had da t llij het go eel zelf in
OVEHEENKOMST ONTSTAAN.
gebruik wou nemen clan wanneer de lancl0NTSPORING VAN EEN TREIN VAN DE RUURTpachten, welke een eerste ingebruikne~
SPOORWEGEN. SCHADE AAN EEN REIZIGER
ming uitmaken op het oogenblik cler inBEROKKEND. -- VORDERING TOT SCIIADEYERwerkingtrecling van het besluit van
GOEDING OP ARTIKELS 1383 EN 1384 YAN IIET
26 November 1940 blijven voortcluren onBUR.GERLIJK WETBOEK GESTEUND. ~ BEclanks de verpachter zijn hoeve zelf wil
WIJS DAT DOOR HET SLACHTOFFER 1\IOET GELEuitbaten, tenzij ingeval hi.i zich zelf
VERD WORDEN.
in een geschreven lmurceel deze mogelijkheicl van opzeg voorbehouclen heeft ; en De ·re-iz'ige1· (lie vnn cle ont81J01"ing vwn een
trein va.n lle lmnrtspoorwegen slachtwanneer het uit de stukken van de proceoffer is geweest, lean in rechte van clen
duur blijkt clat zulks in cns·u niet het genitlmter, OZJ groncl vcm artilcels 1383
val was ; tweecle tak : minstens cloordat
o.t 1384 vnn het Bttrgerlijlc Wetboelc
het bestreclen vonnis de besluiten niet belwrstel van rle scharle bekomen.
{feen
antwoorcl .heeft waarbij eischer zich bedoor OZJ het .feit van cle onts1Jo1"in[J
riep op artikel 2, zestle lid, van bovenvera.lleen beroep te cloen,· hij moet bewijmelcl besluit, in zooverre het voorziet clat,
.zen ant cle gebetwcle onts1Joring vnn clien
in geval van eerste ingebruikneming, de
cta.nl is clat zij voor clen ~titb(tter cle
verpachter zich slechts tegen de verlennnnspntlceli.i lcheicl mecleb1·engt voorzien
ging van de pacht kan verzetten wancloo·r vennelcle wetsbepctlinrJen (1).
neer hij zich in een geschreven pachtbrief
het recht tot verbreking voor eigen gebruik
heeft voorbehouden, dan wanneer elk
(1) Het arrest stipt aan dat de vordering
vonnis, om wettelijk gemotiveercl te zijn, van het slachtoffer niet op een vervoeroverop al de micldelen door de partijen in re- eenkomst gesteund was.
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79(N. V. BELGISCHE BUURTSPOORWEGEN,
T. J. VAN RANSBEECK.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 21 December 1942 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Over de beide middelen in hun geheel,
te weten, het eerste micldel : schending
van artikel 97 der Grondwet, eerste vertakking : doordat het Hof van beroep te
Brussel, na, eenei·zijds, een zeker aantal
gevallen in aanmerking genomen te hebben, welke de verantwoordelijkheicl van
aanlegster zonden teweeggebracht hebben,
en na, anderzijds, beslist te hebben clat
aanlegster in verbreking in haar hoedanigheicl van beheerster en nitbaatster van
een vervoerdienst, immer verantwoordelijk is voor de gevolgen voan e~n ongeval,
tenzij zij de overmacht of heirkracht, of.
een oorzaak die haar v'reemd is, of cle
font van het slachtoffer, bewijze, aan
haar beslissing redenen gegeven heeft
welke. voor verschillende interpretaties
vatbaar zijn, waarvan ieder zeer verschillende gevolgen moet medebrengen; doordat ten gevolge van deze onzekerheid nopens de meening van de opstellers van het
bestreden arrest, het Hof zich in de onmogelijkheid bevindt zijn toezicht nit te
oefenen; tweede vertakking : doordat het
Hof van beroep te Brnssel, door in zijn redenen aan te halen dat drie beschikkingen
van het Bnrgerlijk Wetboek (art. 1384,
al. 1, 1383 en 1384) volgens cle omstancligheden op het geschil knnnen toegepast
worden, en door aanlegster in verbreking
verantwoordelijk te verklaren voor de gevolgen van het kwestienze ongeval zonder aan te duiden uit hoofde van welke
clezer beschikkingen, het Hof in de Ollillogelijkheid stelt, zijn toezicht uit te oefenen nopens de goede toepassing der wet
vermits het arrest niet te kennen geeft
welke wet het heeft toegepast; doordat
deze onzekerheid nopens de toegepaste
wetsbeschikking gelijkstaat met een gebrek aan redenen ;
Ret tweecle middel, schencling van artikels 1315, 1350, 1352, 1370, 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk W etboek, doorrlat het bestreden arrest, om beslist te
hebben dat het, in de zaak, over de toepassing ging· hetzij van artikel 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, hetzij van artikel 1384, betreffende de verantwoordelijkheid wegens de daad cler personen
voor wie men moet instaan of van de
zaken clie men onder zijn bewaking heeft,
verklaart dat eischeres in verbreking verantwoordelijk is voor de schade aan verweerster berokkend, zonder voorafgaandelijk aan deze bevolen te hebben te bewijzen, of zelf te hebben vastgesteld ten
laste van de eischeres, het bestaan van

een fout, van een onvoorzichtigheid of
van een nalatigheid, integendeel bevestigend dat eischeres verantwuordelijk vermoed wordt voor elk ongeval dat in haar
uitbating overkomt, tenzij zij het bestaan van een overmacht, een heirkracht,
of een oorzaak die haar vreemd is, bewijst, dan wanneer artikel 1383 en 1384
in niets afwijken van het grondbeginsel
i11Zake het bewijs, gehnldigd bij artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
waarnit volgt dat een verantwoorclelijkheid voor de daad van de personen voor
wie men moet instaan, of van de zaken
die men onder zijn bewaking heeft, enkel
kan bestaan voor zooverre cliegene clie de
nitvoering van deze verplichting eischt,
het bewJjs levert dat het schadelijk feit
reclltstreeks verourzaakt werd door een
fout van den ter vergoecling gedaagden
versoon :
Overwegende dat, wat de feiten der
zaak betreft, llet bestreden arrest zich
beperkt bij cle vaststelling dat de schade,
waarvan de vergoecling gevorderd wordt
bij toepassing van artikelen 1383 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek (claar de
vordering up grond van de vervoerovereenkomst verjaard is), het gevolg is van
de ontsporing van het voertnig van de
bunrtspoorwegen waarin het slachtoffer
had plaats genomen;
Dat de rechter de veroordeeling van de
eischencle maatschappij up deze vaststelling alleen stennt, dat « nit den aard zelf
van de ontsporing va'n een trein het gevolg nooclzakelijk moet getrokken worclen dat de aansprakelijkheid er van ligt
up den beheerder of exploitant van het
spoor, zij het dat het spoor zelf en aankleven of het vervoermiddel gebreken
vertonen (art. 1384, al. 1), zij het dat cle
geleider van den trein of de beambten in
clienst een font hebben begaan, waarvoor
hij moet verantwoorden (art. 1383 en
1384), zij het dat het beheer het verkeer
011 de baan, het signaalsysteem of het bebeer over de exploitatie verkeerd heeft ingericht; dat de exploitant van zijn verantwoordelijkheid slechts kan worclen
vrijgesteld, wanneer hij bewijst dat het
ongeval gebem'de door overmacht of heirkracht of cloor een oorzaak clie hem
vreemd is en die hij niet kon voorzien,
en, namelijk, door een feit waarvoor het
slachtoffer moet verantwoorderr; dat, in
casu., de buurtspoorwegen geen enkele
omstandigheid aanwijzen die van aard
zon zijn hun bevrijding vast te leggen ... )) ;
Dat de rechter dns niet in de bijzontlere omstancligheden van de ontsporing
waarover het gaat het bewijs van de font
van de aanlegster beweert te vinden; dat
hij dit bewijs afleidt nit een algemeen en
abstract principe lnidens welk elke outsporing van een trein altijd en nooclzakelijk, in hoofde van den vervoercler, het
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bestaan van een font onderstelt, waarvan het, bijgevolg; overbodig is den juisten aard na te gaan en de bestanddeelen
te bepalen ;
·
Overwegencle clat wie ook zich voor het
gerecht op een recht wil beroepen, moet
bewijzen clat de feiten, waarop hij zijn
vorclering steunt, binnen het kader vallen
van de wetteksten, waarvan llij de toepassing eischt; clat ter zake, het enkele
door het arrest vastgesteld feit, te weten,
de ontsporing van den trein, niet toelaat
de ooTzaak er van te ontwaren,. noch, bijgevolg, na te gaan of het van dien aarcl
is dat het wel voor de eischencle maatschappij een rechtstreeksche aansprakelijkheid (art. 1383) meclebrengt, of een
onrechtstreeksche aansprakelijkheicl wegens de daad van de aangestelden of
wegens de zaken die zij onder haar bewaking heeft (art. 1384);
Dat, bijgevolg, het arrest de in de middelen bedbelde wetsbepalingen heeft geschonden;
'
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreclen arrest; beveelt clat het onclerhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van het Hof van beroep
te Brussel, en dat melding er van zal gemaakt worden op den· kant van de vernietigcle beslissing; verwijst de verweerders in de kosten; verzendt de zaak naar
het Hof van beroep te Gent.
18 Jannari 1945. - 1c kamer. - Voorzitte·r, H. Soenens, raaclsheer waarriemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Wouters. - Gelijlclu,idende concl~tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal. - Pleiters, HH. Collette en
della Faille cl'Huysse.

Over het eenig mitldel tot verbreking,
schenc1ing \'an artikel 97 der Gronclwet
tlaar de uitgesproken verbeurdverklaring,
niet gemotiveerd is :
Overwegencle clat de aanlegger veroorcleelcl wercl wegens overtrecling van artikelen 1 en 4 van het besluit del. 16 Augustus 1941;
Overwegencle dat, wat aangaat de verbeurclverklaring, het bestreclen vonnis er
zich bij beperkt de verbeurclverklaring
uit te spreken van de inbeslaggenomen
rogge en roggemeel of van de opbrengst
er van, zoncler vast te stellen dat de vom·waarclen door artikelen 42 van het Strnfwetboek en 4 van het besluit del. 16 Augustus 1941 voorzien, voorhanclen waren;
Dat het miclclel clus gegrond is ;
·
En overwegende, voor het overige, dat
de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en clat de uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die reclenen, het Hof verbreekt het
bestreclen vonnis, doch slechts voor zoover het de verbeurclverklaring uitspreekt;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat O!lderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van de
Oorrectioneele Rechtbank te Hasselt en
dat melding ervan zal gemaakt worden op·
den kant van de gecleeltelijk vernietigtle
beslissing ; kosten te dragen door den
Staat; verwijst de zaak alclus bepaald
naar de Oorrectioneele Rechtbank te Tongeren.
22 Januari 1945. - 2<' kamer. - Voo·rzitte1·, H. Hocllim, raRclsheer waarnemend
voorzitter. - Versluggever, H. De Wilde.
GelijlcZltidende conclttSie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal.
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STRAF. - VERBEURDVERKLARING. - WETTELIJKE VOORWAARDEN N!E1' VASTGESTELD. VERBREKING.
De verbennlve·rklaring 1vonlt onwetteli.flc
uitgesp1-olcen, wannee1· het voorhanden
zijn van cle voonvaarden, waa1·van de
toepassing
clezer
straf
afhanlcelijlc
u.'ordt gemaalct, niet 1v 0nlt vustgesteld (1).

(MARIS.)
··.·ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 11 J uni
1943 gewezen door de correctioneele rechtbank te Hasselt ;

·

(1) Verbr., 3 September 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 330) en 27 Maart 1944 (A'"'· Verbr.,
1944, biz. 129; Bull. en PAsiC., 1944, I, 273
e1i nota).
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HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHRESTEN. - STRAFZAKEN. - VEROORDEELING WEGENS INBREUK OP A.RTIKEL 37$)
VAN HET STRAFWETllOEK. - ARREST DAT
DE BIJ ALINEA 2 VAN ARTIKEL 382 VAN HET
STRA~'WE'l'BOEK VOORZIEJ\'E ONTZETTING UI'l'SPREEKT. - GEBREK AAN VASTSTELLING DA'l'
DE SOHULDIGE DE VADER OF DE MOEDER VAN
HET SLAOHTOFFER IS. - ARREST NIET WET'l'ELIJK MET REDENEN OMKLEED.
Is niet met 1·ecZenen omlcleed het ur1·est
dat ten luste vwn den cletder vwn een
inb?'e~tlc OJl urtikel 379 van het Stntfwetboelc de ontzetting vun de rechten
en voo1·deelen bij ulinea 2 vun - nrti'"e/, 382 vnn cUtzelfcle wetboek voo1·zien,
nitsp·reelct, zoncle?' vnst te stellen dett
de schltlclige de va.cler of de moeder is
um het slnchtotter.

.I
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81(DE CLERCK.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op
5 Maart 1944 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Over de veroordeeling uitgesproken wegens de betichtingen B, 0 en D :
Overwegende dat cle substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingeii overeenkomstig de wet zijn ;
Over de veroordeeling uitgesproken wegens de betichting A :
N opens het middel gesteund op de
schencling van artikelen 97 der Grondwet,
382 van het Strafwetboek en 1 der wet
van 26 Mei 1914, daar het arrest niet vaststelt dat de aanlegster de moeder was van
het slachtoffer en desondanks de ontzetting voorzien bij de tweede alinea van
artikel 382 van het Strafwetboek uitspreekt :
Overwegende dat de aa'nlegster vervolgd werd om : te Brugge en elders in
het arrondissement, in 1942 en 1943, een
aanslag tegen de zeden te hebben gepleegd
door de ontucht, bederf of prostitutie van
Laura Debreyne, geboren op 18 Januari
1925, wier staat van minderjarigheid
haar bekend was, aan te hitsen, ze te.bevorderen of te begunstigen, ten einde
eens anders driften te voldoen;
Overwegende dat de aanlegster nit clien
hoofde verwezen werd : 1° tot een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete
van 500 frank verhoogd met de wettelijke
opdeciemen, of een vervangende gevangenis van een maand; .2° tot ontzetting,
gedurende vijf jaar, der rechten voorzien
bij artikel 31 van het Strafwetboek ; 3° de
ontzetting van de rechten en voordeelen
haar toegestaan op den persoon en de
goecleren van het kind, Laura Debreyne,
door het Burgerlijk Wetboek, boek I, titel IX, «Van de vaderlijke macht ll;
Overwegende clat de ontzetting van
rechten en voordeelen voorzien bij de
tweede alinea van het artikel 382 van het
Strafwetboek gewijzig<'l door artikel 1
der wet van 26 Mei 1914, enkel kan uitgesproken worden indien .de schttldige de
vader of de moeder van het kind is ;
Dat het arrest niet vaststelt dat de aanlegster de moeder van het kind Laura Debreyne is;
Overwegende aldus · dat het middel gegrond is;
Eln overwegende voor het overige dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof :verbreekt het
bestreden arrest in zoover het ten laste
VERBR., 1945. - 4

van de aanlegster cle ontzetting voorzien
bij de tweede alinea van het artikel 382
van het Strafwetboek heeft nitgesproken;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat het onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Gent en cla t
melding er van zal gemaakt worden op
den kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing ; kosten te dragen door den Staat ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel om over de ontzetting van
de rechten en voorcleelen der vaderlijke
macht te statueeren.
22 Januari 1945. - 2<' kamer. - Vom·zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. De "Vilde.
- Gelijkluidende conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat generaal.
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MIDDEJL TOT VEJRBREJKING. -

STRAF-

ZAKEN. MIDDEL NIET TEGEN RET BESTREDEN ARREST GERIOHT, DOOR TEGEN RET VONNIB «A QUO ll. MIDDEL NIET ON'fVANKELIJK,

Is niet ontvankelij lc het middel, tot staving van een voo1·zieninrt te,qen het
nrrest van het hof vnn be1:oep voo·rgeMacht, dat slechts tegen het vonnis
a quo gericht is.
(VAN CRAENENBROECK.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 5 Mei
1944 gewezen floor het Hof van beroep te
Brussel;
Nopens de voorziening door Jan De
Belder ingesteld :
Over het eenig middel tot verbreking,
schencling van artikelen 71 van het Strafwetboek en 97 der Grondwet, aan!Jlgger
gehandeld hebbende in noodtoestand :
Overwegende dat het bestreden arrest
er zich bij beperkt, het beroep van aanlegger niet ontvankelijli: te verklaren;
Dat het middel op de beslissing van den
eersten rechter slaat, maar dat aanlegger
zich tegen dit vonnis niet in verbreking
heeft voorzien ;
Dat het middel aldus niet ontvankelijk
is;
Eln overwegende wat aangaat de voorziening der beide aanleggers, dat de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst ieder aanlegger tot
cle helft der kosten.
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22 Janua~·i 1945. - 2° kamer. - Voo·rzitter, H. Hodi1m, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilcle.
GeUjlcl!ticlencle conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG. - STRAFZAKEN. - J\1ISDRI.JF VOORZIEN niJ DE BERLUITWET VAN 13 Mlcl 1940. - BESLISfliNG TEN GRONDJ<; YAN DE GEWONE RECHTS~IACHT VAN WIJZEN VOOH HE'!' HERNEA-IEN VAN
HUN WERKZAAMHEID DOOR DE MILITAIRE
RECHTSMACHTEN. - GEWONE RECHTSMACHT
BLIJFT BEYOEGD NIETTEGENSTAANDE HET HERNEJ.IEN DEZEH WERKZAAMHEID.
Wannee·r de uewone 1·echtsmacht vcm w·ijzen, v661· het he1·1wmen van hun werkznnmlwicl clam· cle mil·itwi1·e rechtsmctchten, een. besUsS'inu ten u·roncle heett uewezen ove·r een vervolu·inu cUe tot cle be'IJoeuclheid deze·r- 1·echtsmcwhten behoo1·t,
nnmeli.ilc een ve·rvoluing weuens een bij
rle 1Jesl·u.Uwet 1Jwn 13 .Mei 1940 voo·rzien
misdrijf, 1Jlijft z·i.i bevoegcl om van cle
znctlc lcennis te nemen, nietteuenstnande
het hernemen van htm werlcznctmlwid
cloo1· cle militni1·e rechtsmachten (1).

(Stilzwijgende beslissing; besluitwet
van 18 september 1944, art. 1.)
(PROCUHEUH GENEHAAL TE GENT,
T. VERSTRAETEN.)
ARHEST.
Gelet op het verzoekschrift van den
Heer procureur generaal bij het Hof van
beroep te Gent del. 14 November 1944;
Overwegende dat de verweerders op
4 Juli 1944 door de Raadkamer der Rechtbank van eersten aanleg te Brugge naar
de correctl.oneele rechtbank . werden verwezen; op grond van artikelen 1 en 2 van
de besluitwet del. 13 Mei 1940, 1 en 2
van de besluitwet del. 18 November 1940
gewijzigd door de besluiten del. 16 November 1942 en 19 Maart 1943;
Dat zij beticht waren van te Westkappelle, op 20 Januari 1944, met behulp van
geweld of bedreigingen, in een bewooncl
huis, bij nacht, twee of meer personen
zijnde en wapenen gebruikt of getoond
geweest zijncle, een poging tot diefstal
ten nacleele van Karel r~auwers te hebben gepleegd ;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank de verweerders heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf

jaar;
(1) V·ergel. verbr., 19 Februari 1945 zie
hooger, blz. 111 (Bull. en PAsrc., 1945, I, '123).

Overwegende dat het hof van beroep
besliste dat de correctioneele rechtbank
onbevoegcl was om van de zaak kennis te
nemen, claar « de besluitwet del. 13 Mei
1940 enkel de voltooide ·cliefstallen voor-·
ziet Jl;
Overwegende ([at het arrest van het
llof van beroep en <le beschikking van de
raadkamer kracht van gewijsde hebben
bekomen en dat er alclus een geschil van
rechtsgebied is ontstaan, welk den geregelden loop van het gerecht belemmert;
Overwegende dat artikel 1 van de besluitwet van 13 Mei 1940 toepasselijk is,
volgens zijn bewoordingen, op de inbreuken clie gestraft worden met de straffen
die het opsomt, en voorzien namelijk
door hoofdstuk I, titel IX, boek II van
het Strafwetboek ;
Overwegende dat de poging tot diefstal,
gepleegd met de verzwarende omstandigheden hierboven aangeduid, waarvan de
verweerders beschuldigd waren, door
voormeld hoofdstuk voorzien is, en gestraft· wordt met de straffen aangewezen
door artikel 1 van de besluitwet van
13 Mei 1940;
Dat een beslissing over den grond der
zaak op 13 Juli 1944 werd gewezen;
Om die redenen, het Hof, het reclltsgebied regelende, vernietigt het arrest van
het Hof van beroep te Gent; beveelt dat
het onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Gent en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant der beslissing; laat de kosten over aan den Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
22 Januari 1945. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Hocli:im, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslctg{fever, H. De Wilde.
Gelijlcl!ticlencle concl!tsie, H. Raoul
Hayoit de '.rermicourt, eerste aclvocaat
generaal.
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RlnGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE ONDER VI.JANDELIJICE BEZETTING, DOOH DE HAADKAMEH NAAH
DE COHRECTIONEELE RECHTBANK VERWEZEN.
- MISDAAD TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT BEHOOHENDE EN WANBEDRIJF TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. -- HERNEMING YAN
HUN WERKZAAMHEID DOOH DE l\HLITAlHE
RECHTSMACHTEN. - VONNIS VAN ONBEVOEGDVEHKLAHING GESTEUND OP DE VERKNOCHTHEI!l DEZER l\HSDRIJVEN EN HET KARAKTEH
VAN MISDAAD VAN EEN VAN 'BEIDE.
VONNIS VAN VOOH HET IN WERKING TREDEN
VAN DE BESLUITWET VAN 9 JANUARI 1945.
- VERZOEK TOT RECHTSREGELING. - 0.M:
REDEN VAN VOOHMELD BESLUIT ZONDER VOOH-

-83
Overwegencle clat bij vonnis del. 10 November 1944, clat kracht van gewijscle
heeft verkregen, de Correctioneele ReclltTV wnnee-r cle ·raacllcame1· een bekla,(tgcle
bank te Leuven zich onbevoegcl heeft verNjclens cle v-ijwncleUjlce bezetting naar
klaarcl om van de zaak kennis te nemen;
rle cmTectioneele 1·echtban1,, 1:e·rwez:en
Dat clit vonnis hierop wijst dat het
feit I, op zichzelf beschouwd, onder de beheeft, wegens een misclctad tot cle bevoegdheicl valt van llet krijgsgerecht (bevoegclheicl van cle rniUtaiTe rechtsmacht
en een wanbeclrijf tot cle bevoegclheicl
sluitwet van 13 Mei 1940, art. 2) ; dat welvcm cle co1TecUoneele 1·echtbanlv behoo- iswaar, daar de feiten I en II samen·rencle, en cle rechtbank, b·ij vonnis ge- hangencl zijn, de gewone reclltsmacht
-wezen na het hernemen van hnn ingevolge artikel 2G der wet van 15 Juni
we·rlczaamheicl cloor cle m-iUtcti·re rechts- 1899 bevoegcl is om over beicle betichtingen uitspraak te cloen; dat echter de bemnchten, cloch v661" het -in we1'7dng t·reden vtm de beslwit-wet vwn 9 Jctn!lutr-i schikking der raadkamer geen verzachtende omstandigheicl aancluidt wat be1945, zich onbevoe,r;cl he eft ve1'7clcutrcl,
treft het feit I welk met crimineele straf
omclnt cle miscl1·ijven verknocht z-ijn en
wordt gestraft, zoodat de correctioneele
het misclrijf, flat tot cle bevoegcllwicl van
rechtbank zich onbevoegd moest verklar7e rnilitwire 1'Cchtsmcwht behoort, een
ren;
rnisclaacl 1titmaalot, worclt een verzoek
tot regel'ing van rechts,qebiecl, secle1't het
Overwegende dat, krachtens artik-el 2
in we·r],cing t-reclen vwn de besl-witwet vwn van de besluitwet del. 9 Januari 1945
9 Jannari 1945, zoncler voo1·werp. Irn- waarbij aan de besluitwet van 27 Mei
mers cle ,qezamenlijlce toepassing van a1'- 1944 een artikel 2bis is bijgevoegd, tot op
Ulcel /?, vnn voonnelcle besl·ttUwet en vnn den datum welke bij koninklijk besluit zal
nrtikel 1 van cle besl1tit-wet vcm 18 8epworden vastgesteld en uiterlijk totclat
tembe1' 1944, heett voo1· ,qevol,q clat het het leger op voet van vrede wordt terugkennis nemen van het een en ancler mis- gebracht, wanneer een misdrijf, dat tot
flrijf vnn rechtswe,qe aan cle gewone
de bevoegdheid der gewone reclltsmacht
behoort, samenhangt met een der misdrijrechtsmacht onttroklcen wonlt, en dat
ven voorzien bij artikel 1 van de besluitde zctalc bij cla,qvaa1·cl·in,q zoncler andere
fonnaliteiten v66r de rnilitai·re 1'echtswet van 13 Mei 1940, beide misdrijven
rncwht lean ,qebrcwht wo1·flen.
door de militaire rechtsmacht worden berecht;
(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN,
·overwegende bovendien dat, luidens arT. CHEVALLIER.)
tike~ 1 van de besluitwet- dd. 18 Septem,
ber 1944 betreffende de herneming van
ARHEST.
hun werkzaamheid door de militaire
rechtsmachten, de zaken tot de bevoegdGelet op het verzoekschrift tot rege- heid van de militaire rechtsmachten beling van rechtsgebied van den Procureur hoorend die aan een gewone rechtsmacht
des Konings bij de Reclltbank van eersten van wijzen worden opgedragen en over
aanleg te Leuven del. 24 November ·1944; den grond waarvan de gewone rechtbank
Gelet op de beschikking der Raadkamer nog niet heeft beslist op den dag waarop
van de Rechtbank van eersten aanleg te cle militaire rechtsmachten hun werkLeuven cld. 22 Augustus 1944, waarbij zaamheid hebben hernomen; van rechtslJ'lorentine-Philomeen Chevallier, echtge- wege- onttrokken worden aan de gewone
noote M:arimts Vandenbosch, dienstmeid, rechtsmacht en v66r cle bevoegde militaire
verwezen wercl naar de' Correctioneele rechtsmacht, bij clagvaarcling, zonder anRechtbank te Leuven onder de betichting: dere formaliteiten, kunnen worden ge1 o te Leuven, tnsschen 12 en 23 .M:ei 1944, bracht;
in verschillencle reizen ten nadeele van de
Overwegende clat de onderhavige zaak
echtelingen Laenen-Ohevallier, allerhande de gewone rechtsmacht van wijzen v66r
voorwerpen bedrieglijk te hebben wegge- het in werking treden van de besluitwet
nomen, met de omstandiglleid dat de fei- del. 18 September 1944 werd opgedragen;
ten werclen gepleegd ill tijd van oorlog, dat die rechtsmacht geen beslissing over
zooals deze is omschreven bij artikel 58 den grond heeft gewezen en dat de milider wet van 15 Juni 1899, in plaatsen die taire rechtsmachten hun werkzaamheid
door de inwoners, wegens de oorlogsom- hebben hernomen;
standigheden, werden ontruimd; 2° boDat de eisch tot regeling van rechtsgevendien : te Leuven, tusschen 19 en bied aldus zonder voorwerp voorkomt;
23 April 1944 in verschillencle ·reizen, ten
Om die redenen, het Hof zegt dat er
nadeele van Henri-I.-A. Ghijselen, allerllande voorwerpen bedrieglijk te hebben geen aanleicling bestaat tot regeling van
weggenomen, met de omstancliglleid dat rechtsgebied.
22 Januari 1945. - 28 kamer. - Voorde clief clienstbode of dievegge loonclienares was van den benadeelde;
zitter, H. HodUm, raaclsheei: waarnemencl
WERP
GEWORDEN.
0NTTREKKING VAN
RECHTSWEGE AAN DE GEWONE RECHTSMACHT.
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voorzitter. -

Verslaggeve1·, H. Fontaine.
GeUjlcliuidende conclnsie, H. Raoul

Hayoit cle Termicourt, eerste advocaat
generaal.
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22 Januari 1945.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - J\'IIDDEL GERICHT TEGEN HET
VONNIS (( A QUO )) EN HET ONDERZOEK V66R
DEN EERSTEN llECHTER. - VERNIETIGING VAN
RET VONNIS EN NIEUW ONDERZOEK DOOR DEN
RECHTER IN BEROEP. J\I!IDDEL ZONDER
VOORWERP.
2o HOOGER BEROEP.·- '.roT ZICH TREKKEN VAN DE ZAAK. - ARTIKEL 215 VAN HET
WETBOEK. VAN STRAFVORDERING. - TOEPASSELI.JK OP DE MILITAIRE RECHTSMACHTEN.
3° RECHTERLIJKE INRICHTING.
J\'IILITAiltE RECHTSMACHTEN. - ·SAMENSTELLING VAN DEN ZETEL. - UITLOTING EN BENOEMING VAN DE m'FICIEREN. - EEDAFLEGGING.
- BEWIJS.
1° Is zoncle·r voo1··werp het miclael tegen
het omlerzoelc v66?' aen eersten rechter
en het vonnis a quo gwricht, wwnnee·r
ae 1·echter ·in bemep het vonnis heeft te
niet geclaan en tot een nienw oncleTzoelc
is ove·rgegaan (1).
2° De be]JalinrJ van a?"t-ilcel 215 van het
Wetboelc van SM·atvonledng, naar l~bi.cl
wcuwva1i ae ·rechter ·in hooge1· beroep
oveT aen gmna deT zctMc moet 1bitspraalc
aoen, tellcens nls hij ae beslissiny van
aen ee1·sten 1·echte?· vernietigt' om· een
nncle·re mclen clcm cle onbevoegdheicl, is
een nlgemeen pri·ncipe, ant nnmelijliJ op
de militMre 1·echtsmnchten vnn toepassing is (2).
3° De vnststell'in.q, in het proces-veTbnnl
der openbn1·e zitting en het nn·est van
het militai1· ge?·echtshof, dat de ojficieren cUe rvctn het hot cleel nitmaa.lcten
do01· ~titloting we1·den aangewezen, met
anncluicUng vwt clen clnt·um van de nit-·
lot-ing en van ae wetteUjlce bepnlingen
· ove·reenlcomsUg wellce aan1·toe wercl
ove·rgegaan, evenals ae vaststelling dat
clie ojficieren aen voorgeschTeven eea
hebben afgelegcl, met nnncluicling vnn de
wettelijke bepnling cUe het eeclsform~£
lie?· opgeeft, b1·engen het bewijs voo1·
van cle 1·egelmatigheicl van ae uitloting,
van cle nnnwijzing vnn ae ojficieren en
vcm hwn eeclnfiegging, ind·ien cle wettelijkheicl van cle uitloting of vnn cle eedctflegginrJ v6M clen 1·echte1· oveT aen
m·oncl niet betwist We'l"cl (3).
(1) Verbr., 29 November 1943 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 83).
(2) Verbr., 25 April 1904 (Bull. en PASIC.,
1904, I, 207).
(3) Zie volgend arrest.

(WALTHER LAMl'AERT EN CONSOORTEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest gewezen
door het krijgshof, zetelende te Gent, del.
23 December 1944;
Over het eerste middel, daaroD gegroml
dat in eersten aanleg zekere Dlichten door
een niet volgens cle wet b"'eecligden griffier
werden vervuld :
Overwegende clat het vonnis in eersten
aanleg te niet gedaan werd door het
krijgshof, welk cle zaak tot zich heeft getrokken en tot een nieuw onderzoek is
overgegaan ;
Dat het miclclel clus zoncl€r voorwerp
voorkomt;
·
Over het tweede miclclel, schending van
de rechten cler verdediging, daar door cle
« evocatie )) tot dewelke door het krijgshof overgegaan werd, ·aanvragers van een
der twee graden van rechtsmacht beroofcl
werden:
Overwegende dat het vonnis in eersten
aanleg te niet gedaan wercl, om reden dat
de krijgsraad gedurende een deel der terechtzitting, waarolJ tot het getuigenver
hoor wercl overgegaan, niet wettelijk
was samengestelcl ;
Overwegende clat 'de rechters in hooger beroeD, krachtens artikel 215 van het
Wetboek van Strafvordering, over den
grond cler zaak zelf moeten uitspraak
doen telkens als zij de beslissing van den
eersten rechter vernietigen om een andere
reden dan de onbevoegclheid:
Overwegencle dat die bel)aling een algemeen DrincilJe in strafzaken uitdrukt, dat
geen uitzondering duldt, tenzij in de bij
de wet bepaalde gevallen;
Overwegencle dat de wetten op de
krijgsstrafvordering dergelijke uitzonclering niet voorzien ;
Dat het miclclel in rechte niet opgaat;
Over het dercle en het vierde miclclel,
de regelmatige benoeming der officieren
die in het krijgshof zetelden is niet bewezen en evenmin liun regelmatige eedaflegging :
Overwegende dat het bestreclen . arrest
vaststelt dat cle officieren die van het
krijshof cleel uitmaakten werden geroepen
om te zetelen ingevolge uitloting gedaan
den 29 November 1944, overeenkomstig de
besluitwet van 26 Mei 1944, artikelen 7
en 8, en dat de 1Jrocessen-verbaal der
oDenbare zittingen van het hof cld. 22 en
23 December 1944 vermelden dat die officieren den eed hebben afgelegd door artikel 114 cler wet van 15 .Juni 1899 voorgeschreven;
Dat aldus het autheiltiek bewijs der
wettige uitloting of aanwijzing en der
regelmatige eeclaflegging voorgebracht
wordt;

85Dat de middelen dus niet kunnen aangenomen worden ;
Over het vijfde middel door den derden aanlegger opgeworpen en daarop ge. grond dat de besluitwet van 17 December 1942, waarvan toepassing gedaan
werd, nog niet van kracht was, daar het
weerhouden feit gepleegd werd in 1941
en 1942 :
· '"
Overwegende dat het arrest welk den
aanlegger tot een enkele straf veroordeelt wegens misdrijf tegen artikelen 113
en 117 van het Strafwetboek, aangevuld
door artikelen 1 en 2 van de besluitwet
del. 17 December 1942, vaststelt dat de
weerhouden feiten gepleegd werden « sedert Maart 1941 tot September 1944 >> ;
Dat het middel dus feitelijken grandslag mist;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
22 Januari 1945. - 2e kamer. - VOO!'zittC!', H. Hodtlm, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Wouters.
Gelijkhtidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, een;te advocaat
generaal. ·
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HOOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID VEREISOHT OM EEN VONNIS VAN
VRIJSPRAAK TE WIJZIGEN.- vVET VAN 4 SEPTEMBER 1891, ARTIKEL 2. - NIE'l' TOEPASSELIJK OP DE ARRESTEN VAN HET MILITAIR
GEREOH'l'SHOF.
ATtilcel 2 van de wet van 4 Septembe!'
1891, naaT luid waar·vcm het hof van
beroep sleohts met eenpa1·igheid van
stemmen een vonnis van vrijspraak lean
~vijzigen, is niet van · toepassing op het
militair rJerechtshof (1).

(HILDA LAMPAERT.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, door het
Krijgshof (zetelende te Gent) gewezen op
23 December 1944 ;
·
Over het eerste en tweede middel, de
regelmatige benoeming der officieren die
in het hof zetelden is niet bewezen, en
evenmin hun regelmatige eedaf!egging :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de officieren, die van het
krijgshof deel uitmaakten, geroepen werden om te zetelen ingevolge uitloting ge(1) Verbr., 12 Juli 1919 (Bull. en PAsic.,
1919, I, 341) ·en 31 October 1927 (ibid., 1927,
I, 318).

daan den 29 November 1944, overeenkomstig de besluitwet van 26 Mei 1944, artikelen 7 en 8, en dat het proces-verbaal der
openbare terechtzitting van het hof del.
23 December 1944 vermeldt dat die offieieren den eed hebben afgelegd door artikel 114 der wet van 15 Juni 1899 voorgeschreven;
Dat aldus het authentiek bewijs der
wettige uitloting of aanwijzing, en der
regelmatige eedaf!egging, voorgebracht
wordt;
Dat de middelen -dus niet kunnen aangenomen worden ; ·
Over het derde middel, schending van
artikel 2 der wet del. "4 September 1891,
daar de veroordeeling door het Krijgshof,
na vrijspraak van de aanlegster door den
krijgsraad, niet uitgesproken werd met
eenparigheid van stemmen :
Overwegende dat het artikel 2 der wet
van 4 September 1891 alleen van toepasc
sing is op de arresten waarbij het hof
van beroep zekere beslissingen uitgesproken door de rechtbank van eersten aanleg hervormt;
Dat aidus dit artikel vreemd is aan de
beslissingen door het krijgshof gewezen;
Dat het micldel rechtelijken grondslag
mist;
Over het vierde middel, schending van
artikel 360 van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, daar aanlegster,
vrijgesproken wegens een strafbaar feit,
nochtans vervolgd en veroordeeld werd
wegens hetzelfde feit, onder een andere
qualificatie :
Overwegende dat dit middel feitelijke
omstandigheden inroept, die noch door het
bestreden arrest noch door andere bescheiden der rechtspleging; waarmede het Hof
rekening mag houden, worden vastgesteld;
Over het vijfde middel, schencling van
artikel 3, tweede lid, van de besluitwet
van 17 December 1942, daar het aldaar
voorziene misdrijf daden van propaganda
en activiteit veronderstelt cUe ter zake
niet gepleegd werden door aanlegster :
Overwegende dat het middel tegen de
feitelijke vaststellingen stuit, die souverein door den rechter over den grond
werden gedaan ;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt ·de
voorziening; veroordeelt de aanlegster
tot de kosten.
22 Januari 1945. - 2" kamer. - Vom·:zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
V()orzitter. - Verslaggeve1·, H. Wouters.
Gelijkl!tidende conolusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt. eerste advocaat
generaal.
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Op cle voo1·ziening, nn het einclcwrest, tegen een bevel vnn cle nuullcamw1· gericht, aut bet-ichte vo6r cle correcUoneele rechtbnnlc verzenclt, verbreelct het
H of het best1·eclen bevel, -bij vctststelUny
vnn cle ven1ieling clo01· brnncl vwn clen
b1mclel vnn cle 1·echtspleging, vernietirJt
cle rechtspleg·iny 1nellce er ·uit ·is gevolgcl en verwijst cle znnlc ncutr clen bevoeyrlen Pmcwrem· cles Ko'lllings. (1).

(W etboek van Strafvordering, art. 524.)
(DERKINDEREN,

T.

2c
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KAMER. -

VERNIELING VAN BUNDELS.- STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN EEN BEVEL VAN
VERWIJZING. VAN DE RAADKAMER. BUNDEL
VAN DE RECHTSPLEGING DOOR BRAND VERNIELD.
VERBREKING VAN HET BEVEL. - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DEN BEVOEGDEN PROCUREUR. DES KONrNGS.

A.

BONSMAN EN ANDEREN.)

ARREST.

Gelet op de voorzieningen door den aanlegger ingesteld tegen : 1 o een beschikking van verwijzing op 11 April 1944 gewezen door de Raadkamer van de Rechtbank van eersten aanleg te Brussel;
2° tegen een arrest op 27 Juni 1944 gewezen door het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de bundel van de
rechtspleging vernield werd in den brand
waardoor de lokalen van de griffie van
het Hof op 3 September 1944 geteisterd
werden;
Dat het Hof in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of de snbstantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen v66r den rechter over den
grond we1;den nageleefd ;
Gelet op artikel 524 van het Wetboek
van Strafvordering ;
Om die redenen, bet Hof verbreekt de
beschikking van de Raadkamer del.
11 April1944 en vernietigt de rechtspleging
welke er nit gevolgd is; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van de Rechtbai1k van
eersten aanleg en van het Hof van beroep
te Brnssel en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van het vernietigcl arrest; verwijst de zaak naar den
Procureur des Konings bij de Rechtbank
van eersten aanleg te Brussel; legt de kosten van cle'n aanleg in verbreking ten laste
van den Staat.
22 Januari 1945. - 2• kamer. - Voo1·zitte·r, H. Hodi.lm, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnggeve1·, H. Bail. Gelijlcl1ticlencle concl1tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat generaal.
(1) Zie Fr. verbr., 22 Juli en 25 Augustus
1871 (D. P., 1871, I, 357 en 358) 'ell 22 Februari
1872 (D. P., 1872, I, 73).

22 Januari 1945.

KAMER. -

VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN iWAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. -----' IVONNIS IN LAATSTEN AANLEG
DOOR EEN KRIJGSRAAD GEWEZEN. VOOR·
ZIENING NIET ONTVANKELIJK GEDURENDE DEN
1'IJD VAN OORLOG.

Gecl1we1ule clen tijd vnn oodog lc1mnen cle
vonnissen vn lnntsten nnnleg doo1· cle
lc1·ijgsnulen gewezen niet bestreclen w01·clen doo1· een voorzieni'l1g ·in verbrekiJzy. (Besluitwetten van 8 Juni 1940
en van 19 October 1944, ad. 1.)
(MARTIN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 21 December 1944 gewezen door den Krijgsraad te Brussel ;
Over de ontvankelijkheid :
Overwegende clat de besluitwet del.
8 Juni 1940, gedurende clen tijd van oorlog, de door de militaire rechtsmacht
verleencle arresten en vonnissen aan alle
voorziening in verbreking heeft onttrokken;
Overwegende dat, zoo, krachtens artikel 1 vtm de besluitwet del. 19 October
1944, de voorziening in verbreking tegen
de arresten van het militair gerechtslwf
opnieuw mogelijk is, geen enkele wetsbepaling clie voorziening terug mogelijk gemaakt heeft tegen de door de krijgsra ·
den in laatsten aanleg gewezen vonnissen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
Om clie redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt den aanlegger
tot de kosten.
22 Januari 1945. - 2e kamer. - Voorz'itter, H. Hoclii.m, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslnggeve1·, H. Wouters.
Gelijlcluitlende concl-nsie, H. Raoul
Hayoit cle Termicourt, eerste advocaat
generaal.
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25 Januari 1945.

1°

VERVALSCHING VAN VOEDINGSMIDDELEN . .:___ VERORDENENDE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTELIJKE OVERHEID. UITGESTREKTHEID.

2o

VERY ALSCHING VAN VOEDINGSlVliDDELEN. NIET TE KOOP GESTELDJ>:
KOOPWAREN DOCH DIE ALS SCHADELIJK KUN·
NEN BESOHOUWD WO.BDEN. MACHT VAN DEN
BURGEMEES'l'ER OM IN BESLAG TE · NEMEN. 0NTAARDING EN VERNIETIGING. :MAATREGE·
LEN DIE DE MACHT VAN DEN BURGEMEESTER TE
BUITEN GAAN, BEHALVE HE'J.1 GEVAL WAARIN DE
VOEDINGSMIDDELEN NIET KUNNEN BEV\TAARD
WORDEN.

I

- j::_
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VIDRVALSOHING VAN VOEDINGSMIDDELEN. VERNIETIGING EN ONTAAHDING VOORZIEN BIJ DE WET VAN 8 JULI.
19S5 RETREFFENDE DE ROTER, .MARGARINE,
ENZ. J\IIAATHEGELEN WELKE SLEOHTS DOOR
HET STRAFGEREOHT KUNNEN BEVOLEN WORDEN.

1 o De vero1·denende bevoegdheid van de
gemeentelijlce ove1·heid inzalce voedingswaren mag sleahts uitgeoefend wonlen
voor zoover het te lcoop gestelde eetwaren bet1·eft (1). (Wet van 16-24 Au-

gustus 1790, tit. XI, art. S, 4°; decreet
van 19-22 Juli 1791, art. 20 en 46.)

2° Artilcel 2 van de wet van 4
1890 maahtigt den

Aug~tst~ts
b~t'l'ft..emeestel' om, op

de door die wet aangewezen plaatsen,
tot ·inbeslagneming van zelfs niet te
lcoop gestelde eetwaren, die als sahadelijlc lc1mnen besaho1twd worden, over te
gcutn; doch, behalve cUt geval waarin de
in beslag genomen eetwa1·en, wegens hnn
staat van ontbindin(f of van bedert, te1·
besch-ilclcin,q van het uereaht niet lcunnen bewacwd blijven_. met!! de b·twgemeester er de ontaarding of ve1·nieUf!ill{/ niet vwn lievelen. ('Wet van 4 Au-

so

gustus 1890, art. 2; koninkl. besl. van
28 Februari 1891, gewijzigd bij koninkl.
besl. van 8 October 1894, 1S Augustus
1901 en 24 Maart 19S1, art. 17 tot 19.)
De ve1·nietiging en ontaarding voorzien
bij artilcel 23, § "/, der wet van 8 J~tl-i
198.5 betreffende de bote1·, ma1·ga1·ine,
actn be1·eicling onde1·worpen eetwa1·en en
ande1·e
eetbare
vetstoffen, lc~tnnen
sleahts floor het strafge1·eaht bevolen
wonlen. (Stilzwijgende beslissing.)
(DE HIDDEH EN .MOR:EELS,
1'. STAD ANTWERPEN EN HUYB.MANS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 6 November 1940 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, schencling van
artikel S, onder meer 4°, titel XI van de
wet van 16-24 Augustus 1790, op de
rechterlijke inrichting, 20 en 46 van het
decreet van 19-22 Juli 1791, 2 van de wet
van 4 Augustus 1890 betreffencle de vervalsching van de eetwaren, 75, 76, 94 van de
gemeentewet, 9, 11, 97, 107 en 108 van de
Gronclwet, 20b en 2S, onder meer § 7, eerste
alinea en dercle alinea, van de wet van
8 Juli 19S5, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat het besluit van den burgemeester van Antwerpen cld. 27 October
19S6 wettelijk heeft kunnen beslissen clat
een partij boter gevaarlijk was voor de
openbare gezonclheicl en ongeschikt voor
het verbruik, en dat deze waar van
{1) Zie verbr., · 27 Februari 1854 (Bull. en
1854, I, 120).

PASIC.,

ambtswege zou weggehaalcl worden en
ter vernietiging overgebracht naar het
steclelijk slachthuis, zoncler echter vast te
stellen dat gezegcle waar bestemd was voor
den verkoop, en zonder te ontkennen, wat
overigens vaststoncl, clat ze feitelijk voor.
den verkoop niet bestemcl was, clan wanneer : a) voormelde wetsbepalingen de
gemeentelijke overheicl slechts toelaten de
eetwaren te reglementeeren voor zoover
zij te koop gestelcl worden of voor den verkoop bestemcl zijn; 11) voonnelcle wetsbepalingen aan de gemeentelijke overheid
het recht verleenen in zekere lokalen op
te treclen, om gebeurlijke overtreclingen
vast te stellen, cloch haar het recht ontzeggen de aangeslagen waar te vernietigen Of te ontaarclen :
Overwegencle dat de aanleggers, nithaters van een brood- en pasteibakkerij
te Antwerpen, de verweerclers tot het betalen van schadevergoecling hadclen geclagvaard, stelmencle op de onwettelijkheid van een bevel van den burgemeester
cler stad Antwerpen del. 27 October 19S6,
tengevolge waarvan, in hun werkhuis, tot
het in beslag nemen was overgegaan geworden van 4.000 kilogram boter en tot de
vernietiging en ontaarcling van cleze
koopwaar, welke door voormelcl bevel beclorven en beschimmelcl verklaarcl was ;
Overwegencle dat nit het verband van
het arrest blijkt clat de in beslag genomen
waar niet te koop was gesteld, noch be. stemd was om verkocht te worden;
Overwegencle clat het betwist bevel inroept : artikel S, · titel XI van de wet del.
16-24 Augustus 1790, artikel 46 van het decreet del. 19-22 Juli 1791, · artikel 1 rvan de
wet cld. 4 Augustus 1890, artikel 7, § 2,
litt. f, van het koninklijk besluit del.
27 Januari 1936;
Overwegende dat artikel S, 4°, van de
wet cld. 16-24 Augastus 1790 aan de gemeentekorpsel]. het toezicht toekent over
den eerlijken verkoop van de waren die
bij gewicht, per el of per maat verkocht
worden, en over de gezondheicl van de
eetwaren die openbaar te koop worden gestelcl ; clat artikel 20 van de wet del.
19-22 Juli 1791 beschikt clat in geval van
tekoopstelling of verkoop van beclorven
of schaclelijke eetwaren, deze zullen verbeurclverklaarcl en vernietigcl worden, en
clat de misdrijfpleger zal veroorcleeld
worden tot een gelclboete ... ;
Overwegende clat nit die teksten blijkt
dat cle wet aan ·de gemeentekorpsen de
uitoefening van dat toezicht slecllts op de
te koop gestelde waren toekent ;
Overwegende dat de machten van den
burgemeester, voor zoover hij voorloopig
in de plaats van die korpsen optreedt of
voor de uitvoering van hun reglementen
llandelt, aan clezelfcle voorwaarden onderworpen en binnen dezelfde perken begrensd zijn ;

-88-GeUjlcl·wiclentlc concl·ns·ie, H. Roger
Overwegende, weliswaar, clat artikel 2, alinea 3, van cle wet del. 4 Augustus 1890 Janssens cle Bisthoven, aclvocaat geneop de vervalsching van cle eetwaren raal. - Pl. HH. Struye en De Winde.
beschikt clat, te allen tijcle, door de
burgemeesters kunnen bezichtigd worden
de lokalen - zelfs wanneer ze voor het
publiek niet openstaan - clie dienen tot'
2e KAMER. - 29 Januari 1945.
het vervaarcligen en het toebereiclen van
MIDDELEN AMBTSvoor den verkoop bestt>mde eet:waren of 1° VERBREKING. STRA~'ZAKEN. ~
voeclingsstoffen; clat, amlerzijcls, arti- _ HALVE OPGEWORPEN. VOORZIENING DOOR BE'flOHTE. - 0NWE'l'TEkel 20b van de wet del. 8 Juli 1935 betrefLI.TKHEID DIE AANLEGGER NIET BENADEELT. fende de boter en margarine, verbieclt
GEEN MIDDEL VAN AMBTSWEGE.
voorhanden te hebben boter clie, door een
verordening van het algemeen bestuur, 2° VOORZIENING IN VERBREKING. ~
schadelijk verklaard is, en dat het koSTR-AFZAKEN. - Hm>GER BEROEP TEGEN RET
ninklijk besluit del. 27 Januari 1936 in
BESTREDEN VONNIS. - ARREST IN KRACHT
zijn ·artikel 7, § A, litt. f, gedeeltelijk of
VAN GEWI.TSDE GEGAAN. - VOORZIENING ZONgeheel beschimmelde boter schadelijk verDER VOORWERP.
klaart;
Doch overwegencle dat nit gansch de 1° Op cle voorzicning vcm belclaagcle,
~verpt het Hot van ambts1.oege rslechts
economie van de hierboven aangeduide
cle onwettetij lcheclen van cle bestreclen
wetten blijkt dat, wanneer de burge! beslissing op. clie clen aanlegger benc~meester, handelende als agent van de recleelen (1).
'
geering, en ter uitvoering van die wetten,
in de lokalen waar eetwaren worden ver- 2° Is zoncle1· vom·werp cle voorzienin~· tegen een vonnis van cle co1Tectioneele
vaardigd, overgaat tot inbeslagneminge1l
rechtbanlc gericht, clan wannee1· aant'egvan waren die niet te koop gesteld zijn,
uer tegen. clnt vonn is hooger beroep
doch als schadelijk kunnen beschouwd
heejt ingestelcl, clc~t hooger bemep ontworden, die inbeslagnemingen, in prinvanlceli-jlo wercl veq·Jclaaq·cl, en ove·r clen
cipe, slechts kunnen dienen tot strafvervolgingen en tot verbeurdverklaringen , gmncl 1titspraalv 'U.'enl geclacm l!ij een
in lc1·acht van gewijscle gegaan ctrrest.
welke moeten uitgesproken worden door
den rechter bij wien de vervolgingen wor(APRIL.)
den aanhangig gemaakt ; dat, weliswaar, artikel 19 van het koninklijk beARREST.
sluit del. 28 Februari 1891, gewijzigd bij
deze del. 8 October 1894, 13 Augustus 1901
Gelet op het bestreclen vonnis op
en 24 Maart 1931, bij uitzondering de vernietiging en de ontaarding toelaat van de 15 Maart 1944 gewezen door de Correctiowaren di.e, wegens hun staat van ontbin- neele Rechtbank te Brnssel en op het be. ding of van bederf, ter beschikking van streden arrest op 26 J uni 1944 gewezen
het gerecht niet kunnen bewaard worden; door het Hqf van beroep te Brussel ;
Wat de voorziening betreft gericht tedoch dat bij gebrek aan vaststelling, zoo
in het bevel van den burgemeester als in gen het arrest del. 26 Juni 1944 :
Overwegende dat de aanlegger geen
cle beslissing van den rechter, dat zulks
de staat was van de aangeslagen waren, middel inroept ;
Overwegende dat het bestreden arrest
de in cas~t gedane vernietiging of ontaarcling niet kan beschouwd worden als over- geen enkele onwettelijkheid behelst die
den aanlegger benadeelt, en die het Hof
eenkomstig die bepaling zijnde.
Overwegende dat cle bestreden beslis- zou verplichten een middel van ambst·
sing, door bij haar uitspraak cle hierbo- wege op te werpen;
Overwegende dat de uitgesproken straf
ven aangeduide regelen te miskennen, de
overeenkomstig cle wet is; dat de op
in het miclclel aangeduide wetsbepalingen
straf van nietigheicl voorgeschreven
geschonden heeft ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het rechtsvormen werden nageleefd: clat de
·
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig voorziening niet gegrond is ;
Wat de voorziening betreft gericht tearrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep ·te gen het vonnis del. 15 Maart 1944 :
Overwegende dat door den aanlegger teBrussel en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernie- gen dat vonnis hooger beroep werd ingetigcle beslissing ; veroordeelt de verweer- steld; clat cle rechter van den tweeden
clers tot de kosten; verwijst de zaak naar graad dat hooger beroep ontvankelijk
heeft verklaard en bij arrest del. 26 Juni
bet Hof van beroep te Gent.
25 Januari 1945. - 16 kamer. - Vom·(1) Sia verbr., 22 November 1943 (Bull. en
-~-itter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fontaine. PASIC., 1944, I, 64). Zie ook volgend arrest.

i
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1944 uitsp-raak heeft gedaan over den

grond;
·
Dat dit laatste arrest in kracht van gewijsde is gegaan ingevolge de verwerping
van de voorziening clie er tegen gericht
'vas;
Dat de voorziening tegen het vonnis dus
zonder voorwerp voorkomt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; )veroordeelt den aanlegger
tot cle kosten.
29 Januari 1945. - 2e kamer. - Voo·rzitte1", H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de Cocqueau des Mattes. - Gelijklttidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
aclvocaat generaal.
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1° BEROEP.- STRAFZAKEN.- HoOGER BE-

ROEP VAN RET OPENBAAR MINI STERlE TEN ONRECHTE AANGENOMEN.- VERZWARING VAN DE
STRAF DOOR DEN RECHTER IN ROOGER BEROEP. - VERBREKING.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. VOORZ!ENING DOOR BEKLAAGDE. - MIDDEL GESTEUND DAAROP DAT
DE ROOGERE BEROEPEN VAN RET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN BEKLAAGDE TEN ONREORTE
ONTVANGEN WERDEN .. - BESTREDEN ARREST
DAT DE BESLISSING VAN DEN EERSTEN RECH1'ER
BEKll.AORTlGT. ~ GEMIS AAN BELANG.
1 o Moet verbroken worden het an·est dat
i.n st1·ijd met de wet het hooger beroep
van het openbaar ministe1'ie aanneemt
en de doo1· den eersten rechter ttitgesprolcen ve1·oo1·deeling ve1·zwaa1·t.
2° Tot staving van de voorziening van bekla.agde, lean noch door den eische1·
noch van ambtswege door het Hot het
middel wo1·den ingemepen daa1'ttit ge'llomen dnt de hoO[fCJre beroepen vwn het
openbaa1· ministerie en van belclaagde
in· st1·ijd met de wet werden aangenomen, dan wanneer het ·best!·eden arrest
zich tot de belcmchtiging beperkt heeft
vun de clo01· deit ee1·sten rechter nit{feStJrolcen vemo1·deeling (1).

(ROOGEWI.TS EN OONSORTEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 1 Mei
1944 gewezen door het Hof van beroep te
Gent en op het vonnis op 28 September
1943 gewezen door cle Correctioneele
Rechtbank te Denclermoncle;
(1) Sic verbr., 11 Juli 1939 (lh<ll. en PAsrc.,
I, 359) en de nota. Zie ook voorgaand arrest.
193~,

W at cle voorziening betreft door Hoogewijs gericht tegen het arrest :
Over het eenig micldel, schencling van
artikel 6, § 2, II, en van artikel 9 van het
besluit lld. 27 Juni 1942, tot wijziging en
aanvulling van de besluitwet del. 27 October 1939 betreffencle cle bevoorrading
van het land, cloorclat het hof van l:)eroep
de door clen aanlegger en door het openbaar ministerie ingestelcle hoogere beroepen ontvangen heeft, dan wanneer, krachtens de hierboven aangehaalde bepalingen,
de eenige rechter, geroepen om van het
ten laste van clen aanlegger gelegcl misdrijf kennis te nemen, uitspraak heeft geclaan in eersten en laatsten aanleg :
Overwegende clat het bestreden arrest
de hoogere beroepen, welke tegen het door
clen eenigen rechter op 28 September 1943
· gewezen vonnis werclen ingesteld, heeft
aangenomen om de reden clat het besluit
del. 27 Jmti 1942, door het recht op hooger
beroep af te schaffen, den toestand van
den beklaagcle merkelijk verzwaart en
zijn vercledigingsrecht zeer beperkt, clat
gezegde besluitwet clus niet kan toegepast
worden op de misclrijven welke v66r de
inwerkingtrecling er van gepleegcl werclen ;
Overwegencle clat clie beslissing in strijd
is met den tekst van artikel 6 van het besluit cld. 27 Juni 1942; clat de ingeroepen
reden van geener waarde is daar de wetten tot wijziging van cle procedure zich
aan clen rechter opdringen zelfs ingeval
de verclediging van clen beklaagde moeilijker gemaakt wordt;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door het hooger beroep van het openbaar
ministerie aan te nemen en door, op gezegd hooger beroep, de door den eersten
rechter ten laste van den betichte gelegde
straf te verzwaren, aan clen aanlegger een
nacleel heeft berokkencl ;
Dat het middel gegrond is ;
W at de voorziening betreft door Hoogewijs tegen het vonnis gericht :
Overwegende dat over de ontvankelijkheid en cle waarde van de voorziening
slechts na cle beslissing van den rechter
van verwijzing kan geoorcleelcl worden;
W at de voorziening betreft clie door
Charles Wouters, .Achille De Wilde en
Pierre de Wilcle tegen het arrest dd.
1 Mei 1944 gericht is :
Overwegencle dat het bestreden arrest
zich beperkt tot de bekrachtiging van de
door het vonnis u qno aan de aanleggers
opgelegde straf; clat clie straf overeenkomstig de wet is ;
Overwegende clat het anest geen onwettelijkheid behelst die cle aanleggers benadeelt en het Hof zou verplichten een middel van ambtswege op te werpen;
Overwegencle dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werde11. nageleefd;
Om clie reclenen, het Hof verbreekt het

-90bestreden arrest doch voor zoover slechts
het de door Hoogewijs en door den Procureur des Konings ingestelcle hoogere beroepen heeft aangenomen en den aanlegger Hoogewijs veroorcleelcl heeft; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Gent en cla t melding er van zal
gemaakt worden op den kant van het gecleeltelijk vernietigcl arrest; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel;
zegt clat de uitf;praak over de voorzfening
door Hoogewijs tegen het vonnis dd.
28 September 1943 ingesteld zal geschorst
worden tot wanneer een eindbeslissing zal
gewezen zijn ov de tegen clat vonnis door
Hoogewijs en den Procureur des Konings
ingestelde hoogere beroepen; legt de helft
der kosten betreffende de voorzieningen
van Hoogewijs tPn laste van den Staat,
behouclt het overige voor; verwerpt de
voorzieningen van de andere aanleggers
en veroorcleelt ze tot de kosten die er op
betrekking hebben.
29 .Januari 1945. - 28 kamer. ~ Voo1·zitter, H. HocHim, voorzitter. '-- Verslaugever, H. de Oocqueau des Mottes. Gelijklwidencle concl~tsie, H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat generaal. -
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VONNISSEN EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. - VERGISSING IN DE VERMELDING VAN
DEN 'l'EKST DER WET. ~ UITGESPROKEN
STRAF \VETTELIJK. - GEEJS: NIETIGHEID.
De verg·issing ·in de ve·rmelding van den
tekst cle1· wet b1·engt geen nietigheid
vctn cle beslissing met zich, mits cle opgelegde st1'[tf flegene is cUe de op het
teit toepftsselijke wet voorziet (1).

(Wetb. van
en 414.)

Strafvordering,

art.

411

(JONCKERS.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen vonnis op 26 Januari 1944 op tegenspraak gewezen door
de Rechtbank van eersten aanleg te 'l'ongeren en op het bestreden arrest op
22 Juni 1944 door het Hof van beroep te
Luik bij verstek gewezen;
I. vVat de voorziening betreft clie gericht is tegen I1et vonnis del. 26 J anuari 1944 :
Over het midclel tot verbreking, scherrcling van artikel 97 der Gronclwet, cloorclat, eerste tak : het bestreclen vonnis cle
wetsbepaling niet aancluiclt krachtens dewelke het weerhouden feit betengeld
(1) Sic verbr., 8 Mei 1944 (Bull. en PAsrc.,
1944, I, 345) en de nota.

worclt; tweecle tak : het bestreclen vonnis
een wetsbepaling aancluidt welke niet toepasselijk was; derde tak : het minstem~
onmogelijk blijkt te weten van welke
wetsbepaling de rechtbank heeft willen
toepassing maken, zooclat in alle geval de
motiveering als onvolcloende voorkomt.
Over de clrie takken samen :
Overwegencle dat het feit, dat de aanduicling van artikel 19 van het besluit del.
17 Augustus 1940 werd verzuimd, zoncler belang voorkomt, daar het vonnis ook
artikel 1 van het besluit del. 17 Augustus
1941 aancluiclt, en claar de missing in de
aanduicling van den tekst der wet de nietigheicl van het vonnis niet kan medebrengen, wanneer, zooals in onderhavig geval,
de uitgesprokerr~straf dezelfde is als cleze
voorzien bij de wet die op het misclrijf
wordt toegepast;
Overwegencle, einclelijk, dat er geen enkele twijfel kan bestaan nopens de wets~
bepaling die het bestreden vonnis heeft
willen toepassen, claar de uitgifte van gezegd vonnis uitdrukkelijk artikel 2 van
het besluit del. 17 Augustus 1940 aanduidt,
artikel clat het feit voorziet zooals het
omschreven is in de betichting die weerhouden werd ;
En overwegende clat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschrel'en
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
II. Wat de voorziening betreft die gericht is tegen het op 22 Juni 1944 bij verstek gewezen arrest :
Over de ontvankelijkheid cler voorziening :
Overwegencle dat op 26 .Juni 1944,
wanneer de voorziening :wercl ingediencl,
het arrest nog kon bestreden worden bij
verzet·
Dat 'dam·uit volgt dat die voorziening
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt den aanlegger
tot de kosten.
29 Januari 1945. - 28 kamer. ~ Voo1'"
zitte·r, H. Hodtim, voorzitter. ~ Vei·slaggeve1·, H. Bail. - Gelijkltticlende concl·usie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
aclvocaat generaal.
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RIDGELING VAN RECHTSGEBIED.
00NFLIT TUSSCHEN GEWONE EN MILITAIRE
HECH'l'SMACH'l'. BESCHIKKING VAN DE
HAADKAMEH DIE DE KENNISNEMING VAN DE
RECRTSPLEGING AAN DEN ONDERZOEKSRil:CHTEH
ONTTTIEKT. - BESLISSING VAN ONBEYOEGDHEID VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT. ~
JVliSDHIJF DA'f TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE
GEWONE RECHTSMACHT RLIJKT TE BEHOOREN.

--_,,
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W anneer een beschilclcing van de t·aadlcamet~ aan den onderzoelcs·rechtet· de
· lcennisneming van de t·echtspleging onttmlclcen heeft omdat het misdr·ijf, tot
de bevoegdheid van het .miUtair get·echt
behoot·de, en cle Tct·ijgst·aacl zich nadi.en
- onbevoegcl heett verklaanl, bij een !n
lcracht van gewijsde gegctan vonms,
gaat het Hot na, op het verzoelcsclw·ift
tot regeling vcm t·echtsgebied, of de
znctlc tot de bevoegdheid van het ,gewoon
get·echt blijlct te behooren; ind·ien z~tllcs
het geval is, vernietigt het Hot de. beschilcking vnn de randlcnmet· en verwijst de zcutlc nnnr den Pt'OC1WEJ'Ut'. des
Konings vnn een andet· nt·rondtssement (1).
(KRIJGSAUDI'l'EUR TE LUIK,
IN ZAKE : MELCHIOR.)
ARREST.

Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied uitgaande van den
Krijgsaucliteur bij den Krijgsraacl te
Luik;
Overwegencle clat de Raaclk,amer van ~le
Rechtbank van eersten aalileg te Lmk
bij beschikking del. 10 October 1944 aan
den onclerzoeksrechter van clenzelfclen zetel de kennisneming onttrok van de
rechtspleging ten laste van Antoine Melchior beticht van zware cliefstallen welke
op 10' September 1944 te Luik begaan werden, in oorlogstijcl, in plaatsen die clo_or
de inwoners wegens de oorlogsomstandigheclen ontruimcl waren;
Dat de beslissing gegroncl was hierop
clat krachtens de besluitwet del. 13 Mei
1940, die inbreuken . tot de bevoegclheicl
van de militaire rechtsmacht behoorclen;
Overwegencle clat de Krijgsraacl te Luik,
bij vonnis del. 21 December 1944, zich onbevoegcl heeft verklaarcl na te hebben
vastgesteld clat de feiten niet begaan werclen in wegens oorlogsomstancligheclen door
de inwoners ontruimde plaatsen;
Overwegencle dat de beschikking en het
vonnis, beicle hierboven aangecluicl, in
kracht van gewijsde zijn gegaan, en clat
uit hun tegenstrijcligheid een geschil van
rechtsgebied ontstaat clat den gang van
het gerecht. belemmert;
Overwegende dat de den beklaagcle ten
laste gelegcle feiten niet voorkomen als
begllflll in eene cler omstancligheclen voor(1) Zie verbr., 4 December 1922 en 4 Juni
1923 (Bull. en PASIC., 1923, I, 97 en 343) ;
24 December 1923 (ibid., 1924, I, 98, t.wee
arresten) ; 27 Mei 1929 (ibid., 1929, I, 199) en
12 Februari 1935 (ibid., 1935, I, 155, A, 3').

zien bij artikel 1 van de besluitwet del.
13 Mei 1940 ;

Om die reclenen, het Hof, het rechtsgebiecl regelencle, vernietigt de beschikking
van de Raaclkamer van de Rechtbank van
eersten aanleg te Luik; beveelt clat onclerhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van gezegcle rechtbank
en clat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigcle beschikking ; verwijst de zaak naar den Procureur des Konings van het arrondissement Hoei.
29 .Tanuari 1945. - 2" kamer. - Voot·zitter, H. HocU1m, voorzitter. - Vet·slctggever, H. Wouters. - GeUj7cl1tidende concl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
aclvocaat generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DAARTOE BEVOEGD. REOHTSTREEKSOHE BELASTINGEN.
BELGISOHE
STAAT AANLEGGER. BEVOEGDE PERSONEN
OM DEN STAAT TE VERTEGENWOORDIGEN.

Ter znl.'e vcm rechtst·reeksche belast-ingen,
is t·egelmaUg de voot·ziening ingediend
in nanm vnn den M inistet· van financii!n cloor den Directe·wr cler cz.ireqte belasNngen te Bntssel (2" di·rectie), clctn ·
wctnneer, v66r het hof vnn bet·oep, het
gecling tegen het beheet· det· t·echtstreelcsche belnstingen der provincia Brabnnt
(2" bestmu·) wns CHtngelegcl (2).
(BEHEER VAN FINANOIEN, T. RONDOU.)
ARREST,

Gelet op het bestreden arrest op 10 J uni'
1942 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Op den tegen de voorziening aangevoerden grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegencle clat bet bestreclen arrest
gewezen is in zake Uondou tegen << het
beheer der rech tstreeksclte belastingen
cler provincie Brabant (2" bestuur) ll; clat
het den « Staat, beheer der financien ll
veroorcleelt; dat de voorziening ingecliend
is door « den Directeur der clirecte belastingen te Brussel (2" clirectie) hanclelende in naam van den Minister van
financien ll ; dat de verweercler daaruit ·
afieiclt dat de aanlegger in verbreking
v66r het bof van beroep in de zaak geen
partij was en, bijgevolg, geen hoedanigheid heeft om zich tegen de beslissing van
dat hof in verbreking te voorzien:;
Overwegende clat « het beheer der
(2) Zie verbr., 11 December 1944 (Arr.
Yerbr., 1945, blz. 57; Bull. ei1 PAsrc., 19<15, I,
63).
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rechtstreeksche belastingen der fn:ovincie
Brabant (2e bestuur) ll en cc de Directeur
der directe belastingen te Brussel (2e elirectie) l) den Belgischen Staat vertegenwoordigen; .dat zij enkel als dusdanig en
em officio tusscllengekomen zijn; dat clus
wei de Staat door een van zijn organen
in den aanleg v66r het hof van beroep is
voorgekomen en dat het de Staat is die
ziell, in dezelfde voorwaarden, in verbreking voorzien heeft;
Dat de tegen de voorziening aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid
feitelijken grondslag mist;
Over het eenig middel, schending van
artikel 97 der Grondwet en van artikel 8
der wet van 6 September 1895, alsmede
de verkeerde toepassing van artikel 1
van het besluit del. 4 October 1940 en van
artikel 2 van het besluit del. 16 December 1940, doordat het arrest beslist dat
ten overstaan van de besehikkingen vm~
laatst bedoeltl besluit, het verhaal door
H. Rondon op 16 December 1940 ingediend
tegen de beslissing del. 4 November 1940
als tijclig en regelmatig ingediend moet
beschouwd worden, dan wanneer de termijn om geldig beroep aan te teekenen
sinds 15 December 1940 vervallen was : '
Overwegende dat, zoo het arrest vast. stelt dat de beslissing van den directeur
der belastingen op 4 November 1940 werd
gewezen, geen enkel stuk van de rechtspleging bewijst dat het verhaal van den verweerder tegen deze beslissing na '15 December 1940 zou ingediend geweest zijn ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om. eli~ redenen, het Hof verwerpt de
voorzwnmg; kosten ten laste van den
Staat.
29 .Januari 1945. - 2e kamer. ~ Vom·zitte.r, H. Hodi.im, voorzitter. ~ Ve1·slagf!CVer, H. Fauquel. - Gelijkl·uiclencle conol·usie, H. Roger .Janssens de Bisthoven,
advocaat generaal.

(OPDECAM, T. F. VAN DRIESSCHE
EN GEMEENTE GROOTENBERGHE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Gent den 12 Juli 1944
gewezen;
Omtrent de voorziening door aanlegger
ingestelcl in zijn hoedanigheid van betichte :
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietiglleid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
de wet zijn ;
Omtrent de voorziening door aanleggeringesteld in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij :
·
Overwegende dat eischer geen authentieke uitgifte van de bestreden beslissing
bij den bundel gevoegd heeft; dat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk is
(Wetboek van strafvordering, art. 419);
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en verwijst aanlegger in de
kosten en tot een enkele vergoeding van
150 frank jegens de verweerders.
29 .Januari 1945. - 2e kamer. ~ Voo1·zitte·r, H. Hocli.im, voorzitter. ~ Verslaqgever, H. Bail. - Gelijlcl1ticlencle conolusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
atlvocaat gener2.al.
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KAMER. -

1 Februari 1945.

BEVOEGDHEID EN AANLEG. -

Bun-

GERLIJKE ZAKEN. EJISCH WAARVAN DE
WET DE GRONDSLA.GEN TOT BEGROO'J'ING NIET
REPAALT. BEGROOTING DOOR AANLEGGER
OP EEN LAGER BEDRAG DAN DIT VAN DEN
r;AATSTEN AANLEG. GEEN BETWISTING DOOR
VERWicERDER. GEEN TOEZICHT VAN DEN
RECH'l'ER OP DEZE BEGROOTING MET HE1' OOG
OP DE llEPALING VAN DEN AANLEG.

W c~nneer cle .!J1"0nclslagen tot begrootinq
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KAMER. -

29 Januari 1945.

VOORZIENING IN VERBREJKING.
STRAFZAREN. VOORZIENING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. ~ GEEN UITGIFTE VAN DE
RESTREDEN BESLISSING JliJ DE VOORZIENING
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
GEVOEGD. -

Is niet ontvcmlcelijlc cle voo1·ziening van
cle bur,qe.?'lijke pa·rtij, waa1·bij geen
a1tthenUelce 1tUgifte van cle best1·eclen
beslissing gevoegcl is (1). (Wetboek. van

strafvordering, art. 419.)
(1) Vast·e rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
12 Februari 1940 (Bull. en PASIC., 1940, I, 51).

vru1 een voor een IJu..rrJerlijlc gereoht qeIJmchte eisch n·iet floor cle wet IJepnnlcl
zijn, en cle cumleggeT, zoncle1· betwisting
vnnwege clen verweenler, clen eisch op
eon becln~g begroot heeft clnt het beloop
vwn clen lnatsten aanleg niet overschrijclt, ontsnnpt cle begmoUng aan
het toezioht van clen reohte1·, en kan hot
hooger be,roep niet ctangenomen wo1·clen,
flat ter1en het vonnis ten gmncle wercl
ingestekl, zelfs inrl·ien cle floor pa1·Ujen
geclnne begrootinq cum clen Teohte1· in
hooger IJeroep als la.yer rlnn hot we1·7celijk berlrct.!J vwn clen eisoh voo1·lcornt (2).
(2)

Zi~

de nota bij dit arrest, onderteekend,.
PAsiC., 1945, I, 103.

R. H., m Bull. en

I
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93(llOUSSIA, '1'. CHARLIER.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 11 November 1942 gewezen door de Rechtbank
van eersten aanleg te Dinant, zetelencle
in graacl van hooger beroep;
Over het eenig middel, schending van
artikelen 1, 2 (gewijzigd bij artikel 1 van
het koninklijk besluit nr 63 dd. 13 Januari 1935), 3, inzonderheid 3, 1 o (gewijzigcl door art. 2 van hetzelfde besluit), 9,
21, 26, 33, 35 en 36 van de wet del.
25 Maart 1876, den eersten titel bevattende van het voorafgaancle boek van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
cloordat het bestreclen vonnis, alhoewel
llet vaststelt clat de aanleggers, in eersten
aanleg, het geschil op mincler clan 1.000 fr.
haclclen geschat om den aanleg te bepalen
terwijl de verweercler geen hoogere schatting clan het beclrag van den laatsten aan1eg geclaan had, niettemin het hooger beroep heeft·aangenomen dat de verweercler
heeft ingestelcl tegen het vonnis door llet
vredegerecht gewezen op een vorclering
waarbij men wilde cloen zeggen clat de
verweercler een stuk groncl van de aanleggers in gebruik had zoncler titel rioch
recht, ten gevolge van het verstrijken van
de pachtove1'eenkomst,. vordering waartegen de verweercler had aangevoercl; en
wat bestreclen wercl, clat er tusschen partijen een andere pachtovereenkomst bestand welke niet verstreken was, en dit
om de reden dat « zoo die begrooting niet
grillig en in strijcl met de regelen der wet
ware geweest, zij het hooger beroep onontvankelijk had gemaakt, waartoe de
gei:ntimeerclen ten andere niet besloten
hebben >> ; clan wanneer de aan den eersten rechter onclerworpen betwisting,
waarin het alleen ging over de gelcligheicl
en de verbreking van een huurovereenkomst, met het oog op bepaling van· den
aanleg niet kon begroot worden volgens
de wettelijke grondslagen tot begrooting,
inzonderheid volgens cleze van artikel 26
van de wet del. 25 Maart 1876 over de
bevoegdheid, doch vatbaar was om door
de partijen begroot te worden, en de begrouting van het geding welke door de
aanleggers, in de inleidencle dagvaarding
van aanleg werd gedaan op minder clan
1.000 frank voor den aanleg overeenkomstig de wettelijke regelen nopens den aanleg was en clezen laatste wettelijk bepaalde bij gebrek aan hoogere begrooting
van het geding door den verweerder in
zijn eerste conclusies van eersten aanleg,
zoncler clat de rechter in hooger beroep
van rechtswege de macht heeft om, met
het oog op den aanleg, en onder voorwendsel van ontoereikendheid, de afdus gedane begrooting van de hand te wijzen,
zooclat de waarcle van het geding, door de

begrooting van de aanleggers wettelijk
bepaalcl, lager was dan het bedrag van
den laatsten aanleg en de rechters over
den grond, vermits de regelen nopens den
aanleg van openbare orde zijn, het hooger
beroep van den verweeruer, deteottt
smnmae, onontvankelijk moesten verklaren, zelfs bij gebrek aan conclusies van
de gei:ntimeerden op dat punt; in alle geval schencling van artikel 97 der Grandwet, cloorclat het bestretlen vonnis, om het
hooger beroep van den verweercler aan te
nemen, de begrooting van het geschil door
de aanleggers onder het beclrag van den
laatsten aanleg, van de hand wijst, om de
reden clat die begrooting << grillig en in
strijcl met de regelen cler wet zou zijn )},
zonder aan te cluiden waarin haar « grilligheid >> zou bestaan en met welken wetsregel ze in strijd zou. zijn, dan wanneer
die reclen niet toelaat te zeggen of de
rechters over den grond die begrooting
hebben van de hand gewezeri hetzij omdat de waarde van het geschil kon bepaald worden volgens de wettelijke
grondslagen tot begrooting, hetzij omclat
ze voor geen begrooting vatbaar was, hetzij omclat cle aanleggers clie begrooting
niet zouden geclaan hebben in cle inleiclencle clagvaarcling of in de eerste conclusies, of omclat die begrooting onder de
werkelijke waarde van het geding zou
geweest zijn, en die onnauwkeurigheid
in het aanduiden van de reden het hof
van verbreking in de onmogelijkheicl stelt
zijn toezicht uit te oefenen op de wettelijkheid van het bestreclen vonnis :
Overwegende dat, in onderhavig geval,
de gronclslagen tot begrooting van den
eisch door de wet niet bepaalcl zijn;
Overwegencle clat de genaamden Roussia, oorspronkelijke aanleggers, v66r den
eersten rechter verklaard hebben clat zij
llet geschil op mincler clan 1.000 frank begrootten; clat uit de stukken der rechtspleging geenszins olijkt dat de verweerder
een andere begrooting zou gedaan hebben;
Overwegende dat uit artikel 33 van de
wet del. 25 Maart 1876 blijkt tlat de begrouting van den eiscll, ten eincle den
aanleg te bepalen, het werk is van de partijen; dat llet toezicht van den rechter
slechts toegelaten is wanneer llet duidelijk is clat de partij een overclreven begrouting heeft gedaan om de wet, die het
bedrag van den laatsten aanleg vaststelt,
te ontduiken;
Overwegende dat uit clie beschouwingen
volgt dat llet bestreden vonnis, door het
llooger beroep tegen het vonnis a quo aan
te nemen, en door er over uitspraak te
doen, artikel 33 .van de wet del. 25 Maart
1876 over de bevoegdheid heeft gescllonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
· bestreclen vonnis; .beveelt dat onderhavig·
arrest zal overgeschreve'n worden op de
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passing ·van nrtikels ft18 en 419 vwn het
registers der Reclltbank van eersten aan- .
Stretjwetboelc [!eTechtvctnnli[!d.
leg te Dinant en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van de ver- 3° Is nict'i[! de claclin[! wcut1'toe een pn'l"tij
slechts clo01· het beclm[! vnn cle ctncle1·e
nietigde beslissing ;. veroordeelt den verpart-ij toe[!estem(l heett.
weerller tot de kosten; verwijst de zaak
naar cle Rechtbank van eersten aanleg te 4° De 1·echter o·vwr clen g·ro1ul beoonleelt
sonve1·ein of cle tot een ·rechtshnnclel'in[!
Namen zetelende in graacl van llooger
{/cgeven toestemmin[! gebrekki[! is om
beroep.
I
reclen van beclTog.
1 Februari 1945. - 1° kamer. - Voo1·(FLOFlTROY, T. BODSON.)
zitte·r en ve·rslarJgcve1·, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcln·iARREST.
llencle conclnsie, H. Raoul Hayoit de TerGeleLop
!let
bestreden
arrest door het
micourt, eerste advocaat gen:eraaL
Hof van beroep te Luik op 7 April 1944
Pleiters, HH. Marcq en ,Simont.
gewezen;
Over het eerste miclclel, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest, alhoewel het het vonnis n
2e KAMER. - 5 Februari 1945.
qtw wijzigt en redenen inroept welke niet
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
vereenigbaar zijn met deze door die beslisARRES'.rEN. - STRAFZAKEN. - ARREST sing ingeroepen, verklaart uitspraak te
_DAT EIGEN REDENEN INROEPT EN DEZE YAN DEN
lloen << om deze redenen en deze van clen
EERSTEN RECH'l'ER WELKE . NlE'l' STRIJDIG eersten rechter welke niet strijdig zijn ll,
ZIJN. - GEEN TWIJFEL NOPENS DE REDENEN zoncler clie redenen aan te duiden, wat !let
VAN DEN EERSTEN RECH'l'ER DOOR HET ARREST hof van verbreking niet toelaat zijn toeOVERGENOMEN EN DEZE WELKE VERWORPEN zicht nit te oefenen, des te meer clat de
ZIJN. - GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL 97 redenen van het arrest en deze van het
VAN DE GRONDWET.
vonnis strijdig zijn :
Overwegende dat, volgens de bewoor2° VERWONDING EN DOODING BIJ
GEBREK AAN VOORZOHG.- OoRZAc dingen en de ontwikkeling van ll'et midKELIJK VERBAND TUSSCHEN DE FOUT VAN DEN del, clit laatste beweert dat onmogelijk
llEKLAAGDE EN DEN DOOD VAN HET SLACHTOF- kan nagegaan worden welke redenen het
FER. - vVETTELIJK GERECHTVAARDIGDE TOE- arrest van den eersten rechter overneemt
PASSING VAN ARTIJGcLR 41t\ J•;N 419 VAN HE'l' en welke andere het verwerpt als strijdig
met zijn eigen redenen ;
STRAFWETllOEK.
Overwegende dat geen enkele moeilijk3° DADING. -- ToESTEMliHNG EENER PARTIJ
DOOR HI,'l' BEDROG VAN DE ANDERE PARTIJ VER- heicl van intenJretatie van het arrest kan
ingeroepen worden wat de beslissing op
KREGEN. - NIETIGHEID.
de publieke vorclering betreft;
4°
SOUVEREINE
BEOORDEELING
Overwegende dat de rechter over clen
DOOR DEN REOHTER OVER DEN groncl, uitsp1;aak doende over de burgerGROND, - TOESTEMMING TOT EEN RECHTS- lijke belangen, de draagwijclte heeft onHANDELING GEGEVEN EN GEBREKKIG OM REDEN derzocht van een akte die door den amiVAN BEDROG. SOUVEREINE FEI'I'ELIJKE BElegger omschreven is als dading ;
OORDEELING.
Overwegende dat de eerste rechter, die
1° Schendt ct1·tilcel 97 van cle Grondwet omschrijving aannemende, verklaarde clat
de overeenkbmst bij gebrek aan vrije toen·iet de besliss·ing vwn den rechte1· in
stemming nietig was; dat hij op verschilhooger beroep cUe op eigen 1·edenen
lende omstancligheden wijst waarbij het
l!teunt en « op lle 1'eclenen vwn clen ee1·bedrog wordt bewezen 'waarvan de partU
Nten 1·echte1· welke niet stri.icl'ig zijn ll,
Bodson het slachtoffer was;
wcmneer geen t·w·ijjel bestcutt nopens
Overwegencle dat het bestreden arrest
(le redenen vnn het vonnis a quo wellce
verklaart dat de betwiste overeenkomst
de 1·echter in hoorJer be1·oe1J ove1·genoeen eenzijdige akte is en geen dading,
men en cler<:e wellce hi.i verworpen
do ell cla t het daarna beslist dat « de eerheett (1).
2° TVnnneer e'l" oo'l"zctlceUjlc verbnncl be- ste rech ters, bij zeer oordeelkundige beschouwingen welke het Hof overneemt,
stcutt tu.sschen cle nctlctUgheicl of cle onmet reden hebben geoordeeld dat de wevoorzichtigheicl vnn clen belclnn[!cle en
duwe Scieur verschalkt werd in zoodanige
rlen clood vnn hct slctchtofje1·, ·is cle toeomstandigheden da t a an haar toestemming alle rechtelijke waarde wercl out(1) Verbr., 26 Januari 1933 (Bull. en PAsrc.,
nomen ll;
1933, I, 86) en 25 November 1937 (ibid., 1937,
Ov.erwegende alclus dat geen enkele
I. 353). N opens d·e nadee]en van dergelijke
twijfel bestaat nopens .de redenen van den
motiveering, zie de nota van den Heer procueersten rechter door het arrest overgereur generaal P. LECLERCQ (Bull. en PASIC.,
nomen en deze welke door datzelfde ar1932, I, 48).
rest verworpen zijn ;
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95Dat !let middel in feite niet opgaat;
Over !let .tweede middel, schending van
artikelen 418, 419 van het Strafwetboek,
9 en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest den aanlegger in verbreking Rene Flostroy schuldig verklaart
aan onvrijwillige doocling, hem als fout
ten lmite leggende het feit da t hij met te
groote snelheid reed rekening gellouden
met de omstandigheden, doch vaststelJende << dat, zoo die snelheid niet de aanvankelijke oorzaak van het ongeval is geweest, ze ontegensprekelijk er toe bijgeclragen heeft de gevolgen er van te verzwaren ll, dan wanneer de betichting
voorzien bij artikelen 418 en 419 van het
Strafwetboek onderstelt dat de fout van
den beklaagde den dood veroorzaakt
heeft en dat, zoo het kwaad nit de fout
van een clerde is ontstaan, de fout van den
beklaagde, die enkel de gevolgen van llet
ongeval verzwaart, geen aanleiding kan
geven tot de toepassing van die teksten :
Overwegende dat het bestreden. arrest
niet zegt dat de fout van den aanlegger
de oorz.aak niet is geweest van den
« dood ll van llet slachtoffer, doch enkel
llat gezegde font de aanvankelijke oorzaak van het ongeval niet is geweest;
Dat llet op alle strafbare feiten ten
laste van den aanlegger wijst; dat uit
den samenhang van het arrest, zonder
dubbelzinnigheid, blijkt dat er een verband van oorzaak tot gevolg bestaat tusschen den dood van den genaamden
Sci~ur en de fout van den aanlegger; dat,
bijgevolg, de toepassing op dezen laatste
van artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek wettelijk gereclltvaardigd is;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
>irtikelen 1101, 1102, 1103, 1134, 1317, 1319,
1320, 1322, 2044, 2052, 2053 van het Burgerlijk Wetboek, 97 der Grondwet;
I. Doordat het bestreden arrest aan de
overeenkomst, welke tusschen de « Secours de Belgique ll, verzekeraar van den
aanlegger en namens cleze hanclelende
eenerzijds, en de burgerlijke partij weduwe Scieur anderzijds, werd aangegaan,
het karakter van_ een clacling heeft geweigercl, clan wanneer de partijen uitdrukkelijk hadden verklaard dat « partijen
akkoord zijn om te beclingen dat de betaling van die som een forfaitair en volstrekt vergelijk uitmaakt voor alle schacle
die Mevr. weduwe 0. Scieur van Rene
Flostroy zou kunnen eischen J> ;
II. Doordat het bestreden arrest aan de
betwiste overeenkomst het karakter van
tweezijclig contract ontzegt en, bijgevolg,
van een vergelijlt, omdat dit contract wederzijdsche toegevingen onderstelt en dat,
volgens llet arrest, de << Oie Le Secours de
Belgique)), handelende voor Rene Flostroy, geen toegeving zou gedaan hebben,
da1~ wanneer : a) de wederzijdsche toege-

vingen geen hoofdzakelijk bestanclcleel
van een contract bij vetgelijk zijn en, ten
andere, b) het bestreden arrest erkent, en
de betwiste overeenkomst uitclrukkelijk
vaststelt, dat de << Secours de Belgique ll,
ten ontlaste van Rene Flostroy, en bij het
sluiten van de overeenkomst, een som van
15.000 frank werkelijk betaalcl heeft, betaling die, ware ze slechts een voorschot,
een prestatie en een toegeving uitmaakt :
Overweg·encle clat het bestreden arrest
vaststelt, zooals in het antwoord op bet
vierde middel zal aangetoond worden, dat
de aangevoerde akte nietig is, wegens bedrog; dllt deze 'alde, ware ze een dacling,
in den zin van artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek, daarom niettemin door
nietigheid zou aangetast zijn;
Dat daaruit volgt dat het middel van
belang ontbloot, en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, scbencling van
artikelen 1101, 1108, 1109, 1110, 1111, 1116,
1117, 1118, 1123, 1124, 2044, 2052 van het
Burgerlijk Wetboek, van artikelen 1101,
1134, 1317, 1319, 1320 van betzelfcle wethoek; van artikel 97 cler Grondwet, doortlat bet bestreden arrest, de bescllouwingen
van den eersten rechter pvernemencle,
verklaart dat « de door den beklaagcle beweerde dading als nietig en niet bestaande
moet verklaard worden )), zonder vast te
stellen, hetzij het volledig gebrek aan toestemming vanwege de burgerlijke partij
in deze overeenkomst, hetzij cle onbekwaamheid van gezegcle burgerlijke partij
om contracten aan te gaan, betzij het bestaan van eene cler nietigheden van toestemming door de wet voorzien : I. dan
wanneer cle aanlegger in conclusies in graad
van hooger beroep genomen betwistte dat
de stoornis welke bij de burgerlijke partij
door het verlies van haar man veroorzaakt werd, van· zoodanigen aard zou geweest zijn clat gezegde burgerlijke partij
« op welk oogenblik ook den wil zou verloren hebben of het voile besef van haar
daden niet zou gehad hebben )), wat niet
ontkend worclt door het vonnis n qno
waarvan de redenen dienaangaande zijn
overgenomen; II. dan wanneer iecler, clie
door de wet niet onbekwaam is verklaard,
contracten kan aangaan; dat de nietigheden van de toestemming, de nietigheid
van de overeenkomsten medebrengencle,
door de wet op beperkende wijze ziju aangecluid en de onbekwaamheid om te onclerhandelen (door den eersten rechter bevestigd) cleze om toe te stemmen niet met
zich sleept :
Overwegende clat bet middel in zijn
eerste onderdeel beweert dat het bestreden arrest de conclusies van den aanlegger niet beantwoord heeft;
Overwegende dat de aanlegger in zijn
v66r bet hof van beroep genomen conclusies in feite de beschouwingen betwistte
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welke den eersten rechter er toe gebracht
hadden de betwisre akte nietig te verklaren;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze beschouwingen tot de zijne heeft gemaakt, en ze als « zeer oordeelkundig >>
l1eeft omschreven: dat het aldus in feite
de conclusies van iien aanlegger heeft verworpen en zijn beslissing heeft gemotiveerd overeenkomstig artikel 97 der
Grondwet;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
verschillende omstandigheden opsomt,
welke aantoonen dat de toestemming van
de burgerlijke partij door het bedrog
nietig gemaakt werd; dat die beoordeeling van feitelijken aard bindend is ;
Overwegende dat de woorden « onbekwaamheid om te onderhandelen )), door
het middel betwist, niet nit het verband
van het arrest mogen geweerd worden ;
dat clit laatste duidelijk aanwijst dat
de toestemming van de burgerlijke partij
nietig werd gemaakt door bedrog, oorzaak
van nietigheid door de wet voorzien;
Dat bet middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, wat de beslissing over
de publieke vordering betreft, dat de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden. nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de :wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
5 Februari 1945. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, voorzitter. - Vei·slngyever, H. De Wilde. Gelijkluidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat _generaal. ·
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5 Februari 1945.

1° BFJSCHERMING DFJR MAA'.rSCHAPPIJ (WET 'L'OT). - VERZOEK TOT INOBSERVATIESTELLING. - GERECHT VAN WIJZEN
IN RAADKAMER UITSPRAAK DOENDE, TEN WARE
DE VERDACHTE DE OPENilAARHEID VAN DE
DEilATTEN VROEG.
2° RJ!JDFJNFJN VAN DFJ VONNISSEN EN
ARRFJSTFJN. - STRAFZAKEN. - ARREST
VAN VEROORDEELING OP EEN DEEI. VAN DE VERKLARINGEN VAN DEN BEKLAAGDE GESTEUND. CONCLUSlES VAN IlEKLAAGDE BETWISTENDE DAT
ZIJNE BEKICNTENIS MAG GESPLITST WORDEN.
- GEEN AN'l'WOORD HIEROP IN HET ARREST.
- NIET GEMOTIVEERD ARREST.
1° In lcennis ,qestelcl met een ve1·zoek tot
inobservnUestelUny in cle psychint1·ische ntdeelin.q, beslist het ye1·echt vnn
1-Vijzen in nuulknnwr, ten wwre ve1"clnchte cle openbanrheicl vnn cle debat-

ten zo·u

gev1·nngcl

hebben.

9 April1930, art. 5.)

(Wet van

·

2° W nnneer een arrest van ve1·ooi·cleelin_q
op een cleel vnn de ve·rklcwin_qen vnn clen
venlnchte ste·u.nt en deze lnntste in 1·egelmntig _qenomen conclttsies betw·ist dnt
zijn belcentenis ma.g _qesplitst wonlen,
cl(tn moet deze bewet·ing door het nn·est
benntwoonl woi·clen op strnffe vnn gebrelc nnn motiveering ove1·eenlcomstig
·
cwtilcel 97 vnn de Gronclwet (1).

(FELIX ROMBAUT.)
ARREST.
Gelet op de bestreden arresten op 10 Januari 1945 gewezen door het Militair Gerechtshof zetelencle te Brussel;
I. W at cle voorziening betreft welke gericht is tegen het arrest waarbij bet verzoek tot inobservatiestelling van den aanlegger verworpen werd :
Over het eenig middel, schending van
artikelen 7 en 97 der Grondwet en van
artikelen 1 tot 12 van de wet tot bescherming tler maatschapplj del. 9 April 1930,
doordat het arrest werd uitgesproken in .
raadkamer dan wanueer zulks in openbare terechtzitting had · moeten geschieden :
Overwegende dat het tot het militair
gerechtshof gericht verzoekschrift tot
doel had den aanlegger, bij toepassing
van. hoofdstuk I van de wet dd. 9 April
1930, in observatie te doen stellen;
Overwegende- dat, krachtens artikel 5
van gezegde wet, op dergelijk verzoekschrift uitspraak geclaan wordt in raadkamer; dat echter, zoo de verdachte
het vraagt, de openbaarheid van de debatten bevolen wordt onder voorbehoud van
de toepassing van artikel 96 der Grondwet·
D~t uit geen enkel stuk der rechtspleging blijkt dat de aanlegger aan het militair gerechtshof de openbaarheid der debatten zou gevraagd hebben;
Dat het middel dus in rechte niet opgaat;
Overwegende dat tle substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat de voorziening betreft welke
gericht is tegeri het arrest waarbij de
veroordeeling van den aanlegger werd uitgesproken:
Over het eerste midclel; schending vnn
artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat het bestreden arrest
den aanlegger veroorcleelt wegens inbreuken op artikelen 113 en 117 van het Strafwetboek, 1 en 2 van de besluitwet del.
17 ])ecelllber 1942;
(1) Vergelijk volgend arrest.
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lcentenis niet rnctg gesplitst worden (1).
Overwegende dat het arrest die veroordeeling motiveert cloor vast te stellen dat 2° Gezien cle inte1'1J1'eteerencle wet een uitrnactkt met cle geinte1·preteenle wet,
cle aanlegger in zijn conclusies erkent dat
woTclt deze laatste aangezien als hebbij voor den vijand werken van vervoer
bencle oorspronkelij lc den z-in gehacl
beeft uitgevoerd; dat bet daarna de beclo01' . cle inte1'1J1'CteeTende
wet
bewering van den aanlegger, als zou hij gepaald (2).
dwongen geweest zijn door een macht
waaraan bij niet beeft kunnen weer(LOUIS-GUSTAVE VOS.)
staan, zonder grond verklaart;
Overwegende dat de aanlegger,- in v66r
ARREST.
het militair gerecbtshof regelmatig genoGelet op bet bestreden arrest op 10 Jamen conclusies, staande hield dat het in
strijd was met bet recbt slecbts een deel nuari 1945 gewezen door het Militair Gevan zijn bekentenis in aanmerking te ne- recbtshof zetelende te Brussel;
Over bet eerste middel, de ontstentenis
men en dat nopens den· dwang van kant
van motiveering aanvoerende, doordat het
te laten;
Overwegende dat welke ook de grond arrest den aanlegger veroordeelt zonder
van clie bewering weze het militair ge- de conclusies te beantwoorden waarin
rechtshof er moest op antwoorden.van zoo- · deze staande bield dat bet niet overeendra het zijn beslissing steunde op een komstig bet recbt was het deel van zijn
deel van de verklaringen van den · aan- bekentenis te weer):wuden betreffende de
materialiteit der feiten en het deel van de
legger;
Dat het arrest, omd:l.t bet op dat punt bekentenis betreffende den dwang te verde conclusies niet beeft beantwoord, arti- werpen:
Overwegende dat het arrest niet op een
kel 97 der Grondwet geschonden beeft; ·
Om die redenen, het Hof verwerpt de bekentenis van den aanlegger steunt om
voorziening tegen het arrest waarbij de de beticbting bewezen te verklaren luiinobservatiestelling van den aanlegger dens welke hij de wapens gedragen beeft
wordt geweigerd; verbreekt het arrest tegen BelgH:i ;
Dat bet dus de bewering van den aanvan veroordeeling; beveelt dat onderbavig arrest zal overgescbreven worden op legger, als zou zijn bekentenis niet mogen
de registers van het Militair Gerechtshof · vercleeld worden, niet moest beantwooren dat melding er van zal gemaakt wor- den;
Dat het middel dus niet kan aangenoden op den kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt den aanlegger tot de men worden ;
belft der kosten; laat de overige kosten
Over bet tweede middel, schending van
ten laste van den Staat; verwijst de zaak artikel 7 der Grondwet, doordat bet benaar het Militair Gerechtsbof zetelende te streden arrest artikel 1 van de besluitwet dd. 17 December 1942 toegepast heeft
Luik.
op feiten welke begaan werden v66r de
5 Februari 1945. - 2" kamer. - Yoo1·- bekendmakirig
van dat besluit :
zitte1·, H. Hodiim, voorzitter. - Ye1·slagOverwegende dat, zoo artikel 1 van de
gevm·, H. Wouters. _:_ Gelijlcl~tidende conbesluitwet van 17 December 1942, krachcltt~·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
tens artikel 5 van dezelfde besluitwet,
eerste advocaat generaal.
slecbts op 29 .Tanuari 1943 in werking getreden is, het alleen een interpreteerende
bepaling is van artikel 113 van het Straf~
6
wetboek, gewijzigd bij de besluitwet del.
2 KAMER. - 5 Februari 1945.
11 October 1916;
1° HEDENEN VAN DE VONNJSSEN EN
Dat, da~r de iriterpreteerende wet een
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLU- uitmaakt met de gei:nterpreteerde wet,
SIES STAANDE HOUDENDE DAT EEN BEKENTENIS deze aangezien wordt als oorspronkelijk
NIET MAG GESPLITST WORDEN. - ARREST den zin gebad bebbende die de interpreNIET OP DEZE BEKENTENIS GESTEUND. - GEEN teerende wet bepaalt;
AANLEIDING TOT BEANTWQORDING VAN DE CONDat bet middel in rechte niet opgaat;
CLUSIES.
En overwegende dat de bestreden beslissing · gewezen werd op een rechtsple2° 'WET. - TERUGWERKENDE KRACHT. !NTERPRETEERENDE WET. - MAAKT EEN UIT ging waarin de substantieele of op straf
van nietigbeid voorgescbreven recbtsvorMlcT DE GEINTERPRETEERDE WET. - GEINTERPRETEERDE WET GEACHT OORSPRONKELI.JK men werden nageleefd en dat de uitgeDEN ZIN DOOR DE INTERPRETEERENDE WET REPAALD GEHAD TE HERREN.

1° Een cMTest van ve1·oo1·deeling· dat n·iet
op cle belcentenis van clen betichte
steunt, moet cle conclus-ies niet beantwoorclen, die staancle hou.clen dat de be-

VERBR., 1945. -
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(1) V·ergelijk voorgaand arrest.
(2) Sic verbr., 13 November 1944 zie hooger,
blz. 28 (Bull. en PAsrc., 1945, I, 25) en de
nota's, en 18 December 1944 zie hooger biz. 65
(Bull. en PAsra., 19<15, I, 70).

-98sproken veroonleelingen overeenkomstig
<le wet zijn;
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt den aanlegger
tot de kosten.
5 Februari 1945. - 2e kamer, - Voor.<~itter, H. HodUm, voorzitter. Verslag·gwuc1·, H. Wouters. - GeHjkl~t-iclcnflc concl~ts-ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.
2e KAMER. ~

5 Februari 1945.

BOSSCHEN EN WOUDEN. - BESLUIT
VAN 5 OCTOBER 1942. - NIETIG DOCH TIJDELIJK GELDIG VERKLAARD. BINDENDE
KRACHT.
Het besl~tU van 5 October 1942, flat cle
8tmjjen verzwaft1't voo1· boschmiscl1"ijven, alhoewel n-iet'ig, tijclelijk gelclig
·l!erklnnnl zijncle flOO'/' wrtUcel 3 van cle
IJcsl-ldtwet vnn ,5 111 e·i 1944, moet floor
de hoven en 1'cchtbanlcen worden toege{J(tst (1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. GEORIS EN FOESTER.)
ARREST.

voedselvoorziening; dat clit besluit de
perken te buiten gaat van de bevoegclbeclen van de secretarissen-generaal der ministeries, zooals die bevoegclbeclen bepaalcl
zijn bij de besluitwet deL 1 Mei 1944 tot
uitlegging van artikel 5 van de wet van
10 JVIei 1940 ;
Docb overwegencle clat het besluit del.
5 October 1942 niet voorkomt in de lijst
van de besluiten welke nietig verklaard
werden door artikel 1 van de besluitwet
·del. 5 Mei 1944 waarbij de uitwerksels
worden bepaalcl van bet in de besluitwet
del. 1 Mei vermelcl principe, en clat bijgevolg, gezegcl besluit een clezer is welke
artikel 3 van de besluitwet del. 5 J\'Iei
1944 nietig cloch tijdelijk gelclig verklaart;
Dat daaruit volgt dat bet bestreden
vonnis clit artikel 3 der besluitwet del.
5 Mei 1944 gescbonclen beeft door te weigeren bet besluit del. 5 October 1942 op de
verweerclers toe te passen ;
Om die reclenen, bet Hof verbreekt het
bestreclen vonnis; beveelt dat onderbavig
arrest. zal overgescbreven worden op de
registers van de Correctioneele Recbtb:mk
te Verviers en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigcle beslissing; laat de kosten ten
. laste van den Staat; verwijst de zaak
naar de Correctioneele Recbtbank te Luik,
zetelende in graad van booger beroep.
5 Februari 1945. - 2e kamer. - VoorzUte1', H. Hoclilm, voorzttter. - Ve1·slaggeve1·, H. Waleffe. - Gelijlclu.iclencle concMtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.

Gelet op bet bestreclen vonnis op 26 October 1944 gewezen door de Correctioneele
Recbtbank te Verviers, zetelencle in graacl
van booger beroep;
Over bet miclcl<:>l, bieruit afgeleicl clat
bet besluit del. 5 October 1942, genomen
.door de secretarissen-generaal van bet
ministerie van justitie en van bet minis- .
terie van landbouw en voedselvoorziening
2~ KAi\[ER. 5 Februari 1945.
- dat bet bestreden vonnis geweigercl
lleeft toe te passen - nocb uitdrukkelijk OORLOG.
BESLUITWET VAN 13 MEl 1940.
nocb stilzwijgend ingetrokken of vernieTOEPASSELIJK OP DE POGINGEN TOT DIEFS'fAL
tigd werd, en clat de recbtbank, door uit
VOORZIEN BIJ HOOFDSTUK I VAN TITEL JX VAN
te spreken zooaJs ze deed, chis de wet geBOEK II YAN HET S~RAFWETBOEK.
sclwnclen beeft :
Overwegencle clat bet besluit del. 5 Oc- De besl·wit1.vet Vftn 18 M ei 1940 dnt rle best·rnjjina vnn sommige gecl~trende den
tobei• 1942, waarbij de straffen voor de
Ujtl vnn 001"lO[/ gepleegtle feiten. verovertreclingen cler politieverorcleningen op
sche·r]Jt, is toewtsselijk op de pogingen
llet boscbwezen worden verzwaarcl, clat
tot rliejstftl voorz-ien bij hoofdstnlc I Vftn
llet bestreclen vonnis, steunencle op artiU.tel IX vnn boelc II vnn het Strntwetkel 5 van de wet del. 10 Mei 1940, geweilweli> (2).
gercl beeft op de verweerders toe te passen, genomen wercl door cle secretarissen(HENRI NATIS.)
generaal van bet ministerie van justitie
en van bet ministerie van landbouw en
ARREST.

i_

(1) N opens het onderscheid tusschen de besluiten van de secretar·issen-generaal van de
ministeries bedoeld bij artikel 3 van de besluitwet van 5 Mei 1944 en de besluiten bedoeld bij artikel 4 van zelfde besluitwet, zie
verbr., 13 November 1944 en 18 December 1944,
zie hooger biz. 28 en 65 (Bull. en PAsrc., 1945,
I, 25 en 70).

Gelet op het bestreclen vonnis door llet
·Hof van beroep te Brussel op 14 November 1944 gewezen ;
Ove:t: het eenig micldel, scbencling van
(2) Verbr., 24 Augustus 1944 (Bull. Bn PASIC.,
1944, I, 457) en 26 December 1944, zie hooger
biz. 69 (Bull. en PAsrc., 1945, I, 74).
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-99artikelen 1 van de besiuitwet del. 13 :M:ei Rechtbank te Luik en op het bestreden ar1940 betreffencle de verscherping cler be- rest op 8 November 1944 gewezen cloor het
straffing van sommige gedurende den tijcl Hof van beroep te Luik;
van oorlog gepleegcle feiten, 2 van het , I. W at de voorziening betreft tegen het
Strafwetboek en 9 van de Gronclwet, vonnis van de correctioneele rechtbank :
cloordat het bestreclen arrest op den aanOverwegencle clat, daar de bestreden belegger, die vervolgd en veroordeeld werd slissing slechts in eersten aanleg gewezen
wegens poging tot ·cliefstal met verzwa- was, de voorziening niet ontvankelijk is
rende omstandigheden, den tekst heeft (Wetboek van Strafvorclering, art. 407;
toegepast cUe slechts diefstallen, vernie- wet del. 4 Augustus 1832, art. 15, 1") ;
lingen of beschadigingen van een anclers
II. Wat de voorziening betreft tegen
roerende eigenclommen bestraft :
het arrest van het Hof van beroep : ·
Overwegende dat artikel 1 van de beOver het middel : a) schencling van de
sluitwet van 13 Mei 1940, luidens zijn be- rechten der verclecliging doordat de bewoorclingen zelf, toegepast wordt op de klaagde nlet hiervan verwittigd werd dat
misdrijven welke beteugeld worden met hij zijn verdediging had in te richten op
de straffen welke het opsomt en welke voet v>rn het besluit van Louden del.
voorzien zijn bij hoofstuk I van titel IX 31 Augustus 1944, dat in Belgie niet bevan boek II van het Wetboek van Straf- kenclgemaakt was op den datum waarop
recht·
het arrest bij verstek hem beteekend
Ov~rwegende dat de poging tot zwaren wercl; b) nietigheid van het oorspronkecliefstal, waarvoor de aanlegger werd ver- lijk proces-verbaal; c) schending van
volgd, door bovengenoemd hoofdstu~ artikelen 7, 30, 94 en 107 cler Grondwet,
voorzien is en bestraft door een der biJ van de besluiten dd. 27 October 1939,
nrtikel 1 van de besluitwet del. 13 Mei 19 ,Juni 1942 en 31 Augustus 1944; d) ver1940 aangeduide straffen;
·
keercle interpretatie van gezegcle artikeDat het middel in rechte niet opgaat·,
len; e) schencling van artil,elen 1319 en
Overwegende dat de substantieele of op 1320 van het Burgerlijk Wetboek :
straf van nietigheicl voorgeschreven
Overwegende, wat het eerste onderdeel
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de van het middel betreft, clat het besluit
uitgesproken veroorcleelingen overeen- del. 31 Augustus 1944 bekenclgemaakt
komstig de wet zijn ;
wercl in het Staatsblacl del. 17 September
Om die redenen, het Hof verwerpt de 1944 en in werking is getreden clenzelfden
voorziening ; veroordeelt den aanlegger clag, hetzij v66r de verschijning van den
tot de kosten.
aanlegger voor het hof van beroep ;
Overwegende dat de regelmatige be5 Februari 1945. - 2" -kamer. - Voorkendmaking van een wet of van een kozitter, H. Hodiim, voorzitter. - Verslagninklijk- of ministerieel besluit en het
!JCVC1', H. Vitry. Gelijlcl!tidend~ converstrijken van den bepaalclen termijn na
clusie, H. Raoul Hayoit de TermiCourt,
welke ze beschouwcl zijn als door de
eerste advocaat generaal.
burgers gekencl, de wijze van wettelijke
bekendmaking zijn die de wet of het be~
2e KAMER. - 5 Februari 1945.
sluit in heel het Koninkrijk ·verplichtencl
maakt;
WET. WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
Dat het midclel, in clat onclerdeel, in
BEKENDMAKING IN RET STAATSBLAD. VERrechte niet opgaat;
S1'Rl.TKEN VAN DEN VASTGESTELDEN TERMIJN.
Overwegende clat de andere onderdeelen
WE'l'TELIJKE BEKENDMAKING.
van het middel, wegens hun onnauwkeurighefcl, niet kun11en beantwoorcl worden;
De regelmat-ige belcendmaking in het
FJn overwegentle dat de substantieele of
Staatsblad van een wet of van een lcoop straf van nietigheicl voorgeschreven
n·inlclijlc beslttit en het ve1·strijlcen van
rechtsvormen werclen · nageleefd en clat de
aen t;ermijn wacwna zij als door de btwuitgesproken veroorcleelingen overeen!fW/'8 belcend uescho~twd z·ijn, zijn de
komstig de wet zijn;
w·ijze van wettelijlce 7Je7cendmalcing, die
Om die redenen, het Hof verwerpt de
rle wet of het 7Jesltt.it ·in heel het Konin1cvoorziening ; veroordeelt den aanlegger
rij7c verplichtend maCLlct (1).
tot de kosten:
(DANIEL GRIGNARD.)
5 Februari 1945. - 2° kamer. - Voo1'ARREST.
z-itter, H. Hodi.lm, voorzitter. - Ve1·slaucJelet op het bestreclen vonnis op 1 Oc- {leve1·, H. Waleffe. - Gelijlclmaende contober 1943 gewezen door de Oorrectioneele cl?tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.
(1) Verbr., 18 Februari en 2<7 April 1920
(Bun. ·en PAsrc., 1920, I, 62 en 124) en 6 November 1944, zie hooger blz. 26 (Bull. en
PAsiC., 1945, I, 23).
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PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
VAN 27 JUNI 1942, ARTIKEL 6,
'l'IJDELIJKE GELDIGHEID. BESLUI'fWET VAN 31 AUGUSTUS 1944_ STELT
ER EEN EINDE AAN. ZONDER TERUGWERKENDE
KRACHT.
BESLUIT

§ II. -

De besl'ltUwet t;nn 31 Ang·ust·us 1944 heeft,
b'ij z-ijn ct·rtikel 6, een e·iJnde gesteld,
zonae1· tentgwerkende lcrncht, nnn cle
tijdelijlce geld'ighe·icl vnn nrtikel 6, § II,
vnn het beshtit Vlf1t 27 Jttni 1942.
(PIERRE FALLA.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 18 September HJ43 gewezen door de Correctioneele Rechtbank te Verviers en op het bestreden arrest op 29 April 1944 gewezen door het Hof van beroep te Luik ;
Wat de voorziening betreft tegen het
vonnis :
Overwegende dat cle substantieele of op
straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig cle wet zijn ;
Wat de voorziening betreft tegen het
arrest :
Over de micldelen afgeleid nit de -onwettelijkheid van het besluit del. 28 Juni
1941:

Overwegende dat die middelen zonder
verband zijn met het bestreden arrest dat
zich er bij beperkt het door den aanlegger tegen het vonnis der correctioneele
rechtbank ingestelcl . hooger beroep niet
ontvankelijk te verklaren;
Over het middel hieruit afgeleid dat het
hof van beroep, zonder het principe te
schenden luidens hetwelk elk betichte
recht heeft op twee graclen van rechtsmacht, niet kon verklaren dat het vonnis
van cle correctioneele rech tbank in laa t~ten aanleg was gewezen :
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn beschikkencl gedeelte steunt op artikel 6 van het besluit dd. 27 Juni 1942;
Dat dit besluit, alhoe:wel nietig verklaard door cle beslnitwet del. 1 Mei 194;4
en door artikel 3 van de besluitwet dd.
5 Mei 1944, interpreteerende wetsbepalingen, nochtans, luidens gezegcl artikel 3,
voor tijclelijk gelclig gehouden is;
Dat het hof van beroep dus, op den dug
waarop het bestreden arrest wercl gewezen, artikel 6 van het besluit del. 27 Juni
1942 moest toepassen ;
Overwegencle, weliswaar, dat de besluitwet. del. 31 Augustus 1944, bij zijn
artikel 6, aan de tijdelijke geldigheicl van
die bepaling een einde heeft gesteld zoncler terugwetkencle kracht; cloch dat cleze
besluitwet niet kon geschonclen worden

door een beslissing welke definitief over
den grond werd gewezen alvorens ze van
toepassing werd;
En overwegende clat de bestreclen beslissing gewezen werd op een rechtspleging waarin de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de be·
slissing wettelijk is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kost~n.
5 Februari 1945. - 2" kamer. - Voo·rz-itte1·, H. Hodilm, voorzitter. - Ve1·sla.yrJeve-r, H. De Wilde. Gelijkluidencle
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat generaal.
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RECHTERLIJKE INRICHTING. -

l\1I-

LITAIRE RECHTSMACHTEN. -- SAMENSTELLING
VAN DEN ZETEL. UrrCOTING EN AANWI.TZING DER OFFICIEREN. JiJEDAFLEGGING. BEWIJS.

De vnststening in het pmces-veTbaal cle·r
openbaTe zitting, en in het vonnis of
a·rTest vnn een militniTe ·rechtsmncht,
ant cle militai1·e !eden vnn dit 1'echtscollege doo1· uitlot-ing cutngewezen werden, met cutnclnidiitg van den dntum van
de ·witloting en vwn de wettelijlce bepaUngen, ot,ereenlcomst-io weUce e1· toe
ove·rgegcwn were!, nlsook cle vaststelling
clnt cleze militni1·e leclen clen voo'/'geschreven eecl hebben nfgeleqcl, met aanclwicling vun cle wettelijlce 'bepctUng cUe
het eeclsjorm1tlie·r vnststelt, male en hef;
bewijs trit vnn cle Tepelmntigheicl vun
de ttitloting, vcm cle ncmw'ijz·ing en eerlMtegg·ing .cler mUitMre leclen, wn111nee•r
de ·wetteUfkheia vctn cle ·u.Uloting of vnn
cle eedMtegging v66r den 1·echte·r ten
. g'I'Onlle niet betwist we·rd (1).
(J\oiAURICE COR-THIER.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Krijgshof (te Gent) gewezen den 13 Januari 1945;
Over het eerste en tweede middel,
claarop gegroncl dat de regelmatige uitloting en aancluiding van de officieren clie in
eersten aanleg en in beroep zetelden niet
blijken nit het arrest, en hun eecl niet
werd geacteercl :
Overwegende clat het proces-verbaal cler
open bare zitting van den krijgsraad del.·
1 December 1944 vaststelt clat de HH. of(1) Zie verbr., 22 Janu:ari 1945, supra, blz. 84
(Bnll. en PA~IC., 1945, I, 92).
-
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ficieren den eed llebben afgelegcl voorgeschreven door artikel 54 van de wet van
15 Juni 1899, en dat het vonnis vermeldt
clat die officieren aangewezen werden bij
loting den 27 November 1944;
Dat ook het proces-verbaal der zitting
van het krijgshof en het bestreden arrest vermelden clat de militaire raadsheeren
geroepen werclen om te zetelen ingevolge
uitloting gedaan den 30 December 1944,
overeenkomstig de schikkingen van artikelen 7 en 8 van de besluitwet van
26 Mei 1944, en den eed hebben afgelegd
door artikel 114 der wet van 15 Juni 1899
voorgeschreven;
Overwegende dat alzoo het authentiek
bewijs der wettige uitloting of aanwijzing
en der eedaflegging der militaire leden
van den krijgsraad en van het krijgshof
voorgebracht wordt;
Dat de middelen clus niet kunnen aangenomen' worden ;
Over het dercle middel, niet-motiveering
van het bestreden arrest, daar er geen
voldoencle antwoord werd gegeven op de
conclusie strekkende tot het verklaren
van de gebrekkige promulgatie en van de
onwettelijkheid van het besluit van
17 December 1942 :
Overwegende dat in de conclusie van
den aanlegger de onregelmatige promulgatie van dit besluit niet ingeroepen
werd, maar slechts zijn onwettelijkheid;
Dat op die bewering van onwettelijkheid voldoende antwoord door het arrest
gegeven werd, door te zeggen dat << gelet
op de besluitwet van 28 Mei 1940 en de
onmogelijkheid de Wetgevende Kamers
bijeen te roepen, het recht van bindende
uitlegging der wetten, aan de ministers,
vergaderd in ministerr;;tad, toebehoort;
dat bijgevolg de door den betichte ingeroepen beweegreclenen betrekkelijk de
wettelijke kracht der tegen hem ingeroepene strafbepalingen, geen steek houden >> ;
Dat het midclel dus grondslag mist in
feite;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zij'n ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; kosten ten laste van den
aanlegger.
:; Februari 1945. - 26 kamer. - Voo1·.ctitter, H. Hodiim, voorzitter. - Vm·slagf!eve,·, H. Wouters. - Gelijlclttidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.
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10 ONTZETTING. - VOORZIENING IN VERBREKING DOOR EEN ONTZETTE INGESTELD. ~
BEKRACHTIGING DOOR DEN VOOGD TIJDENS HET
GEDING. - GEDEKTE NIETIGHEID.
2° LASTGEVING. BEWIJS. STILZWIJGENDE LASTGEVING. - MACHT VAN DEN
RECHTER OM RET BESTAAN VAN DERGELIJK
MANDAAT UIT VASTSTAANDE FElTEN AF TE
LEIDEN.
3o BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN.
-RECHTER TEN GRONDE EEN
GESCHRIFT IN1'ERPRETEERENDE. - INTERPRETATIE MET DE BEWOORDINGEN VAN RET GESCHRIFT VEREENIGBAAR EN OP UITWENDIGE
OMSTANDIGHEDEN GESTEUND. .:::_ GEEN BOHENDING VAN DE AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE
TROUW.
1o De nieUgheid, ttit het instellen van een
voorziening in verb1·elcing door een ontzette voortsp1·uitende, wordt gedelct
doo1· cle belc·rachtiging floor clen voogcl
Ujclens' het geding (1).
2° De rechter over clen gmnd mag het bestaan van een stilzwijgend manclaat
afle·iden ttit, bij het ged·ing, vaststaande
feiten (2).
3o Schenclt fle bewijslcracht van cle alcten
niet, fle 1·echte1· ove1· aen grand, die,
bij de tdtlegging van een geschrift, ann
dit laatste een dmagwijclte toelcent, die
met zijne bewoo1·dingen vereenigbaar is
en bovendien OP. uitwendige omstnndigheclen stettnt (3).

(COPPIETERS STOCKHOVE EN DE MAZIERES,
T. ALGRAIN.)
ARREST.
Gelet op het arrest door het Ho£ van
ber 0 ep te Brussel op 10 J uli 1942 gewezen;
Over den grond van niet-ontvankelijkheicl tegen de voorziening opgeworpen, in
zoover deze uitgaat van Olivier cle Mazieres, exceptie afgeleid hieruit, dat de
aanlegger, daar hij, bij vonnis van de
Burgerlijke Rechtbank te Poitiers, cl<l.
5 Januari 1943, beteekencl en in ·kracht
van gewijsde gegaan, ontzet werd en van
af dien datum slechts door zijn benoemden voogd in rechte kon ciptreden :
Overwegende dat de voorziening ter
griffie van het Verbrekingshof werd neergelegd, op 27 April 1943, dus na het von(1) Zie verbr., 27 April 1899 (Bull. en PAsrc.,
1899, I, 201) en nota 1.
(2) Zie verbr., 2 en 30 December 1886 (Bull.
en PASIC., 1887, I, 7 ·en 39) en nota 1 onder
het laatste arrest; DE PAGE, D1·ooit civil, d. V,
ur 401, Bn de nota 1, blz. 399.
(3) Verbr., 23 September 194.'1 (Bull, en PAsrc., 1943, I, 352) en de nota 1.
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w&rcl;
Doch overwegencle slat bij de memorie
van antwoorcl, de benoemcle voogd van
den gei:ntercliceercle uitdrukkelijk verklaart de voorziening goed te keuren, en
voor zoover als nooclig, zich cleze- voorziening toe te eigenen; dat die vrijwillige
tusschenkomst van den voogcl de voorziening gelclig maakt; clat, derb,alve, de
groncl van niet-ontvankelijkheicl niet kan
aangenomen worden;
Over de eerste clrie micldelen, samen genomen, te weten, het eerste midclel, schencling van artikelen 1134, 1319, 1320, 1341,
1353, 1984, 1998 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet : cloorclat het
bestreden arrest, na vastgestelcl te hebben dat verkooper Henri cle Mazie~·es,
rechtsvoorganger van eischers in verbreking, bij authentieke akte van volmacht
del. 27 Juni 1939, een zekeren heer Deville
als manclataris aangesteld had om den
koopprijs, die hem door verweerster in
verbreking verschulcligcl was, te ontvangen, en clat, in feite, gezegde heer Deville
den becloelclen koopprijs niet ontvangen
had, cloch clat cleze koopprijs in handen
van notaris· Stanclaert gebleven was, niettemin beslist heeft dat verweerster aan
wijlen de Mazieres een gelclige betaling
van den koopprijs gecla:m had; hetgeen een
schending uitmaakt van artikelen 1984,
1998 en volgencle van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de lastgever slechts
gehouden is voor hetgeen zijn lasthebber
geclaan heeft, overeenkomstig het gegeven mandaat; hetgeen ook een schencling
uitmaakt van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, claar het bestreclen arrest,
na vastgesteld te hebben clat wijlen de
Mazieres aan Deville een bepaalcl manclaat gegeven had, geweigerd heeft aan
cleze overeenkomst hare wettelijke gevolgen toe te kennen; hetgeen, overigens,
een schencling is van artikel 1319 en volgencle van het Burgerlijk Wetboek. daar
het bestreclen arrest de bewijskracht miskencl heeft van cle verkoopakte clcl. 25 Juli
1939, volgens welke Deville alleen manclataris was om den koopprijs gelclig te
ontvangen, en als dusclanig bij de verkoopakte verschenen was; hetgeen, ten
slotte, een tegenstrijcligheicl in cle motiveering uitmaakt, daar het tegenstrijclig
is eenerzijcls vast te stellen clat een zekere
per soon (cle heer Deville) als mancla taris
aangesteld wercl om den koopprijs te ontvangen, en anclerzijcls te beslissen clat
de koopprijs gelclig betaald wercl aan een
ancleren persoon (notaris Standaert) ;
Het tweecle miclclel, schencling van artikel 97 van de Gronclwet, 1322, 1984 van
het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het bestreclen arrest, na vastgesteld te hebben
clat wijlen Henri de Mazieres, rechtsvoorganger van eischers in verbreking, door

een schrijyen del. 20 October 1939. aan
verweerster had laten weten clat hij ze
niet als eigenares van het verkochte goetl
zou aanzien, zoolang notaris Stanclaert
hem den koopprijs niet zou gestort hebben, beslist heeft dat wijlen de Mazieres
claardoor bekenclgemaakt had dat hij notaris Stanclaert als zijn manclataris beschouwc1e om den koopprijs gelclig te outvangen, clan wanneer het feit clat verkooper cle betaling slech ts als gelclig beschouwcle clan na starting hem door notaris Stantlaert geclaan, nooclzakelijkerwijze
uitsloot clat hij cle starting aan notaris
Stanclaert als een gelclige betaling aannam; cloorclat het bestreclen arrest aldus
de. bewijskracht geschonclen lweft van
het schrijven van wijlen de Mazieres del.
20 October 1939 waarvan het de letterlijke
bewoorclingen aanhaalt; cloorclat het bestreclen arrest de wettelijke beschikkiugen
op het manclaat eveneens geschonclen
lweft, claar het omnogelijk is clat een manclaat om eeu koopprijs te ontvangen tot
stand zou komen, wanneer de zoogezegcle
lastgever weigert. aan den zoogezegclen
lasthebber de macht te verleenen clezen
koopprijs gelclig te ontvangen; cloorclat het
ten slotte tegenstrijclig is eenerzijcls vast
te stellen clat lle rechtsvoorganger van
eischers in verbreking aan uotaris Stanclaert cle macht niet verleencl heeft in
zijn naam den koopprijs gelclig te ontvangen, en anclerzijcls te beslissen clat hij
toch aan gezegden notaris cleze volmacht
verleend heeft;
Het clerde miclclel, schencling van artikel 97 van cle Gronclwet. 1319, 1320, 1341
en 1353 van het Burgerlijk W etboek, cloordat het bestreclen arrest, om vast te stellen clat verweerster in verbreking een gelclige betaling had geclaan van den koopprijs clien ze aan den rechtsvoorganger
van -eischers in verbreking verschulcligd
was, cle verlwopakte v66r notaris Stanclaert verleden den 25 Juli 1939 en waariu
verweerster partij was, heeft uitgelegd op
een manier welke met de bewoorclingen
:van die verkoopakte niet overeen te brengen is, en als bewezen heeft beschouwcl
hetgeen zoogezegd in werkelijkheid in de
kwestieuze akte was verzwegen, doorclat
het namelijk verklaard heeft dat «met in
de verkoopakte te vermelclen clat de heer
Deville verklaarde deri koopprijs ontvangen te hebben, notaris Stanclaert zijn inzicb,t te kennen heeft gegeven, de som
van 95.000 frank die hij tot clan toe voor
rekening van appellante (verweerster in
verbreking) bezat, van clit oogenblik af
als lasthebber van gei:ntimeerde (verkooper, rechtsvoorganger van eischers in
verbreking) en voor clezes rekening te bezitten ll ; lloorclat clus het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat, volgens de
bewoorclingen cler akte, een zekere persoon (nl. cle heer Deville) den koopprijf:l
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dat, volgens cleze akte, een anctere persoon (nl. notaris Stanclaert) die clezen
koopprijs in hanclen had, in het bezit ervan gebleven was, cloch in een nieuwe
hoeclanigheicl, nl. als mandatatis van verkooper; en doordat het arrest, om de akte
alclus te interpreteeren, tegenover clie
akte geen andere bewijsmicldelen stelt clan
bewijzen door ~vermoeclens, dan wanneer
op grond cler aangehaalcle artikelen van
het Burgerlijk Wetboek, geloof moest gehecht worden aan de bewoorclingen van
de akte, en partijen hiertegen geen bewijzen door vermoedens mochten inbrengen,
en minstens, doorclat uit het bestreden
arrest onmogelijk kan worden uitgemaakt
of de rechters ten gronde, om aan de verkoopakte een interpretatie te geven die
strijdig is met hare bewoorclingen, al of
niet gesteund hebben op een begin van
schriftelijk bewijs, dat zij inroepen om
een ander betwist punt op te lossen, hetgeen een onvolledigheid en oncluiclelijkheicl uitmaakt in de motiveering, die aan
het Hof niet toelaat zijn controlerecht
over de bestreclen beslissing uit te oefenen:
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt : dat, op 25 Juli ·1939, v66r notaris Standaert, akte verleden :werd van
den verkoop, door wijl€'n Henri de Mazieres, reclltsvoorganger van de aanleggers
in verbreking, van een hem toebehoorend
huis aan dame Andree Algrain, verweerster in verbreking; dat aan cleze· verkoopakte gehecllt is een volmacht in brevet,
waarbij door voornoemden de Mazieres
last gegeven wordt aan zekere Deville, te
Brugge, om hem bij den verkoop te vertegenwoorcligen en den prijs er van te oiltvangen; dat de verkoopakte de aanwezigheid van Deville bij het verlijclen van de
akte, alsook het ontvangen door hem varr
den verkoopprijs met de kosten·, vermeldt; clat het in zake vaststaat clat Deville noch bij het verlijclen van de akte
is verschenen, noch den koopprijs heeft
opgestreken; clat cUe koopprijs, reeds
v66r de verkoopakte door dame Algrain
in hanclen van den notaris gestort, door
deze werd ingehouden, en claarna verspild ;
Overwegencle dat de rechtet in hooger
beroep, om de betaling in hanclen van den
notaris geclaan bevrijdencl te verklaren,
hierop steunt, clat, behalve den last gegeven aan Deville, wat nit de volmacht
blijkt, de Mazieres ook aan den notaris
last had gegeven ten einde voor hem, verkooper, den koopprijs op te strijken; dat
de rechter het bestaan van cleze tweecle
lastgeving afleidt uit feiten die hij in zake
vaststaancle ·verklaart, en die, naar zijn
beoorcleeling, voor geen ancleren uitleg
vatbaar zijn;
Overwegencle clat onder de feiten te
dien opziChte aangehaald, sommige dag-

teekenden van voor het verlijclen van cle
verkoopakte, andere op het oogenblik zelf
van cle akte zijn ontstaan, andere nog van
na clien datum dagteekenen;
Overwegende clat het inroepen, door den
rechter, van de feiten die de verkoopakte
voorafgingen, door de voorziening niet
wordt besproken, cloch clat deze aan het
arrest zijn declucties verwijt in zoover
cleze op de gelijktijdige of latere omstancligheden zijn gegrond ;
Dat ze, als met de vaststelling van de
verkoopakte in strijd zijnde, en als op
eenvoudige vermoedens berustend, betwist de beoorcleeling van wege den rechter, clat de notaris, door in de akte te vermelden dat Deville den koopprijs had ontvangen, zijn inzicht had te kennen gegeven om voortaan als mandataris van den
verkooper, en voor dezes rekening, de som
in zijn bezit te houden, die hij tot dan toe
bezat als lasthebber van de. koopster ;
· Dat ze ook betwist, als strijclig met de
bewijskracht van een brief van den verkooper; del. 20 October 1939, cle verklaring
van den rechter, dat uit de bewoordingen
van dat schrift het bewijs vloeit van een
last door den verkooper aan den notaris
gegeven;
Wat aangaat de bewijsvoering door den
rechter afgeleicl nit het feit dat de notaJ;is het ontvangen door Deville van de betaling onjuist zou hebben vastgesteld :
overwegende clat die berecleneering er niet
toe strekt op clat punt de authentieke
akte tegen te spreken, vermits partijen
akkoord gaan om te er]>:ennen clat gezegde melding onjuist is, cloch enkel biertoe strekt, in het feit zelf van de bekentenis door de partijen, nopens die materieele onjuistlleicl, het bewijs te vinden
clat de notaris gelast was om zelf de som
voor den verkooper op te strijken;
Dat, zoocloencle, het arrest den inhoucl
van de verkoopakte geenszins door vermoeclens bestrijclt, en evenmin door vermoeclens den aan den notaris gegeven last
bewijst, doch enkel uit feiten, door de
partijen bekencl, llet bestaan van~ die lastgeving afleiclt;
Wat aangaat den brief, van 20 October
1939 : overwegencle dat tevergeefs in de ·
voorziening wordt beweerd dat het arrest
de bewijskracht van clat stuk zou miskend hebben door den passus van het
schrift, waarin te lezen staat : << jusqu'a
justification de votre part, ou versement
par le notaire, je ne vous consiclere pas
comme proprietaire >>, te interpreteeren in~
den zin van een door den verk 0oper aan
den notaris gegeven last ;
Overwegencle clat cleze interpreta tie met
de bewoordingen van het schrift niet onvereenigbaar is, en dat, bovendien, de
recllter, om de ware .draagwijclte van gezegd schrift te kenschetsen, ook op omstancligheclen steunt buiten cten brief, te
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1939 cloor de koopster hiervan verwittigd
tlat ze in handen van den notaris had betaald, die betaling niet als ongeldig gedaan beschouwde;
Overwegemle dat uit de hiervoorgaande uiteenzetting blijkt dat de beweegredenen van clen rechter noch dubbelzinnigheid noch tegenstrijdigheid behelzen, en dat het bestreden arrest noch
de regelen nopens het bewijs heeft geschonden welke voorgeschreven zijn door
de artikelen van het Burgerlijk Wetboek,
cUe in de middelen zijn aangeduid, noch de
wettige uitwerksels heeft ontkend aan de
akten door aanlegger ingeroepen;
Dat daaruit volgt dat de middelen niet
gegrond zijn ;
i Over het vierde middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arre.st, alhoewel het in zijn motiveering een· bewering, welke il~ de conclusies van den rechtsvoorganger van
eischers in verbreking voorkwam, heeft
bevestigd, nl. dat, indien Deville in werkelijkheid de manclataris geweest was
voor den instrnmenteerenden notaris, cUt
zou ingedruischt hebben tegen artikel 8
tler wet van 25 Vent6se jaar XI, op de
juridische gevolgtrekking, die de rechtsvoorgangers van eischers in verbreking
in zijn conclusies daaruit afleidde, nl. dat
men dergelijk onwettig feit niet door getuigen mocht bewijzen, niet geantwoord
heeft, en doordat het een tweede bewering, welke in de conclusies van den
rechtsvoorganger van eischers in verbreking voorkwam, bevestigd heeft, nl. dat
notaris Standaert de mandataris was van
verweerster in verbreking, zonder eveneens te antwoorden op dfi! juriclische gevolgtrekkingen die de rechtsvoorganger
van eischers in verbreking daaruit heeft
afgeleicl, nl. dat gezegde notaris onmogelijk de mandataris der twee partijen
kon zijn welke in dezelfde overeenkomst
verschenen elf tegenstrijdige belangen
hadden, dan wanneer volgens de voorschriften van artikel m der Gronclwet de
rechter de miclllelen client te beantwoorden
welke partijen in hun conclusies opwerpen :
Omtrent het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest hierop
wijst, dat de rechtsvoorganger der aanleggers aan clen notaris de zorg had overgelaten om zijn mandataris aan te duiden, door hem een volmacht in blanco op
te sturen, die enkel moest dienen om de
regelmatigheid in den vorm van de
authentieke akte te verzekeren; dat llet
arrest er nit afleidt dat, door het blanco
van die volmacht ~met den naam van Deville in te vullen, de notaris Deville niet
als zijn eigen mandataris, maar als deze
van wijlen de Mazieres heeft aangeduid;
Overwegende clat cle rechter, tot dat be-

sluit komende, op een door hem als onjuist aangeziene beschouwing niet meer
had te antwoorden;
Omtrent het tweede onderdeel :
Overwegende dat in zijn besluiten in
hooger beroep genomen, de rechtsvoorganger van cle aanleggers staamle hielcl
dat de bewering van de verweerster, als
zou de notaris Standaert door den verkooper gelast geweest zijn den koopprijs
te ontvangen, door al de elementen der
zaak was tegengesproken, en namelijk cleed
uitschijnen dat de tegenstrijdigheicl van
belangen belette dat aan een en denzelfclen persoon twee met elkaar strijclige
lastgevingen zouden opgedragen zijn; d~;tt
de rechtsvoorganger van de aanleggers
daarmede enkel tegen de vermoedens van
verweersters een feitelijken bewijsgrond
of een vermoeden in tegenovergestelden
zin opwierp ;
Overwegende dat het besti·eden arrest,
om die besluiten te beantwoorden, die vermoedens een voor Mn niet had te bespreken; dat, door nit de vaststaande
feiten, ter zake, waarover het op binclende
wijze oordeelt, het bestaan van de lastgeving af te leiclen waarbij aan notaris
Stanclaert hoedanigheicl werd geg·even om
geldig de betaling te ontvangen, het arrest
de bewering heeft van de hand gewezen
van de besluiten, en cleze laatsten heeft .
beantwoord;
Dat in zijn beide onderdeelen, het middel dus in feite niet opgaat;
Om die redenen, het Hof geeft akte aan
aanlegger qualitate qua van zijn tusschenkomst in de zaak als voogd en wettige vertegenwoordiger van den eersten
aanlegger ; verwerpt de voorziening ; verwijst de aanleggers tot de kosten en tot
de vergoeding van 150 frank jegens de
verweerster.
8 Februari 1945. - 1e kamer. - Fom·zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggeve1·, H. Louveaux.
Gelijkhtidende conohtsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaul. - Pleite1·s, HH. Struye en Marcq.
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12 Februari 1945.

- BESLUITWET VAN 31 AUGUSTUS 1944, ARTIKEL 13bi8· (BESLUITWET VAN
16 SEP'l'EMBER 1944). - WETTELIJKE BEPA-LING DE BEVOEGDHEID VAN DE MILI'l'AIRE
RECH'rSMACHTEN WIJZiGENDE. TOEPASSELIJK OP DE VERVOLGINGEN TI.JDENS WELKE
GEEN BESLISSING 'l'EN GRONDE GEWEZEN WERD
VOOR HAAR IN WERKING TREDEN.
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DEN DADER VAN EEN MISDAAD NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK VERWIJZENDE BIJ 'I'OEPASSING VAN DE BESLUITEN VAN 18 NOVEMBER
00RI~OG.
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-105b) openbaar ollicier of ambtenaar of persoon zijnde gelast met een openbaren
clienst, in onderhavig geval opsteller bij
cle aclministratieve rechtsmacht, .de bundels nrs 57 429 en 57427, welke door de administratieve rechtsmacht ten laste van
Gabriel Goossens en van Jacob Suligoy
werden samengesteld, te hebben vercluisterd, bundels welke hetzij nit kracht, hetzij nit reclen van zijn becliening in. zijn
handen waren, met de omstancligheicl clat
1o ArUkeZ 13bis van lle besl·uUwet ·vwn geen· borgstelling gestorcl werd;
.
81 Awntstus 1944, aa~ngev1tlcl lloo1· lle
Overwegende dat die beschikking, die
l!eslltitwet vwn 16 September 1944, llnt
de feiten, door artikelen 468, 470 en, 240
· cle bevoegclheill van cle militaire 1:echtsvan het Strafwetboek als miscladen ommachten wijzigt, is van toepasstng op
schreven, bij de correctioneele rechtbank
lle ve·rvolgingen tijclens wellce geen beslisaanhangig maakt, zoncler ten voorcleele
sing over clen gmncl am· zaak gewezen
van den beklaagde verzachtencle omstanwenl v66r zijn in we1'7Cing trellen (1) .
cligheclen aan te nemen, de besluiten del.
2o w annee1· lle raaclkame1·, bij toepassing 18 .November 1940, 16 November 1942 en
van cle beshtiten van 18 November 1940, 19 Maart 1943 betreffencle de bevoegdhe16 Novembei' 1942'e1t 19 Maa1·t 1943, een
den van de militaire rechtscolleges inpe1·soon naar lle C01Te?tioneele .~·echt
roept · dat ze daardoor stilzwijgend bebank ve1·wezen heeft, wten een nttsclctall vestigt dat ze · aan de correctioneele
worclt ten laste gelegcl, en lleze 1·echt- · rechtbank, die tijdelijk de ambtsverbanlc zich onbevoegll he eft vei'lclaarcl,
richtingen van de militaire rechtsmacht
omrlctt rle zaalc n·iet tot. rle bevoegclheicl
uitoefent, de tot de bevoegclheicl van cleze
vwn lle milita·i1·e 1·echtsmacht behooi·t
laatste behoorencle misclrijven heeft wilen cle misclaall niet gecorrecUonaliseerll
len toewijzen ;
werd ve1wiet-igt het Hof, op het verzoekOverwegende clat de bevoegdheicl \'an de
Nclwift tot ·reoel-ino van rechtsoebiecl,
militaire rechtsmacht in de zaak niet kon
rle besU.ssing vcm de ntaclkame1·, na vastvoortvloeien uit den aarcl van de misclrij ..
f/CStelll te hebben rlat de cb1Tectioneele
ven, cloch aileen uit de omstancligheicl
rechtban1c, in zoove·rre zi.i de ambtsverclat, wanneer die misclrijven gepleegd
'l'ichtinoen vcLn cle mUitai1·e rechtsmacht
werden, de beklaagcle door die rechtstl!itoefent, onbevoeoa was, hetzij om remacht cliende gevonnist;
rlen van clen cwnl van het feit, hetz·i:i
Overwegende da t de Correctioneele
om reclen va.n ae hoeclam:gheicl van beRechtbank te Brussel, bij vonnis del.
Nchte, en verwijst cle zeta/,~ nnar een
30 October 1944, zich onbevoegcl heeft verl.'c(.Jner vaon ·inbeschulrUginrJstelling.
klaard om uitspraak te cloen over de ten
laste van den beklaagde gelegde mlsdrij(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
ven · cla t die beslissing gegroncl is llierop
IN ZAKE BOELAERT.)
dat 'de clen beklaagcle verweten misclaclen
ARREST.
niet gecorrectionaliseerd werclen en daarGelet op het verzoek tot regeling van enboven steunt op artikel 13bis van de
rechtsgebied uitgaancle van den Procureur besluitwet del. 31 Augustus .1944 gewijcles Konings bij de Reclitbank van eersten zigcl door de besluitwet del. 16 Septema an leg te Brussel;
ber 1944;
Overwegende dat Roger-Leon Boelaert,
Overwegende clat, luiclens clie bepaling
opsteller, geboren te Anderlecht op 4 De- ,, de op 28 Mei 1940 in actieven clienst
cember 1922, er gehuisvest Jules Broeren- zijncle militairen slechts door de militaire
straat, nr 66, bij beschikking van de Raad- rechtsmachten gevonnist worden voor
kamer der Rechtbank van eersten aanleg te zoover zij in de door voornoemde besluitBrussel del·. 5 September 1944, naar de Cor- wet becloelcle voorwaarclen onder de warectioneele Rechtbank werd verwezen, on- pens werden geroepen ll ;
cler de betichting van; in het arronclisseOverwegencle clat het vonnis, door die
ment Brussel, in Augustus 1944 v66r 9 Au- wettekst tot staving van zijne beslissing
gustus 1944 : n) ten nadeele van Gabriel van onbevoegclheicl in te roepen, stilzwijGoossens een som van 10.000 frank met gend vaststelt clat de beklaagde, in actiegeweld of beclreiging te hebben afgeperst; ven dienst op 28 Mei 1940, niet onder de
--------------wapens. was geroepen in de bij de be(1) Yerbr., 3 November 1941 (A1·r. Ye,·b,·.,
sluitwet del. 31 Augustus 1944 becloelcle
19n, blz. 227; Bull. en PAsrc., 1941, I, 407) en
voorwaarden;
de conclusie van het openbaar ministerie;
Overwegencle dat de wetsbepalingen
6 Januari en 4 October 1943 (A1·r. VeTb1'., 1943,
waarbij de bevoegclheicl wordt gewijzigd,
biz. 3 en 200; Bull. en PAsrc., 1943, I, 5 en
in principe, van af hun inwerkingtreding
375).
van toepassing zijn op de in loop zijncle

1940, 16

NOVEMBER 1942 EN 19 MAART 1943.
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID DAAROP GE,.;TEVND DAT DE ZAAK NIE'r TOT DE BE\'OEGDHEID y AN DE MILITAIRE RECHTSMACH'l' BEHOORT EN DE MISDAAD NIET GECORREO'l'IONALISEERD WERD. - REGELING VAN RECHTSGEBIED.
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID WET'l'ELIJK
GERECHTVAARDIGD. VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING EN
VERWIJZING NAAR EEN
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

...,..- 106 geclingen waarin nog geen beslissing over
den groncl is tusschengekomen ;
Overwegencle dat, wanneer de Oorrectioneele Reclltbank te Brussel, op 30 October 1944, uitspraak cleecl, in de zaak,
geen beslissing over den groncl gewezen
was geweest; clat krachtens den regel vermelcl in artikel 13/IIs van de besluitwet
del. 31 Augustus 1944, gewijzigcl bij besluitwet del. 16 September 1944, de beklaagcle niet door cle militaire ,rechtsc
macht cliencle gevonnist wegens de tegen
hem in de beschikking van verwijzing
aangevoercle misdrijven;
Overwegencle clat, daar clie misclrijven
beteugeld worden met crimineele straffen,
en daar de beschikking van verwijzing
ten voorcleele van den beklaagde geen verzachtende omstancligh eelen had aangenomen, de correctioneele rechtbank geen
kennis er van kon nemen ;
Overwegencle dat, thans nog, de beklaagcle niet onder cle militaire rechtsmacht schijnt te vallen;
Overwegencle dat de beschikking en het
vonnis, beide hiervoren aangecluicl, in
kracht van gewijscle zijn gegaan en dat
nit hun tegenstrijcligheicl een negatief geschil van rechtsgebiecl ontstaat clat den
gang van het gerecht belemmert;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebiecl regelencle, cloet de hierboven aangehaalde beschikking van de Raaclkamer
cler Rechtbank van eersten aanleg te
Brussel te niet; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van gezegde rechtbank en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van cle vernietigcle beschikking;
verwijst de zaak en de partijen naar de
Kamer van inbeschulcligingstelling van het
Hof van beroep te Brussel.
12 Februari 1945. - 2e kamer. ~ Voorzitter, H. Hoclilm, voorzitter. - Ve1·slagge-ve·r, H. Vitr~'· - Geli:iloltticlencle r~onollt
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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12 Februari 1945.

VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSING WAARTEGEN DE VOORZIENING KAN
WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. -VoNNIR VAN DEN KRI,TGSRAAD IN EERSTEN AANLEG
GEVELD. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Is n·iet ont-vnnkelijk fle voorz'ir:mi:ng tegen
een rloo·r den kr'i:ifJS·rnrul in eersten aanlerJ gevelcl vonnis.
(HEROKENS.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen vonnis op 15 Januari 1945 gewezen door den Krijgsraad
te Hasselt;

Overwegencle clat het bestreclen vonnis
gewezen werd over inbreuken van gemeen
recht, v66r den krijgsraacl gebracht om
reclen van de hoeclanigheicl van militair
aan den beklaagcle toebehoorende ;
Dat de gewone militaire strafrechte·
lijke rechtspleging van toepassing was en
clat, derhalve, het vonnis door beroep kon
bestreclen worden ;
Dat het vonnis dus niet in laatsten aanleg gewezen is en niet va tbaar is voor
voorziening;
Om cUe reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt den aanlegger
tot cle kosten.
12 Februari 1945. - 2e kamer. - l'oo·rzUte·r, H. HocUim, voorzitter. ~ VerslfWgeve·r, H. Wouters. - Gelijkl·tticlenfle oonol'lts·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

aclvocaat generaal.
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1° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUITEN VAN 3 EN 31 JULI 1940 BE'J'REFFENDE DE VASTSTELLING DER PRIJZEN.
NIETIGHEID.

2° WE'l'. -

TERUGWERKENDE KRACH'!'.
lNTERPRETEERENDE WET. TOEPASSELIJK
OP DE FElTEN NA RET IN WERKING TREDEN VAN
DE GEINTERPRETEERDE WET GEPLEEGD, ZEU'S.
INDIEN ZIJ VAN V66R DE INTERPRETEERENDE
WET DAGTEEKENEN.

3° PO LIT IE VAN DEN KOOPHANDEL.
HEGLEMENTJcERING DER PRIJZEN ONDEH
DE IlEZETTING. VOORLOOPIG IN WERKINH
IlRENGEN DOOR RESLUIT VAN 1
SEPTEMBER 1944.'

4° 00RL0G. -

BESLUITEN VAN DE SEORETARISSEN GENERAAL VAN DE MINISTERIES. DE PERKEN TE BUITEN GAANDE VAN DE WE'l'
VAN 10 J\IIEI 1940 GEINi'ERPRETEERD DOOR DE
RESLUITWET VAN 1 ME! 1944. NIETIGVERKLARING DOOR ARTIKEL 1 VAN DE BE·
SLUITWET VAN 5 ME! 1944. IN WERKING
BRENGEN DOOR DEN KONING, KRACHTENS ARTIKEL 4 YAN DE IlESLUITWET VAN 5 i\1EI
1944. - BESLUITEN SLECHTS VAN KRACHT
WORDENDE VANAF RET BESLUIT DAT ZE IN
WERKING BRENGT.

5° VERWI.JZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. VERBREKING. VERBROKEN VEROORDEELING OMDAT DE TOEGEPASTE
STRAFBEPALING NIETIG IS. FElT DAT EEi'i
MISDRI.JF TEGEN EEN ANDERE WE'l'SBEI'ALTNG
KAN UI'l'MAKEN. VERWI.JZING.

1° De besl·niten van 3 en 31 J1tli 1940
betrejfe'IHle fle vnststelling fler pr1jzen
cle koopwaren en fl'iensten zijn

Vfm

-107Overwegencle dat die besluiten nietig
verklaarcl zijn door cle besluitwet del.
1 Mei 1944, en door deze del. 5 Mei 1944;
2o De bepc~Ungen vnn cle besl1t'itwet vnn clat inclerdaacl artikel 1 van het besluit
1 Mei 1944 en V(Ln artikel 1 vnn cle be- van 5 Mei 1944, s1tb litt. A, n" 22, het besluit van 20 Augustus 1940, houdende ODslnitwet vwn 5 Mei 1944, verklnrencle
bepnlingen zijncle vnn cle wet ·vnn richting van het Oonnnissariaat voor prijzen en loonen, alsmecle de besluiten be10 111ei 1940 .• z·ijn toepasselijk zelfs op
treffende de vaststelling cler prijzen, looteiten
v66'/"
h1m
aflconcliging
genen, cliensten en prestaties, vernietigt;
pleegcl (2).
Overwegencle clat, claar de besluiten dd.
3° De oncle·r cle bezetUng opgelegcle 1"eglementee1"'ing cler p1·ijzen we1·cl Ujclelijlc 1 en 5 Mei 1944 van verklarenclen aar!l
in werlcing gebracht .cloor het beslwit · zijn, ze clienen toegepast zelfs op feiten
die gepleegcl werclen v66r het afkoncligen
vwn 1 September 1944 op het bev·l"'iezen
van die besluiten;
cle1· onder cle be.zetUng OlJgelegcle p'l"ijzen (3).
Overwegencle gewis, clat artikel 4 van
4° De cloo·r den. secretwr'is-genental van cle besluitwet del. 5 Mei 1944 bepaalt clat,
een ministe1·ie onder cle vijanclelijlce bebinnen twaalf maanclen na de volkomen
zetUng getrotfen besluiten, bniten cle bevrijcling van het gronclgebiecl, de Koning, bij in den raacl van ministers overbepalingen vnn cle wet van 10 Mei 1940
zooc~ls z·ij cloor cle besl1t'itwet van 1 111 e·i
wogen besluiten, alle nooclige overgang·smaatregelen kan treffen tot bescherming
1944 ue'interzweteenl wenl, nieUg vei'lclcu~nl door nrtilcel 1 van cle besl1titwet
cler belangen waarvoor ingevolge cle toevan 5 111ei 19H en tijclelijlc ove'reenlcompassing van artikels 1, 2 en 3, zorg client
stirJ artilcel 4 van laatstvermelcle be- geclragen en clat cleze maatregelen namesl1titwet ·in we'l"lcinf! gebmcht, wonle11
lijk knnnen omvatteu het « in werking
slechts van lcracht van at het -IJesluit
brengen >J, voor eeu beperkten clunr, van
zekere bepalingen cler nietig verklaarcle
clat ze in Werking brengt (4).
5° In correctioneele za,ken, wc~nneer een reglementeering;
an·est van vemorcleeling ve1·bi"olcen
Overwegencle clat een besluit van de in
wonlt ornclat cle toegepnste strafbepnraacl vergaclerde ministers del. 1 Septemling nietig is, rnaar het wee1·houclen feU
ber 1944 op het bevriezen cler onder cle
een rnisa,··ijf tegen een an'clere wetsbebezetting opgelegcle prijzen bepaalt clat,
paling lean 1titrnalcen, wo1·clt de vel'b•retot er anclers over beschikt wordt, de prijlcing rnet verwijzing 1titgesprolcen (5).
zen, zooals zij in de onder de bezetting
opgelegde reglementeering· zijn bepaalcl,
(BORN.)
moeten nagekomen worden ;
Doch overwegende llat uit het verARREST.
slag aan den raacl cler· ministers, clat het
Gelet op het bestreden vonnis op 10 Ju!i besluit voorafg·aat, en uit cle bepalingen
1943 g-ewezen door de Correctioneele Recht- van het besluit zelf klaar blijkt, clat het
bank te Brussel, kamer met een rechter ; hier gaat over een in werking brengen
JVIidclel ex officio, schencling- van arti- welke geen terugwerkencle kracht heeft
kel 5 van de wet del. 10 Mei 1940 zooals en clat de besluiten bedoeld door artikei 4
het ge!nterpreteercl wercl bij de besluit- van cle besluitwet clcl. 5 Mei 1944 alleen
wetten van 1 en 5 Mei 1944, 2 van de be- van toepassing- zijn vanaf den dag waarop
sluitwet del. 27 October 1939 en 107 cler cle Koning ze in werking heeft gebracht;
Gronclwet :
Overwegende dat de feiten wegem:
Overwegencle clat cle aanlegger veroor- welke de aanlegger ·wercl veroorcleelcl,
cleelcl wercl wegens inbreuk op cle beslui- naar de vermeldingen van het bestreclen
ten van 3 en 31 Juli 1940 betreffencle cle arrest, plaats hebben geg-repen tusschen
vaststelling- cler prijzen van de eet- en 23 Augustus 1941 en 15 Maart 1942;
koopwaren ;
,
Dat claaruit volgt clat het arrest geweOverwegencle clat clie besluiten, getrof- zen wercl in schencling van cle in het. midfen door de waarnemencle secretarissen- del aangecluide bepalingen;
g-eneraal van cle ministeries van openbare
Overweg-ende clat de verbreking met
gezonclheicl, van voeclselvoorziening en van verwijzing moet geschieden, claar cle
economische zaken, buiten cle perken. val- weerhouden feiten toch een misclrijf kunlen van artikel 2 van cle besluitwet del. nen uitmaken tegen andere wetsbepalin27 October 1939 cloordat ze den ,koop- en gen dan de:;~e van de besluiten van 3 en
verkoopprijs regelen van alle eet- en
koopwaren en niet alleen den verkoopprijs 31 J uli 1940 ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
van bepaalde koopwaren;
- <·
bestreclen ai·rest, beveelt dat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
(1) tot (5) Zie l1oogh biz. 65, verbr., 18 De- registers van de Correctioneele Rechtbank
cember 194•1 (Bull. en PAsrc., 1945, I, 70).
te · Brnssel, en clat melding er van zal
nieUg (1). (Besluitwet van 1 Mei 1944;

besluitwet van
litt. A, nr 22.)

5

Mei 1944,

art. 1,

-108gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; kosten ten laste van
den Staat; verwijst de zaak . naar den
Procureur des Konings bij de Rechtbank
van eersten aanleg te Brussel.
12 Februari 1945. - 26 kamer. ·- Voorzitte1', H. Hocli.im, voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Bail. - Gelijlclniflende oonclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN.
VOORZIENING
VAN
BEKLAAGDE TEGEN EEN VONNIS VAN VEROORilEELING. AANLEGGER DOOR RET HOF VAN BEROEP VRIJGESPROKEN. VOORZIENING ZONDER VOOUWERP.

Wannee1· belclaagfle ·floor een in lcmcht
van gewijsfle gegawn ar·rest van het hot
van bemep wm·fl v·rijgespmlcen, wm·dt
lle rloo1· hern tegen het vonn:is van rle
r·orrectioneere ·rechtbctnlc ·ingestelrle vom·ziening zonfle1· vom·werp (1).
(VANDERMOLEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 11 Mei
1944 gewezen door de Correctioneele
Reclltbank te Nijvel;
Overwegencle dat de aanlegger, op
22 Mei 1944, tegen die beslissing tevens
v66r het hof van beroep en v66r llet llof
van· verbreking zijn verllaal genomen
lleeft;
Overwegencle dat llij, bij arrest van het
Hof van beroep te Brussel, del. 4 December 1944, dat in kracht van gewijsde gegaan is, vrijgesproken wercl en dat het
vonnis te niet wercl geclaan ;
Overwegende dat zijn voorziening dus
van voorwerp ontbloot is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt den aanlegger
tot de kosten.
12 Februari 1945. - 26 kamer. - Voor·z-ittei·, H. Hocli.tm, voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. ·- Gelijlcl~tiflenfle conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
aclvocaat generaal.
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LIJFSDWANG. STRAFZAKEN. - B E KLAAGDE MINDERJARIG TEN TijDE DER FElTEN.
VEROORDEELING TOT LIJFSDWANG. 0NWETTELIJKHEID.

(1) Sic. verbr., 27 Juli 1944 (Bull. en
1944, I, 446).

PASIC.,

2o

VERWIJZING NA VERBREKING.
LIJFSDW ANG ONWETTIG UITGESPROKEN VOOR
DE INVORDERING VAN DE KOSTEN DER PUBLIEKE VORDERING. GEDEELTELIJICE VERBREKING. GEEN VERWIJZING.

1° Lijfsclwctng lean tegen een vemonleelfle
niet wonlen tt-itgespmlwn hoojflens floor
hern Nj clens zijne rn·inclerj ctr ig heifl gepleegde misrl-rijven (2). (Wet van 27 Juli

1871, art. 6.)
2° De ,qecleeltel1jlce verb1·elcing, ·i!n zooveT
fle lijfsflwang onwett-ig orn de invoi·flei'ing van cle lcosten cle1· p·ublielce vonlering te verzelceTen wenl uitgesp1·o1cen,
geschierlt zonder ven.v·ijzing (3).
(JOSE FERNANDEZ.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 21 November 1944 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
Over llet mid del ew o jJi cio door den Heer
procureur generaal opgeworpen, scherrding van artikel 6 van de wet dd.
27 Juli 1871 :
Overwegende dat llet arrest vaststelt
dat de aanlegger Jose Fernandez geboren
werd op 17 Februari 1924 en clat de feiten
die aanleiding hebben gegeven tot vervolging begaan werden in den nacht van
3 op 6 October 1943, 't is te zeggen wanneer gezegde Fernandez minderjarig was;
Overwegencle dat, luidens het llierboven
aangecluid artikel 6, de lijfsdwang in geen
enkel geval kan uitgesproken worden tegen minderjarigen;
Overwegende dat het bestreden arrest
niettemin lijfsdwang tegen den aanlegger
uitspreekt om de inning van de kosten der
publieke vordering te verzekeren;
Dat het, door aldus te ' beslissen,· de
hierboven ingeroepen wetsbepaling geschonden heeft;
I<Jn overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgescllreven
reclltsvormen werden nageleefd en dat cle
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig cle wet zijn ;
Om -cue redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, cloch in zoover slechts
llet tegen den aanlegger Fernandez den
lijfsdwang heeft uitgesproken om de inning van de kosten der publieke vordering te verzekeren ; verwerpt de voorziening voor 't overige; veroordeelt de aanleggerfi tot de kosten.
12 Februari 1945. - 2" kamer. - Voo1·zUter, H. Hocli:im, voorzitter. - Vwrsla,q_qevei·. -H. Vitry. - Gelijlcltliclenfle conclu.sie, H. Roger .Janssens de Bisthoven,
acWcaat generaal.
(2) en (3) Sic verbr., 27 Juli 1944 (Bull. en
1944, l, 442).
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VEJRBRIDKJNG. BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZIOH KAN VOORZIEN. BEVELSCHRIFT VAN DEN ONDERZOEKSRECHTER EEN
PERSOON BIJ VERSTEK VEROORDEELENDE, DIE
OP DAGVAARDING VAN DEZEN MAGISTRAAT NIET
VERSCHEEN. BESLISSING VATBAAR VOOR
HET VERHAAL VOORZIEN BIJ ARTIKEL 81 UN
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
VOORZIENING NIET ONTVANKELI.TK.

1"
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15 Februari 1945.

l\HDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING.-BUR·
GERLIJKE ZAKEN. MIDDEL GESTEUND OP DE
SOHENDING VAN WETSBEPALINGEN. lVIIDDEL
~ NIET AANDUIDJl:NDE W AARIN DE DOOR DE BESTREDEN BESLISSING BEGANE SCHENDING BESTAAT. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

Is niet ontvnnlcelifk het m·iddel clat cle
schencling vnn wetsbepctlingen im·oept
doch niet aancltticlt waarin deze bepnlingen aom· cle bestreden besliss-ing geschonden wenlen (2) .

Is niet ontvanlceHjlc ae voorziening van
clen bij verstek doo1· clen onaerzoeks- ,
(BELGISCHE 81'AAT, T. N. V. ((BRASSERIE
1·echte1· vwrooraeelaen persoon, hoojaens
DU PHENIX>>.)
niet-verschijning op aagvaaraing, · het.
bevel van aen 1·echter vatbaa1· zijnae
ARREST.
voor het verhaal bij a1·tikel 81 van het
TVetboek
vnn
Sknfvonle'l'ing
voorGelet op het bestreden vonnis op 15 Jazien (1).
nuari 1943 in graad van hooger beroep
(HUBERT FRANCKSON.)
ARREST.

Gelet op het bestreden bevelschrift gevelcl door clen Onclerzoeksrechter te Hoei
in datum van 21 Augustus 1944;
O-ver de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegencle dat het bestreden bevelschrift een beslissing is waarbij de onclerzoeksrechter, bij toepassing van artikel 80 van het W etboek van Strafvorclering, den aanlegger veroordeelt omdat
cleze niet voldaan heeft aan de dagvaartling om als getuige te verschijnen; dat
de omstancligheid dat de onderzoeksrechter zich zou vergist hebben, omdat de
aanlegger gedagvaard werd om te verschijnen ten einde in zijn eigen .zaak gehoord te worden, den aard van het gewezen beveischrift, beslissing bij verstek gewezen, niet kan veranderen;
Overwegende clat, zooals artikel 81 van
hetzelfde wetboek het vaststelt, dit bevelschrift, bij verstek verleend, vooreerst
vatbaar was voor een verhaal van den
aard van het verzet, en dat in die voorwaarden de voorziening van den aanlegger niet ontvankelijk is;
Om cUe redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
12 Februari 1945. - 28 kamer. - Vom·zittm·, H. Hodiim, voorzitter. - Verslnggevei·, H. Waleffe. - Gelijlcltticlende conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat generaal.

(1) Zie de nota geteekend R. J. B. ond·eraan
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1945, I, 120.

door de Rechtbank van eersten aanleg te
Brussel gewezen ;
Over het eenig midclel, schending van
artikelen 97, 115 en 116 van de Grondwet,
1315 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, de redenen
van den eersten rechter overnemencle, beslist heeft : 1 o dat het bierhuis waaraan
de betwiste leveringen geclaan werclen, ingericht en beheerd overeenkomstig de inwendige verordening nopens de tucht en
den dienst, geen privaat organisme doch
een open]:)are dienst is waarvan ch~ verplichtingen het departement van landsverdediging binden, wanneer, zooals in
onderhavige zaak, gezegde verplichtingen
worden aangegaan binnen de perken van
de hierboven aangehaalde verordening;
2° dat de gelclen van de huishoudingen en
van de bierhuizen door de bezettende
overheden losgemaakt in handen van het
departement bestaan :
Overwegende dat het middel niet a an1 duidt waarin het bestreden vonnis artikelen 97 115 en 116 van de Gronclwet geschoncle~ heeft; clat het middel, hij gebrek aan die aanduiding, voor zoover het
gesteuncl is op de schencling van die bepalingen, niet ontvankelijk is;
.
Overwegende clat het micldel, voor zoover het de schending inroept van artikel(m 1315 en 1341 van het Burgerlijk Wethoek, in feite niet opgaat;
.
Overwegende dat het bestreclen vonms
vaststelt dat de betwiste leveringen a:m
het bierhuis van den troep cler Sinte-Anna
kazerne gedaan werclen ten gevolge van
· een publieke inschrijving, en dat de verplichtingen van gezegd bierhuis den aanlegger binden ;'
Dat aldus, het vonnis hierop wijst dat
de ve~weerster, buiten alle getuigenis, het
(2) Verbr., 7 Maart 1940 (Bull. en PAsrc.,
1940, I, 78).

-110bewijs levert van de verbintenis waarvan zij de uitvoering eischt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot een vergoeding. van
1iJO frank jegens de verweerster.
15 Februari 1945. - 1e kamer." - Voo·rzitte-r, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Wouters.
GeUjkl·uiclenfle conclu.s·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - PleUe1·s, HH. Hesteau en
Van Leynseele.
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STHAF, - MISDAAD MET DE DOODSTRAF GES'l'RA~'T. VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
- UrrGESPROKEN STRAF MAG NIET MINDER
DAN IDEN JAAR BEDRAGEN.
De stn~t. 1ti"tgestJ1'olcen tegen clen cla1Ze1·
Vftn cle bij ftrtilcel 113 van het Straftvetboelv voo·rziene en rnet clen cloocl rtestratte rn-isflfuul, rnag, zelfs bij uanizeming vun vwrzachtencle omstanrUgheclen,
ll'iet m'inrler fl(tn een j(tar gevanoenis berlragen. (Strafwetboek, art. 81.) (1)

(AUDI'l'EUR GENERAAL, T. ANNA VAN HOUWENIS.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, door het
Krijgshof (zetelencle te Gent) gewezen
den 20 .Januari 1945 :
Over het eenig micldel, schencling van
artikel 81 van het Strafwetboek (wet van
23 Augustus 1919, art. 2) claar het krijgsllof eene straf lleeft toegepast mincler clan
!let minimum door cle wet voorzien :
Overwegencle clat de straf, voorzien
voor het feit ten laste gelegd van beticllte
- als Belg wapens te llebben opgenomen
tegen BelgH\ - luidens artikel 113 van het
Strafwetboek (en besluitwet van 17 December 1942) de dooclstraf is ;
Dat, luidens artikel 81 vim het Strafwetboe~ (wet van 23 Augustus 1919), bij
aannemmg van verzachtende omstandiglleden, die cloodstraf mag verminderd
worden tot eene gevangenisstraf van ten
minste een j aar ;
Overwegende dat door betichte te verwijzen tot eene gevangenzitting van zes
maanden, llet militair gereclltsllof cUe
wetsbepalingen geschonden lleeft ·
Om die. reclenen, het Hof verbr~ekt llet
bestreden arrest; beveelt clat llet onder~
llavig arrest zal overgescllreven worden
op cle registers van llet Krijgsllof (zetelencle te Gent) en clat melding er van zal
gemaakt worden op den kant der vernietigcle beslissing; veroordeelt de verweerster tot de kosten; verwijst de zaak mtnr
(1) Die toestand is gewijzigd door de besluitc
wet van 10 November 1945, art. 2.

llet Militair Gerechtsllof zetelencle te
Drussel.
19 Februari 1945. - 2e kamer. - Vom·z-itter, H. Hodi:im, voorzitter. - Verslaggevwr, H. Wouters, - Gel-ijkltdclenrle concl1ts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.
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SOUVEREINE BEOORDEELING DOOR
DEN REOHTEH OVER DEN GROND.
- S•rRAFZAKEN. - WERK NORMAAL OP DE
VIJANDELIJKE LEGERS OF HUN DIENS'fEN
RUSTEND. - STRAFWETBOEK, ARTIKEL 113.
- FEITELIJKE. BEOORDEELiNG. SOUVEREINE BEOORDEELING.
De besUssing van flen ·rechter ove1· clen
grana, elM een ·uitgevoenl we'l'lc ·in feite
een op cle vi.janclelijlce lege1·s of hun
rliensten ntstencl welk uitrnaalct, is so1tve1·e·in. (Strafwetboek, art. 113; besluit-

wet van 17 December 1942, art. 1.)
(URBAIN LODEWI.JK EN CONSOORTEN.)
ARRES'l'.
Gelet op llet bestreden arrest door het
Krijgshof, zetelende te Gent, geveld den
27 Januari 1945;
Wat de ¥oorziening aangaat van Urbain
Loclewijk :
Over llet eenig middel, schending van
artikel 113 van llet Strafwetboek (besluitwet van 17 .December 1942) doordat de
door aanlegger gepleegde feiten onder de
toepassing niet vallen van die wetsbepalingen :
·
Overwegende clat aanlegger cloet gelclen
dat die feiten niet een werk of bewaking
waren « die normaal op de vijandelijke
legers of hun diensten rusten ll, maar
enkel << werkzaamlleden waren van louter burgerlijken aard onder louter burgerlijke leiding ll;
Overwegencle dat het middel tegen de
.l'eitelijke vaststellingen stuit, die souverein door den rechter over den grond
werclen gedaan;
Voor 't overige, en wat de voorziening
aangaat van Gustaaf Tuyttens :
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietiglleicl voorgescllreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die rederien, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanleggers·
tot de kosten.
19 Februari 1945. - 26 kamer. ~ Vom·zitte1·, H. Hodi.im, voorzitter. - V erslaggeve.!·, H. WI outers, - G_eUjkl·tticlencle conclnsw, H. Haoul Hay01t de Termicourt,
eerste aclvocaat generaal.

r----

I

111

2e

KAMER. -

19 Februari 1945.

n:mcHTEHLIJKE MACHT. - BEvoEGD'
HElD. BESLUlT VAN DE UITVOERENDE
)IACHT. - BEOORDEELING VAN ZIJN NOODZAKELIJKHEID EN HOOGDJUNGENDHEID. - 0NIlEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE :t.IA6:HT.
De noodzakelijkhe,id en hoogd1''ingendhe'id
van een doO'I' de ~~Uvoerende 1nacht [Tetroffen maat1·egel, indien zij we1·den
vctstgestelll lloor het besluit en niet
wo,rllen tegengesp1'0ken doo1· den telcst
er van, ontsnappen aan cle controle vctn
cle hoven en 1·echtbanken (1).

(PETRUS Cl!YPERS EN CONSOORTEN.)
ARHEST.
Gelet op de bestreden arresten op
28 April en op 6 Juli 1944 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
N opens de voorziening van Frans Leenaerts, tegen het arrest del. 6 Juli 1944,
en van Petrus Cuypers, tegen het arrest
dd. 28 April 1944 :
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Nopens de voorziening van J\!Iartinus
Laui·yssen, tegen het arrest del. 28 April
1944:
Over het eenig middel, aanvoerende clat
artikel 6, § 2, van het besluit del. 27 Juni
1942 in zoover het op de misdrijven voorzien bij het besluit del'. 19 Juni 1942 toepasselijk wordt gemaakt, onwettelijk is,
bij gebreke aan noodzakelijkheicl en
hoogdringendheid ;
,
Overwegende dat de noodzakelijkheid
en de spoedeischende aard van de voorgeschreven maatregelen vastgesteld zijn
door het besluit dd. 27 Juni 1942 en door
den tekst ervan niet tegengesproken
worden;
Dat voor het overige de beoordeeling
van die feitelijke elementen in de bevoegdheid van de uitvoerende macht valt
en aan de contr6le van de rechterlijke
macht ontsnapt;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
· voorziening; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
(1) Verbr., 27 Januari en 1() Februari 1943
(A1T. T'e·rb1·., 1943, I, 14 en 4()) alsook de conclusie van het openbaar ministerie die verbr.,
3 November 1941 (Bull. en PAsrc., 1941, I, 4()7)
en verbr., 12 Juni 1944 (ibid., 1944, I, 388)
voorafgaat.

19 Februari 1945. - 28 kamer. - VoMzUte1' H. HocUim, voorzitter. - Verslnggeve1·: H. De Wilde. Gelijkl~~iclenlle
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste aclvocaat generaal.
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REGELING VAN HECHTSGEBil<JD.
STRAFZAKEN. - RAADKAMER DEN BEKLAAGDE
NAAR DE CORHECTIONEELE RECH'l'BANK VERWlJZENDE. - lVIISDRIJF 'l'O'l'"DE BEVOEGDHEID
VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHTEN BEHOOREND. - VIJANDELIJKE BEZETTING. - MILI'l'AIRE RECHTSMACHTEN HUN WERKZAAMHEID
HERNOMEN HEBBENDE. - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING. - GEEN AANLEIDING TOT
REGELING VAN RECHTSGEBIED OM REDEN VAN
DE ONTLAS'l'ING VAN RECHTSWEGE VAN DE GEWONE R-ECHTSMACHT.
l·Vanneer de 1·aacllcanw1· t'ijllens (le vijanclelijke bezett'ing een beklctagde ncuw
cle CO'I''I'ecUoneele rechtbank heeft verwezen wegens een tot de bevoegclhwid
van de mHUwi1·e 'l'echtsnuwhten lJehoorencl misclrijf en de rechtbwnlv, de miHtnh'e rechtsrncwhten hun werlczna11the,id
7wr·IW11~en
heb liencle, zich . onbevoeyd
heejt ve,rklnnnl, bestnat er geen yroncl
tot re,qelinrJ t•wn 1·echts,qebiecl. De gewone
rechtsmacht van wijzen, geen beslissing
over den grand {Jewezen heb bencle OJ!
clen flag vwn de he1·neming van hnn
we1·kzcu~mheicl door de militai,re rechtsmachten, wonlt, llt,iclens a1·tUcel 1 vwn cle
beshtU·wet vnn 18 September 1944, vwn
1·echtswege vnn de zcutlc ontlast, wellce
bii clnqvactnling ZO'IUle·r nnclere tm·mnliteiten 'v66r de lJevoegde miUtwim rechtsnuwht 7cnn gebmcht wonlen (2).

(PHOCUHEUR DES KONINGS TE LEUVEN,
T. JACOBUS KEUPPENS.)
AR-REST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied van den Procureur des
Konings te Leuven, del. 8 December 1944;
Overwegende dat bij beschikking .der
Raadkamer van de Rechtbank van eersten
aanleg te Leuven del. 13 Juli 1944 Jacobus
Keuppens, paswerker, geboren te KesselLoo op 20 April 1909, er wonende, verwezen werd riaar de correctioneele rechtbank om te Kessel-Loo, op 17 Juni 1944 :
1 o h~ute~ planken en balken bedrieglijk
te hebben weggenomen, ten nadeele van
Frans Nackaerts, de feiten gepleegcl
zijnde in oorlogstijd zooals deze is omschreven bij artikel 58 der wet van
(2) V er br., 22 J anuari, 12 ·en 19 Fe brua~·i
1945 zie hooger blz. 82 voor het eerste van dre
arresten. (Bull. en PAsrc., 1945, I, 91, 116 en
123),
I
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15 Juni 1899, in plaatsen clie door de in-.
lende eischen ornvnt, clnn wnnnee1· deze
woners wegens cle oorlogsomstandigheclen
nlcte een enlcelen e·isch fo1·mtt!een!e.
werden ontruimcl; 2° ten minste houten
balken en planken beclrieglijk te hebben (BRASSERIES DE HAECH'l', N. V., T. WITHO"'S.)
weggenomen ten nacleele van Frans NacARREST.
kaerts;
Overwegencle clat bij vonnis del, 23 NoGelet op het bestreclen arrest op 7 Juni
vember 1944 dat kracht van gewijsde
heeft verkregen de Correctioneele Recht- 1941 door het Hof van beroep te Luik gebank te Leuven zich onbevoegd heeft ver- wezen;
klaard om van de zaak kennis te nemen ;
Over het eenig midi:lel, schencling van
Dat clit voimis hierop :mjst clat het feit,
artikel 97 cler Gronclwet, van artike.door de betichting voorzien, v,algens arti- len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
kel 2 van de besluitwet del. 13 Mei 1940 Wetboek en van de bewijskracht cler akonder de "bevoegclheid valt van de mili- ten, van artikelen 1107, 1134 en 1135 van
taire rechtsmacht;
het Burgerlijk W etboek, van artikelen 16
Overwegende dat luidens artikel 1 van gewijzigd bij artikel 5 van het koninklijk
de besluitwet van 18 September 1944 be- besluit n'· 63 van 13 .Januari 1935, 17, 21,
treffencle de· herneming van hun :werk- 22, 23 en 33 der wet van 25 Maart 1876 ov
zaamheicl door de militaire rechtsmach- de bevoegclheicl van artikelen 61, 414, 416,
ten, de zaken tot de bevoegdheicl van de 462 en 470 van het Wetboek van burgermilitaire rechtsmachten behooreml die lijke rechtspleging gewijzigcl bij artikeaan een gewone rechtsmacht van wijzen len 20 en 22 van het koninklijk besluit
werclen opgeclragen en over den groncl nr 300 van 30 Maart 1936, .van het gerechwaarvan de gewone rechtbank nog niet telijk contract en van de overclragende
heeft beslist op clen dag waarop de mili- uitwerking van het hooger beroep, doortaire rechtsmachten hun werkzaamheicl dat het bestreclen arrest, om cle aansprahebben hernomen, van rechtswege ont- ken van de aanlegster in verbreking van
trokken worden aan de gewone rechts- de hand te wijzen, het hooger beroep wemacht en v66r de bevoegde militaire gens gebrek aan begrooting van den eisch,
rechtsmachten bij dagvaarding zonder an- niet ontvankelijk verklaart, hooger bedere formaliteiten kunnen worden ge- roep clat de aanlegster in verbreking !mel
bracht;
ingestelcl tegen het cleel van het vonnis
Overwegende dat cle onderhavige zaak n q1w waarbij haar eis.ch werd afgewezen
de gewone rechtsmacht van wijzen v66r waarin ze beweercle clat zekere tusschen
de inwerkingtrecling van de besluitwet. partijen aangegane overeenkomst moest
del. 18 September 1944 werd opgedragen; ontbonclen worden ten laste van den verdat die rechtsmacht geen beslissing over weercler met veroorcleeling van dezen laatden grond heeft gewezen en dat cle mili- ste tot het betalen van een schadeverg·oetaire rechtsmachten hun werkzaamheicl cling van 150.000 frank onder voorwenclsel
hebben hernomen;
dat uit den tekst der dagvaarcling zou blijDat cle eisch tot regeling van rechtsge- ken dat de globale som van 150.000 frank
biecl aldus zoncler voorwerp voorkomt;
zou gevraagd geweest zijn : p1·o pnrte als
Om clie reclenen, het Hof zegt dat er schadevergoecling voor het niet uitvoeren
geen aanleicling bestaat tot regeling van der overeenkomst en als straf voor de
rech tsgebiecl.
contractbreuk, en pro 1>nrte als vergoe19 Februari 1945. - 2• kamer. - Voor- cling voor de schadeveroorzakencle hanclelingen van den verweercler, en aldus
zitter, H.· HoclUm, voorzitter. - Versln{fcle bewijskracht heeft geschonden van
. {fever, H. de Cocqueau des Mottes. GeUjlclttidend~? conclttsie, H.
Raoul het inleidend exploot van ·aanleg waarin
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat clergelijk onderscheicl geenszins gemaakt
is, en, in alle geval, zonder reden, nan
generaal.
cleze akte een interpretatie heeft gegeven welke uit haar bewoorclingen niet
kan voortvloeien; en, terzelfclertijd, het
le KAMER. - 22 Februari 1945.
gerechtelijk contract en de overdragelide
BEWIJS. - BURGERLIJRE ZAKEN. - EE- uitwerking van het hooger beroep heeft
WI.JSKRACHT VAN DE AKTEN. - ExPLOOT geschonden door er alclus over te beslisVAN DAGVAARDING ElGN ENKELEN EISCH FORMU- sen, dan wanneer het vonnis n qtw, zonI.EER.END. - ARREST VER.KI.AREND DAT DE cler hoegenaamd uit dien hoofde bestreclen
VORDERING TWEE VERSCHILI.ENDE EISCHEN te zijn, den litigieuzen eisch had beOMVAT. - SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT schouwcl als een enkelen eisch tot ontbinding der overeenkomst met schadevergoeVAN HET EXPLOOT.
ding uitmakende en er aldus over gestaSchenflt (le bewijsltrncht van het exploot
tueerd had :
van flngV(Ut'IYl·in{f, het n1Test flat ve1·Overwegende dat, luidens het inleidend
lclaa-rt flat rle vonle1"in g twee ve·rschi!exploot van aanleg, de naamlooze Yen-

---------

-

113-

nootschan << Brasserie de Haecht )) de outbinding vroeg van de wederkeerige overeenkomst waarbij de heer Withofs-Potargent zich jegens l!aar verbonden had in
zekere inrichtingen den nitsluitelijken verkoop te verzekeren van de bieren van de
aanlegster; dat ze met die ontbinding tevens 150.000 frank schadevergoeding vroeg
en, wat vreemd is aan de voorziening,
het terug in staat steilen van een materieel dat tot den verkoop van bier diende;
Overwegende dat het exploot de oorzaak van den eisch in de volgende bewoordingen aanduidde : « dat gedaagde
aan zijn verplichtingen te kort komt, niet
aileen met geen bieren der Bronwerij
Vivegnis aan de clienten meer te leveren,
maar insgelijks met andere bieren aan de
clienten te bezorgen ; dat hij clit zoo ver
(lrijft, dat liij aan de personen, die door
contract verplicht zijn bieren der Bronwerij Vivegnis te koopen, verklaart
dat hij deze bieren niet meer ontvangt,
daar de bronwerij niet meer bestaat ; dat
gedaagde hierdoor, niet aileen zijn verplichtingen niet naleeft, maar insgelijks
zich plichtig maakt aan schadelijke handelingen tegenover de Bronwerij Vivegnis
(overgenomen door de aanlegs~r) ; dat de
alzoo door hem aangedane 1'schade op
150.000 frank kan geschat worden));
Overwegende dat nit dien tekst blijkt
dat de som van 150.000 frank in haar geheel gevraagd wordt als schadevergoeding voor de ontbinding van de overeenkomst; en clat, bijgevolg, de feiten, door
aartlegster ten laste gelegd van den verweerder, het zijn ten titel van tekortkomingen aan !Jet contract, alhoewel sommige clier feiten daarenboven vatbaar
zijn voor een andere benaming, bij voorbeeld deze van misdrijf van oneerlij~
mededinging ; dat daaruit blijkt dat, in
strijd met de beslissing van !Jet bestreden arrest, de aanlegster haar eisch tot
schadevergoecling niet in twee verschillende punten heeft willen splitsen, steunende, p1·o pa1·te, op de feiten welke uitsluitend waren te beschonwen als tekortkomingen aan: nit het contract ontstane
verplichtingen, en, pro parte, op feiten
liitsluitend te beschonwen als tekortkomingen aan wettelijke verplichtingen; dat
daaruit volgt dat de interpretatie, . door
het arrest aan het inleiclend exploot van
aanleg gegeven, onvereenigbaar is met de
bewoordingen van deze akte, en dus de
bewijskracht er van schendt; dat, bijgevolg, het arrest, door nit deze ve1·keerde'
interpretatie de niet-ontvankelijkheid af
te leiden van het door de aanlegster inge-steld hooger beroep, de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om clie redenen, het Hof verbreekt de
bestreden beslissing, voor zoover ze, aangaande den eisch tot ontbincling en tot
schadevergoecling, het door de aanlegster
VERIJR._, 1()45. - (i

ingesteld hooger beroep niet ontvankelijk
verklaard heeft; beveelt dat on~lerhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Luik
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest ; veroordeelt den verweerder tot de kosten; verwijst de zaak aldus
omschreven naar het Hof vnn beroep te
Gent.
22 Februari 1945. __: 1" kamer. - V001'zitte1', H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Wouters.
Gelijklttidende aonalttsie, H. Roger
Janssens. de Bisthoven, advocaat generaal.
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VOORZIENING IN VI<iRBREKING.
PERSONEN IlEVOEGD OAi ZICH TE VOORZJEN.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ ElSCHERES. - VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP' DE OPENBARE VORDERlNG. - NIETONTVANKELIJKHEID.
De btwge1·Ujke pa1·tij is niet ontvanlcelijlc
om ziah te voo1·zien tegen de besl-issing
op de openbare voTdering geveld.

(HENRI HOGlE, T. HENDlUK EN JOSEPH KLEES.)
ARREST.
Gelet op !Jet bestreden arrest door het
Hof van beroep te Luik op 13 Juli 1944
gewezen;
Aangaancle de beslissing over de publieke vorclering :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is; dat de aanlegger, burgerlijke vartij, de belangen van de openbare
vordering niet vertegenwoordigt ;
Aangaande de beslissing over de burger-.
lijke vordering :
Overwegende dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen middel inroept en dat het Hof· er van ambstwege
geen opwerpt ;
Om die redenen, llet Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
26 Februari 1945. - 2° kamer. - Vom·zitter, H. HocHi.m, voorzitter. - Ve1'sla:ugever, H. de Oocqueau des Mottes. Geli.ilcltfidende aonclusie, H. Roger Janssens de Bistlloven, advocaat generaal.
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TAXE OP DE SPEI~EN EN WEDDEKSOHAPPEN. ZAKELIJKE WAARBOHG
DOOR DE BELAS'riNGSCHULDIGEN TE S'rELLEN.
- l\1AOHT VAX DEN MINISTER VAN FINANCIEN.
De cum clen rn'in,ister van 'finanaien toegelcende macht om de aateg01"ieen der be-

114lasUngpUcht'igcn c~an tc ·wijzen clic gehonclcn zijn cen zc~keUjken wc~wrbOi'IJ te
stellen en e1· het beckag van te bepc~len,
brengt het 1·echt rneclc clen vere·ischten
rn·in-irnnrn-waa1·bo·rg per cc~tego!"ie van
schc~tplichtigen te bepalen. (Wet van

28 Augustus 1921, art. 96, gewijzigcl door
artikel 12, § 3, der wet van 4 Juli 1930;
koninklijk besluit van 3 December 1930,
. art, 1; ministerieele besluiten van
26 Juli 1931 en 16 December 1932.)
(VICTOR

MEINERTSHAGEN, T,
VAN FINANCIEN.)

BESTUUR

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel op 3 Juni 1942
gewezen;
Over het eenig middel, schending, overtreding of verkeerde toepassing van artikels 97, 107, 110 en 113 der Grondwet,
artikel 95 der wet van 28 Augustus 1921,
gewijzigd en aangevuld door artikel 54
tler wet van 31 December 1925, artikel 96
cler hoogergemelde wet van 28 .,'\.ugustus
1921, gewijzigd door artikel 12, § 3, der
wet van 4 Juli 1930, artikel12, en in 't bijzonder 12, §§ 1 en 3, der wet van 4 Juli
1930,. artikel 1, en in 't bijzonder 1, § 1,
van het koninklijk besluit van 3 December 1930 betreffencle den zakelijken waarborg door de belastingschuldigen van de
taxe op het spel en de weddenschappen te
stellen, artikels 1317, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek : a) doordat
het bestreden arrest de ministerieele besluiten van 26 Juli 1931 en 16 December
1932 heeft geweigerd nietig te verklaren,'
om reden dat de rechterlijke macht niet
bevoegd ·is om een oordeel te vellen nopens de wijze waarop een wettelijke opdracht werd vervuld, -maar zich aileen
moet bepalen te onderzoeken of de regelingen door de ministerieele besluiten
voorzien buiten de aan den minister toegekende opdracht genomen werden, en
tlat dit hetgeval ter zake niet was, daar de
opdracht aan den minister gegeven niet
beperkt was op die wijze dat de waarborg
in verhouding zou moeten staan met de
eventueel te innen taxen, terwijl de wet,
met de regeering en, bij subdelegatie: den
minister van financien of dezes gedelegeerde te· machtigen van de belastingplichtigen een zakelijken waarborg te eischen,
de categorieen aan te wijzen der belastingschulcligen die gehouden zijn dezen waarborg te verschaffen en er het bedrag van
te bepalen, hun slechts de macht gaf om
de inning van de taxe te verzekeren door
middel van belworlijke veiligheidsmaatregelen, het woord << waarborg ll hebbende
geen ander begrip, waaruit vloeit dat de
voormelde besluiten nietig zijn in de
mate waarin zij vereischen, voor een bepaalcle spelcategorie, het stellen van een

minimum-waarborg bi.1iten alle verhoucling
met het bedrag cler inzetten of der verschuldigde taxen, de vereischte prestatie
alzoo van het karakter van een waarlijken
waarborg, in de beteekenis aan clit woord
rloor de wet toegekend, beroofd zijnde ;
b) en doordat het bestreden arrest, de
besluiten van aimlegger beantwoordende,
verklaart dat het ministerieel besluit van
12 December 1930, met te bepalen dat het
bedrag van den zakelijken waarborg voldoende moet zijn om de betaling van het
vijfvouclig bedrag der taxe te verzekeren
·welke het .beheer vermoedt verbonden te
zijn aan de operaties van een maand, niet
als strijdig voorkomt met artikel 96 der
w,et van 28 Augustus 1921 gewijzigd door
artik~l 12, § 3, der wet van 4 .Tuli 1930,
terwijl het ministerieel besluit van 12 December 1930, betreffende den waarborg te
verschaffen door de belastingplichtigen
van de taxe op casinospelen, aan de stof
vreemd is, en daarbij door aanlegger niet
betwist was, en terwijl aanlegge1: de nietigheid aanvoerde der ministerieele besluiten van 26 .Juli 1931 en 16 December
1932, niet omdat zi.j een voldoenden waar-·
borg vereischten om cle betaling van het
vijfvouclig bedrag der vermoede taxe aan
de operaties van een maand verbonden te
verzekeren, maar omda t zij het minimumbedrag van den waarborg .op 100.000 frank
vaststelden :
Overwegende dat, in zooverre het middel de nietigheid aanvoert van het ministerieel besluit van 26 J uli 1931 en beweert
dat, met de storting te eischen van een
minimum-bedrag van al de uitbaters der
spelen voorzien bij de ministerieele besluiten van 26 .Juli 1931 en 16 December
1932, de minister van financien geen eigenlijken waarborg heeft opgelegd, het rechtelijken grondslag mist ;
Dat, inderdaad, de stelling van het middel geen enkelen steun vindt in de bewoordingen van de wet van 4 Juli 1930;
.Dat, integendeel, het tegenovergestelde
blijkt uit de beschikkingen van artikel 11,
§ 3, dezer wet, hetwelk de .raugschikking
der schatplichtigen in categorieen voorziet,
alsook de vaststelling der door die schatplichtigen verschuldigde borgsom, hetgeen het recht medebrengt het bedrag der
borgsom per c:itegorie van schatplichtigen te bepalei:J. ;
Overwegende dat, in zooverre het middel op de bewering berust clat de vereischte minimum-waarborg van 100.000 fr.
·buiten alle verhouding staat met het vermoedelijk bedrag cler te innen taxen, het
in feite niet opgaat; dat inderdaad die
bewering geen steun vindt in het bestreden arrest, noch in de stukken der rechtspleging;
Oni clie redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; yeroorcleelt den aanlegger
tot cle kosten.

-,11526 Februari 1945. -: 2° kamer. - Vooi·- cling van artikel 97 der · Grondwet; dan
zitter, H. Hoditm, voorzitter. - Verslag- · wanneer ten minste het feit te beweren dat
een bepaalde pacht welke gesloten wordt
gever, H. De Wilde. GeHjlcluiclende
tusschen eigenaar en huurcler, en welke
conclu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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HUUROVEREENKOMST. - PACHT.
WET VAN 7 l\IIAART 1929. BESLUlT VAN
26 NOVEMBER 1940. - EERSTE INGEBRUIKNEMING.
KING.
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BETEEKENIS

DEZER

UI'l'DRUK-

In artilcel 6, § 2, van de wet van 7 Maa1·t.
1929, evenals in Mtilcel 2, 6°, van het
besl-!tit van 26 November 1940, beoogen
rle woorden « eerste ingebntilcneming >>
cle ee1·ste vestiging van den pachte·r op
cle geJw,urde plaatsen.
JJianl.:t dienvolge11s geen eerste ·ingebndlcneming 7tit, naar den zin van voonnelcle
bepalingen, de vestiging lc1:achtens een
pachtovereenlcomst clie op een ande1·e ingebntilcneming volgt van hetzeltde goecl
door denzelfden pachter lwachtens een
onderhuJw, al was deze door een ande-ren verpachte1· toegestaan.
(VAN ROYEN, 'L LAMBRECHT -EN GOEMAN.)
ARREST.

Gelet op de bestreden vonnissen op
V April 1944 gewezen door de Rechtbank
van eersten aanleg te Dendermonde uitspraak doende in graad van hooger beroep;
Overwegende dat de tegen deze beslissingen ingestelde voorzieningen dezelfde
rechtsvraag stellen; dat ze dus verknocbt
zijn en dienen samengevoegd ;
Over het eenig middel, schending van artikel 97 der Grondwet, artikel 1774, meer
bepaald § 2, en 1775 van bet Burgerlijk
Wetboek, artikel 2, 6°, van het besluit
van 26 November 1940 betreffende de
vachten, doordat de bestreden vonnissen,
na vastgesteld te bebben dat eischer in
verbreking bet kwestieuze land verpacht
had aan verweerders in verbreking, doch
tevens, dat v66r bet sluiten van deze
pachtovereenkomst verweerders het kwestieuze land in onderhuur hielden van zekeren Kamiel Maes, rechtstreekschen
pachter van de vorige eigenares, niettemin beslist heeft dat « beden verweerders
in verbreking het kwestieuze land in' eerste ingebruikneming houden, -en de hun
beteekende opzegging niet geldig is >>, dan
wanneer het feit te beweren dat een bepaalde pacht een eerste ingebruikneming
uitmaakt, en tevens dat die pacht door een
andere ingebruikneming was voorafgegaan, een tegenstrijdigheid uitmaakt in
de motiveering, en dienvolgens, een schen-

voorafgegaan werd door een pachtovereenkomst, niet tusschen denzelfden huurtler en den vorigen eigenaar, maar
tusschen denzelfden huurder en den
pachter van den vorigen eigenaar, een
eerste ingebruikneming is, een verkeerde
interpretatie uitmaakt van het begrip·
« eerste ingebruikneming >> zooals het
voorkomt in artikel 1774 van het Burger:
lijk Wetboek en in artikel 2, 6°, van het
besluit van 26 November 1940; dan wanneer derhalve de opzegging die door·
eischer gegeven werd overeenkomstig artikel 1775 van het Burgerlijk Wetboek en
artikel 2, 6°, van het besluit van 26 November 1940 niet ongeldig moch t verklaarcl worden :
'
Overwegende dat nit de bindende vaststellingen van den rechter blijkt dat de
stukken grond, waarover het bier gaat,
eerst toebehoorende aan de echtgenoote
Van Der Gucht, in huur waren gegeven
geweest aan den genaamden Maes ; dat
deze ze op zijn beurt onderverhuurd had
aan de verweerders, die ze reeds bebouwden wanneer ze in openbaren verkoop verkregen werden door den aanlegger in verbreking; dat deze laatste ze daarna a an
de verweerders rechtstreeks verpachtte;
dat later de aanlegger aan de ingebruik- ·
nemers den betwisten opzeg beteekende,
met de verklaring dat hij zelf de gronden
wilde bebouwen;
Overwegende dat -de door de voorzieningen opgeworpen vraag en van welker oplossing ·de geldigheid van den opzeg afhangt, deze is· of, in de hierboven opgegeven feitelijke omstandigheden, en zooals de rechter in hooger beroep het beslist, het in_gebruik hebben van de granden door_ de verweerders krachtens de
nieuwe verpachting, een << eerste ingebruikneming >> uitmaakt in den zin van
het besluit del. 26 November 1940;
Overwegende dat"'artikel 2, 6°, van het
besluit dd. 26 November 1940 betreffencle
de pachten, de uitdrukking « eerste ingebruikneming >J overgenomen heeft uit artikel 6, § 2, van de wet del. 7 M:aart 1929,
zonder de juiste beteekenis er van nader
te bepalen, beteekenis die dus clezelfcle
moet zijn in den eenen tekst als in den
anderen;
Dat uit de slotalinea van clit laatste
artikel, alsook uit de bespreking in het
Parlement en uit de in de Kamer van
volksvertegenwoordigers door den Minister' van lanclbouw en den Verslaggever afgelegde verklaringen blijkt, dat de woorclen (( eerste ingebruikneming J> moeten
verstaan worden in den zin van « eerste
vestiging oiJ de gehuutcle plaatsen >>, vestiging wellre, aileen, den pachter clie zich

-

H6-

~estigt, gewoonlijk verplicbt uitgaven te
·do.en, die soms aanzienlijk zijn om clE~ bebouwing van bet goecl te beginnen, en die,
volgens den wetgever, de voordeelen
rechtvaarcligen welke clen eersten ingebruiknemer, inzake duur van de pachtovereenkomst,. worden toegekend;
Overwegende dat cle bestreden vonnissen, - door van cleze interpretatie af te
wijken om te beslissen dat cle betwiste
opzeg niet geldig geclaan wercl omclat cle
·verweerders zich in het geval van een
« eerste ingebruikneming )} bevonclen, clan
wanneer zij zich nochtans op de gronden
gevestigcl haclden ten tijcle van en krachtens een vroeger contract, - cle hiervoren
nangecluide bepalingen 'geschonden bebben:;
Om die redenen, het Hof voegt de voorzieningen samen, verbreekt de bestreclen
beslissingen; beveelt dat onclerhavig 'arrest zal overgeschreven worden -OP cle registers van cle Rechtbank van eersten aan~
leg te . Dendermoncle, en clat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
cle vernietigcle vonnissen; veroorcleelt cle
verweerders tot cle kosten; verwijst cle
zaak naar de Rechtbank van eersten aanleg te Gent, zetelende in graad van booger beroep.
1 JVIaart 1945. - 1 e kamerc - Voo·rzitter, If: Soenens, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Fauquel.
Gelijklttidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de 'J'ermicourt, eerste advocaat generaal. - Pleiters, HH. Struye et Van
Leynseele.
·
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1o i\'IUNT.- i\'IUNT IN OMLOOP POOR DEN WETGEYER BEPAALD. - VRIJHEID VAN DE PARTI.TEN OM HET BEDRAG VAN HUN VERBINTENISSEN VAST TE LEGGEN. - ARTIKEL·1895 VAN
'HET BURGE]ILIJK WETBOEK. - 8TRIKTE
UITLEGGING.
2° JVIUNT. - J\IIUNTD~ALUATIE. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 APRIL 1935. - 0NGEDAAN MAKEN VAN DE AGIO-CLAUSULE.
ALLEEN IN DE,DOOR HET BESLUIT OPGESOMDE
OVEREENKOMSTEN.
1° Zoo cle wetgeve1· bepctalt wat ctls mnnt
in omloop is, dan laat de:ze maat1·egel
rle txwtijen vrij het beclntg van h1m ve·rbintenissen vast te leggen en het te doen
schornrnelen 1Utct1' verhmuUng met cle
wcut1·cle vwn cle munt op clen dag der betaling, oncle1· voo1.·behmul van cwtilcel 1895 ·van het B1wge1'lijlc Wetboelc,
wruwvan ae toepassing bepe1·lct rnoet
bUjven tot clen stdlct [Jetnterpreteenlen
telcst (1).

(1) Zie verbr., 30 Mei 1929 (Btlll. en PASIC.,
1929, I, 206) ; 26 Februari 1931 (ibid., 1931, I,
94) en 12 Mei 1932 (ibid,, 1932, I, 167).

26 Het koninklijk beslnit van 11 April,
1935, in uitvoering van de_ rn1tntwet vwn
30 111 aa1·t 198.5 genornen, ve1·klaa1·t cle
agio-cla11.s1tle zondwr 1titwe1·k·in.q slecht~
in cle ove1·eenkornste~t welh:e het opsomt.

(JULES FRI.JNS,

'1''.

JOHANNA VAN HOORENBEKE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 19 Fe- .
bruari 1942 door het Hof van beroep te
I,uik gewezen;
Over het eenig midclel, schencling van
artikelen 6, 1108, 1131; 1133, 1172, 1895 en
1902 van het Burgerlijk W etboek, 1, 2
en 4 der muntwet van 30 Maart 1935,
1 en 7 van het koninklijk beslujt van
25 October 1926 betreffencle de muntstabilisatie, en dus artikel 1 der wet van 16 Juli
1926, alinea 1, 2, 3, 4, 6 van het koninklijk besluit van 2 Atigustus 1914 betre'('f'encle
de briefjes cler Nationale Bank en dus
ook van artikel 4, eerste en clerde alinea,
der wet van 4 Augustus 1914 betreffenlle
cle clringende maatregelen vereischt door
de mogelijkheden vari clen oorlog, doorda t
het hof van beroep, aangezocbt cle nietigbeid te verklaren van het beding : « Alle
betalingen zullen moeten gedaan worden
ter woonplaats van cle rentehefster in
goucl of zilverspecii'\n clie wettelijken
koers bebben in Belgie ... Er worclt overeeng·ekomen clat cle frank welke tot betaling der lijfrente clienen zal een munt i~
welke in overeenstemming staat met het
gewicht van 0,209211 grammen fijn gourl
voor een helga of 5 frank en inclien de
waarde van den frank moest clalen of
ver1wogen van ten minste 10 p. b., het bedrag cler rente in dezelfde verbouding zal
verhoogen of dalen )}, als zijnde een overtreding der mtmtwetten, dit beding beeft
gelclig verklaard in zooverre het cle te betalen som bepaalt, clan wanneer, inclien
bet geoorloofd is zicb door sommige overeengekomen beschikkingen te voorzien
tegen de muntschommelingen, zulks echter
niet mag gescbieclen door eene beschikking welke gelijktijclig aan de wettelijke
munt haar kwijtingsvermogen als betaalinstrument ontkent en een intrinsiek
verschil wil oprichten tusschen den frank
beschouwd op zeker tijdstip en clen frank
beschouwd op een ander tijclstip, en in
ieder geval dergelijk verscbil wil ve8tigen :
Overwegende dat, volgens het bestreden
arrest, de overeenkomst in haar .. bij bet
middel aangeduid gecleelte, twee onderscbeiden bedingen behelst, het eene betreffencle cle wijze van betalen, deel rlat
het bestreden arrest nietig verklaart omclat bet cle monetaire wetsbepalingen
schendt, het andere betreffende het bedrag cler betaling, deel clat geldig worclt
erkencl; dat het middel. voor zoover bet
cUe bindende beoorcleeling van denrechter
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bestrijdt, niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat, zoo de wetgever bepaalt wat als munt in omloop l'ial zijn,
deze maatregel de partijen vrij laat het
beclrag van hun verbintenissen vast te leggen en het te doen schommelen naar verho~lcling tot de waarcle van de munt op
den clag der betaling; dat de gedwongen
wisselkoers van de bankbiljetten niet de
gedwongen wisselkoers tegen pari insluit;
dat, inderdaad, de toepassing van artikel1895 van het Burgerlijk Wetboek moet
beperkt blijven tot den strikt geinterpreteerden tekst ;
Overwegende dat het bestreden arrest
met reden verklaart dat de bedingen die
worden verboden deze zijn waarbij de betaling in bankbiljetten niet wordt aangenomen, en geenszins deze welke tot voorwerp hebben de partijen te waarborgen
tegen een toekomstige gebeurtenis zooals
de daling van de muntwaarde, .die' zou beletten dat de overeenkomst de uitwerksels
zou medebrengen welke de partijen gewild en in gemeerischappelijk overleg bepaald hebben ;
.Overwegende dat, volgens de bestreden
beslissing, nit de duidelijke en nauwkeurige bewoordingen van het in het middel
aangeduid beding, blijkt dat dit laatste
al~ oorzaak had den gemeenschappelijken
w1l om de rentehefster te waarborgen tegen de. ~evaren waaraan zij zou blootgestelcl Zl.Jll door een daling van den frank
en den renteschuldenaar tegen de gevaren
van gebeurlijke verhooging van den
frank·
Ove~wegende dat het besluit del.
11 April 1935, genomen in uitvoering van
de muntwet del. 30 Maart 1935, de agioclausule ongedaan verklaart in v66r
Maart -1935 afgesloten overeenkomsten
mzake huur van onroerende goederen
erfpacht of leening; dat die bepaling'
waarbij de vrijheid om overeenkomsteU:
te sluiten wordt beperkt, strikt client uitgelegcl; dat ze ch1s niet tot andere contracten kan uitgebreicl worden clan tot
deze die uitdrukkelijk vermelcl zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet ve_rklaart dat de frank, wettelijke
munt, m 1937 verschilt van den frank
v~n .1932; dat het zich beperkt bij de besllssmg dat de agio-clausule toegela ten is
waarbij partijen het bedrag van de rente
hebben Willen doen afhangen van de
w.aarde van den muntfrank met betreklnng· tot het fijn goud;
Overwegende dat de rechter over den
grond, door alclus de overeenkomst te int~rpreteeren, binnen de perken van zijn
bmdende beoordeelingsmacht gebleven is·
dat verder, aan het bestreden arrest niet
verweten. wordt dat het de bewijskracht
van gezegde overeenkomst zou geschomlen
hebben;
Dat het mid del dus niet gegroncl is;

:n

Om cUe reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening·, en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten, alsook tot de vergoeding
van 15Q frank jegens de verweerster.
1 Maart 1945. - 1° kamer. - Vom·z'itte1·, H. Soenens, i·aadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijkl~tidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal. .- Pleiters ·:
HH. Veldekens en Van Leynseele.
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VERAN'l'WOORDELIJKHEID (BUITEN
QVEREENKOMST ONTSTAAN).
ARTIKEL 1385 VAN HET BURGERLIJK WETHOEK, - EIGENAAR VAN EEN MERRIE, DIE
DEZE BIJ EEN HENGSTEBOER·V~~ BEROEP DOET
LEIDEN. ·- TIJDENS DE DEKKING DOOR DE
MERRIE VEROORZAAK'fE SCHADE. - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN HENGSTEBOER. VOORWAARDEN.
De hengsteboe1· van be·roetJ i.s, bi.j toepassing vcm a1·tiloel1385 van het Burge1·lijlo
Wetboelc, slechts verantwoordez.ijk voor
de, tijdens de deklcing, doo1· een aan een
ander
toebehoorde
merrie
veroo!'zaakte schade, indien vaststaat dat,
voo•J' den tijd dier belutndeling, het volle(l'i,q meesterschap ove·r de merrie, doo1·
clen m:genaa1· van deze laatste, 011 hem
ove1·gecl1'agen wenl (1).

(JOSEPH ·rHIBAUT, T. ACHILLE CHABOT.)
AR-REST.
Gelet op het bestreden arrest op 9 J uli
1943 gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
Over het eerste middel, schencUng van
artikelen 1385 van het Burgerlijk Wetboek en 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest de vordering van den aanlegger in verbreking niet gegrond verklaard heeft waarbij deze, op voet van
artikel 1385 van het Burgerlijk W etboek,
door den verweerder de schade wilde doen
herstellen welke veroorzaakt wercl door
de merrie waarvan laatstgenoemde eigenaar was, en cUt, om de reden dat de
aanlegger of zijn aangestelde, op het
oogenblik van het ongeval, « de rechtelijke bewaking >> van de merrie hadden,
het arrest aan de woorden « de rechtelijke
bewakiug van een dier hebben » den zin
gevende van « zich de bewaking en het
bestuur van een clier te zien toevertrouwen », clan wanneer gezegd artikel 1385
beschikt dat «de eigenaar van een dier,
of hij clie het gebruikt, zoolang het tot
(1) Zie de nota R. H. onde1·aan dit arr-est
in Bull. en PAsrc., 1~45, I, 129.

-118zijn dienst staat, is venmtwoorclelijk voor
de schade door het clier veroorzaakt '' ;
dan wamieer het niet volstond, om flen
verweerder, eigenaar van een clier, te ontlasten van de bij gezegd artikel · gevestigde verantwoordelijkheid, vast te stellen dat hij de be,vaking en het bestuur van
het dier aan een ander had toevertrouwcl,
doch de rechters over den grond hadden
moeten vaststellen - wat ze verzuimd
hebben te doen - dat de verweerder, eigen!).ar nm het clier, a an den aanlegger
het gebruik van het clier had afgestaan;
althans cloordat het bestreden arrest de
vordering van den aanlegger in verbreking
niet gegroncl verklaard heeft op redenen
steunende clie niet toelaten na te gaan of
de rechters over den grond, (door te verklaren dat de aanlegger of zijn aangestelde <<de rechtelijke bewaking '' hadclen
van het dier dat het ongeval heeft veroorzaakt, in feite hebben willen vaststellen
dat de aanlegger het gebruik van gezegd
dier had ofwel, of de rechters in rechte
hebben willen beslissen dat het feit dat de
aanlegg'er of zijn aangestelde zich de bewaking en het bestuur van ltet dier hebben zien toevertrouwen. volstond opdat
laatstgenoemden de bij artikel 1385 van
het Burgerlijk Wetboek voorziene verantwoordelijkheid op zich hadden moeten nemen, zelfs zoo zij het gebruik van gezegd
clier niet .hadden; clan wanneer die clubbelzimligheid het Hof niet toelaat zijn
toezicht .nit te oefenen op de interpretatie door de rechters over den grond gegeven aan de woorden « rechtelijke bewaking ''' en, bijgevolg, niet toelaat toezicht
nit te oefenen op de :wettelijkheid van de
bestreden beslissing, ·en dan wanneer dergelijke dubbelzinnigheid gelijkstaat met
een gebrek aan motiveering en een schencling van artikel 97 der Grondwet uitmaakt :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt, dat Chabot, door zijn aangestelden, zijn merrie
bij Thibaut, hengsteboer van beroep, had
doen leiden om ze te doen dekken door
. den hengst van Thibaut;
Dat de verrichting, uitgevoerd met tusschenkomst van den aangestelde van Chabot, bewaakt en bestunrd werd door de
echtgenoote en aangestelde van Thibaut;
Dat, tijdens de dekking, de merrie door
een ·achteruitslaan den hengst ee'n verwonding toebracht, die de slachting van
dezen noodzaakte;
Overwegentle clat Thibaut, op voet van
artikel 1385, Chabot dagvaardde om, in
zijn hoedanigheid van· eigenaar van de
merrie, zich verantwoordelijk te hooren
verklaren voor de door het dier veroorzaakte schade; dat het ,arrest hem echter
van zijn vordering heeft af.~ewezen, om
de reden dat Thibaut of zijn aangestelde,
als hengsteboer, en wegens de hierboven

aangeduicle omstandigheden, de « rechtelijke bewaking '' had van de merrie van
den verweerder ;
Overwegende dat, zoo de uitoefening
van een beroep zooals cUt van hengsteboer, de verplichting van bewaking, welke
op den eigenaar van het dier weegt, kan
doen overgaan op hem die het beroep
uitoefent en clie de behandeling op zich
neemt, dan nog de overdracht van die verplichting noodzakelijk, voor den tijd clier
behandeling, de werkelijke overdracht,
tusschen diezelfde personen, van het volledig meesterschap over het dier onderstelt;
Doch overwegende dat, in de zaak, nit
de vaststellingen van het arrest niet met
zekerheid blijkt dat Chabot dat volle
meesterschap op de echtgenoote en aangestelde van Thibaut had overgedragen;
Dat dam·uit volgt dat het bestreden arrest, - door, ·om die redenen alleen welke
het vermeldt, Chabot te ontlasten van het
vermoeden
van verantwoordelijkheid,
welke volgens de wet, in principe, verbonden was aan zijn hoedanigheid van eigenaar van het dier dat de schade veroorzaakt had, - de in het middel ingeroepen
wetsbepalingen geschonden heeft ; dat het
middel dus gegrond is;
Om die redenen, het Hof ver·breekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Luik,
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt den verweerder tot
de kosten; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
1 Maart 1945. - 1° kamer. - Voo·rzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - l'm·slaggeve1·, H. de Cocqueau des Mottes. - GeUjlcluiflenfle conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal. HH. Strnye en Simont.
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Pleiters :

5 Maart 1945.
VERBREKING.

STRAFZAKEN. J\!IIDDEL WAARBIJ INGEROEPEN WORDT DAT DE WEGENS POGING TOT
VALSCHHEID IN GESCHRIFTJcN VEROORDEELDEN
EISCHER
S).,ECHTS VOORBEREIDENDE DADEN
HEEFT GESTicLD. ARREST HANDELINGEN
VASTS'l'ELLENDE DIE EEN BEGIN VAN Ul'i'VOERING
UITMAKEN. J\IIIDDEL DAT GRONDSLAG l\IIST
IN FEITE.

111ist gmnclslng in jeite het miflclel flat
annvoert clnt cle wegens paging tot
valschheirl in yesch'l"ijten vemonleelclen
aanlegge·r, slechts voo1·bereiflenfle flaflen
heett _qestelfl, rlan wannee1· het a1·rest
vaststelt ant aanlegge1" 7titwenclige. cln-
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-1-19(len heeft gestelcl die een be,qin van 'ltitvoering van het misd1·ijf uitmaken.
(z. DYBEOK.)

Gelet op het bestreden arrest op 18 October 1944 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 51 van het Strafwetboek, eerste
onderdeel, doordat de handelingen van
den aanlegger het stadium niet hebben
overschreden van de voorbereidende daden om tot de daden van uitvoering te
komen; tweede onderdeel, doordat de uitvoering onmogelijk was :
Overwegende dat de aanlegger door <lat
middel staande houdt : 1 o dat de hem ten
laste gelegde poging tot valschheid in geschriften niet strafbaar is omdat zijn
voornemen om de valschheid in geschriften
te begaan zich niet geopenbaard heeft
door uitwenclige daden welke een begin
van uitvoering uitmaken, en dat hem enkel voorbereidende daden kunnen verweten worden zooals blijkt uit de deskundige verslageri welke in den bundel voorkomen; 2° dat het hier over een onmogelijke poging gaat vermits uit de hierboven gezegde verslagen eveneens blijkt dat
het materieel dat tot het drukken moest
dienen, niet bruikbaar was ;
Doell overwegende dat het bestreden arrest integencleel bepaalt clat het voornemen om de valschheden · in geschriften
i:e plegen zich geopenbaard heeft door uitwenclige claclen welke een begin van uitvoering uitmaken. en clat de hanclelingen
van den aanlegger alleen wegens omstandigbeclen, onafhankelijk van zijn wil,
werclen gestaakt of hun uitwerking hebben gemist, en eindelijk, dat, zoo die omstancligheden, onafhankelijk van zijn wil,
niet waren tusschengekomen, niet>~ den
aanlegger zou belet hebben de clefecten
aan het materieel te herstellen en zijn
onclerneming tot een goed eincle te brengen;
Dat claaruit volgt dat de twee onclercleelen van het miclclel in feite niet opgaan;
O;ver het tweecle miclclel, schending van
artikel 97 cler Grondwet, doordat het bestreden arrest de conclusies van den aanlegger niet volcloende beantwoord heeft :
Overwegende. dat het bestreclen arrest
op gepaste wijze de conclusies van den
aanlegger beantwoord heeft door de aangevoercle micldelen te betwisten en door
het bestaan vast te stellen van al de bestanclcleelen van de poging tot· valschheicl
in geschriften welke hem wordt ten laste
gelegcl;
Overwegencle dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging

waarin de substantieele of. op straf van
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
werclen nageleefcl en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die reclenen, het Irof verwerpt de
voorziening ; kosten ten · laste van den
aanlegger.
5 Maart 1945. - 26 kamer. - Voo'rzitte1·, H. Hocltim, voorzitter. - Versla{fgevm·, H. Waleffe. - Gelijkl1tidencle conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.
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5 Maart 1945.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.- STRAFZAKEN. iVIILITAIR OP 28 iVIEI 1940 IN
AOTIEVEN DIENST. DOODSLAG LATER
PLEEGD. :iVIILITAIR NIET IN DE DOOR
BESLUITWE'l' VAN 31 AUGUSTUS 1944
DOELDE VOORWAARDEN ONDER DE WAPENS
ROEPEN. BEVOEGDHEID' VAN RET HOF
ASSISEN.

GE·
DE
BE·
GEVAN

De op 28 Mei 1940 in actieven dienst
zijnde m'ilita,ir, die late1· een doodslag
plee,qt en niet in de doo1· de besluitwet
van 31 A1t{f1tstits 1944 bedoelde voorwaarden onder de wapens wenl gemepen, valt onde1· de bevoeg(lheid niet van
de militaire 1·echtsmacht, doch wel van
het hof van assisen (1). (Besluitwet ·van

16 September 1944.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
T. A. DE RIDDER.)ARREST.

Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebiecl uitgaancle van den Procureur des Konings bij de Rechtbank van
eersten aanleg te Brussel ;
Overwegende clat Antoine-Albert De Ridder, bouwkunclige, op 12 April 1915 gebo-ren te Ukkel, alclaar gehuisvest, Ringlaan, 64, bij beschikking van de Raadkamer der Rechtbank van eersten aanleg te
Brussel del. 26 Augustus 1941, wercl verwezen naar de Oorrectioneele Rechtbank
te Brussel zetelencle overeenkomstig de
besluiten del. 18 November 1940, 16 November 1942 en 19 Maart 1943, onder de betichting, te Ukkel, in den nacht van 30 op
31 Januari 1944, vrijwillig, met het oogmer k om te dooclen, een clooding te hebben gepleegd op den persoon van Marguerite Pirquin;
Dat de beschikking, bij verwijzing naar
de redenen van het·requisitorium van den
(1) Zie hooger biz. 104, verbr., 12 Februari
1945 (Bull. en PASIC., 1945, I, 114).
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procureur cles. konings, vaststelt clat de·
beticllte militair in actieven dienst is;
Overwegende dat de Oorrectioneele
Rechtbank te Brussel zich, bij vonnis del.
26 October 1944, onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis te nemen,
claar deze tot de bevoegdheicl behoorde
van het hof van assisen om reden clat de
beschulcligde, alhoewel militair in actieven clienst op 28 Mei 1940, niet onder de
wapens was geroepen geweest in de door
cle besluitwet cld. 31 Augustus 1944 bedoelde voorwaarden;
Overwegende dat de bescllikking en het
vonnis, beide hierboven aangeduid, in
kracht van gewijsde zijn gegaan en dat
claaruit een negatief geschil van rechtsgebied ontstaat dat den gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat _op den datum van het
vonnis der correctioneele rechtbank de
besluitwet del. 16 September 1944 in werking was getreden luiclens welke de op
28 Mei 1940 in actieven dienst zijnde militairen slechts door de militaire rechtsmachten gevonnist worden V001' zoover zij
in de door cle besluitwet del. 3t Augutus
1944 bedoelde voorwaarden oncler cle wapens werden geroepen;
Dat daaruit volgt dat de correctioneele
reclltbank onbevoegcl was om kennis te
nemen van de ten laste van Antoine De
Ridder gelegde betichting en dat deze tot
cle bevoegdheid behoort van het llof van
assisen;
Om die redenen, het Hof, llet rechtsgebied regelende, zonder acht te slaan op
de beschikking· van de Raadkamer der
Rechtbank van eersten aanleg te Brusse1,
beschikking welke als niet bestaande gehouden is, verwijst de zaak naar cle Kamer van inbesclmldigingstelling van het
Hof van beroep te Brussel; beveelt clat
onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op cle registers van de Rechtbank
van eersten aanleg te Brussel en dat melcling er van zal gemaakt worden op den
kant van de ve.rnietigcle beslissing.
5 Maart ±~~J. - 2° kamer. - VoorzUtm·, H. H€1clilm, voorzitter. ~ Ve1·slaggever. - H. Vitry. - Gelijklniclencle conclusie, H. Haoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat generaal.
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8 Maart 1945.

HUUROVEREENKOMST. -- Huun.

VAN
AAN DEN STAAT, AAN DE PBOVINCIEN, AAN DE
GEMEENTEN OF AAN DE OPENBARE INSTELLINGEN
BEHOORENDE LANDEIGENDOMMEN. VOORKEURRECHT AAN DEN BEZITNEMER TOEGEKEND
IN GEVAL VAN NIEUWE PACHT. RECHT AAN
DEN OORSPRONKELI.JREN PACHTER VOORBEHOUDEN, MET UITSLUJTING VAN DENGENE, AAN

WIEN DE PACHT ZONDER TUSSCHENKOMST VAN
DEN VERPACHTER WERD OVERGEDBAGEN.

Het voo·rke·ur·recht dnt cle wet vcm 7 Me·i
1929 op de verh~wingen vnn cle lnncle·iqenclommen van clen Stctnt, cle prov·in-.ciiin, de gemeenten en openbam ·instellingen, aan clen bezUnemer toekent in
gevnl vwn nieuwe pucht, behoo·rt slechts
cutn den oo-rspronlcelijlcen pcwhter; het
lcctn niet inge1·oepen wo-rden floor dengene nun wien cle puch t, b·uiten alle
ove·reenkomst vctn rlen ve-rpnchte-r, wenl
overgeckngen. (Wet van 7 Mei 1929,

art. 2, al. 4.)
(COMMISSIE VOOR OPENBAHEN ONDERS'l'AND TE
HALLE EN ANTOON VEBHASSELT, '1'. JORIS VAN
DEN BOSSCHE.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen vonnis op 17 Februari 1942 door de Reclltbank van
eersten aanleg te Brussel in graad van
hooger beroep op tegenspraak gewezen;
Over het vierde middel, scllending van
artikel 2 der wet van 7 Mei 1929 op de
verlmringen van cle landeigendommen van
den Staat, de provincH:in, cle gemeenten
en openbare instellingen, doordat llet bestreclen vonnis beslist lleeft clat llet voorkeurrecht in alinea 4 van voornoemd artikel omscllreven niet alleen toebehoorde
aan den oorspronkelijken pachter maar
ook aan zijn reehtsopvolger door paclitafstand, dan wanneer nit llet gebruik van
llet woord « pacllter >> in den tekst van bewaste al~nea blijkt dat dit voorkeurrecht
alleen aan den oorspronkelijken pachter
en niet aan den cessionaris behoort :
Overwegende dat -het voorkeurrecllt,
door artikel 2, alinea 4, cler wet del. 7 Mei·
1929 ingevoerd, een innovatie uitmaakt,
die het gemeen recht te buiten gaat en,
als clusdanig, streng client geinterpreteerd;
Overwegende dat de woorclen << nieuwe
pacllt '' onderstellen clat de genieter van
dat vomTe~ht, « pachter '' of « occupant ''
betiteld, reeds titularis van een « pacht >>
is, 't is te zeggen, van een ovel'eenkomst
van verlluring aang·egaan met clen verpacllter;
Overwegende cla t die interpretatie bevestigd voorkomt doordat, volgens de wet,
llet recllt op cle nieuwe pacllt slecllts bestaat voor zoover de pacllter zijn « verpliclltingen '' is nagekomen;
.
Overwegende dat deze laatste noodzakelijk deze zijn die jegens den oorspronkelijken verpachter bestaan, daar, jegens
den verpachter, de overdracllt, buiten alle
tusscllenkomst van zijnentwege, 1·es inte1·
nlios cwta is ;
Dat het bestreclen vonnis, om er anders
over te llebben beslist, zonder zulke tusscllenkomst vast te stellen, de in het mid-

I-
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del aangecluide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, het I-Iof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de Recbtbank van eersten
aanleg te Brussel en dat melding er van
zal gemaakt worden op den kant van de
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
naar de Recbtbank van eersten aanleg te
Leuven zetelende in graad van booger beroep; veroordeelt den verweerder tot de
kosten.
·
8 l\'Iaart 1945. - 18 kamer. - Voorzitte1·, H. Soenens, raadsbeer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bail.
Gelijkluidende conclnsie, H. Roger
.Janssens de Bistboven, advocaat generaal. - Pleiters, HH. Struye en Simont.
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12 Maart 1945.

HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHHESTEN. - STRAFZAKEN. - 0NVOLJl0ENDE BEPALING VAN DEN DATUM VAN HET
MISDRI.JF. - GEBREK AAN Rli:DENEN.
Is niet wettig met 1·edenen omkleell het
ftiTest llat, bij toepassing van aTtikel 8
vnn lle beslwitwet van 17 December 19112,
·IJemonleelt, zonlle·r vast r te stellen llat
het m·isd1"ijf nn het ·in we1·ki.ng t1·eden
vwn lleze bepnling gepleegll werll (1).

Gromlwet, art. 97.)
(ROBERT VERBIST.)
ARRES'T.
Gelet op bet bestreden arrest, door bet
:Militair Gerecbtsbof gewezen te Brussel
den 15 Februari 1945 ;
Omtrent bet middel van ambstwege,
schending van artikel 97 der Grondwet
doordat bet bestreden . arrest niet voldoende gemotiveerd is :
Overwegende dat het feit, zooals bet bescbteven is in bet arrest, en strafbaar is
luidens artikel 118bis van bet Strafwetboek gewijzigd bij artikel 3 van de besluitwet van 17 December 1942, gepleegcl
werd, volgens gezegd arrest, tusscben
10 J\llei 1940 en 8 September 1944 ;
Dat alzoo de datum der feiten niet bepaald is, wat bet bof van cassatie niet
toelaat na te zien of zij wel gepleegd werden na bet in werking treden van de besluitwet van 17 December 1942 ·
Om die redenen. bet Hof ve~·breekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderbavig
arrest zal overgescbreven worden op de
(1) Zie verbr., 19 Jm1i 1922· (Bull. Bn PASIC.,
1922, I, 365) en 3 April 1944 (ibid. 1944 I
289).
'
' '

registers van het Krijgshof te Brussel en
dat melding er van zal gemaakt worden
op den kant der vernietigde beslissing ;
kosten ten laste van den Staat; verwijst
de zaak naar het militair gerechtshof
anders samengesteld.
_12 Maart 1945. - ze kamer. - Voo1·zitter, H. Hodi.im, voorzitter. - Ve·rslnggever, H. Wouters. - Gelijklu.illemle concl~tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven
advocaat generaal.
·
'
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15 Maart 1945.

MIDDE1LEN TOT VERBREKING. _
BURGERLIJKE ZAI{EN. - SCHENDING VAN HET
GEWIJSDE. - l\1IDDEL NIET VOOR DEN RECHTER TEN GRONDE INGEROEPEN. - NIET-ONTV ANKELIJKHEID.
De schencling vwn het gew·ijslle knn, ·in
bm·gerlij ke znlcen, niet v66r lle eerste
mnnl v66-r hQ_t Hot vnn verbrelcing wo1·£len ingemepen (2).

(FERNAND DELANGHE, T. FOCQUE1'
EN CONSOORTEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 26 J anuari 1944 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
,
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet en van artikelen 142 en 470 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, doorclat het bestreden arrest, om de beslissing te rechtvaardigen waarbij de vordering niet ontvankelijk wordt verklaard, enkel inroept:
1° het gebrek aan bewijs van de kwade
trouw van de verweerders in verbreking ;
2° het gebrek aan een verband van oorzaak tot gevolg tusschen het door den
aanlegger geleclen nadeel en de aan de
verweerders ten laste gelegde fouten;
3° het gebrek aan verantwoorclelijkheid
van een vennoot jegens zijn' medevennooten weg·ens zijn maatschappelijke fouten;
beschouwingen die alle betrekking hebben op de gegronclheid van cle vorde1;ing
en niet op haar ontvankelijkheicl en, bijgevolg, beschouwingen die zonder · verband zijn met het beschikkend gedeelte
van het arrest, waaruit volgt dat clit laatste dus niet kan aangezien worden als ten
genoegen der wet gemotiveerd :
Over de bewering van de verweerclers :
volgens cle voorziening zelf zou cle motiveering van het arrest volstaan om de beslissing van niet-gegrondheid der vordering te rechtvaardigen, wat het middel
van alle belang ontbloot :
Overwegende dat de voorziening niet
(2) Verbr., 2 Juli 1942 (Bull. en PAsiC., 1942,
I, 166) en de nota 3.

-.122erkent dat de redenen van het arrest vol- rest aan de vordering niet het karakter
staan om een beslissing van niet-gegroncl- toekent van een vordering door een venheid te rechtvaarcligen, doch zich beperkt noot tegen zijn medevennooten gericht
bij de bewering da t de red enen vreemd wegens tekortkoming aan hun nit overzijn aan de ontvankelijkheid van de· vor- eenkomst ontstane verbintenissen, doch
dering, de gegrondheid dezer betreffen en, beslist clat die vordering in werkelijkbijgevolg, zonder verband zijn met het heicl tegen de beheerders van de naambeschikkencl gedeelte;
looze vennootschap gericht is wegens ciaWaaruit volgt dat het middel niet van den door dezen, in hun hoedanigheid van
belang ontbloot is ;
beheerders, ten nadeele van de vennootDoell overwegende dat het micldel in schap verricht;
feite niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
Dat, inderclaad, het arrest verklaart artikelen 1350 en 1351 van het Burger« dat de vordering van den aanlegger, lijk Wetboek, 97 der Grondwet. doordat
aandeelhouder, slechts doeltreffend kon het bestreden arrest de vordering van den
zijn zoo ze tegen de vijf verweerders ge- aanlegger in verbreking niet ontvankelijk
richt was in hun hoeclanigheid van be- verklaard heeft, clan wanneer, bij eindheerclers, wat, volgens de bekentenis van arrest, dat op 7 Febrnari 1939 door de
allen, den aanlegger niet toegelaten is ... ; vijfde kamer van het Hof van beroep te
da t het den aandeelhouder niet toeg·elaten Brussel tusschen dezelfde partijen op teis de beheerders rechtstreeks of onrecht- genspraak werd gewezen, beslist werd dat
streeks in de zaak te betrekken ll ; dat het het verzoek, dat door den aanlegger v66r
arrest tlaardoor wil zeggen dat de vorde~ den rechter in kortgeding werd gedaan
ring, alhoewel blijkbaar tegen de ver- met het oog op het instellen van de vorweerclers gericht in hun hoedanigheid van dering welke het bestreden arrest niet
medevennooten van de << Societe belge cle ontvankelijk verklaarde, ontvankelijk
gaz, gondron et derives >l, in werkelijk- was, omdat ontvankelijk zou zijn « de toeheicl tegen de eerste vijf verweerders ge- komstige vordering met het oog waarov
richt is wegens daden welke zij verricht het verzoek werd ingediend dat aan den
hebben als beheerders van gezegde ven- rechter in kortgeding werd voorgelegd ll
nootschap - vordering welke niet per- en dan wanneer de aanlegger den rechter
soonlijk kan uitgeoefend worden door over den grond verzocht had het gezag in
acht te nemen flat aan die beslissing vereen van de vennooten ;
Dat alclns het arrest zijn beslissing op bonden was :
Overwegencle clat de exceptie van gegepaste wijze ;notiveert ;
Over het tweede middel, schencling van wijsde in burgerlijke zaken niet van
openbare
orde is ;
artikelen 1101, 1102, 1104, 1107, 1134, 1143,
Dat, in strijd met de bewering van het
1147, 1833 en 1850 van het Burgerlijk
Wetboek en van artikel 97 der Grondwet middel, de aanlegger zich niet op het gedoordat het bestreden arrest in principe zag van het gewijsde beroepen heeft;
Dat, bijgevolg, het middel niet kau aanbeslist heeft dat het een vennoot niet toegelaten was tegen zijn medevennooten de gevberd worden v66r het hof van verbrt>schadeloosstelling te vervolgen voort- king;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
vloeiende nit tekortkomingen aan hun nit
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
' overeenkomst ontstane verbintenissen, dan
tot cle kosten, alsook tot een vergoeding
wanneer : 1 o het contract van vennootscha]1 een tweezijdig en vergeldenci con- van 150 Hank jegens de verweerders.
tract is dat, )rrachtens artikel 1107 ·van
15 Maart 1945. ~ 1 6 kainer. - Voorhet Bnrgerlijk W etboek, onderworpen is
H. Soenens, raadsheer waarnemend
zUte1·,
aan de organieke regelen nopens cle uitvoering van cle overeenkomsten (inzon- voorzitter. - Verslaggever, H. de. Cocderheid art. 1134) en van de nit overeen- queau des Mottes. - Geli.ilcluiclencle coHkomsten ontstane aansprakelijkheid (in- clnsie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt,
zonderheid art. 1147) ; 2° artikel 1833 van eerste advocaat generaal. - Pl. HH. Sio
het Bnrgerlijk ·wetboek opnieuw den re- mont en Resteau.
gel vermeldt dat het contract van vennootschap te goeder trouw moet nitgevoerd worden; 3° artikel 1850 van het
1" KAMIDR. - 15 Maart 1945.
Burgerlijk W etboek, ver van de nit overeenkomst ontstane aansprakelijkheid van EED. - BURG],;RLIJKE ZAKEN. - BESLISde vennooten jegens hun medevennooten
SENDE EED. KAN SLECHTS DOOR EENE DEll
nit te slniten, integendeel clie aansprakePARTIJEN WORDEN OPGEDRAGEN. TOEZICIIT
lijkheid voorziet :
VAN DEN RECHTER. PERKEN.
Overwegende clat het middel in feite
niet opgaat;
De besl-is/ientle eecl Teem slechts clo01· een e
Dat, zooals in het antwoord op het
van cle 11artijen opgecl1'a_qen wonlen.
eerste middel reeds werd gezegd, het ar- Zoo cle rechter een recht van toedcht
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heett ove1· de vnw.g, at de opged1·agen
beslissende eecl cum de voonvaarden der
wet voldoet, en clen vo·rrn van den eecl
lean wijzigen om ctlle dttbbelzinn·igheid
te verm·ijden, is het hern geensz·ins toegel!Lten, vwn arnbtswege een bcslissenclen
eed op te dragen welke cloo1· zijn voo1·we1·p verschilt van clengene dien de
1)(trtij hacl opgeclmgen (1).
(.JEAN VANHEE, T. CHARLES GAUPIN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 2 April
1943 geweze):l door de Rechtbank van

eersten aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1315, 1317, 1319, 1322, 1341, 1353,
1357, 1358, 1366, 1367, 2275 van het Burgerlijk Wetboek, 97 der Grondwet;
I. Doordat de rechtbank, na te hebben
vastgesteld dat de verweerder, om te beweren. dat hij van de 'geeischte ~chuld
bevrijd was, staande hield dat tusschen
partijen een overeenkomst werd gesloten
volgens welke hij zich mocht bevrijden
door het betalen van 2.000 frank als slot
van rekening, wat door den aanlegger
ontkencl werd, aan den verweerder den
beslissenden. eed verklaart op te dragen om
het bestaan en de draagwijdte te bewijzen
van flie betwiste overeenkomst, waarvan
gezegde verweerder het bestaan bevestigde zoncler het bewijs er van te leveren,
dan wanneer : 1 o de beslissende eed
slechts kan opgedragen worden door eene
der partijen aan·de andere en dat het niet
aan den rechter behoort hem op te dragen
(schending van artikelen 1357, 1358 van
liet Burgerlijk Wetboek); 2° de beslis-·
sende eed slechts kan opgedragen :worden
aan de partij die een feit betwist waarvan de beslissing van de zaak afhangt
(schending van artikelen 1315, 1357 vnn
het Burgerlijk Wetboek);
II. In ondergeschikten zin : doordat de
techtbank gezegden eed van ambtswege
heeft opgedragen zonder vast te stellen
dat de door den verweercler aangevoercle
exceptie geheel vnn bewijs ontbloot was,
dan wanneer de rechter den aanvullenden
eecl slechts kan opdragen indien hij de
vereeniging van de twee voorwaarden
vaststelt : dat de eisch niet volledig bewezen is en dat hij niet geheel van bewijs
ontbloot is (schending van artikelen 1366
en 1367 van het Burgerlijk W etboek en 97
der Grondwet) :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat het recht om den beslissenden eed op te dragen of terug te
wijzen slechts aan de in geschil zijnde
(1) Zie DE PAGE, '1'1-aite elern. de (Z,.oit civil
belge, d. III, 2e uitg. biz. 1032.

partijen behoort en van hun initiatief
aileen afhangt; dat het eveneens de partijen zijn die de bewoordingen er van bepalen;
Overwegende dat zoo de rechter een
recht van toezicht heeft over cle vraag of
de beslissende eed, zooals hij opgesteld is,
aan de voorwaarden der wet volcloet, 't is
te zeggen, of hij betrekking heeft op een
feit dat eigen is aan de partij die den eed
moet afleggen en of hij van aard is defii1itief einde te stellen aan het geschil ;
dat, zoo de rechter eveneens den vorm
vail den eed kan wijzigen om alle _clubbelzinnigheicl te vermijden, het hem echter
geenszins toegelaten is den grond er van
te wijzigen door er een zin en een clraagwijdte aan te geven verschillencle van
deze welke de partij er aan wilde geven ;
Overwegende dat nit den inhoud van
het bestreden vonnis blijkt, dat de rechter, na de fornmle van den eed door den
aanlegger aan den verweerder opgedragen, als niet overeenkomstig· de wettelijke
voorschriften te hebben verworpen, van
ambtswege aan den verweerder eeri gedingbeslissenden eed heeft opgedragen die
door zijn voorwerp verschilt van dengene
clien aanlegger had opgedragen;
Overwegende dat, door aldus te handelen, het vonnis artikel 1357, 1 o, van het
Burgerlijk Wetboek geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof, en zonder clat
de andere middelen clienen onderzocht te
worden, verbreekt het bestreden vonnis ;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de :registers van de
Rechtbank van eersten aanleg te Btussel
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt den verweerder tot
de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eersten aanleg te Nijvel.
15 Maart 1945. - 1e kamer. - Voo?·zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Lal:nbinet.
Geli.ilclniclende conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste ad,,ocaat
generaal. - Pleiters, HH. della Faille
d'Huysse en Van Leynseele.

2e KAMER. -

19 Maart 1945,

BEVOEGDHEID EN AANLEG.- SrRAFZAKEN. WE'l' VAN 15 JUNI 1899, AR'l'IKELS 18 EN 19. YOORWAARDEN VAN NIETTOEPASSING.

Oprlat een persoon, in oo?·lo{fs!Jjcl, op
gronfl vnn wrtikels 18 en 19 aer wet van
15 Jnni 1899 ctan ae rnilUMre- 1'echtsmcwhten II!O!t onclenvorpen zijn, volstaat
het m:et flat hij niet aan het Zeger _qehecht ·is; er wonlt venlm· verci scht elM
hi:i niet {fema'chtigcl wenl om con lege·1·-

-124liorps te volgen noch wett'ig opgeiHscht,
voor zoove-r het ·in lcudstvermelll gevnl
om een miscl1"ijf zou [JCMm betreffende de
-wetteUjke verplicht-ingen vcm de opgeeischte tJersonen.

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 7 November 1944 gewezen door het Hof van
beroep te Gent, Kamer van: inbeschulcligingstelling ;
Over het middel van ambtswege, scherrcling van artikel 97 der Grondwet en van
artikel 18 en 19 van de wet del. 15 Juni
1899 titel I inhoudende van het Wetboek
van Krijgsstrafvordering :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij overneming van de redenen van het requisitorium, beslist dat de aanleggers aan
de gewone rechtsmacht onderworpen zijn
omdat zij, daar zij niet aan het Belgisch
leger gehecht zijn, niet onder toepassing
vallen van artikelen 18 en 19 van de wet
dd. 15 Juni 1899;
Overwegende dat de bestreden beslissing, door clit te doen, slechts een der drie
bij gezegde artikelen 18 en 19 voorziene
gevallen beschouwt; dat ze verzuimt vast
te stellen dat de aanleggers noch wettelijk in tijd van o01·log opgeeischte personen zijn die misdrijven gepleegd hebl1en betreffende hun wettelijke verplichtingen, noch personen die in tijd van oor- log de machtiging bekomen hebben een
legerkorps te volgen en die misdrijven
zouden begaan hebben welke hun ten laste
zouden kunnen gelegd worden;
Dat, bijgevolg, het arrest niet wettelijk
gemotiveerd is ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden- op de
registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste van den
Staat ; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Brussel, Kamer yan inbeschultligingstelling.
19 Maart 1945. - 2" kamer. - Voorzitter H. Hodi.i.m, voorzitter. - Verslngyeve1·, H. Bail. GeUjklnidende conolnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt -

le

.],{AMER. -

1° VOORZIENING

MONDELINGE HUUROVEREENKOMST NOG OP GEENERLEI WIJZE TEN UITVOER
GEjlRACHT. BEWJJS DOOR GETUIGEN STEEDS
UITGESLOTEN.

1° Kwn onm·iddelijk het ·voo-rwe1·p n-itmn-

2 Brumaire jaar IV, art. 14.)
2° Wwnneer een hltll-1' zoncle1· geschrift
~venl ctnngegctwn en nag op geene'l'lei
wijze ·i-~ ten 1t-itvoer gebntcht, Teem het
bestnwn er vnn n·iet floor getui,qen bewezen wonlen, zelfs inclien een begin
van bewijs cloo1· gesch1'ift voo1·hanclen
--is (2). (Burgerlijk Wetboek, art. 1715.)
(~'RANQOIS, T. LUCKTENS.)

ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 8 Juli
1943 gewezen dOOl' de Rechtbank van
eersten aanleg te Charleroi uitspraak
doende in graad van hooger beroep ;
Over den grond van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening aangevoerd en
afgeleid hieruit dat het bestreden vonnis
een louter tusschenvonnis is omdat het
slechts uitspraak doet « onder vrijwaring
en voorbehoud\van al de rechten der partijen Jl, wat alle eindbeslissing op welk
punt ook schijnt uit te sluiten (art. 14 van
l!et decreet del. 2. Brumaire jaar IV) :
Overwegende dat uit de redenen van
het bestreden vonnis blijkt dat definitief
uitspraak werd gedaan over de reclltsvraag die het voorwerp van de voorziening uitmaakt, in onderhavig geval de
vraag of, wanneer er een begin van bewijs bij gescllrift bestaat, het bewijs door
getuigen toegelaten is ten einde het bestaan vast te stellen van een mondelinge
huur in de voorwaarden van artikel 1715,
alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het bescllikkend getleelte van gezegd vonnis, waarbij de
verweerder wordt toegelaten tot het bewijs van zekere feiten, nauw verbonden
is met zijn redenen waarvan het beschikkend gecleelte het noodzakelijk gevolg is ;
clat claaruit volgt dat de grond van nietontvankelijkheid van steun ontbloot is;
Over llet eenig middel tot verbreking,

'

22 Maart 1945.
IN

2° HUUR. -

ken vwn een vo01·z·iening in verbreking,
de besUssing clie een bewij~ doo1· getltigen toelnnt, wnct·rvan de toelacttbctctl'he·icl betwist wenl (1). (Decreet van

(WIBAUW EN CONSOORTEN.)

eerste advocaat generaal.

I

VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN.- BESLISSINU OVER
DE TOELAATBAARHEID VAN RET GETUIGENBEWIJS
UITSPREKENDE.
0NMIDDELLIJKE
VOORZIENING. 0NTVANKELIJKHEID.

(1) Sic. verbr., 27 Maart 1890 (Bull. en PAsrc., 1890, I, 141) en nota 1.
(2) Sic Fr. verbr. req., 28 Juni 1892 (D. P.,
1892, 1, 407) ; PLANIOL en RIPERT, d. X, nr 489;
JossERAND, 2e uitg., d. II, nr 1183bi,,; COLIN en
0APITANT 'fe uitg. d. II, nr 649 · DE PAGE
2e uitg.; d. IV, 'nr 534. Contn/: LAURENT:
d. XXV, nrs 74 en 74bi.•; AuBRY en RAu, d. V,
§ .364 en d. XII, § 763ter; BAUDRY-LACANTINERIE
en WAiiL, Louage, d. I, nr 211.

l:--

-125verkeerde toepassing van artikel 1347 van
het Burgerlijk Wetboek en schending van
artikel 1715 van hetzelfde wetboek; doordat het vonnis, alhoewel het vaststelt dat
de mondelinge huur door een der partijen
beweerd, ontkend is door de andere die
evenmin cle uitvoering er van erkent, de
partij die de huur aanvoert toelaat het
bewijs er van te leveren door getuigen
overeenkomstig artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek, om de reden dat er, in
onderhavig geval, kwijtbrieven bestaan
welke de wa:arde hebben van een begin
va.n bewijs door geschrift, dan wanneer,
luiclens artikel 1715 van het Burgerlijk
W etboek. het bewijs van de zonder . geschrift aangegane huur welke Iiog op
geenerlei wijze ten uitvoer wercl gebracht en door een van de partijen ontkencl is, door getuigen niet kan toegelaten
worden, zoncler clat door deze :wetsbepaling eenig onclerscheid gemaakt worclt
naargelang er al dan niet een begin van
bewijs door' geschrift bestaat :
Overwegende clat de verweercler llet gebrek aan belang van dat middel aanvoert,
daar de aanlegster, naar hij beweert,
zich beperkt bij het bestrijden van een
reclen welke overboclig zou zijn : 1 o omdat, zoo het. bestreden vonnis het bewijs
door getuigen aanneemt tot aanvulling van
een begin van bewijs door geschrift van
een overeenkomst waarvan het bestaan
wordt betwist, claaruit eveneens blijkt clat
clit bewijs door getuigen tevens de interpretatie tot voorwerp heeft van een overeenkomst waarvan sleclits den juisten aard
client bepaalcl;
Overwegende dat uit het vonnis n q·uo,
uit de v66r de reclltbank van hooger beroep genomen conclusies, en uit het bestreden vonnis blijkt, dat de tusschen partijen bestaande betwisting de vraag betrof of de twee aan de aanlegster toebehoorende boomgaarden door den verweercler bezet waren ten titel van lnmr;
cla-t, ten andere, het door het bestreclen
vonnis bevolen bewijs slechts er toe
strekt het bestaan te bewijzen ,;an dergelijk contract; dat, bijgevolg, die eerste
opwerping in feite niet opgaat;
2° Omdat het bewijs, in llet beschikkencl gedeelte van gezegd vonnis bevolen,
tot voorwerp heeft een · inbreuk aan het
licht te brengen op de wet van openbare
orde clcl. 7 Maart 1929 betreffende de
pacht, en clat cUe reden op zichzelf alleen
volstaat om het beschikkencl gedeelte te
Techtvaarcligen :
Overwegende clat uit een redelijke interpretatie van het bestreclen vonnis
blijkt dat, zoo het in zijn redenen inzon"
derheicl hierop wijst « clat het stelsel van
de geintimeerde - hier aanlegster - aannemen, noodzakelijk zou neerkomen op
de bijna geheele afscha ffing van de toepassing van de wet betreffencle de pacht,

die quasi van openbare orcle is "• het bestreclen arrest zulks slechts terloops doet,
en zonder er zijn beslissing op te steunen ;
clat zoo het, anderzijds, den verweercler
tot bewijs door getuigen toelaat, het
geenszins is om een inbreuk op de wet van
1929 te bewijzen cloch wel om het bestaan
tusschen partijen van een bet:wiste mondelinge hunr te bewijzen; clat die tweecle opwerping eveneens in feite niet opgaat;
'l'en gronde :
Overwegencle clat de tekst van artikel 1715 van het Burgerlijk W etboek den
uitclrnkkelijken wil van de opstdlers er
van cluidelijk doet ke1men om, in alle omstandigheden, het bewijs door getuigen
van het bestaan van een lnmr die zoncler
geschrift werd aangegaan nit te slniten,
wanneer cUe hnnr door een van de partijen ontkencl wordt en ze nog geen enkel
vaststaancle tennitvoerbrenging heeft gekregen;
Overwegende clat nit de voorbereidende
werken blijkt dat het cloor den. wetgever
beoogde doel « op cUt gebied waar alles
dringend is JJ, zooals de tribnnn Monricanlt het verklaarcl heeft, hierin bestaat,
cle traagheden te vermijden die eigen zijn
aan het bewijs cloor getnigen; dat dit 'doel
niet zon bereikt zijn, zoo clat bewijsmidclel toegelaten ware wanneer een begin
van bewijs cloor geschrift bestaat;
Overwegende dat artikel 1715 een uitzonclering aan artikel 1341 behelst; clat
het, daardoor zelf, de toepassing nitsluit
van artikel 1347 daar cUt laatste naar
artikel 1341 verwijst;
'
Overwegencle dat. nit die beschonwingen
volgt dat het bestreden vonnis in schending van artikel 1715 van het Bnrgerlijk
W etboek het bewijs door getnigen bevolen
heeft ten eincle het bestaan te be:wijzen
van een betwiste mondelinge hnnr, om de
reden dat er, in onderhavig geval, een begin van bewijs door geschrift bestond;
Om die redenen, het Hof verbreekt llet
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de Rechtbank van eersten
aanleg te Charleroi, en dat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt den
verweerder tot de kosten; verwijst de
zaak n'il:ar de Rechtbank van eersten aanleg te Bergen zetelende in graad van
hooger beroep.
22 Maart 1945. - 1c kamer.
Voo·rzitter en ve1·slnggeve1·, H. Soenens, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Gelijlclniclencle conclnsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat generaal. - Pleiters
l-11-1. lVIarcq en Struye.
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26 Maart 1945.

VFJHNIELING VAN BUNDELS.- STRAFZAKEN. AFSTAND VAN DE VOORZIENING INGESTELD IN EEN RECHTSPLEGING WAARVAN DE
BUNDEL DOOR EEN BRAND VICRNIELD WERD. DECRETEMENT.

1Vwnnee1· flo annleuuer in ver7J'I'Ok,ing verklnnnl heett, vcm cle voontien,ing afstnnfl te cloen, welke hij ·in eon reohtspleging hcul ingestelfl, wnn·rvnn flo b'ztnflel cloor eon b1'ctncl vernielcl wenl, cleOI'eteert het hof flen nfstnncl.
(BALANCIER EN CONSORTEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 9 Mei
Hl44 Cloor het Hof van beroep te Luill: gewezen ·
Ove~wegende dat de aanlegger Joseph
Renard op 4 Augustus 1944 en de aanlegger Florent Bertrand op 5 Februari 1945
verklaard hebben dat zij van hun voor~
zieningen afstand deden ;
Overwegende dat de bundel van de
rechtspleging vernleld werd in den brand
waardoor de lokalen van de griffie van
het Hof op 3 September 1944 geteistercl
werden;
Dat het Hof in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvormen v66r den recllter over den
grond werden nageleefd ;
Gelet op artikel 524 van llet Wetboek
van Strafvordering ;
'Om die redenen, het Hof decreteert den
afstand van Joseph Renard en van Florent Bertrand en veroordeelt ze tot de kosten ervan; en uitspraak doende op devoorziening van den aanlegger Walther Ealancier : verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Hof van beroep te Luik en dat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
de vernietigde beslissing ; verwijst de
zaak naar den Heer procureur generaal bij
het Hof van beroep te Luik; legt de kosten van den, aanleg in verbreking ten laste
van den Staat.
26 Maart 1945. - 2• kamer. - Voo1·z'itter H. HocUlm, voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. - GeUjkluiflenfle oonolttsie, H. Roger Janssens de Bistlloven,
advocaat generaal.

2•
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26 Maart 1945.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING 'l'EGEN EEN
ARHEST DAT EEN VEHZET ALS NIET BESTAANDE
VERKLAART WEGENS NIET-VEHSCHIJNING.
DRAAGWIJDTE VAN DE VOOHZIENING.

De voorzien·ing 'fngestelfl tegen een nrrest
tlctt cen ve,rzet nls ·1i-iet bestnnnfle vel·lclnart, werpt alleen fle ·v1·actg op te weten of cle 1·eohte1·, b'ij 'W'ien het verzet
cutnhnng,ig was, 'Zioh ncuw cle wet heett
geflntgen b'ij het nls n'iet bestanncle ve1·kla,ren vcm het ve1·zet (1). (Wetboek van

Strafvordering, art. 208.)
(MADELEINE COLLARD.)
ARREST.

Gelet op llet bestreden arrest op 1 :Maart
1944 door het Hof van beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de aanlegster, verzet doende tegen een
arrest dat op 8 December 1943 tegen haar
bij verstek werd geweze:h, niet verschijnt
om llaar verzet staande te houden;
Dat het, bijgevolg, het verzet als niet
bestaa,ride verklaart;
Overwegende dat het hof van beroep,
door alclus uitspraak te doen, slechts artikel 208 van llet W etboek van Strafvordering heeft toegepast ;
Om die redenen, het Hof verwerpt ,de
voorziening ; kosten ten laste van de
aanlegster.
26 Maart 1945. - 2• kamer. - Voo1'z'itte1' H. Hodiim, voorzitter. - Verslagge1mr, H. Vitry. - GeUjkluidencle oonolltsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat generaal.

2•

KAM!llR. -

26 Maart 1945.

VERNIELING VAN BUNDELS. STRA~-
ZAKEN. BUNDEL VAN DE 'RECHTSPLEGING
VERBREKING VAN DE OP DE
VEHNIELD. RTRA~'I'OHDERING
GEWEZEN BESLISSING.
VEHBHEKING VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE VORDERING GEWEZEN, ZELFS INDIEN
TEN OPZICHTE VAN DEZE LAATSTE, DE VOORZIENING, ALS \'OOHBAHIG, NIET ONTVANKELIJK
WAS.

De ve1·b·relcing vctn cle op tle openbare vo1·fle1··ing gewezen beslissing, ttitgespmlcen
op cle voo·rz-iening vnn cle betichte
omclnt cle bttnclel vnn -cle reohtspleg·ing
clo01· een brnncl ventielcl we1·cl, b1·engt cle
ve,rb1·elcing mede van cle op cle bu1·ge1·U,i lee vo1·flering gewezen beslissing, zelfs
in(l'ien, ten OlJZiohte van fleze laatste, cle
voo1·ziening, als voorbn1"ig, niet ontvankeUjlc wns (2).
(1) Sic verbr., 18 Maart 1942 (Bull. en PASIC.,
1942, I, 70) en de nota.
(2) Zie verbr., 19 Februari 1940 (Bull. en
PAsrc., 1940, I, 56) en de nota; nopens de
verbreking wegens vernreling van de rechtspleging uitgesproken : verbr., 22 .fanuari 19-15
(Bull. en PASIC., 19,15, I, 95).

!
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(MOUTON, 'I. FONTAINE.)
ARR.EST.

Gelet op het bestreden arrest op 24 Juni
1944 gewezen door het Hof van beroep te
r~uik;

Wat de beslissing betreft die op de
strafvordering :werd gewezen :
Overwegencle dat de bundel van de
rechtspleging vernield werd in den brand
waardoor de lokalen van de griffie van
het Hof op 3 September 1944 geteisterd
werden;
Dat het Hof in de onmogelijkheid verkeert na te. gaan of de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen v66r den rechter over den
grond werden nageleefd;
·Gelet op artikel 524 van het Wetboek
van Strafvordering;
Wat de beslissing betreft die op de burgerlijke vordering werd gewezen :
Overwegende dat de voorziening niet
ontv.ankelijk is, daar de bestreden beslissing dienaangaande geen eindbeslissing
is; doch overwegende dat de op de strafvordering gewezen verbreking de verbreking medebrengt van de op de burgerlijke
vordering gewezen beslissing ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Luik
en dat melding er van zal gemaakt worden· op 'den kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar den Procureur Generaal bij het Hof van beroep
te Luik; legt de kosten van den aanleg
ten laste van den Staat.
26 Maart 1945. - 2° kamer. - Voorzitter H. Hodum, voorzitter. - Ve1·slagr1ever, H. de Cocqueau des Mottes. Gelijkl!t·idende concl-usie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

maNge daad van zijn aangestelcle veroo1·zcutkt, bij vaststeUing dat de aangestelcle cleze claacl begoin.IJ, wctnnee1· hij
van een t~tsschenpoos in z·ijn clienst wilcle
genieten, cloch wanneer hij zich nov in
cle iniichting van clen am~legge·r bevoncl,
en clat clie claacl ve1·bancl hielcl met clen
clienst van clen aangestelcle (1) .
(DEJONGHE, T. G. DE WULF EN R.. DE MAELE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 1 J uli
1944 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, schending van· artikelen 1384, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 der Grondwet :
a) doordat het bestreden arrest den aanlegger burgerlijk verantwoordelijk verklaard heeft voor het ongeval door Pollet
veroorzaakt, dan wanneer het vaststelt
dat deze niet in de uitoefening was van
zijn bediening op het oogenblik waarop
hij het ongeval veroorzaakt heeft, aldus
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
schendencle waarcloor de meesters en de
aanstellers slechts burgerlijk verantwoordelijk gesteld worden voor de door hun
aangestelden veroorzaakte schacle in
zoover deze veroorzaakt werd cc in de bediening waarvoor zij die gebruikt hebben ll; b) doordat, niettegenstaande deze
vaststelling, het arrest verklaart dat Pollet het ongeval veroorzaakt heeft cc in de
bediening waarvoor de aanlegger hem gebrtlikt heeft ll, en dat de door Pollet gestelde daad verband hield met zijn bediening, wat de schending uitmaakt van
de trouw verschuldigd aan de verschillende akten (processen-verbaal, zittingbladen, enz.) die aantoonen dat Pollet
wanneer hij het ongeval veroorzaakt
heeft niet in de bediening was waarvoor
hij door den aanlegger gebruikt was en
zelfs de schending van de trouw verschuldigd aan de vaststellingen van het arrest
zelf die· duidelijk aantoonen dat Pollet
2°· KAMER. 9 April 1945.
niet in de gezegde bediening was wanneer
hij het ongeval veroorzaakt heeft, aldus
YERAN'l'WOORDELIJKHEID (BUITEN schending van artikelen 1319 tot 1322 over
OYEREENKO:MST ONTSTAAN).
de aan de akten verschuldigde trouw en,
YERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN AANSTEL- · daarenboven, schending van artikel 97
. LER. 0NRECHTMATIGE DAAD DOOR DEN AANder Grondwet wegens de tegenstrijdigheid
CHcSTELDE BEGAAN OP RET OOGENBLIK WAAROP
welke in het arrest vo.orkomt tusschen de
Hr..J VAN EEN TUSSCHENPOOS IN ZIJN DIENST
redenen die de omstandigheden beschrijWILDE GENIETEN E}.lf ZICH NOG IN DE INRICHven waarin het ongeval zich heeft voorge-·
TING VAN DEN AANSTELLER BEVOND. DAAD
daan en die klaarblijkelijk bewijzen dat
VERBANO HOUDENDE MET DEN DIENST VAN DEN
Pollet, wanneer hij het ongeval heeft verAANGESTELDE. ARREST DEN AANSTELLER
oorzaakt, niet in de becliening was waarBUR.GERLIJK
VERANTWOORDELTJK
VERKLARENDE. GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL 1384
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK.

Schenclt artilcel 138t, van het B!wgerlijlc
1Vetboek niet het a1Yest dat den aan8teller b1wgerlij k ve1·antwoordelij 7c verklctart voor de schade door een 01M"ccht-

(1) Een eerste arrest werd in deze rechtspleging geveld op 27 Maart 1944 (zie A,., .. .
Jle?·b,-., 1944, blz. 127; Bull. en PASIC., 1944,
I, 275). Zie de nota bij dit arrest alsook
verbr., 6 December 1937 (ibid., 1937, I, 370)
en 21 December 1933 (ibid., 1934, I, 114).
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voor hij door den aanlegger werd geDAGYAARDING BIJ DEN RECH'l'ER IN HOOGER
bruikt en dat die daad geen verband
BEROEP AANHANGIG GEMAAKT.
· hield met zijn becliening, en de reclen
·
1
D De belclaagcle lean n·iet beweren flat de
waarin het arrest nochtans verklaart dat
1·echten van cle verclecliging geschonden
Pollet, op dat oogenblik, in de uitoefening
wenlen, omclat hij slechts dam· cle van
was van zijn becliening en dat de door
ambtswege aanoeclnide advocnten werrl
hem gestelde daad verband hield met zijn
IJ'ifgestaan, clan wanneer hi:i den biistcmll
bediening :
van ancle1·e venlecligers niet aanrteO''erwegende dat het middel, voor zoovmagd heeft.
ver het de schending van de a an de akten
verschulcligde trouw inroept, niet kan 2D Is niet ontvwnlceliflc het m·idclel tot verbrelcing genornen 1tit de bewee?·de n·iebeantwoord worden daar de aanlegger cle
Uoheicl, 1tit de lezing van de ve?·lclarinu
alden niet bepaalcl heeft waarvan de
·vwn een oet-wige v66r clen ee1·sten rechtrouw, welke hun verschuldigd was, niet
ter voo?·tspnt'itencle, dan wctnnee?· het
werd erkend;
rniddel v66·r den rechter in hooger beOverwegencle dat, voor 't overige, het
mep niet wercl opgewortJen.
middel op de bewering berust dat, volgens
cle vaststellingen van het arrest, de aan- 3D B·iJ het rn·il!itair ge·rechtshof, zetelencle
als ?'echtsrnacht vwn hooger bemep,
gestelde van den aanlegger niet meer in
worclen cle zalcen, niet cloo·r cle clagvactrde nitoefening van zijn becliening was
cling 'fnctw· wel cloo1· rle verlclaringeu
wanneer hij de ongeoorloofde daad bevan bemep actnhangig gernaakt.
ging waardoor de schade werd veroorzaakt;
(H. HEYLBROEK EN L. MELSEN.)
Overwegende dat die bewering in feite
niet opgaat;
ARREST.
Dat het arrest vaststelt dat de aangestelde Pollet de ongeoorloofde daad beging
Gelet op het bestreden arrest door het
op het oogenblik waarop hij wilde genieten Militair Gerechtshof gewezen te Luik op
van een tusschenpoos in zijn clienst, doch 24 Februari 1945;
wanneer hij zich nog in de inrichting van
Over het eerste middel, als lid van den
den aanlegger bevond en dat die ongeoor- krijgsraad zetelcle de H. Van Noorbeeck.
loofde daad verband hield met den dienst onderluitenant, dan wanneer de wet
van Pollet;
vereischt dat het e~n luitenant moet zijn :
Dat.uit wat hier voorgaat blijkt dat het
Overwegende dat het middel in feite
arrest geen tegenstrijdigheicl inhoudt en niet opgaat, daar het zittingblad en het
het artikel 1384, derde alinea, van het vonnis van den krijgsraad melden : « Vnn
Burgerlijk Wetboek niet heeft kunnen Noorbeeck, luitenant )) ;
schenden·;
Over het tweede middel, krenking van
Om die redenen, het Hof verwerpt de de rechten der verdediging, doordat de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger aanleggers vercledigd werden door raaclRtot de kosten.
lieden die hun van ambtswege in eersten
9 April1945. - 2• kamer. - Voon:itter, aanleg waren aangeduid :
Overwegende dat, zoowel v66r den
H. HocUim; voorzitter. - Verslaggever,
krijgsraacl als v66r het militair gerechtsH. Bail.
Gelijlchticlencle concl1tsie.
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste hof, de aan1eggers verdecligd werden door
advocaat generaal. - Pl., HR. Marcq de HR. aclvocaten Beelen en Bijvoet ·cler
balie te Hasselt;
en Hermans.
Dat uit geen enkel van de voorgelegde
stukken blijkt dat zij het bijstaan zouden
gevraagd hebben van andere verdecligers ;
2• KAMEJR. - 9 April 1945.
Dat aldus de rechten cler verdediging
geschonden werden ;
1° REOH'l'EN VAN DE VERDEDIGING. niet
Over het derde middel, lezing wercl ge- STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE DOOR ADVOCATEN VAN AMBTSWEGE AANGEDUID VERDEDIGD. geven v66r den krijgsraad van de ver- GEEN AANVRAAG TOT BIJSTAND VAN ANDERE klaring in het onclerzoek gedaan door een
waarvan het verhoor door den
VERDEDIGERS. - GEEN SCHENDING VAN DE getuige
voorzitter' van den krijgsraad geweigerd
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
werd, ten gevolge van aanwezigheid in de
2D MIDDELEN TOT VERBREKING.
gehoorzaal :
STRAFZAKEN. - LEZING VOOR DEN EERSTEN
Overwegencle--clat clit micldel, hetwelk de
RECHTER VAN DE VERKLARING VAN EEN GE- rechtspleging v66r den eersten rechter beTUIGE UIT· HET SCHRIFTELIJK ONDERZOEK. treft, v66r het-' militair gerechtshof niet
- BEWEERDE NIETIGHEID NIET V66R DEN opgeworpen werd ;
RECHTER IN HOOGER. BEROEP OPGEWOR.PEN.
Dat het mitsdien niet ontvank_elijk is;
]\'IIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
Over het vierde en het zesde middel, de
3D HOOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
dngvaarcling v66r het militair gerechtshof
ZAAK DOOR DE AKTE VAN BEROEP NIE'l' DOOR DE sloeg niet op zekere betichtingen die liet
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voorwerp waren van veroordeelingen door
den krijgsraad, waarvan het vonnis nochtans bekrachtigd werd, en zij maakt geen
melding van de in eersten aanleg uitgesproken straf en vrijspraak :
Overwegende dat de kennisneming cler
zaken aan llet militair gerechtshof opgedragen wordt, niet door de dagvaarding,
maar wel door de verklaringen van beroep;
Dat de dagvaarding· ~nkel tot doel heeft
de beroepers te verwittigen van den datnm
yan verschijning v66r het militair gerechtshof;
Overwegende mitsclien dat het middel
rechtelijken grondslag mist;
Over het vijfde middel, de feiten van
verklikking aan den vijand werden in het
bestreden arrest aangezien als feiten vallende onder toepassing van artikelen 113,
117 en 118bis van het Strafwetboek, dan
wanneer zij strafbaar waren ingevolge
artikel 121bis van het Strafwetboek :
Overwegende dat het middel slechts
verwijst naar de betichting D, weerhou ..
den ten laste van beide aanleggers ;
Dat de uitgesproken straf gerechtvaardigd werd door de andere · betichtingen
die bewezen werden verklaard, zoodat de
eisch tot verbreking, luidens artikelen 411
en 414 van het Wetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
· Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt de aanleggers
tot cle kosten.
9 April1945. - 2° kamer. - VoorzUte1·,
H. HodiJm, voorzitter. - Versla_qgever,
a Wouters. - GeUjklnidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat generaal.

2e

KAMER. -

9 April 1945.

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL GENOM~N DAARUIT
DAT HET ARHEST DE CONCLUSIE NIE'l' BEANT·
WOORDT, WELKE DE WE'l'TELIJKHEID VAN
EEN BESLUITWET BETWIST. 00NCLUSIE
WELKE DERGELIJKE BETWISTING NIET BEVAT.
- Mmm;L DA'l' FEITELIJKEN GRONDSLAG MIST.
Mist teitelijlcen grondslag het .rniddel
daantit genornen flat het an·est de conclusie n·iet beantwoordt, de wettelijkheifl van een beslnitwet betwistende,
dan wamtee1· de concl~tsie geen dergelij lee betwisting bevat en alleen vom·behoml rnaalct betrettende de wettelijlcJwid vwn deze beslnitwet.

VERBR., 1945. -

7

(RENATUS GEELEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, geveld
door het Militair Gerechtslwf te Luik, del.
31 Januari 1945;
Over het eerste middel, scllending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest niet gemotiveerd is, om
niet te hebben geantwoord op conclusies
in waarin de wettelijkheid van de besluitwet van 17 December 1942 betwist
was:
Overwegende dat in de genomen'·conclusie v66r het militair gerechtshof de
aanlegger staande hield dat « om de vijandelijke propaganda te llelpen en te hegt1nstigen, ingevnl het besluit wettelijk is,
het feit van persoonlijk tot het vijandelijke ideaal toe te treden niet voldoende
is Jl;
Dat dergelijke conclusie geen betwisting nopens de wettelijkheid van de besluitwet del. 17 December 1942 uitmaakt;
Dat het middel aldus feitelijken grondslag mist;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het arrest niet gemotiveerd is om niet te hebben
geantwoord op een in conclusie voorgeleg<l
rechtsmiddel, dat « de misdaad (van artikel 118bis van het Strafwetboek) ondenkbaar was zonder het plegen van daden
van propaganda ll :
Overwegende dat inderdaad in zijne
neergelegde conclnsie, de aanlegger had
doen gelden dat een persoonlijk toetreden
tot het vijandelijk ideaal niet voldoende
is, maar dat het << noodzakelijk was een
stellige akte te plegen, met het doel door
andere personen het programma van den
vijand te -laten goedkeuren ll;
Maar overwegemle dat op clit middel
een passend antwoord gegeven wercl door
den rechter in beroep, waar hij vaststelt
dat de aanlegger veroordeelcl werd do.or
den eersten rechter « om ·propaganda gevoerd te hebben tegen den weerstand tegen den vijand, strekkende tot de vervorming van 's lands instellingen alsmede het
.ondermijnen van de trouw der burgers
jegens den Koning en den Staat in oorlogstijd ll en dat die betichting bewezen
is gebleven door. het. onclerzoek v66r het
hof;
-~
Dat het middel dus grondslag mist in
feite :
En overwegende dat de slibstantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzienitig en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.

,1

-1309 April1945. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. HocHtm, voorzitter. - Verslctggeve·r,
H. Wouters. - GeUjlcluiclencle condttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat generaal.
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12 April 1945,

l\HLI'l'AIRE OPEISCHINGEN. -

BE-

SLISSING VAN DEN VREDERECHTER DE VERGOEDING BEPALENDE. 'l'OEZENDING VAN EEN AFSCHRIF'l' YAN HET VONNIS EN VAN EEN STAAT
AAN HET BEVOEGDE MINISTERIE. l\1AAKT
GEEN BETEEKENING UIT DIE ALS VERTREKPUNT GELDT VOOR DEN TERMIJN YAN HOOGER
BER.OEP.

De toe:<e·ruUng cloo·r clen b·twgemeeste·r aan
het bevoegcle m·in·istede vwn een afsch·rift vcm het vonnis van den v·reclerechte1·, llat de wegens een miUtai1·e
ope·isch:ing ve1·schnlcUgcle ve1·goefl'ing bezuwlt, en van clen ten gevolge vnn flit
vonn·is .opgemaalcten stnat, maftlct een
culm'in:istnttieve tm:maUteit uit, cloch
.oeen beteelcenin.g fl'ie den term·ijn vnn
hooge1· bemep floet loopen. (Wet van

12 Mei 1927, art. 17; kon. besluit van
3 Mei 1939, art. 121; Wetboek van Burg.
Hechtspleging, art. 16.)
(BELGISCHE STAAT, T. LOl{IS HERMANS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis, op 28 J anuari 1943 gewezen door de Rechtbank
van eersten aanleg te Tongeren, uitspraak
doende in graad van hooger beroep ;
Over het eenig middel, schending van
artikelen 14, 15, 16, 17, 44 der wet del.
12 Mei 1927 op de militaire opeischingen,
16 van het Wetboek van Burgerlijke
rechtspleging', gewijzigd door het koninklijk besluit nr 300 del. 30 lVIaart 1_936, 112
tot 1211ris v.an het Reglement over de militaire opeischingen gehecht aan het koninklijk besluit del. 3 Mei 1939 tot uitvoering van de wet van 12 Mei 1927 op de
militaire opeischingen, bekendgemaakt
door het Belgisch Stftatsblacl van 10 September 1939, doordat het bestreden vonnis
het hooger beroep op 28 September 1942 ingesteld tegen het vonnis van den Heer vrederechter van het kanton Borgloon del.
23 April 1940 niet ontvankelijk heeft
verklaard, onder voorwenclsel dat de
termijn' van een maand, voorzien bij artikel 16 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtspleging, is begonnen te loopen van
den dag waarop het vonnis ter kennis van
het ministerie van financHln gebracht
werd, lletzij op 5 Maart 1942, dan wanneer geen enkele beteekening van' het vonnis door een deurwaarder aan den aanlegger gedaan werd en clat de brief door

den burgemeester te Alken aan het ministerie toegezonclen om van het vonnis
kennis te geven clie beteekening geens'zins
kon vervangen :
Overwegende clat, overeenkomstig artikel 15 van cle wet del. 12 Mei 1927 op de
militaire opeischingen, bij den vreclerechter de betwisting wercl aanhangig gemaakt welke claaruit ontstaan was; clat
Hermans de vergoecling weigercle zooals
cleze hem door den minister van landsverclecliging was toegekend, wegens de opeisclling van zijn vraclltauto door llet
Belgisch Ieger ;
Dat cle vreclerechter, bij vonnis del.
23 April 1940, over die betwisting uitspraak cloende, de vergoecling bepaalcle
welke aan Hermans· toekwam ;
Overwegende dat gezegd vonnis aan den
Belgischen Staat niet beteelrend wercl;
clat de burgemeester van Aiken, verblijfplaats van Hermans, handelencle in uitvoering van artikel 121 van het reglement
dat aan het koninklijk besluit del. 3 Mei
, 1939 op de militaire opeischingen, gehecht is, op 5 Maart 1942 het bevoegde
ministerie een ten gevolge van cleze beslissing opgemaakten staat, met een afscllrift
van de beslissing zelf, Fet geworden;
Overwegende clat de Belgische Staat, op
28 September 1942, door deurwaarder, het
door hem tegen llet vonnis ingesteld hooger beroep deed beteekenen ;
Overwegencle dat de hier bestreden beslissing verklaart dat dit llooger beroep
te laat wercl ingestelcl, en dat llet bijgevolg niet ontvankelijk is, om reclen dat de
termijn van een maancl, voorzien bij artikel 16 van het Wetboek van Bui·gerlijke
Rechtspleging-, aanvang zou genomen hebben vanaf den clag waarop, zooals hierboven is gezegcl, de burgemeester het v:onnis ter kennis van den secretaris-generaal
van het bevoegcle ministerie had gebracht;
Overwegende clat die beslissing in recllte
. onjuist is ;
Dat, inderclaacl, zoo de hierboven aang-ecluicle wet del. 12 Mei 1927 een bijzonclere procedure inricht nopens cle wijze
waarop de betwisting over de beslissing
van den minister v66r den vrederechter
worclt gebracht, zij geen woorcl rept over
cle verdere procedure, en, inzonclerheicl,
over cleze van het hooger beroep ;
·
Overwegende dat, - bij gebrek door
den wetgevW', te doen kennen dat hij,
zelfs in die ']jhase, van het gemeen recht
inzake cle gereclltelijke procedure wil
afwijken, - noch het verzenden van den
staat, voorgeschreven zoowel bij artikel 17 der wet als bij artikel 121 van het
reglement, noch de medecleeling van het
vonnis voorgeschreven door deze laatste
bepalingen, kunnen aangezien worden als
rechtsvormen in de plaats gestelcl van cle
beteekening, bij artikel 16 van llet Wet-
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boek van Burgerlijke Rechtsvleging voorzien als vertrekpunt van den termijn om
lwoger beroep in te stellen; dat deze, voormelde voorschriften aan den burgemeester
van adminishatieven aard zijn, en slechts
~trekken tot, gebeurlijk in der minne, te
voorzien in de uitvoering der beslissing
van den vrederechter;
Overwegende dat uit die beschouwingen
blijkt dat bet bestreden vonnis, door uitspraak te doen zooals het deed, de in het
micldel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, -bet Hof verbreekt de
bestreden beslissing ; beveelt da t onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op cle registers der Rechtbank van eersten
aanleg te '.rongeren, en dat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
bet vernietigd vonnis ; veroordeelt den
yerweerder tot de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eersten aanleg te
Hasselt, zetelende in graad van lwoger
beroev.
12 April 1945: - 1" kamer. - Vorwzitte1·, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Wouters.
Geliikluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit ·de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pl., HH-. Resteau en Veldekens.

le
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12 April 1945.

BEWIJSKRACHT VAN DE
BEWIJS.
AKTEN. - VONNIS EEN EISCH TOT VERGOEDING VAN STOFFELIJKE SCHADE ONGEGROND
\'ERKLARENDE. - VEROORDEELING TOT VERGOEDING VAN ZEDELIJKE SCHADE. - SCHADE
OOOR AANLEGGER NIET INGEROEPEN. - SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN HET GERECHTELI.JK CONTRACT.
Scliendt de bew·ijsMacht van het .1Je1·echtelij7c cont1·act, het vonnis clat, na een
eisch. tot vergoeding van een stottelijlce
sclwrle, nameli.ilc het bedrag van het
l-i.IJrJelcl, ongegmnrl ve1'lclaanl te hebben,
1len ven•7eenle1· vemo1·aeelt tot ve1·goerl-ing van een zedelijke scharle, waa1·van
het bestaan door clen aanlegyer niet
-we·rcl ingemepen (1).

(BELGISCHE BINNENVAARTCENTRALE,
T. HENRI LADDIJN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 20 Januari 1943 gewezen door de Rechtbank
van eersten aanleg te Antwerpen zetelende in graad van hooger beroep;
Over het eenig middel, schencling van
artikelen 1107, 1134, 1135, ,1317, 1319, 1320
(1) Zie de nota R. H. onderaan dit arrest in
Bull. en PAsic., 1945, I, 143.

van bet Burgerlijk vVetboek, 61 van het
vVetboek van Burgerlijke Rechtspleging,
doordat bet bestredim vonnis, de draagwijdte en de bewoordingen van het inleitlend exploot en de voor de rechtbank van
beroep genomen besluiten miskennencle,
aan den verweerder een schadevergoeding
wegens zeclelijke schade toegekencl heeft
alhoewel het zich rekenschap gaf dat dergelijke vergoecling niet gevorderd was en
:wodoencle het gerechtelijk contract en de
recbten der verdediging geschonclen heeft:
Overwegende dat uit het inleidend exploot van aanleg, tht de conclusies der
partijen en nit bet bestreden vonnis zelf
blijkt dat de vordering van den verweerder enkel en aileen strekte tot de veroordeeling van de aanlegster, wier hoedanigheicl door partijen niet betwist wordt, tot
het betalen van een som van 1..212 fr. 75 ,
bedrag van het liggeld dat de verweerder
gedwongen werd nit te geven tijdens een
reis welke hij op bevel van de aanlegster
deed;
Overwegende dat het bestreden vonnis
den verweerder van dezen eisch afwijst,
doch de aanlegster veroordeelt tot de. kosten en tot een vergoeding van een frank,
wegens een zedelijke schade, waarvan de
verweercler het bestaan niet had ingeroepen en waarvoor hij geen schadeloosstelling gevraagd had ;
Overwegende- dat het bestreden wonnis
door clie beslissing de bewijskracht van
het gerechtelijk contract heeft geschonden alsook de in het middel aangeduide
bepalingen ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis voor zoover het de aanlegster veroordeelt; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op
de registers der Rechtbank van eersten
aanleg te Antwerpen en dat melding er
van zal gemaakt worden op den kant der
vernietigde beslissing ; veroordeelt den
verweercler tot de kosten; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eersten aanleg te Mechelen, zetelende in graacl van
hooger beroep.
12 April 1945. - 1" kamer. - Voo1·z·itte-r, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagyeve1·, H. Louveaux.
Geli.ilcllticlende concl1tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
genetaal. - Pleiter, H. Van Leynsele.
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16 April 1945.

LIJFSDWANG. - DuuR· NIET BEPAALD
DOOR HET HOF VAN BEROEP DIE HEM UITIlPREEKT. - VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE
- VNRBREKING.
2° VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
LI.JFSDWANG ONWET'l'IG UITGESPROKEN.

l
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. VEHBREKING BEPERK'l' TOT DE VEROORDEELING
TOT LIJFSDWANG.
So VERWIJZING NA VERBREKING. LIJFSDWANG UITGESPROKEN ZONDER BEPALING
VAN DUUR.- VOORZIENING DOOR DEN VEROORDEELDE. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
1o Wcunneer het Hot van bemep den lijfsdwcmg heeft ~titgespm Teen ten e·inde de
invonle'l'ing vcm de lcosten van de publieke vonle'l'ing te ve1·zelce1·en macw den
d~t1W van clezen maatregel 1:1-iet bezJaald
heett, verb1:eelct het Hof, op' voorz·ien·in[!
vwn den vemonleelde, de vemonleeUnrJ
tot lijfsdwan[!.
2o TVanneer het Hot een onwett'i[! uitgesprolcen veroordeel-in[! tot lijfSdwwng
ve1·b1·eekt, is cle ve·rb·relciJn[! tot clat p·nnt
bepe·rkt.
so TVcmneer, op voo1·z·ien·ing van belclangrle, 11.et Hot een vemonleeling tot
Ujfsdwnn{J, zondm· bepalin,q vnn d~w-1·
nit{!esproken, verb1·eekt, W01Ylt rle ve·rbrelc·in.rl zoncle1· venvijzing bevolen.

(PROSPER CALLANT.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 20 December 1944 gewezen door bet Hof van
beroep te Brussel ;
Overwegende dat het arrest waartegen
de aanlegger zich in verbreking heeft willen voorzien en waardoor hij << wegens
misdaad tot de doodstraf ll veroordeeld
werd, op 20 December 1944 gewezen werd
door het Hof van beroep te Brussel;
Dat de verklaring van voorziening bij
vergissing vermeldt dat de comparant verklaard heeft zich in verbreking te voorzien tegen het arrest dat op 19 December
1944 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen werd ;
Ten grande :
Overwegende dat het arrest den duur
van den lijfsdwang clien het ten laste
van den aanlegger uitsprak niet bepaalcl
heeft;
Dat het dus artikel 5 van cle wet del.
27 Juli 1871 geschonden heeft;
Overwegende voor 't overige dat de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verbreekt de
bestreden beslissing doch in zoover slechts
ze den lijfsdwang uitgesproken heeft;
beveelt dat ·onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Hof van beroep te Brussel en dat melding
er van zal gemaakt worden op den kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor 't overige; veroordeelt den aanlegger tot cle
kosteil; zegt clat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.

16 April 1945. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Hocli.im, voorzitter. - Ve1·slapgeve1·, H. Vitry. - Gelijlcluiclencle eonc11tsie, H. Colard, advocaat generaal.

2° KAMER. -

16 April 1945.

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TE
GEN DE UITWENDIGFJ VEILIGHEID VAN DEN STAA'l'. - AANGIFTE
AAN DEN Vr.JAND. - VOOR-WAARDEN VAN RET
VOLTROKKEN MISDRIJF. - BRIEF. MET TELASTLEGGING VAN EEN FElT. - NIET TER KEKNIS GEKOMEN YAN DEN VIJAND OF YAN Z!Ji'(
AGENTEN.- 0MSTANDIGHEDEN ONAFHANKELiaK
VAN DEN WIL VAN DEN DADER. - POGING.
Een. pe1·soon is, ncw1· den zin vnn a1·t·ilcel 121bis vwn het Stntfwetboelv, gew·ijz·igd cloo·r artilcel 4 vwn de beslu.-itwet van 17 December 1942, slechts aan
de opspo1·in[!en, ve1·volgingen of ,qestren{!heclen vanwege den vijnncl, clOO'I'
de nnnrritte vwn een fe-it· blootgestelrl.
inrli.en cleze laatste vnn dat feit lcenn·is
lcdjgt ten gevolge van de nangifte.
Er bestctnt flienvolgens slechts 11ogin[! tot
misdnnd vnn aan{!ifte ann den v·ijnnrl,
wannee·r, doo1· omstandigheclen ondfhankeUjlc vnn clen wil van clen clacle1·, cle
brief, aantij{fing van een weTlceUjlc o.f
denkbeeldig feit inho~tdencle, niet ter
lcennis kwnm vctn clen vijancl ot vau
z-l,in n{!enten.

(JULES LAMBERT.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 28 Februari 1945 gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelencle te Brussel;
Over bet ee1~ste middel tot verbreking.
schencling. van artikelen 51, 52, 80 en
12lbis van het Strafwetboek, 97 cler
Gronclwet, cloordat het bestr~clen arrest,
na te hebben vastgesteld clat cle aanlegger
zich van een brief tot aangifte ontmaakt
heeft met het inzicht hem bij den vijand
te cloen toekomen, beslist heeft dat het
ten laste g·elegd feit niet de eenvoudige
paging van de bij artikel 121bis voorziene
Iilisdaacl, doch de misdaad zelf uitmaakt,
en den aanlegger veroorcleeld heeft tot
vijf jaar opsluiting, dan wanneer het stnren van een brief tot aangifte, brief welke
niet in het bezit gekornen is van den
vijancl, slechts een poging uitmaakt, en
dat het bestreclen arrest dus niet wette
lijk tegen den aanlegger een crimineele
straf heeft kunnen uitspreken, claar de
paging tot misdaad waarover het gaat,
luidens artikelen 52 en 80 van het Straf
wetboek slechts kan gestraft worden met
een gevangenisstraf :
Overwegende dat het middel, in zijn
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eerste onderdeel, aan het bestrecleu. arrest verwijt dat het beslist heeft dat cle
claad, clie slechts een poging tot die da'!-ll
uitmaakte, een voltrokken daad mtmaakte;
.
Dat het in zijn tweede onde1:deel ::an
het arrest verwijt dat het op che pogmg
tot misdaad een straf toepast welke de
<loor · de wet bepaalde perken te buiten
gaan·
Ov~r het middel in zijn geheel
Overwegende dat artikel 121Ms van het
Strafwetboek, alinea 1, gewijzigd door
artikel 4 van de besluitwet del. 17 December 1942, clengene straft die « wetens,
door aangifte van een werkelijk of clenkbeelclig feit, eenigen persoon aan opsporingen, vervolgingen of gestrengheclen vanwege den vijancl heeft blootgestelcl >>;
Overwegende clat een persoon door de
aangifte van een feit aan de opsporingen,
vervolgingen of gestrengheden van den
vijancl slechts is blootgestelcl wanneer
cleze laatste van clat feit kennis krijgt
tengevolge van de aangifte;
Waaruit volgt clat het misclrijf niet voltrokken is en -dat, zooals het miclclel het
beweert, e;. slechts poging tot misdaacl bestaat wanneer, door omstandigheclen onafhankelijk van den wil van den· dueler,
de brief, die de aantijging van een werkelijk of clenkbeelclig feit bevat, niet ter
keni1is is gekomen van den vijand of van
zijn agenten ;_
Overwegende dat het bestreden arrest
ten laste van den aanlegger een straf uitspreekt welke cleze te buiten gaat die voor- _
zien is voor de poging tot de misclaad bestraft door artikel 1217Jis, alinea 1, van
het Strafwetboek;
Dat de vaststelling van het arrest, dat
de opsteller van den brief zich van deze
ontmaakt heeft om hem aan den vijand
te cloen toekomen, de .uitgesproken straf
geenszins rechtvaardigt;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden ·arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
reg·isters van het lVIilitair Gerechtshof te
Brussel en dat meldfng er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar
het :Militair Gerechtshof, kamer zetelende
te Luik ; laa t de kosten ten laste van clen
Staat.
16 April 1945. - 2" kamer. - Voor_,,:-itte1· H. Hodi:im, voorzitter. - VMslngqever, H. Wouters. - GeUjklniclen(le conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt,
eerste advocaat generaal.
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19 April 1945.

BillWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
- lNTERPRETATIE VAN EEN GESCHRIFT. ARREST DAT AFWIJKT VAN DE BEWOORDINGEN

VAN RET GESCHRIFT ZONDER EENIG UI'PWEN·
DIG ELEMENT IN TE ROEPEN 'l'OT RECHTVAARDIGING VAN ZIJN VERKLARING. - SCHENDING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
Schendt de bewijslcra.cht van de alcten het
a1Tes.t dat, blj de interp1·etatie va1t een
geschrift, afwijlct van cle bewoonUngen
er vnn zoncle1· eenig ~titwendig element
·in te roepen flat de gegeven ·vnte1·p1·etntie zo~t rechtva.a1·cZ·igen (1). (Burgerlijk

Wetboek, art. 1319, 1320 en 1322.)
(COMPAGNIE D'ASSURANCES DE MlLAN,
'1'. KEULEEBS.)
ARRES'l'.
Gelet up het bestreden arrest op 18 October 194i door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, en van artie
kelen 1143, 1156, 1320, 1322, 1341 en 1353
van het Burgerlijk W etboek, · doordat het
bestreden arrest beslist heeft dat, in het
aanhangsel door partijen aangenomen op
19 October 1937 bij de verzekeringspolis
ur 4844 tusschen clezelfcle partijen, op den
tractor en den aanhangwagen verschillencle
tarieven toegepast werden, dat dus voor
clen tractor een verzekering << aangenomen waarde >> bedoeld werd; doordat het
arrest, dienvolgens, eischeres veroordeelcl
heeft om de zoogezegde aangenomen
waarcle te betalen; clan wanneer nit het
aanhangsel bij de verzekeringspolis, alsook nit de vergelijking van dit aanhangsel met cle polis cluidelijk blijkt clat eenzelfde tarief toegepast werd voor den
tractor en den aanhangwagen, en dat
clus voor den tractor een verzekering
« niet aangenomen waarde J> bedoeld wercl;
en doordat het bestreden arrest claarbij
op geen enkel feitelijk gegeven buiten de
alde beroep heeft gedaan om te motiveeren dat, wat duiclelijk nit den inhoucl ze1f
der akte bleek, toch in twijfel moest worclen getrokken; zulks in strijd, met artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek volgens welke cle wettelijk gesloten overeenkomsten als wet
gelclen voor degenen clie ze hebben aangeg-aan en de onclerhandsche akte, wat betreft' die overeenkomsten, bewijskracht
heeft tusschen partijen, en wel, inclien hij
tegen wien men zich erop beroept die erkent, clezelfcle b~wijskracht als cle authentieke akte; met artikel 1156 van· het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk men in de
akte moet nagaan wat cle contracteerende
partijen dam·in hebben willen vaststellen,
veeleer clan zich aan de ~etterlijke betee(1) Zi·e de coiiclusie van het openbaar ministerie voor verbr., 4 April' 1941 (A1·1·. Ye,-b,·.,
1941, 72; Bull en PASIC., 19Jl, I, 121).

-134k(mis der· woorclen te houden, en met artikel 97 der Gronclwet en artikelen 1341 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, volgens
welke een rechterlijke beslissing die
aan een akte een ander gevolg geeft clan
dat welk uit den intrinsieken inhoucl cler
akte volgt, hieromtrent gemotiveerd moet
zijn, en, meer bepaald, volgens welke
tegen den inhoud cler akte dan pas vermoeclens gegrond op feiten buiten de akte
kunnen ingeroepen worden, wanneer
wordt aangetoond dat uit die feiten volgt
dat niet meer duidelijk blijkt ·wat partijen in hun akte hebben willen vaststellen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om het verweer te verwerpen van de vennootschap, hier aanlegster, die staancle
hield dat, ten gevolge van een materieele
vergissing in het tijpen, het woord (( niet >>
in zeker becling van het aanhangsel (avenant) bij de verzekeringspolis vergeten
werd, zoodat in plaats van er te lezen dat
de tractor waarvan spraak verzekerd was
voor een aangenomen waarde van
17.000 frank, er dient gelezen dat gezegd
tuig verzekerd was voor een niet aangenomen waarde van dat bedrag. op drie
vaststellingen steunt, te weten : 1 o clat ov
de plaats van het stuk waar het woorcl
(( niet » zon moeten voorgekomen hebben,
er nauwelijks voldoende plaats was om het
er in te lasschen, en dat, zoo het niette!JJ,in op clie plaats was ingelascht geweest,
die wijze van doen zou· gebleken zijn als
niet cleze zijncle van een ervaren t.ijpist;
2° dat het aanhangsel geteekend werd
door den directenr van· de maatschappij,
en clat, zoo een vergissing in de opstelling
werkelijk voorkwam, gezegde directeur
die vergissing zou kunnen opgemerkt hebben en ze moest opmerken; 3° dat, zooals
nit het aanhangsel blijkt, t:wee verschillende tarieven werden toegepast voor de
verzekering van de twee tnigen, den tractor . en den aanhangwagen, wat wel bewijst dat er twee verschillende verzekeringen werden aangegaan, eene voor den
aanhangwagen met een niet aangenomen
waarde, de andere voor den tractor met
een aangenomen waarde ;
Overwegende dat, in deze laatste beoordeeling, de rechter is afgeweken van
de bewoordingen van het aanhangsel,
waarin de premie voor de verzekering tegen brand van den: tractor en van den
nanhangwagen beclongen, op de globale
som van 183 fr. 45 is bepaald; dat de rechter geen enkel element bniten de bewoorclingen van de akte zelf inroept, dat deze
interpretatie van de alrte zou rechtvaardigen;
Dat daarnit volgt dat, door nit te spreken zooals het deed, het bestreden arrest
de in het micldel aangednide wetsbepa lingen heeft geschonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het

bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal oYergescllreven worden ov de
registers Yan het Hof van beroep van
Brnssel en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernie·
tigde beslissing; veroordeelt den verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Gent.
, 19 April 1945. - 1e kamer. - Voo·rzitte1·, H. Soenens, raaclsheer waarnement voorzitter. - Verslaggever, H. Bail.
- Gel'ijkl·wiclencle conclusie, H. Hoger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaul. - Pleite1·, H. Struye.
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MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TlDGEN DE UITWENDIGE VEILJGHEID VAN DEN STAAT. - lNBREUK
OP ARTIKEL 118bi8 VAN HET WETBOEK YAN
STRAFRECHT. - DADEN WELKE, ZONDER VEHSCHOONING, EEN HULP VOOR DEN VIJAND l'I'l'MAKEN.
A·rtUcel118bis van het vYetboelc van StratTecht, gewijZi[JCl cloo·r a1·tilcel 3 vctn de
besl-nitwet vnn 17 December 194'2, OJ/·
clerstelt niet nooclzakelij k een intellentueelc mcclewc1·JC'ing met clen vijancl,· het
beoo(ft cle clnclen cUe_, zoncle1· veTschoonin[!, een hu.lp · voor clen vijnncl 1ritmnlcen.
(THYSSEN~)

ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest, door llet
Militair Gerechtshof te Antwerpen ov
15 Maart 1945 gewezen;
·
Over het eerste micldel, schencling van
artikel 7, alinea 2, cler Gronclwet, artikel 118b·is van het Strafwetboek en artikell, alinea 2, der wet van 22 Maart 1940,
doorclat he't arrest cle eerste van die wetsbepalingen heeft toegepast, en niet de
tweecle :
n) Overwegencle clat itanlegster niet vervolgcl was op groncl van artikel 1, alinea 2, cler wet van 22 Maart 1940, en dat
het hof haar niet veroorcleelcl heeft nit
hoofde van cle feiten door deze wetsbepaling voorzien ;
Dat het miclclel zonder .voorwerp is in
zoover het de schencling· inroept van die
strafbepaling ;
b) Wat het schenclen betreft van artikel 118b,is van het Strafwetboek (besluitwet van 17 December 1942) :
Overwegencle dat, volgens het miclcleL
artikel 118bis slechts een (( intellectneele
collaboratie >J beoogt;
Maar oyerwegencle .dat cle beslnitwet
van 17 December 1942, lniclens het verslag
aan den ministerraad, tot cloel heeft het
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beteugelen van << elke daad die ~,~onder verschooning een hulp voor den vijand uitmaakt JJ;
Overwegencle dat het bestreden arrest
een reeks feiten en daden opsomt, waaruit
het wettelijk en souverein afleidt dat aanlegster wetens 's vijands politiek of oogmerken heeft gediend;
Dat .het middel dus grondslag mist in
feite en in rechte;
Over het tweede middel, schending van
artikel !l7 cler Grondwet, door tegenstrijdige, - dus gemis aan - motiveering,
doordat de motieven van het arrest
naar de bewoording verwijzen van artikel 118b·is (oud) 'ian het Strafwetboek,
terwijl het hof verder toepassing maakt
van artikel 118bis (nieuw) :
Overwegende dat het arrest eerst bepaalt flat het feit voorzien door artikel 118bis (oud) niet bewezen is,
daarna veroordeelt op voet van artikel 118b'is (nieuw) ;
Dat overigens de bewoorclingen van die
beide wetsbepalingen niet tegenstrijdig
zijn, daar het eenig verschil bestaat in
het vervangen van «met kwaad opzet JJ
door « wetens JJ, en dat het arrest wettig
vaststelt dat aanlegster de feiten heeft
gepleegd onder deze laatste betichting beschreven;
Dat de beweerde tegenstrijdigheid flus
niet bestaat;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
23 April 1945. - 2° kamer. - Voorzittm·, H. Hodiim, voorzitter. Verslaggever, H. Wouters. - Gelijklttidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat generaal.

en
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. - STRAFZAKEN. -BURGERLI.JKE VORDERING. - VONNIS WAARTEGEN
HOOGER BEROEP DAT BESLIST DAT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EEN ONGEV AL TE WIJTEN
IS VOOR DE HELFT AAN IEDER VAN DE PARTIJEN.
- . ARREST DAT VERKLAART DIT VONNIS TE
BEVESTIGEN. -ARREST DAT EEN VAN DE PARTIJEN VEROORDEELT TOT HERSTELLING VAN DE
TWEE DERDEN VAN DE SCHADE. - TEGENSTRUDIGHEID.
Bevnt een tegenst1·i.jcUglwicl en is de1·halve
niet met J'edenen omkleed het et1Test
dat, net te hebben verklnnnl het vonnis
1,(}(ta.J·tegen hoorJc·r bcmcp · tc bevestiyen
1Ntt bctrett de .1·enlccl1nrt nm cle vem:nt-

woonleUjkheid. -unn ecn vcrkeersongevetl,
een vnn cle petrtijen veroonleelt tot het
he1·stellen vwn cle twee clerclen vetn cle
sclwcle, cletn wa.nneer tle eerste 1·echte·r
hetcl besl-ist clnt cle ve1·nntwoo1·clelijkheicl
vnn het o1J:gevnl te wijten is voo1· cle
helft etetn iecler vnn cle pnrtijen.

(ROELANTS,

'l'.

WUYTS.)

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 18 November 1944 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
L Wat de beslissing betreft op de publieke vordering :
Overwegende dat tle bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
II. Wat de beslissing betreft op de vordering van de burgerlijke partij tegen de
aanleggers :
Over het middel, schending van artikel 97 van cle Grondwet, doordat het bestreden arrest het vonnis n qno verklaart
te bekrachtigen voor zoover het de twee
derden der verantwoordelijkheid ten laste
van betichte, en een derde cler verantwoordelijkheid ten laste van het slacht·offer gelegd heeft, terwijl werkelijk, het
vonnis et quo verklaarde dat slech ts de
helft der verantwoordelijkheid den beantwoordelijkheid van het slachtoffer,
opgelegd werd :
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat de eerste rechter op zeer
oordeelkundige :wijze « den graad der verantwoordelijkheid van het slachtoffer
voor de gevolgen van het ongeval, op een
derde heeft geraamcl JJ, en in zijn beschikkend gedeelte het vonnis bekrachtigt «in
zooverre het de verantwoordelijkheid van
den beklaagde voor de nit het ongeval
ontstane gevolgen op twee derden heeft
vastgesteld JJ ;
Overwegeilde clat het vonnis ct quo beslist dat de verantwoordelijkheid voor het
ongeval voor de helft op den beklaagde en
vo6r de helft op den verongelukte weegt;.
Dat het bestreden arrest, door te verklaren dat het vonnis et q'ttO bekrachtigcl
wordt wat de vercleeling der verantwoordelijkheid voor het ongeval betreft en
door niettemin de aanleggers tot de twee
derden van de schacleloosstelling te veroordeelen, een tegenstrij(,ligheicl behelst cUe
gelijkstaat met het gebrek aan redenen;
Om die redenen, het Hof verbreekt !let
bestreden arrest doch slechts in zoover
het uitspraak cloet over de vordering van
cle burgerlijke partij; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Hof van beroep .
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te Brussel en tlat melding er van zal. gemaakt worden op den kant van de gecleeltelijk vernietigcle beslissing; verwerpt
de voorziening voor het overige; verwijst
de zaak aldus omschreven naar het Hof
van beroep te Gent; veroordeelt de aanleggers tot de helft der kosten, en laat
het. overige ten laste van de burgerlijke
partij,
23 April 1945. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, voorzitter. Ve?'slagoever, H. Bail. - Gelijkl·uiclencle concMtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
0VERLIJDEN VAN DEN EISCHER. ~ STRAFZAKEN. VERDACHTE OPTREDEND ALS EISCHER. - VOORZIENING ZONDER YOORWERP.
Door het overlijclen vwn clen veroonleelcle,
eischwr ht ve1·brekino, vervalt cle J11tIJUeke vonle·l"'i:ng en wonlt cl'ienvolgens
.zoncler voonverp rle voo·rz·ien·ing {le?"'icht
teoen cle besl-issinr1 gevallen op cle tmb lieke vonle·l'ing (l).

(TOMBOY.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, op
22 April 1944 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Overwegende dat nit eene verklaring
'-'onderteekend door den ambtenaar van
den burgerlijken stand der stacl Lokereri
cld. 29 .Januari 1945 regelmatig voorgelegd
blijkt dat cle aanlegger den 11 Mei 1944
overleden is ;
Overwegende dat het overlijden, zich
Yoorcloende gedurende cle rechtsvervolging, de pnblieke actie uitdooft; dat de
voorziening slechts gericht tegen het openbaar ministerit~ zonder voorwerp voorkomt;
Om die redenen, ·het Hof zegt dat de
voorziening zonder voorwerp is ;. beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Gent en dat melding er van zal
gemaakt worden qp den kant van de bestreden beslissing; kosten ten laste van
den Staat.
23 April 1945. - 2e kamer. - Voorzitte·r, H. Hodiim, voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijkluiclencle concl-nsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt
eerste advocaat generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ .MIDDEL AANVOEREND DAT RET BESTREDEN VONNIS EElN HESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID BEVAT. - VONNIS
WAARBIJ DE VORDERING ONGEGROND WORDT
VERKLAARD. - ]\'fiDDEL MIS'f FEITI!:LIJKEN
GRONDSLAG.
2° BEJWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. - MET REDENEN OMKLEEDE INTERPRETATIE VAN EEN
OVEREENKOMST. - INTERPRETATIE NIET ONVEREENIGBAAR MET DEN GEBRUIKELIJKEN Z!N
VAN DE BEWOORDINGEN VAN DE OVEREENKOMST.
- SOUVEREINE INTERPRETATIE.
3° OVEREENKOMS'l'. - WEDERKEERIGE
CONTRACTE~. « EXCEPTIO NON ADIMPLETI
CONTRACTUS ll. - GELDT RECHTENS IN DERGELIJKE CONTRACTEN.
1° M·ist .feUeUjken gronclslctfl het m·i.clclel
ilat a((,n clen ·rechte·r het ve·rw'i,it maakt
z·ich onbevoegcl te hebben verklaa1·cl om
lcennis te nemen Vftn een e·isch. tl(/,n
"Wwnneer cUe rechte1· n'itspraak heejt gecl((,an op cz.ien e·isch en clezen ongeg·roncl
hee.tt ve1·klna·rcl.
2° Is binrlencl rle cloo1· clen rechter geclwne
'interp·ret((,Ue vwn een overeenkornst,
met OZJ[!nve vctn retlenen, welke ·vnte?·1!1"et(/,Ne n'iet in stT-ijcl is met cle gewone
beteekenis van lle bewoorcl'inoen vcm cle
ove·reenkomst (2).
3° De exceptio non adimpleti contractus
gelclt · rechtens ·in cle weclerlcee·r·ige contmcten. (Burg. Wetb., art. 1184.)

(FnJcY,

'1',

DE SALLE.)

ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 29 Januari 1943 gewezen door de Rechtbank van
eersten aanleg te Brussel, zetelende in
graad van hooger beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, van artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wethoek, van artikelen 2, 8, 9 en 37 der wet
van 25 :Maart 1876, over de bevoegdheid,
gewijzigd door de wetten van 15 Maart
1932 en 13 Januari 1935, van artikel 17
der wet van 25 Maart 1876, alsook van
artikel 17 van het reglement nopens den
medeeigendom
tnsschen
partijen
op
25 September 1924 vastgesteld, doordat
het bestreden vonnis geweigerd heeft de
micldelen over den grond, door partijen in
conclusies uiteengezet, te onderzoeken en
er uitspraak over te doen, middelen aangaande de font door den aanlegger in ver-

'

(1) Verbr., 3 April 1944 (Bull., en PAsrc.,
19±4, I, 288).

(2) Verbr., 4 November 1942· (Arr. Verb.,
1942, blz. 136; Bull. en PAsrc., 1942•, I, 271) en
'19 April 1945 (zie hooger, blz. 133; Bull. en
PASIC., 1945, I, 145).
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breking aan de· verweerders in verbreking
ten laste gelegd en gesteund hierop dat
cleze laatsten zichzelf recht gedaan hadtlen door de verzegeling te bevelen van de
schuif waardoor de verwarming van den
aanlegger in verbreking werd afgesneden,
om de reden dat artikel 17 van het reglement nopens den medeeigendom zegt dat
« de algemeene ·vergadering van de medeeigenaars souverein meester is in het bestuur van het onroerend goed voor zoover
het over gemeenschappelijke belangen
gaat )), en dit om te bekrachtigen dat een
som door den aanlegger in verbreking
verschuldigd _was, - wat deze betwistte,
- weigering van den rechter van hooger
beroep, om uitspraak te doen over den
tegeneisch, een echt vonnis van onbevoeg-cllwicl uitmakende, clan wanneer krachtens
de hierboven vermelde artikelen van de
wet del. 25 Maart 1876 de aanlegger het
recht had zijn geschil aan den rechter
van hooger beroep voor te leggen :
()verwegencle clat, - ver van zich onbevoegd te verklaren, of te weigeren de
micldelen te onclerzoeken welke door den
aanlegger werden aangevoercl tot staving
van den door hem ingedienclen tegeneisch,
- de rechter over dien eisch uitspraak
geclaan heeft en hem niet gegroncl verklaarcl heeft, om de reden clat de aanlegger in verbreking de voor zijn verwarming verschulcligcle sommen niet betaald
had en clat de tusschen partijen aangegane overeenkomst, in dat geval, de voorloopig·e verzegeling van den meter toeliet;
Dat het middel dus in feite niet opgaat ;
Over het tweede midclel, schencling van
al'tikelen 97 der Grondwet, 6, 1108, 1134,
1135, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetbock en 17 vanhet tusschen partijen gesloten overeenkomstreglement nopens den
medeeigendom, doorclat clit artikel 17 aan
de algemeene vergadering der )lledeeigen·aars van het onroerencl goed slechts toelaat een souvereine . beslissing te nemen
voor zoover het gemeenschappelijke belangen betreft, - dan wanneer het bestreden vonnis, krachtens hetzelfde artikel 17, de bewijskracht van cle akten
schendende, datzelfcle recht aan de algemeene vergaclering heeft toegekend, aangaancle een maatregel welke te iwmen
was als sanctie, wegens cle betwisting,
door den aanlegger inl verbreking van de
tlebet-rekening, de verweerders 'zichzelf
aldus rechtdoende :
Overwegende clut, luidens de vaststellingen van den rechter over den grond
artikel 17 van het reglement nopens tle~
mecleeigendom zegt dat « de algemeene vergadering van de medeeigenaars souverein
meester is in het bestuur van het onroerencl goed voor zoover natuurlijk het over
gemeenschappelijke belangen gaat )) ;
Overwegende clat de rechtei·, de bewoordingen van die overeen)l:omst inter-

~

preteerencle, claaruit afleidt « dat cleze
aan de algemeene vergadering van de mecleeigenaars het recht toekent te beslissen
clat de vertraging in het betalen van de
voor de verwarming verschuldigde sommen bestraft wordt met de voorloopige
bezegeling van de meters >) ;
Overwegende, eenerzijds, dat die interpretatie niet orivereenigbaar is met de gewone beteekenis van cle woorden cler
overeenkomst ;
Overwegende, anclerzijds, dat, in strijd
met wat het middel beweert, het bestredeu vonnis aan de algemeene vergadering
niet het recht toekent voorloopig den meter te sluiten van een der mecleeigeuaars,
wegens een betwistiug betreffende de rekening van dezen laatste;
Dat uit het vonnis blijkt clat de medeeigenaars, door den meter te cloen sluiten,
slechts hun eigen prestaties hebben weerhouden, bij gebrek, door den aanlegger in
verbreking, zi~n prestaties nit te voeren,
welke correlatief waren met de hunne;
Dat alclus de verweerclers, ver van zichzelf _recht te doen door, op eigen gezag,
het contract te verbreken, zich eenvouclig
het voorcleel hebben verzekercl van de
exceptie non adimpleti aontraat~ts, die
rechtens gelclt in de wederkeerige contracten;
Dat het miclclel clus niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, het Hof verwerpt cle
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot een vergqeding van
150 frank jegens de verweerder:;.
26 April 1945. - 1° kamer. - Vom·.~·it
ter, H. so·enens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggevwr, H. Wouters.
Gelijkluirlenrle aonalttsie, H. Raoul
Hayoit cle Tennicourt. eerste advocaat
generaal.
Pleiters, HH. De Winde en
Resteau.

1°

KAMER. -

MIDDELEN

'l'OT

26 April 1945.
VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN. WETTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET REWIJS VAN DE
VERRINTENISSEN. BEPALINGEN NIET VAN
OPENRARE ORDE. J\'IIDDEL AFGELEID UIT
HUN SCHENDING MAG NIET WORDEN OPGEWORPEN VOOR DE EERSTE MAAL VOOB HE1.' HOF
VAN YERBREKING.

M ar1 ni.et wonlen opgewon)(Jn voor cle
eerste manl v66r het hot vwn ve1·b1·eking het mi(lflel afgeleid uit cle sahenrl·i!n_q vwn de wettelijlce beJJal-inqen betrettenc/.e het bewijs van de verb,·intenis.sen i.n b1wge1'lijlce zalcen (1).
(1) Verbr., 1 Juli 1926 (Bull. en PASIC., 1927,
I, 37, 2'); 6 J anuari 1927 (ibid., 192,7, I, 119,

A, 6').

138(DE BIE, T. 'VAN DER AUWERMEULEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 24 Februari 1943 gewezen door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eenig middel, schencling van
artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1341, 1348
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
97 der Grondwet, doordat het bestreden
arrest, na te hebben- vastgesteld clat de
aanlegster in verbreking va~ ~len v.erweerder achterstallen van de mtkeermg
tot onderhoud eischte, zich steunende op
een geschreven overeenkomst door partijen op 30 Juni 1934 gesloten in uitv?~
ring van artikel 280 van het BurgerhJk
vVetboek, en zonder te betwisten dat die
overeenkomst aan de aanlegster het recht
op de geeischte achterstallen verzekerde,
deze meer dan 1.500 frank zijnde, beslist
heeft dat de aanlegster verzaakt had aan
de uitkeering van onderhoud welke door
gezegde overeenkomst te haren bate was
bedongen geweest, en dit zonder vast te
stellen dat er in de zaak een begin van
bewijs bij geschrift zou bestaan hebben
uitgaamle van de aanlegster en llet aangevoerd feit waarschijnlijk makende, of
dat de verweerster zich in een van de bij
artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek
voorziene gevallen zou bevonden hebben,
doch integendeel steunende, alleen op vermoeclens welke hieruit blijken clat de aanlegster, na op 28 December 1935 aan clen
verweerder in verbreking te hebben voorgesteld dat ze aan haar uitkeering tot
onderhoud zou verzaken zoo hij met haar
onmiddellijk wilde overeenkomen omtrent de bewaring van hun kind, ~ in
Juni 1936 een werkelijk gevolg aan haar
voorstel had gegeven, zonder eenige voorwaarde te stellen, door de bewaring van
gezegd kind aan den verweerder over telaten om met haar tweeden echtgenoot naar
Marokko te vertrekken en door, gedurende meer dan vier jaren, zich te onthouden eenigen eisch te stellen zelfs na
haar terug__keer in Belgie, dan wanneer
het arrest, zonder in strijd te zijn met de
gebieclencle voorschriften van artikel 1341
van het Burgerlijk Wetboek, het bewijs
door vermoedens tegen en boven den inhoucl van de akte del. 30 Juni 1934 en
omtrent hetgeen beweerd was sedert het
opmaken van de akte gezegd te zijn,
niet kon aannemen ; clan wanneer het
evenmin het te niet gaan van tusschen
partijen bestaancle rechten en verbintenissen, aangaande een bedrag van m:eer
dan 1.500 frank, als wettelijk door vermoeclens bewezen kon beschouwen; chin
wanneer, einclelijk, het, - zoncler te weigeren aan de overeenkomst van 30 Juni
1934 de bindende nitwerksels te geven die
artikel 1134 van het Bnrgerlijk Wetboek

er aan toekent en zonder de bewijskracht
van die akte te schenden, --'- krachtens
artikelen 1319 en volgende van hetzelfcle
Wetboek, niet heeft.knnnen beslissen dat
de verweerder niet verplicht was cle verbintenissen na te leven welke er ten
voordeele van de aanlegster beclongen
waren:
Over het eerste ondercleel :
Overwegende clat de aanlegster aan het
bestreclen arrest verwijt dat het, in schencling van de bepaliugen welke zij aanclniclt, het bewijs door vermoedens heeft
aangenomen, - zoncler dat er een begin
van bewijs door geschrift bestoncl, - clat
de aanlegster verzaakt had aan de uitkeering tot onderhoud die de verweercler
haar verschnlcligd was, dan -,wanneer
haar recht op die uitkeering tot onclerhoncl nit een geschreven overeenkomst
bleek, tegen en boven den inhond waarvan geen dergelijk bewijs toegelaten was,
en die, op zichzelf volle bewijskracht
hebbende, als wet geldt voor de contracteerende partijen;
Overwegencle dat nit v66r het hof nm
beroep genomen en ann de rechtspleging
toegevoegde conclusies blijkt, clat de partijen alclaar over de gegronclheid van de
door het arrest aangenomen vermoeclens
geconclndeerd hebben, zonder de ontvankelijkheid van dat bewijsmiddel te betwisten;
Overwegende dat de wetsbepalingen betreffende het bewijs der verbintenissen
niet van openbare orcle zijn; dat daaruit
volgt cla t het mid del in zijn eerste onclerdeel nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende clat geenszins nit den inhoucl van het bestreden arrest blijkt !!at
dit laatste aan de tusschen partijen op
30 Jnni 1934 aangegane overeenkomst alle
binclencle kracht zou ontzegcl hebben, of
de bewijskracht van die akte zon gescllonden hebben; dat gezegcl arrest vaststelt
clat het. bewezen is dat de aanlegster, na
die overeenkomst, aan het recht Ol) de
nitkeering tot onderhoucl verzaakt had
cla t haar door gezegde overeenkomst was
toegekencl; clat, clns, het miclclel, in zijn
tweede onclercleel, in- feite niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwer1)t de
voorziening; veroorcleelt de aanlegster tot
de kosten en tot een .vergoecling van
150 frank jegens den verweercler.
26 Al)ril 1945. - 1< kamer. - Voon:itter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve-r, H. Lambinet.
G_eUjkl·wiclencle conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termiconrt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Struye en della
Faille cl'Huysse.
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30 April 1945.

VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - FErr
WAARVAN AFHANGT DE REGELMATIGHEID VAN
DE REOHTSPLEGING IN VERBREKING. - GEVAL
VAN OVERMAOHT DAT DEN EISOHER HEEFT BELET ZIOH TE VOORZIEN IN VERBREKING BINNEN DEN WET~'ELIJKEN TER~HJN. - BEVOEGDHEID VAN RET HOle OM DIT GEVAL TE
BEOORDEELEN.
H et hot van ve1·bre.Tdng is bevoegd om de
te~ten te beoo1·deelen, waa1··vc~n cl~ 1'e~e~
matigheicl vcm de rechtsplegtng 1.1t ve1brelcing athangt, namelijlc om te besUssen of een geval van ovennacht den
e·isclwr heett belet zich t-ijdig te voo1'zien in verbrelC'ing (1).

(PEOASSE,

~·.

MERCIER.)

ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 2 Juni
1944 gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
'
Overwegencle dat de pleitbezorger van
de burgerlijke partij Germaine Pecasse
zich op 26 Juli 1944 in verbreking voor:
zien .heeft tegen het arrest clat op 2 Jum
1944 op tegenspraak gewezen werd;
Overwegencle clat de aanlegster tevergeefs die vertraging tracht te rechtvaarcligen door een geval van overmacht; clat
ze zich inclerdaacl beperkt tot de bewering clat een brief, clien haar raaclsman
haar op 2 Juni 1944 zou gestuurd hebben
om hattr kennis te geven van het arrest
waarbij zij van haar vorclering wercl afgewezen, bij haar noo~t zou toegekomen
zijn;
Overwegende dat nit de door cle aanlegster overgelegcle stukken blijkt clat de opzoekingen door het beheer van posterijen
geclaan om op het spoor te ko111en van de
verzencling van den brief, vruchteloos zijn
gebleven ;
.
Overwegencle clat het door de aanlegster
aangevoercl feit, ware het zelfs bewezen,
niet zou volstaan 0111 te bewijzen dat de
aanlegster, door over111acht, in de onwetenclheicl zou gehouclen geweest zijn van
het gewezen arrest of belet zou geweest
zijn 0111 zich te bekwa111er tijd in verbreking te voorzien;
Dat cle voorziening clus te laat wenl ingecliencl en, bijgevolg, niet ontvankelijk
is·
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt cle aanlegster tot
de kosten en tot de vergoecling van 150 fr.
jegens cle verweerders.
(1) Zie verbr., 27 Januari 1936 (Bull., en
PASIC., 1936, I, 128) en de nota 1, biz. 131;
notas 2 en 3 ond'eraan verbr., 14 October 1940
(ibid., 1940, I, 250).

30 April 1945. - 2 6 kamer. - Voo1·zUte1·, H. Hodi.i.m, voorzitter. Verslaggeve·r, H. Waleffe. - Gelijlclttidencle conclusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven,

advocaat generaal.
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BURGERLIJK- OF
VENNOOTSOHAP.
HANDELSKARAKTER VAN EEN VENNOOTSOHAP.
- WORDT BEPAALD DOOR RET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSOHAP, WELKE OOK DE VORM
WEZE WAARONDER DEZE WERD OPGERIOH'l'.
Het 7mrgerl-ijk- of hwncTelsl<a-mkter vwn
een vennootschnp lwn,qt at, niet van den
vonn waa1·onder zij wenl opger·icht,
mnar van het voorwerp van haar bed1'i.iv·iglwicl zooals cUt bl-ijl•t t!'it het contnwt
wctantit zij is ontstactn (2). (Samenge-

schakelde wetten op cle handelsvennootschap]1en, art ..1 en 212.)
(V. Z. W. D.

(( INSTITUT :!;I~DICAL DES UUTI'ASOOIALISTES DU HAINAUT ll, T. HEHEER
VAN FINANOIEN.)
.
LIT~S

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 10 Febrnari 1943 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
Over het eenig mlllclel, schencling van
artikelen 1 en 2 inzonderheid laatste alinea, van de wet del. 15 December 1872 titels I tot IV van het eerste boek van het
Wetboek van koophanclel bevattencle,
1 cler wetten del. 18 Mei 1901 en 25 Mei
1913 op cle hanclelsvennootschappen samengeschakelcl bij koninklijk besluit van
22 .Juli. 1913, 25 inzonderheicl § 1, 1 o, en
27 inzonderheid §§ 1 en 2 cler wetten betreffencle de inkomstenbelastingen sam engestelcl bij koninklijk besluit del. 6 Augustus 1931, 97 cler Gronclwet, cloorclat het
bestreclen arrest, - na in feite te hebben
vastgestelcl clat de overschotten van het
vermogen cUe tot de betwiste aanslagen
aanleicling hebben gegeven, voortko111en,
niet van winsten van hanclelsverrichtingen, cloch alleen van aangewencle bijclragen en van subsiclien van openbare besturen, - beslist heeft dat de samenwerkencle vennootschap, in de rechten l'an
welke de aanlegster in verbreking optreeclt, wettelijk in de beclrijfsbelasting
en in de nationale crisisbijclrage voor de
clienstjaren 1933 en 1934 was aangeslagen
(2) Zie verbr., 15 April 1943 (Bull, en PAsrc.,
1943, I, 142) en de nota 2; RES'J'EAU, '!'mite de,,
societes anonymes, 2e uitg., d. I, nr 34, biz. 35;
Repert. pmt. du d1·oit belge, v' Societes a
forme « dite commercictle » (en gene1·al), nrs 13,
tot 22.

-140geweest wegens de gezegcle overschotten
van haar vermogen, welke bleken nit haar
opeenvolgencle balansen; en clit om de
eenige reclen dat, daar gezegde vennootschap een handelsvennootschap was, h_l!ar
verrichtingen handelsverrichtingen waren,
en dat alle verhooging van in een handelsuitbating belegd vermogen moet beschouwd worden als winst welke kan aangeslagen worden in de bedrijfsbelasting
en in de nationale crisisbijdrage, doch
zonder dat het bestreden arrest vastge:
steld had dat gezegde samellFerkende
vennootscllap, in feite, een winstbejag
had of hanclelsverriclltingen had geclaan,
zonder clat het vercler de door de aanlegster in conclusie gedane verklaring betwist had, luiclens welke de samenwerkencle vennootschap nooit een winstbejag
had gehad en nooit hanclelsverrichtingen
had gedaan, en, althans, zonder clat het
arrest de conclusies van de aanlegster op
clat punt had beantwoord; eerste onderdee! : clan wanneer, luidens artikelen 1
en 2 van de wet del. 15 December 1872, de
hoedanigheid van handelaar, die door een
natuurlijken persoon of een zedelijk wezen worclt aangenomen, of die aan dien
persoon of aan dat wezen behoort, slechts
een vermoeclen :itwis tantmn van den commercieelen aard van de uitgeoefencle daden en verrichtingen uitmaakt en dat die
claclen of verrichtingen slechts handelscladen zijn wanneer ze geschieden met
winstbejag of uit speculatie, clan wanneer
artikell van de wet op de vennootschappen clen commercieelen aard slechts toekent aan de vennootschappen clie handelsdaden tot voorwerp hebben, clan wanneer, bijgevolg, het bestreclen arrest aan
de verrichtingen van gezegde samenwerkencle vennootschap het karakter van
hanclelsuitbating niet wettelijk heeft kunnen toekennen, karakter dat de belastbaarheid meclebrengt, tenzij door de bewering van de aanlegster in haar conclusie te betwisten, :____ · bewering luidens
welke cle samenwerkencle vennootscllap
geen enkele werkzaamheicl met winstbeJag ·had verricht en geen winst of specu·
latie hacl nagejaagd, - wat het in gebreke is gebleven te do en ; dan wanneer,
in alle geval, het bestreden arrest, daar
het de conclusies van cle aanlegster op dat
vunt niet heeft beantwoorcl, niet wettelijll:
ten genoege van artikel 97 der Grondwet
gemoti veerd is ; tweede onderdeel : dan
wanneer, luidens artikelen 25 en 27 van
de wetten betreffencle de inkomstenbelas·
tingen, samengeschakeld bij koninklijk
b<!sluit del. 6 Augustus 1931, en alleen van
toepassing op de betwiste aanslagen de
beclrijfsbelasting niet alle om 't ~ven
welke verhooging van vermogen of verrijking van de handelsvennootschappen
treft, doch enkel de winsten of inkomsten
tlie de opbrengst zijn van hun bedrijfs-

verrichtingen of van hun handelsbedrijvigheid :
Overwegende dat de aanlegster, vereeniging zonder winstgevend doel, de rechten en verplichting1'm heeft overgenomen
van een samenwerkende vennootschap
die, voor het fiscaal dienstjaar 1934, en,
·voor het dienstjaar 1935, bij navordering
van 1933, was a:;tngeslagen geweest in de
bedrijfsbelasting en in de nationale crisisbijdrage;
Overwegende dat nit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat de aanlegster,
v66r het hof van beroep, geconcludeercl
had dat de hiervoren vermelde samenwerkende vennootschap « geen enkel
winstbejag had ... zooals blijkt uit artikelen 3, 35 en 38 van haar statutim, dat
er geen inzicht van verrijking bestond ... ;
clat het haar cloel niet was winsten te verwezenlijken,- cloch, aan de leden der mutualiteiten geneeskundige zorgen toe te
clienen tegen den 11rijs welke ze kosten ll ;
Dat nit de balansen van de twee jaren
die aanleicUng gegeven hebben tot de belasting blijkt « dat het saldo van rekening
ller uitbating slechts voordeelig is dank zij
de groote toelagen van de openbare besturen, . . . dat, zoo nit de balansen van
1932 en 1933 reserven· kunnen blijken ... ,
zulks is omdat de aangeslotenen gedurende clie twee jaren meer clan hun verplichte bijdragen hebben betaald welke
aan een uitbreidingsfonds verplichtend besteed werclen ll ;
Overwegende clat de aanlegster nit clie
uiteenzetting afieidde dat, niettegenstaande den samenwerkenden vorm waaronder de vennootschap werd opgericht, ze
nooit een nijverheid-, handels- of lanclbouwbedrijf heeft uitgemaakt clat voorzien is in artikel 25 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbe~
lastingen ;
Overwegende dat het arrest op die conclusies antwoordt door eenvouclig het principe te vermelclen dat << de samenwerkeilde
vennootschap een handelsvennootschap is,
en dat haar bedrijvigheid, bijgevolg, commercieel is ll, om op de vennootschap,
waarover het gaat, de bepaling toe te passen van de samengeschakelde wetten op
de inkomsten, wetten die de belasting beheerschen van nijverheids- handels- en
landbouwbedrijven;
Overwegencle clat, luidens artikel 1 van
de samengeschakelde wetten op de vennootschappen, « de vennootschappen van
koophandel diegene zijn welke daden van
koophandel tot voorwerp hebben ll ;
Dat claaruit volgt, dat, om het waar
karakter van een vennootschap te bepalen,
client in acht genomen, niet de vorm
waaroncler ze opgericht werd, doch het
voorwerp van haar bedrijvigheid zooals
het blijkt nit het contract waaruit ze ontstaan is (art. l der wetten op de handels-
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vennootschappen samengeschakeld door
koninklijk besluit del. 30 November 1935) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
- door zich te bepalen bij het stellen van
het principe clat de samenwerkende vennootschap een hanclelsvennootschap is,
zonder na te gaan, zooals de conclusies
van de aanlegster het verzochten te doen,
op de vennootschap waarover het gaat,
cooperatief in den· vorm, volgens haar
statl1ten werkelijk tot voorwerp had
handelsdaden nit te oefenen, - niet op
gepaste wijze gezegcle conclusies heeft
beantwoord, en, bijgevolg, artikel 97 der
Grondwet heeft geschonden;
Om die redenen, en zonder dat het middel verder client onderzocht, het Hof ver"
breekt het bestreden arrest; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Hof van beroep te Brussel, en da t melding er van zal
gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; verwijst cle zaak naar
het Hof van beroep te Luik ; veroorcleelt
het beheer tot de kosten.
30 April 1945. - 26 kamer. - VoMz-itter, H. Hodiim, voorzitter. Ve·rslaggever, H. Lambinet. GeUjlcl·uidencle
co?wlusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.- Pl., HH. Struye
en Van Leynseele.
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1 o ON:OERZOEK IN STRAFZAKEN.

NIET INGAAN DOOR EEN IlEKLAAGDE OP EEN DAGVAA HDING OM 'IE VERSOHI,JNEN VOOR. EEN ON-

DERZOEKSHECHTER. - VEROOHDEELING 'l'OT
DE GELDBOETE VOORZIEN IliJ ARTIKEL 80 VAN
RET WET!lOEK VAN STRAFVORDERING.
0NWETTELIJKHEID.
2o VERBREKING. - BEVEL VAN DEN MINIHTER VAN JUSTITIE. - BEVEL VAN EEN ONDERZOEKSRECRTER RETWELK EEN NIETVERSCRIJNENDEN IlEKLAAGDE VEROORDEEL'l' TOT
DE GELDBOETE VOORZIEN BIJ AR-TIKEL 80 VAN
RET WETBOEK VAN STRAFVORDER.ING.
VERNIETIGING.
1° Is onwetteli_ik het bevel vwn een onde·rzoelcs·rechter hetwelk veroonleelt tot de
geldboete voorz·ien 1Ji.i artUcel 80 vcm het
Wetboelc van Stn~tvorde'l'ing een persoon cUe ueen gevol_q heeft gegeven aan
de dagvaanUnu om te ve·rscll!i..inen v661'
dien magistmctt ten einde e·r te worflen
u,ehoonl als belclaagde.
2° Op de voo1·ziening van clen zYroc·twe1t'l'
gene·raal, ingecliend op het bevel van
den ministe1· vcm justitie, ve1·nieU.qt het
hot het bevel van een onderzoelcs?·echter hetwelk vemo1·deelt tot de ueldboete
voorzien bij cwtikel 80 vcm het W etboelc
van Stnr.fvonle'l'inrJ een persoon cUe geen

uevol[J heett ueueven aan de da{!Vaarfling om te verscll!ijnen v661' clien mau·ist-raat ten einde e1· te wo1·den gehoo1·d
als beklcu~gfle. (Wetboek van 'Strafvor-

clering, art. 80 en 441.)
(PROCUREUR GENERAAL BI,J RET ROF
VAN NERBHEKING, IN ZAKE FRANCKSON.)
ARR-EST.
Gelet op cle vordering van tlen Heer procureur generaal bij dit Hof, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van
Strafvorclering en krachtens een bijzon:
cler bevel van den Heer minister van justitie del. 5 Maart 1945, vordering luiclencle
als volgt :
« Aan het Hof van verbreking,
Onclergeteekencle Procureur Generaal
heeft de eer te vertogen clat, bij brief del.
5 Maart 1945, 5e algemeene clirectie,
1"00 afdeeling, litt. A. P. nr 105202, de
Heer minister van justitie, krachte:ris artikel 441 van het W etboek van Strafvorclering, hem uitdrukkelijk heeft gelast het
Hof een bevel aan te geven van den Onderzoeksrechter van het arrondissement
Hoei del. 21 Augustus 1944, waarbij de
genaamde Hubert Franckson, mijnwerker,
geboren te Amay op 30 Augustus 1918, gehuisvest te Ampsin, bij toepassing van
artikel 80 van het Wetboek van Strafvoi'dering, veroorcleelcl werd tot een geldboete van 100 frank of een vervangencle
gevangenzitting van twee muanden;
>> Luiclens deze bepaling, kan de onderzoeksrechter een gelclboete van ten hoogste 100. frank uitspreken tegen al wie v66r
hem gedaagcl wordt om als getuige gehoord te worden en die aan die clagvaarcling niet gehoorzaamt ;
>> Uit de rechtspleging en inzonderheid
nit het bevel van 21 Augustus 1944 blijkt
clat cle genaamcle Francks6n, hiervoren
i1acler omschreven, bij exploot del. 17 J uli
-1944, geclagvaard wercl, om voor den onderzoeksrechter te verschijnen, om gehoorcl te worden, niet als getuige, cloch
als beklaagde ; en cla t hij veroorcleeld
wercl omdat hij op die clagvaarding niet
verschenen was ;
>> Het feit niet in te gaan op een clagvaarcling om als beklaagcle te verschijnen
v66r een rechter, is niet voorzien in artikel 80 van het W etboek van Strafvorclering en vult, ten andere, onder de toepassing van geen enkele strafbepaling ;
>> Uit wat vorengaat blijkt clat het hierboven aangecluid bevel in strijd is met de
wet en inzonclerheicl dat het gewezen
wercl in schending van artikel 80 van het
Wetboek van Strafvorclering;
>> Om die redenen, vorclert de Procureur
Generaal dat het aan het Hof behage het
aangegeven bevel van den Onclerzoeks>>
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rechter van ·het arrondissement Hoei te '
vernietigen.
ll Brussel, 15 Maart 1945.
Namens den procureur generaal,
de advocaat generaal,
ll (get.) Roger JANSSENS DE BISTHOVEN. ll
De in de hiervorengaande vordering vermelde redenen overnemende, het Hof verbreekt en vernietigt het bevel van den Onderzoeksrechter van Hoei del. 21 Augustus
1944, waarbij de genanmde Hubert
Franckson, mijnwerker, geboren te Amay
op 30 Augustus 1918, gehuisvest · te Ampsin, tot een gelclboete van 100 frank of een
vervangencle gevangenzitting van twee
maancl veroorcleelcl werd bij toepassing
van artikel 80 van het Wetboek van
Strafvorclering ;
Beveelt clat onclerhavig arrest zal overgeschreven worden op cle registers van de
Rechtbank te Hoei en. dat melding er van
zal gemaakt worden op den kant van de
vernietigde beslissing; zegt clat er geen
aanleiding bestaat tot verwijzing;
30 April 1945. - 2e kamer. - Vom·zitter, H. Hoclilm, voorzitter. Verslagftever, H. Waleffe. - Helijlcluidende conclttsie, H. Roger Janssens cle Bisthoven,
aclvocaat generaal.
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10 OORLOG. - BESLUITWET VAN -9 JANUARI
1945. - WE'l'TELIJKE BEPALING DIE DE BEVOEGDHEID WIJZIG'l' VAN DE MILI'l'AIRE
RECHTSMACHTEN. -,-- TOEPASSELIJK OP DE IN
GANG ZIJNDE VERVOLGINGEN WAARIN, VOOR
HAAR INWERKINGTREDING, NOG GEEN BESLISSING OVER DEN GROND IS GEVALLEN.
2° VOOHZIFJNING IN VEHBREKING.
- S'l'RAJi'ZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE
HAADKAMEH

'VELKEJ

INGEVOLGE

DE

SCHOB-

SING VAN DE WERKING DER MILITAIRE
RECHTSMACH'l'EN, AAN DE CORRECTIONEELE
RECH'l'IlANK EEN ZAAK OPDRAAGT DIE BEHOOR'l'
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE MILJTAIRE
RECHTSMACHTEN. - VOORZIENING IN VERBREJdNG. - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER ZONDER UITWERKING GEWORDEN KRACH'l'ENFl DE BESLUITWE'l' VAN 18 SEPTEMBER
1944. - '(roORZJENING ZONDER VOORWERP.
1 o De besl·uitwet van 9 J (t1Vlt(Wi 19.15, die
rle lJevoegrlheia van de militaire ·i·echtsmetchten wijzigt, is V(tn toell(tssing op de
·in gwng zijnde vervolgingen wa(win, v661·
h(ta1' ·inwerlcingtreaing, geen lJeslissing
over aen· grana is r1evaUen (1).
2° TV dnU zoncler voo1·we1·p de voorz·iening
!Jericht tegen een beschi1clcin!J vetn de

(1) Zie verbr., 12 Februari 1945 (supm, biz.
104; Bull. en PAsrc., 1945, I, 114).

ra(ulk(tmer welke, ingevol!Je de schat'·
sing vwn de werlc'in!J (le1· rnU'iteti·re
1·echtsm(tchten, (Utn de co1'1"ectioneele
·rechtlJanlc een Z(Utlc 01J(l1'aagt (lie behoort tot (le bevoegdheia 1>an ae rn'ili
twire rechtsmnchten, wanneer (Ue be·
sch17clcing tzonae1· ttUwerlc·ing is {/CW01'rlen d(twr rle .zaalc vam. rechtswe!Je (Utn (le
CO'i"I'GCUoneele rechtlJ(tnlc wenl onttrolcken krnchtens (trtilcel 1 vnn (le besl·ttitUJet vnn 18 SetJternbe·r 1944 (2).

(HOFUANS EN VAN CALDENHOVEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 27 Ja··
nuari 1945 gewezen door het Hof van be·
roep te Brussel, op het bestreclen vonnis
op 25 November 1944 gewezen door de
Oorrectioneele Hechtbank te Brussel en
op de bestreden beschikking van cle Raaclkamer cler Rechtbank van eersten aanleg
te Brussel del. 8 Augustus 1944;
I. vVat cle !voorziening van Hofmans betreft :
A. Aangaancle het bestreclen arrest :
Over het micldel, schencling van het
gronclbeginsel nopens cle niet terugwerkencle kracht cler wetten, cloorclat het
arrest, in cle zaak, cle besluitwet del.
9 ;ranuari 1945 heeft toegepast, besluitwet waarbij cle regelen over de bevoegclheid gewijzigcl worden ingeval er verknochtheid bestaat tusschen misclrijven
welke in de bevoegdheicl vallen van cle
militaire rechtsmacht, en misclrijven
welke in de bevoegdheid vallen van de gewone rechtsmacht, clan wanneer de feiten
gepleegcl werclen in 1943 en dat cle correctioneele rechtbank uitspraak gedaan heeft
011 25 November 1944:
Overwegencle clat cle wetsbepalingen,
waarbij de bevoegdheid gewijzigd worclt,
in principe van toepassing zijn, vanaf hun
inwerkingtrecling, op al de hangencle geclingen waarin nog geen beslissing over
cleh groncl is gewezen ;
Overwegencle dat het vonnis van de
correctioneele rechtbank del. 25 November
1944, niet over den groncl cloch enkel over
de bevoegdheid uitspraak cloet; dat, bijgevolg, .het arrest terecht den nieuwen regel
toepast nopens de bevoegdheid voorzien
in de besluitwet del. 9 Januari 1945;
Dat het micldel dus niet gegroncl is;
B. Aangaancle het vonnis del. 25 November 1944:
Overwegende clat clit vonnis slechts in
eersten aanleg uitspraak geclaan heeft,
en clat bijgevolg de 'voorziening niet ontvankelijk is;
(2) Verbr., 22, Januari en 19 Februari 1945
(motieven), zie hooger, biz. 82· Bn 111 (Bull. en
PASIC., 1945, I, 91 en 123).

_I
--,

-1430. Aangaancl~ de beschikking van de
raaclkmner del. 8 Augustus 1944 :
Overwegencle clat, luiclens artikel 1 van
de besluitwet del. 18 September 1944, de
zaak die tot de bevoegclheicl van de militaire rechtsmachten behoort en die aan
een gewone rechtsmacht van wijzen werd
opgeclragen en over den groncl · waar·
van de gewone rechtban"K nog niet heeft
beslist op den dag waarop de militaire
rechtsmachten hun werkzaamheicl hebben
hernomen, van rechtswege onttrokken
wordt aan de gewone rechtsmacht en v66r
de bevoegde rechtsmacht bij clagvaarcling
zonder andere formaliteiten, kan worden
gebracht;
Dat zulks .in de zaak het geval is; dat
de bestreclen beschikking van verwijzing
derhalve zoncler uitwerking is geworden
en de voorziening van voorwerp ontbloot
is;
II. Wat de voorziening van Van Oaldenhoven betreft, gericht tegen het arrest del.
27 Januari 1945 :
Overwegencle clat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn en dat de beslissing wettelijk is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen ; kosten ten laste van de
aanleggers.

30 April 1945. - 2 6 kamer. - Voot·zitter, H. Hodiim, voorzitter. Versla{l{lcver, H. Waleffe. - Gelijkluidencle concl1f.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advoca_at generaal.

26

KAMER. -

30 April 1945.

l\HSDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG- HElD VAN DEN STAAT. - AANGIFTE
AAN DEN VIJAND. - AANGEGEYEN FElT OAT
GEEN AANLEIDING GEEFT TOT VERVOLGING OP
G-ROND VAN DE BELGISCHE WET. - 0MSTAXDIGHEID DIE HET MISDRIJF NIET UITSLUIT.
De aan{lifte aan clen v·ijancl, voorzien bij
at·tilcel 121bis van het W etboelc van
Straft·echt, lean een misclrijf uitmalcen
niette{lenstaande het ctan{le{leven teit
{leelt vervol{lin{l zo~t lmnnen t·echtvaarrli{len op {lmncl van cle Bel{lische _wet.

(VAN CAILLIE.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest np
1 Maart 1945 gewezen door het Militair
Gerechtshof zetelencle te Brussel;
Over het' eerste miclclel, schencling van
artikel 121bis van het Strafwetboek en n7

van de Grondwet, doorclat het bestreden
arrest de betichting van aangifte bij den
vijand heeft aangenomen om het eenig
feit dat de aangifte zou geclaan geweest
zijn bij een Duitschen officier van de
Oberfeldkommanclantur, zohcler na te
gaan of cleze de mllcht had den verklikten
persoon te vervolgen en tegen hem gestrengheiclsmaatregelen te nemen :
Overwegende clat het ari·est vaststelt
clat de vijanclelijke clienst, waartoe de
officier behoorcle clie de aangifte ontvan,gen
heeft, de feitelijke :macht had om vervolgingen in te stellen of om gestrengheiclsmaatregelen te nemen tegen de slachtoffers van cle aangifte;
Dat het miclclel in feite niet opgaat ;·
Over het tweede miclclel, schencling van
clezelfde bepalingen cloorclat het arrest
niet onderzocht heeft of het aangegeven
feit door den Duitschen officier, bij wien
de aangifte geclaan _wercl, niet gekend
was·
O~erwegencle clat de rechter over den
grond vastgest~ld heeft dat de aanlegster
door haar aangifte aan de vijanclelijke
overheicl vroeg oni cc de zaken in orde te
brengen >> en dat die aangifte de oorzaak
is geweest van de oproeping v66r de vijanclelijke overheicl van de personen die er
de slachtoffers van waren, en diezelfde
personen aan de gestrengheden van den
vij and heeft blootgestelcl;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, schencling van
artikel 452 van het Strafwetboek, cloordat het bestreden arrest beslist heeft dat
« het feit dat de woorden v66r het gerecht
werclen uitgesproken door den verklikten persoon deze niet vrijwaarclen voor
strafvervolgingen ll, clan wanneer artikel 43 van de Oonventie van den Haag
den bezetter verplicht de in het land in
voege zijncle wetten te eerbiecligen :
Overwegencle dat artikel 121bis van het
Strafwetboek, gewijzigd door artikel 4
van de besluitwet del. 17 December 1942,
cliengene straft die door aangifte van een
werkelijk of clenkbeelclig feit een persoon aan opsporingen, vervolgingen of
gestrengheclen vanwege den vijancl blootstelt;
·.
Overwegencle clat de toepassing vail clie
wetsbepaling niet beperkt is tot de gevallen alleen waari:ti het aangegeven feit een
vervolging kan rechtvaardigen overeenkomstig het Belgisch recht;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, en zoncler acht te slaan
op de aanvullencle memorie welke Ol}
20 Maart 1945, te laat werclneergelegd, het

~

144-

Hof verwerpt de voorziening; veroordeelt
de aanlegster tot de kosten.
30 April 1945. - 28 kamer. - Yoo1'Zitter, H. Hodftm, voorzitter. Ye1·slaggever, H. Wouters. - Gelijkl7ddencle concl·usie, H. ·Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.
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l\IIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DEN STAAT. - DoOR HET MISDRIJF AAN D)':N STAA1' BEROKKENDE SCHADE.
- UITGAVEN GEDAAN TOT BESTRJ,JDING VAN
DE MISDADIGE BEDRIJVIGHEID VAN DEN OVERTREDER. - SCHENDING VAN EEN BURGERLIJK
RECHT. - GEEFT AANLEIDING TOT EEN VORDERING TOT SCHADELOOSSTELLING.
Een misdacul of. een wanbedrijf teyeu de
ll-itwend'i,qe ve'iligheid van den Staat
kwn, ctfgezien van de lc1·enlcinf! van de
tJOUt'ielce rcchten van clen St(tat, een
nadeel beroklcenen aan het 1Jat1'irnonimn van de.zen lantste, ald•us een b1t1·c
gerUjlc 1·echt schenclen en nnnleidi·ng
geven tot een vorde1·ing tot schadeloosstellin[l; d 1it nadeel lean bestaan in de
lnsten clie ·de- Stnnt heett moe ten rl'rngen
om de misdndige werlcvng ·van den ove1·treder te best1"ijden (1).

(LIBERT, T. BELGISCIIEN S'l'AA1'.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op
26 Maart 1945 gewezen door het Militair
Gereclltshof zetelende te ]3russel;
Wat de beslissing op de publieke vordering betreft :
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Wat de beslissing op de bnrgerlijke vor{lering betreft :
Over het middel, eerste onderdeel,
schencling van artikelen 92, 93, 12 en 97
der Grondwet, 1382 en 1383 van het Btlrgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest ten onrechte den eisch van de burgerlijke partij heeft ingewilligd, daar
deze in werkelijkheid slechts tot voor:
werp gehad heeft de vergoeding van een
nadeel dat aan de politieke rechten van
den Staat berokkend werd, nadeel tot
herstel waarvan de Belgische Staat geen
vonlering heeft; tweede onderdeel, scherrding van artikel 97 der Grondwet, door(1) Zi:e verbr., 10 Augustus 192() en 5 April
1921 (B"ll. en PASIC., 1921, I, 76 en 302).

dat er tegenstrijdigheid in de redenen
bestaat, daar het bestreden arrest beweert, eenerzijds, dat de burgerlijke partij niet de vergoecling vervolgt van eeu
nacleel dat · veroorzaakt wercl door de
scllending van een politiek recht, en anderzijcls staande houdt : 1 o dat de Belgiselle Staat « de vergoeding vervolgt van
·eeu nadeel dat aan zijn patrimonium veroorzaakt werd door het door den beklaagde begaan misdrijf ll, dan wanneer
het ten laste gelegd misdrijf geen nacleel
van burgerlijk recht toebrengt aan om
't even welk bestanddeel van het privaat
domein van den Belglschen Staat, burgerlijke partij, doch alleen het publiek of
politiek recht van den Staat aantast:
2° « dat het nadeel bestaat in de laste1i
cUe de Staat heeft moeten dragen om de
cliensten in te richten en te onderllouden
welke bestemd waren tot het bekampen
van de propaganda van den vijand waaraan cle beklaagcle heeft deel genomen ll,
dan wanneer clie lasten hoofdzakelijk politieke lasten van den Staat zijn;
Dat, bijgevolg, llet arrest niet ten genoegen van de wet gemotiveercl is :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist clat het nadeel waarvan de Staat,
·burgerlijke partij, de vergoeding vervolgt,
niet het nadeel is clat veroorzaakt wen1
door cle krenking van een politiek recht;
Dat het vaststelt dat gezegd nadeel datgene is clat door het misdrijf berokkencl
werd aan het patrimonium van clen Staat
en inzonderheicl bestaat in de lasten die
de Staat heeft moeten dragen om de cliensten in te richten en te · onderhouden bestemcl tot llet bekampen van de vijandelijke propaganda waaraan de beklaagde
lleeft deel genomen en yan clezes misdadige werking;
Overwegende dat het. arrest souvereiu
op het bestaan wijst van een stoffelijk nadeel, .onderscheiclen van de afbreuk vau
de politieke rechten van den Staat door
het misclrijf, en bestaande in de uitgaven
die cle Staat lleeft moeten cloen om de misdadige werking van den aanlegger te beka,mpen, uitgaven die alclus voorkomen
als een gevolg van het misdrijf; dat gezegd nacleel de krenking van een burger~
lijk recht uitmaakt;
Overwegende dat het arrest, bijgevolg,
zonder de tegenstrijdigheid te begaan
door het middel aan het arrest verweten,
lleeft kunnen zeggen dat de Staat, bnrgerlijke partij, niet het herstel vervolgt
van het nadeel door de krenking van een
politiek recht veroorzaakt; dat het bestreden arrest, - floor de burgerlijke vordering van. den Staat aan te nemen en
door den aanlegger te veroorcleelen, om
door middel van de betaling van de schnclevergoecling, llet stoffelijk nadeel te herstellen dat hij aan het patrimonium vim
clen Staat lleeft berokkend - geen yan de
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in het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft;
Om die redenen, llet Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt den aanlegger
tot de kosten.
5 Mei 1945. - 26 kamer. - Voo1·zitter,
H. Hocliim, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Wouters. - Gelijklttidende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. - Pleiter, H. Collette.

2<

7 Mei 1945.

KAMEJR. -

1° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 18 AUGUSTUS 1941. HUISZOEKING. VOORWAARDEN TOT WETTELIJKHElD.

2° PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
SLUIKSLAOHTING. KELIJKE DEELNEMING.

DAAD VAN HOOFDZA-

1° Met er op te wijzen dat de contmlew·s

(Jerechti_qd waren te meenen dat e1· vn
de zwivctte woonst_qele_qenlwid van den
1Jenlachte voo1· handels- of speculatieve
doelehulen bestemde pmdttcten, eet- of
koopwnren voorhanclen wnren, stelt de
ten grande oonleelende rechte1· het bestcum vctst vnn de voorwnnrden, gestelrl
door het beslu'it van 18 A·ngttstus 1941,
ozHlnt de huiszoeking 1·egelmntig zijn
zou.
2° De dom· den ve·rdnchte nnn onbekende
personen {fegeven toelnt-in{f om een clie·r
te slcwhten in zijn sch·utw, mnnkt een
ilcutd t!'it ·vnn hoofdznkelij lee deelneming
ann het misd?"ijf vnn sl·nilcslnchtino
voorz·ien b·ij cwtilcel 1, § 1, vnn het beshtU vnn 19 Juni 1942.
(VERHULST.)
ARREST.

Gelet

ov

het

bestreclen

vonnis

op

29 Maart 1944 gewezen door de Rechtbank

van eersten aanleg te Mechelen ;
Over het eerste middel, schencling van
artikelen 10, 97 en 107 der Grondwet, 76
cler Gronclwet van 22 Frimaire jaar VIII,
154 en 189 van het Wetboek van Strafvordering, 5 cler wet van 10 Mei 1940, 7,
derde lid, van de besluitwet van 27 October 1939, 2 van het besluit van 18 Augustus 1941 houclende wijziging van het
wetsbesluit van 27 October 1939, doorclat
het bewijs van het aan aanlegger aangetijgd delict berust uitsluitencl in de bevinclingen gedaan door twee leclen der
contrulediensten van het ministerie vnn
binnenlanclsche zaken, tijdens een onwettelijke huiszoeking gedaaii te 22 uur het
besluit waarvan de bestreclen besli~sing
gewag maakt geen wet zijncle en claarenlloven .onwettelijk zijncle
·
Overwegende clat, bij toepassing van
VERBR.,

1945. -

8

artikel' 3 van de besluitwet del. 5 Mei
1944, bekenclgemaakt in het S tnatsblnrl
del. 1 September 1944, besluitwet clie het

kar.akter heeft van een interpreteerende
wet met terugwerkencle kracht, het besluit del. 18 Augustus 1941, dat nietig verklaard wercl, voor tijdelijk geldig gehouclen worclt;
Dat daaruit volgt clat een lmiszoeking,
geclaan overeenkomstig clit laatste besluit, wettelijk; is ;
·
Dat het eerste miclclel in recllte niet op·
gaat;
Over het tweecle miclclel, scllencling der
artikelen 10, 97 en 107 cler Gronclwet, 76
cler Gronclwet van 22 Frimaire jaar VIIT,
154 en 189 van het Wetboek van Strafvordering, 2 van het besluit van 18 Augustus 1941, doorclat de huiszoeking geclaan wercl in schending van de bepalingen
van artikel 2 van het besluit del. 18 Augustus 1941, en doordat geen antwoorcl
verstrekt wercl op de conclusies van den
aanlegger staande houclencle clat het in
zijn privaat clomicilie ontdekt vleesch ziCh
aldaar toevallig bevoncl en niet bewaard
wercl met hanclels- of speculatieve doeleinden;
Over llet eerste onclerdeel :
Overwegencle dat artikel 2, § 2, van het
besluit del. 18 Augustus 1941 bepaalt, clat
cle bij de vorige paragraaf bedoelcle ambtenaren te allen tijcle mogen binnengaan,
« c) in alle plaatsen waar zij gerechtigd
zijn te meenen dat voor handels- of speculatieve doeleinclen achtergehouden producten, eet- of koopwaren voorhanden
zijn )), «de huiszoekingen in private
woongelegenheclen moeten door ten minste
twee agenten gezamenlijk worden geclaan )) ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
uitdrukkelijk hierop wijst dat de bepalingen, waarvan cle aanlegger gewag
niaakt niet van toepassing zijn wanneer,
zooals in de zaak, de controleurs gerechtigd zijn te meenen dat er in de private
woongelegenheicl van den aanlegger proclucten, eet- of koopwaren voor handelsof speculatieve doeleinden voorhanden
zijn;
Dat het vonnis nit deze vaststelling in
feite heeft kunnen afleiden dat de huiszoeking geschiecl is overeenkomstig de bepalingen van het besluit del. 18 Augustus 1941;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle clat de bestreden beslissing, - door hierop te wijzen dat de controleurs gerechtigd waren te meenen dat
er in de private woongelegenheid van den
aanlegger producten, eet- of koopwaren
voorllanden ·waren voor handels of speculatieve doeleiiLden, ~ .)let bestaan heeft
vastgesteld van de voorwaarden die door
llet besluit van 18 Augustus 1941 gestelcl

ZlJll
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(COTTENS.)

opdat de lmiszoeking regelmatig zou
.

~~;

'Dat het bestreden vonnis aldus cle bewering verworpen en impliciet weerlegd
lleeft waarbij de aanlegger beweerde cle
regelmatigheid van de lluiszoeking te
doen afllangen van de voorwaa:rde dat het
gevonden vleescll werkelijk bestemcl weze
tot handels- of specula tieve cloeleinclen ;
Over !let clerde middel, scllending van
artikelen 66, 67 en 68 van !let Strafwetboek, 1 en 3 van !let besluit del. 19 Juni
1942, 97 der Grondwet, doordat !let bestreden vonnis den aanlegger veroorcleelcl
lleeft als dacler of mededader, ·dan wanneer het feit de slachting toe te laten
geen bij artikel 66 van het Strafwetboek
vereischte positieve claad uitmaakt, doch
alleen het bij artikel 3 van het besluit
van de secretarissen-generaal del. 19 Juni
1942 voorzien misdrijf uitmaakt, besluit
dat den eigenaar of den h9uder bedoelt :
Overwegencle dat de bestreden beslissing hierop wijst << clat uit de elementen
ller zaak blijkt dat de aanlegger aan twee
onbekenden de toelating heeft gegeven om
in zijn schuur een dier te slachten ll ;
Overwegencle clat het vonnis nit die bindencle vaststelling wettelijk heeft kunnen
afleiden : het bestaan van de hoofdzakelijke deelneming voorzien bij vermeld
artikel 66, en bijgevolg het bewijs van het
bestaan van het misdrijf voorzien bi:i artikel1, § 1, van het besluit del. 19 Juni 1942;
En overwegencle dat de substantieele of
ov straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de. wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den · aanlegger
tot de kosten.
' 7 Mei 1945. - 2e lmmer. - Voorzitte1·,
H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Bail. - f'telijkluiclenrle conclnsie, H. Colard, advocaat
generaal.

2e

KAMER. -

7 Mei 1945.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
VERANDERING VAN DE RENAMING VAN HET
STHAFBAAR FElT. - VERDACHTE NIET VERWITTIGD. ~ SCHENDING VAN DE RECH'l'EN VAN
DE. VERDEDIGING.
De ·rechtm·, fl-ie over flen groncl ~t'itspnutk
cloet, nutg cle oorspronlcelijlce benamin{t
·van het stntfbaar feU n·let ve·rvangen
cloo1· een n·lewwe benwming zoncle1' voo1·njgctetnclel-ijk clen .venlftchte flienaangcti:tncle te Wfta1·sch~twen (1).
(1) Sic verbr., 13 December 1943 (Bull. en
1944, I, 109).

PASIC.,

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op G Mei
1944 gewezen floor het Hof van beroep te
Gent;
I. Wat de betichting A betreft :
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschre,ien rechtsvormen werclen nageleefd en dat de uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Wat de betichting B betreft :
Over het middel van ambtswege, schencling van de rechten der verdediging :
Overwegende dat de ten laste van den
aanlegger gelegde feiten weerhouden werllen als die zijncle welke het misdrijf uitmaakten voorzien bij artikel 7, § 2, van
het besluit nr 2/41 van 1 Juli 1941;
Overwegende dat de b.estreclen beslissing, de toepassing van het hiervoren
vermeld besluit van de hand wijzende,
zoncler dat cle aanlegger voorafgaandelijk verwittigd werd dat hij zich dienaangaande te verdecligen had, andere bepalingen weerhoudt die door den aanlegger
zouden overtreden geweest zijn;
Dat het bestreden arrest, door clat te
doen, gewezen werd in schencling· Yan de
rechten der verdediging :
Om clie redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen wat de beticllting· A betreft; verbreekt llet bestreden a~Test wat
de betichting B en de veroordeelmg tot de
kosten betreft; beveelt dat onclerllavig arrest zal overge'schreven worden op de registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt den aanlegger tot cle helft van de kosten van den
aanleg in verbreking, het overige ten
laste van den Staat; verwijst cle zaak aldus omschreven naar het Hof van beroep
te Brussel.
7 :Mei 1945. - 2e kamer. - Voo·rzitte1·,
H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Versla.ggeve1', H. Bail. - Gclijlcltticlencle conchtsi.e, H. Colarcl, advocaat
generaal.

2e

KAMER. -

7 Mei 1945.

DOUANEN EN ACCIJNZEN.- VEHVOEHMIDDEI, DAT GEDIJC."'D HEEFT OM HET MISDRIH'
TE BEGAAN. ~ EIGENDOM VAN EEN DERDE. VEHBEURDVERKLARING.
Is niet wettel-i.ilc gemot-iveenl cle tent.grtnve vcm een in clo~tanezalcen in beslaq
penomen · vervoe1·miclclel wnnneer clie
besl-issi.ng is gestemul OIJ cle en;(vele omstwncligheicl clctt cle clncler vnn het miscLr-ijf er vwn geen e-igenftar was. De ve1·-

-147be-wrcl·veFkla1·ifng moet wol'(len be·vole·n
indien het. ve1·voenn:iddel gebntilct wenl
voor den sl·u'ilchandel of daetrtoe in ge7Jrttik gestelcl wercl, onverschUUg of cle
eigenaetr onwetencl was awngctetncle het
misclrijj' (1).

(BEHEER VAN FINANCIEN,

'1'.

BONTE.)

ARHEST.

Gelet op het bestreclen arrest op 6 .Januari 1944 door het Hof van beroep te
Gent gewezen ;
I. Wat de voorziening betreft voor zooc
ver ze gericht is tegen het cleel van het
arrest clat het vonnis van vrijspraak be·
krachtigt :
Overwegencle clat de substantieele of op
straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat cle
beslissing wettelijk is ;
II. vVat de voorziening betreft voor zoover ze gericht is. tegen het deel van het
arrest c1at uitspraak cloet over de verbeurclverklaring :
a) vVat de verbeurclverklaring betreft
van 17 flesschen alcohol :
Overwegencle clat, claar het arrest, clienaangaancle, recht geclaan heeft aan den
eisc;h van het beheer, de voorziening van
voorwerp ontbloot wercl;
b) Wat de teruggave aan den verweerclP..r betreft van het rijwiel met de plaat
nr 135294 :
Over het miclclel van ambtswege, schending van artikelen 97 cler Gronclwet en 23
van de wet del. 6 April 1843 :
Overwegende dat artikel 23 van de wet
del. 6 April1843 de verbeurdverklaring beveelt van de vervoermiddelen van zoodra
deze voor den sluikhandel gebruikt werden, of daartoe in gebruik werden gesteld;
Dat het van geen belang is dat de voertuigen aan den beklaagde niet behooren
en dat de eigenaars aangaancle het misdrijf onwetend zijn en vrijgesproken worden;
Overwegende clat, om de teruggave van
llet rijwiel van den verweercler te bevelen, het bestreden arrest, zonder te zeg ..
gen dat het rijwiel niet gecl1end heeft om
llet misdrijf te begaan; zich ·beperkt
hierop te wijzen <tat de dader van het
misdrijf niet eigenaar was van gezegd
rijwiel; dat clit middel dubbelzinnig is ;
Dat daaruit volgt dat de teruggave bevolen wercl in schending van de in het
miclclel aangeduicle wetsbepalingen;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening wat de vrijspraak van den
verweercler en de verbeurdverklaring van
(1) Sic verbr., 15 Juni 1920 (Bull. en PAsrc.,
1921, I, 9).

17 flesschen alcohol betreft; verbreekt het
bestreden arrest voor zoover het de teruggave aan den verweercler van het rijwiel
met plaat nr 135294 bevolen heeft; beveelt
clat onderhavig arrest zal overgeschreven
worclen op de registers van het Hof van
beroei) te Gent en clat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; verwijst
cle zaak aldus omschreven naar het Hof
van beroep te Brussel; legt cle kosten voor
clrie vierclen ten laste van het beheer en
het overige viercle ten laste van clen verweerder.
7 Mei 1945. - 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. Fauquel, raadsheer waarnemend voor~
zitter. -. Verslaggever, H. Bail. - GeUjklu.-iclencle concl·usie, H. Colarcl, aclvocaat
generaal.

26

KAMER. -

14 Mei 1945,

BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEii. - ADJUNCT-GRH'FIER BIJ DEN KRIJGSRAAD. N!ISDRIJF GEPLEEGD IN OORLOGSTIJD. - BEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT.
In oorlogsUjd moet een adj!tnct-grijfier
l!ij den lcr·ijgsmacl, claar hij gemachtigd
is een legerlcorps te volgen, gevonnist
wo1·den cloo1· cle militeti1·e 1·echtsmacht
voor al cle miscl1'ijven die hem ten laste
worden gelegd. (Wet ·van 15 Jnni 1899,

art. 195.)
. (PROCUREUR DES. KONINGS TE BRUSSEL,
T. SCHAECKEN,)
ARREST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebiecl, op 14 April 1945
ingediend door den Heer procureur des
Konings bij dB Rechtbank van eersten
aanleg te Brussel;
Overwegende clat cle Raaclkamer van de
Rechtbank van eersten aanleg te Brussel,
bij beschikking cld. 1 Februari 1945, Guillaume-Jean Schaecken, acljunct-griffier
bij het krijgsauditoraat, geboren te SintGillis op 31 Juli 1894, er gehuisvest, Zegestraat, 38, onder bevel tot aanhouding,
naar de correctioneele rechtbank heeft
verwezen, beticht van in het arrondisse·
ment Brussel, tusschen 1 en 31 December
1944, een misclrijf tegen artikel 458 van
het Strafwetboek, en een misdrijf tegen
artikelen 51, 52 en 252 van hetzelfcle wethoek te hebben gepleegd;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank zich, bij vonnis del. 12 Maart
1945, onbevoegd heeft verklaarcl, om reden clat de beklaagcle, luiclens artikel 19
van de wet del. 15 Juni 1899, tot de militaire rechtsmacht behoorcle;
·
Overwegencle dat het vonnis en de beschikking van de raadkamer beicle hier-

-- 148voren aangecluicl, in kracht van gewijsclc
zijn gegaan en clat uit hun tegenstrijcligheicl een negatief geschil van rechtsgebiecl
ontstaat, clat clen gang van het gerecht belemmert;
Overwegencle clat, krachtens artikel 19
van cle wet clcl. 15 Juni 1899, titel I bevattencle van het Wetboek van Krijgsstrafvorclering, cle personen die, in welke hoedanigheicl ook, aan het leger gehecht zijn
en zij clie de machtiging bekwamen een
legerkorps te volgen, in tijd van oorlog,
geoorcleeld ·worden cloor cle militaire
rechtsmacht voor al de misdrijven cUe
him ten laste kunnen gelegd worden;
Overwegencle dat uit de stukken van de
rechtspleging schijnt te blijken dat de
verweercler acljunct-griffier is bij den
Krijgsraacl te Brussel en clat cle te zijnen
laste gelegcle feiten in oorlogstijcl begaan werclen;
bat, dus, luidens het hierv.oren aangeduicl artikel 19, de verweerder aan cle militaire rechtsmacht onclerworpen is ;
Om die reclenen, het Hof, het rechtsgebied regelencle, vernietigt cle hierboven
aangeduide beschikking van de Raaclkamer cler Rechtbank van eersten aanleg
te Brussel, cld. 1 Februari 1945 ; beveelt
clat onderhavig arrest zal overg·eschreven
worden op de registers van die rechtbank
en dat melding er van zal gemaakt worden op clen kant van de vernietigcle beschikking; verwijst de zaak naar den
Krijgsauditeur te Brussel.
14 :Mei 1945. - 2° kamer. - Voorzitter
en ve1·slagge1Je·r. H. Hodiini, voorzitter. Gelijlcluidencle conclo!tsie, H. Raoul Hayoit
de •.rermicourt, eerste aclvocaat generaal.

2°

KAMER. -

14 Mei 1945.

RECHTERLIJKE MACHT. - WET.
BESLUITWET. - GRONDWETTELIJKHElD.
0NBEVOEGDHEID.
De hoven en 1'echtbcmlcen mogen n·iet nagacm of een tl!et of een besl·nitwet, die
het Tcaralcte·r van een wet heeft, ovm·eenstemt met fle Gronflwet (1).

(MORELLI.)

in te stellen, en dat het hof, waar cle
zaak regelmatig was aanhangig gemaakt,
)let hooger beroep moest aannemel). en
overg·aan, zooals het behoort, tot cle behancleling van cle zaak ll ;
Overwegencle clat, luiclens artikel 6 van
de besluitwet van 27 Mei 1944, het vermogen, om hooger beroep in te stellen tegen vonnissen welke gewezen werclen wegens een der bij artikelen 1 en 2 voorziene
misclrijven, geschorst is ;
Overwegencle dat gezegcle besluitwet,
krachtens artikelen 26 en 82 van cle
Gronclwet genomen, het karakter van een
wet heeft;
Dat het toezicht over de overeenstemming van cUe wet met de Gronclwet aan
de hoven en rechtbanken niet behoort ;
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat cle
uitgesproken veroorfleelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt cle aanlegster tot
de kosten.
14 Mei 1945. - 2e kamer. - V oorz'itter
en verslaggeve1·, H. Hocli.i.m, voorzitter. Gel-ijlc/;nidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat generaal.

2°

KAMER. ---,

14 Mei 1945.

1° J\IIEDEPLIOHTIGHEID. - GEVEN VAN
ONDERRIOHTINGEN. - DIE ENKEL DE UITVOERING VAN RET MISDRIJF VERGEMAKKELIJKEN. - JVlEDEPLICHTIGHEID.
2° l\1EDEPLICHTIGHEID. - GEVEN VAN
ONDERRICHTINGEN. - DIE EEN ZOODANIGF.
HULP VERLEENEN DAT, ZONDER HAAR, RET
MISDRIJF NIET KON WORDEN GEPLEEGD. DADERSCHAP.
3° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DJiJN RECHTER.
STRAFZAKEN. ~
0NDERRICHTINGEN GEGEVEN VOOR DE UITVOERING VAN EEl\' MISDRIJF. - HULP DIE ALLEEN
DE UIT\'OERING HEEFT VERGEMAKKELI.JK'l'. ZOODANIGE HULP DAT, ZONDER HAAR. HE'!'
:MISDRIJF NIET KON WORDEN GEPLEEGD. BINDENDE VASTSTELLING.
1° Art-ilcel 6"1, ctUnea 2, van het Wetboek

Over het eenig middel, luidend als
volgt : << Dat gronclwettelijk geen enkele
wet den beklaagcle, op strafgebied, kan
berooven van het recht om hooger beroep

vnn Stntfrecht, .. flat st-raft als mecleplicht-igen van een misflaafl of vnn een
wnnbefldjf cliegenen wellce onflen··ichUngen hebben ,qegeven om het feit te
ple[!en, becloe/.t fle pe1·sonen clie, cloo1· cUe
onclerrichUn[len, en/eel fle ~tUvoe1'in!f
vnn het rnisflrijf hebben ve·rrtemnkliel-ijkt (2).
2° Hij c~ie, floor onfle1Tichtingen of floo·r

(1) Verl;Jr., 1() Januari en 29 Juni 1939 (Bull.
en PAsrc., 1939, I, 4 en ·341).

(2) Verbr., 26 Januari 1903 (Bull. en PAsrc.,
1903, I, 94).

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Militair Gerechtshof zetelende te Luik op

20 April 1945 gewezen;

:-_-1

r-:-_

I

-149·inUchtingen, zoodanige httlp heeft ver- leencl tot de ttitvoering vun een m·isduurl
of vwn een wunliedr·ijf dut, zonde1· zijn
bijstctnd, deze niet kon worclen gepleegd,
is ducle1· vun het misllrijf. (Art. 66, ali-

nea 3, van het Wetboek van Strafrecht.)
3° De 1·echtm·, llie ove1· llen grand nitspruulc cloet, beoonleelt op liinclende
wi.ize o.t, door het geven vcm onde1'1·ichtingen of van inlichtingen voo1· de u.itvoering vun een misduud of vun een
wunbed1'ij.f, de venluchte enlcel de nitvoer·ing vun het misd1·ijf heeft VB'I'[Iemulclceli.ilct of, integendeel, zoodun·ige
httlp heeft ve1'leend rlut, zonde1· ha.ur,
het misdt·ijf niet leon wonlen gepleegd (1).

(MASSART, T. VANDER HAEGEN EN TAGHON.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 23 Augustus 1944 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
I. W at de voorziening vari' :Mass art betreft :
Op de publieke vordering :
·
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat cle
uitgesproken veroorcleelingen' overeenkomstig de wet zijn;
Op de burgerlijke vorclering :
Overwegencle clat cle aanlegger tot staving van zijn voorziening geen miclclel inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
II. Wat de voorziening van Mulnarcl betreft :
Overwegende clat de aanlegster, bij op
13 September 1944 door den Directeur van
cle gevangenis te Vorst ontvangen akte,
verklaard heeft dat zij van haar voorziening afstand deed ;
III. Wat cle voorziening van Andries betreft :
Over het eenig midclel tot verbreking,
schencling van artikel 66 van het Strafwetboek, doorclat het bestreden arrest de
aanlegster veroorcleelcl heeft als dacleres
,;an het misclrijf, clan wanneer, waar het
verklaart dat uit de elementen der zaak
blijkt clat zij onderrichtingen gegeven
heeft aan de daders van den diefstal, het
haar slechts kon straffen als medeplichtige :
Overwegende clat alinea 2 van artikel 67
van het Strafwetboek, door als mecleplichtigen aan een misclaad of aan een wanbeclrijf diegenen te veroorcleelen die onderrichtingen gegeven hebben om het feit
(1) Verbr., 20 April 1914 (Bull. en PASIC.,
1914, I, 187); 3 Septemb-er 1915 (ibid., 1915,
I, 446).

te plegen, de personen becloelt die, door
cle onclerrichtingen welke zij aan cle daclers van het misclrijf hebben gegeven,
slechts cle uitvoering van clit laatste hebben vergemakkelijkt ;
Overwegencle dat hij die, door welke
claacl ook, en inzonderheid door gegeven
onclerrichtingen of inlichtingen, tot uitvoering van cle misclaacl of van het wanbeclrijf, zooclanige hulp· verleend heeft
dat, zoncler zijn bijstancl, cle misclaad of
het wanbedrijf niet kon gepleegcl worden,
luiclens artikel 66, alinea 3, van het Strafwetboek, clacler van het misclrijf is;
Dat cle vraag of de alclus verleende hulp
cle uitvoering van het misclrijf slechts vergemakkelijkt heeft, ofwel of die hulp zooclanig is geweest clat, bij gebrek er aan,
het misclrijf niet kon gepleegd worden,
,van feitelijken aard is, en, bijgevolg, door
den rechter over den groncl op binclende
wijze beoordeelcl wordt;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt clat de onderrichtingen, door cle
aanlegster aan haar medebetichten gegeven, wegens hun aarcl en hun bepaling,
een clusdanige hulp uitmaakten dat, zonder die bijstand, het misclrijf niet kon
gepleegd worden ;
Dat, bijgevolg, het midclel niet kan aangenomen worden ;
En overwegencle, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Op cle burgerlijke vordering :
Overwegende clat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen middel inroept en clat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
(Jm ,die redenen, het Hof decreteert den
afstand van de voorziening van cle aanlegster Mulnard; verwerpt de voorzieningen van cle andere aanleggers ·en veroordeelt elk~;n aanlegger tot een dercle der
kosten.
14 Mei 1945. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Hodiim, voorzitter. - Versluggever,
H. Vitry. Gelijlcluidende conclusie.
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste
advocaat generaal.

1"

KAMER. -

17 Mei 1945.

MIL1TAIR]] PENSIOENEN. -VERMEERDERING 'fEN VOORDEELE VAN ZEKERE OORLOGSINVALlDEN, -WET VAN 13 lVIEI 1929 EN KO-.
NINKLI,JK BESLUIT VAN 16 JVlEI 1929. - UITGESTREKTHEID VAN DE MAOHTEN DER BIJZONDERE OOMMISSIE INGESTELD DOOR ARTIKEL 4
VAN DIE WET.
De venneerde'l'iny van uen8ioen, wellce
floor l.:oninlclijlc beslttit w01·rlt toegelcenrl

I

-150cum een ourlogsinval'icle, overeenkornstig
artUcel 4, ctUnea 1, van cle wet vnn
13 11'Iei 1929, lam hem n·iet wonlen onttrolclcen cloor cle bijzonclere comrniss·ie
ingestelcl cloor cUe wet en cloo·r het lconinlcUjlc beslwit van 16 Mei 1929. D·ie
corn·rn·iss·ie heeft enlcel bevoegclheicl om
t~tsschen te kornen v66r het toelcennen
vcm rle verrneenlering lloor lwninkUjlc
besl·wit, hetzij ingevnl vnn tw'ijfel omt,·ent cle vraag of cle ·i.nvnlicle nl cle ve·re·ischte voorwnnrllen ve·rmtlt,. hetzi:i ·ingevnl tle invnlicle tle gegronclhe·icl betw·ist vwn cle weigerimg vctn cle floor hem
gevmctrJcle vermeenlering (1).
(BELGISCHE

STAAT [LANDSVERDEDIGING],
T. JADOUL.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 23 Februari 1944 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eenig midclel tot verbreking,
schencling van artikelen 32 van het koninklijk besluit del. 14 November 1923 tot
regeling van de uitvoering cler samengeorclencle wetten. op de militaire pensioenen,
7, 8, 9, 10, 11 en 12 van het koninklijk besluit del. 11 Ai1gustus 1923 den tekst der
samengeorclencle wetten op de militaire
pensioenen goeclkeurencle, 1, 2, 3 en 4
van de wet del. 13 Mei 1929 waarbij een
bijzonclere pensioenverhooging aan sommige categorieen van groote oorlogsinvaliclen worclt verleend, 2 van het koninklijk besluit van 16 Mei 1929 tot instelling
van een bijzondere commissie ter uitvoering v~!l de wet van 13 Mei 1929 waarbij
een biJzonclere pensioenverhooging aan
sommige categorieen van groote oorlogsinvaliden wordt verleend, doorclat het
bestreclen arrest, na te hebben erkencl dat
een beslissing van de bijzondere commis··
sie, voorzien bi.i artikel 4 van de :wet del.
13 Mei 1929, aan den verweercler in verbreking het voorcleel heeft onttrokken van
de verhooging, van pensioen die hij genoot, niettemin het vonnis n q·uo bevestigcl heeft zeggende ccclat de aanlegger
aan den verweerder zo~cler titel noel!
recht, vanaf 1 Mei 1934, de verhooging
heeft onttrokken van het pensioen clat
aan cle groote invaliden van het front,
(1) De wet van 21 Juli 1930 en het koninklijk besluit van 12 ~ovember 1930, waarbij aan
zekere oorlogsmvahden e·en tweede vermeerdering van pensioen werd toegekend, l;adden
eveneens een « bijzondere conunissie >> ingesteld. Betreffende de uitgestrektheid van de
machten dezer commissie, zie het arrest gewezen den 1 Mm 1941 (A·,., .. Yerbr., 1941, 110;
Bull. en PAsrc., 1941, I, 169 en de conclusie
van den Heer procm·em· generaal Gesche) in
zake van den zelfden invalide,

krachtens de wet van 13 Mei 1929. versclmldigd is, en gezegd heeft clat de 'verweerder op die verhooging recht heeft en
dat de aanlegger verplicht is ze hem te
storten vanaf 1 Mei 1934 Jl ; cloorclat het
beslist heeft << cla t de bijzonclere commissie, omclat ze zich niet in eeu van cle twee
gevallen bevindt welke bij de wet op beperkende wijze zijn voorzieu, als zoncler
bevoegclheid voorkomt, commissie welke
op aangifte van den aanlegger · clie del{
verweercler als eeu simulant aangeeft besl.i~te het voorcleel van cle verhooging clie
hiJ genoot te onttrekken, en cloordat cleze
beslissing, welke een Tegelmatig verkregeu recht schendt. wettelijk geen uitwerksel kan hebben ll; doordat het bestreden
arrest beslist heeft cla t cle bijzonclere com'missie wettelijk niet bevoegd was om als
herzienencl organisme te hanclelen, daar
cle buitengewone procedure vau herzien~ng. uitsluitend is toegekend aan de 111'0v_mcmle commissies voor militaire pens1oenen en tegemoetkomingen en aan de
lloogere commissies van beroep, en doorclat, overigens, die herziening slechts is
toegelaten in clrie gevallen uitdrnkkelijk
cloor de wet voorzien, en waarin het door
den aanlegger aangevoercl vermoeden onm,ogelijk zou kunnen begrepen worden :
Overwegende dat bet vonnis ct qu.o ei1
het bestreclen arrest vaststellen dat een
koninklijk besluit aan den verweercler,
groot oorlogsinvalicle, cle verhooging van
pensioen had toegekend voorzien bij de
wet del. 13 Mei 1929; dat die verlwoging·
hem regelmatig wercl uitbetaalcl van 1 Januari 1929 tot 30 April 1934; clat cle Staat
cle uitbetaling van de verhooging op clat
oogenblik schorste, bij het ontvangen van
een naamloozen brief waarbij cle verweercler van veinzing werd beticht, en het gecling aanhangig maakte bij de bijzonclere
commissie ingestelcl door koninklijk besluit del. 16 Mei :L929; clat cleze besliste llat
er aanleiding bestoncl tot cle onttrekking
aan den verweercler van het voordeel vmi
cle verhooging van· pensioen; clat de verweerder, op 13 .Tanuari 1943, den Staat
dagvaarclcle om te hom·en zeggen dat hij
recht had op de verhooging; clat, achtereenvolgens, de Rechtbank van eersten aanleg en het Hof van beroep te Brussel
hem winst van zaak toekenclen;
Overwegende clat artikel 2 van het koninklijk besluit del. 16 lVlei 1929 als volgt
luiclt : « De bijzonclere commissie l1eeft
uitsluitend tot opclracht, enkel en aileen
in cle gevallen die tot twijfel vanwege het
bestuur, of tot betwisting vanwege de belll:nghebbenclen kunnen aanleiding geven,
mt te maken of een oorlogsinvalicle al
clan niet in cle vereischte voorwaarclen
verkeert om het voordeel i•an voormelcle
wet te genieten, en, desgevallend de beschikldngen van clie wet te bepale~l welkl!
op hem toepasselijk zijn >l ;
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Overwegencle dat, luidens deze duide-lijke beperkende bewoordingen, de bijzondere commissie haar eenige opclracht
slechts in twee bepaalde gevallen kan vervullen : 1 o wanneer cle te dien einde afge-vaardigcle overheicl wegens twijfel niet in
staat is te beslissen en, 2° wanneer clie
overheicl het voorziene bewijs. weigert af
te leveren en de fnvalide de gegrondheid
clezer weigering betwist; clat daaruit volgt
dat de twijfel moet oprijzen op het oogenblik waarop het bestuur verzocht wordt
het bewijs af te leveren; dat clie twijfel
later ontstaancle, den Staat gebeurlijk er
toe kon brengen een vordering tot herziening in te stellen, doch hem niet toelaat zijn toevlucht te nemen tot de tusschenkomst van 'de bijzondere commissie;
Dat daaruit volgt clat, in de zaak, de
bijzondere commissie geen uitspraak gedaan heeft in een van de twee gevallen
alleen waarin zij kan tusschenkomen,
en dat haar beslissing zonder uitwerksel is;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door in clien zin uitspraak te doen
door den Staat te veroordeelen tot de betaling van de betwiste verhooging, - de
in het middel aangeduide wetteksten niet
geschonclen heeft;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den Belgischen
Staat tot cle kosten en tot een vergoeding
van 150 frank jegens den verweercler.

17 Mei 1945. - 1 8 kamer. - VoorzUte1·,
H. Soenens, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. Gelijklu:illende concl~tsie, H. Colard, aclvocaat genemal. - Pleiters, HH. Resteau
en della Faille d'Huysse.

le KAMER. - 17 Mei 1945.
'
1o PACHT. - BEDING DAT AAN DEN PACHTER
DE VERniNTENIS OPLEGT, VOOR RET EINDE VAN
DE PACHT, EEN DEEL VAN DE GOEDEREN TE LATEN BRAAK LIGGEN OF TER RESCHJKKING TE
STELLEN VAN ZIJN OPVOLGER. - GELDIGHEID.
- VOORWAARDE.
2° PACHT. - BEDING DAT AAN DEN PACH'l'ER
DE VERBINTENIS OPLEGT, VOOR RET EINDE VAN
DEN PACHT, EEN DEEL VAN DE GOEDEREN TE
LATEN BRAAK LIGGEN OF 'l'ER BESCHJKKING TE
STELLEN VAN ZI.JN OPVOLGER. - GELDIGHEID
VAN DE OPZEGGING. ~ VOORWAARDE.
3° VONNIS. - EJINDVONNIS OF VOORBEREIDEND VO!\'NIS.
4° HOOGEJR BEROEP. - VONNIS DAT BESLIST DAT ER VERGOEDING VERSCHULDIGD IS
VOOR DE ~CHADE BEROKKEND AAN DEN EISCHER
'EN DAT TEVENS DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN BEVEELT TEN EINDE TOE TE LATEN AAN DE
PARTIJEN UITLEG TE VERSTREKKEN OVER DE
HOEGROOTHEID VAN DE SCHADE. - HOOGER

BEROEP VAN DEN VERWEERDER. - INCIDENTEEL HOOGER BEROEP VAN DEN EISCHER. VRAAG TOT VASTSTELLING VAN RET BEDRAG
VAN DE SCHADE. - 0NTVANKELIJKHEID.
1 o De dor'n· de overeenlcomst actn den pachter opgelegcle vcTbintenis om, gcd·twencle
een bepaalclen tcTmijn clie het einde van
cle pac~tt voo1·afgaat, een cleel van cle
rtoccleren te laten bmak liggen of ter
beschilclcinrt te stellen van zijn opvolge·r.
beperlct cle V1'·ijhe·icl van den pachter
niet, zooals cleze wo1·clt gewctarbo1·gd
cloo·r art-ilcel 1766bis van het Burgerlijl"
Wetboelc (wet van 7 Maart 1929. a1·tilcel 5), clctar bij zijn ·int1·.eclen cle pctchte·r
heeft genoten van eenzclfclen toestancl.
2° De _door cle overeenlcomst ctan clen
pctchter opgelegcle verbintenis om, geclm·encle een bepcutlclen tc1'mijn die het
e·incle va.n cle pacht voora.fgcwt, een deel
van cle goecle1·en te laten /)'l'aa.lc liggen
of te1· beschilclcing te stellen van zijn
opvolger, tast rle gelcli[!he-icl n·iet awn
van de opze{f[!in{f clie juist tw.ee jcuur
v66r het ve1·st1·ijlcen van cle zmcht wenl
[!C[Jcven claa1· bij z-ijn int·reclen cle pachter heett ,r;enoten van een.<:elfclen toestancl.
3° H et von·wis, clat bes/.-ist dat he1·stell-in !I
van een scliacle versch~tlcligd is en clat
tevens 1le hempenin.r; van cle clebatten
beveelt ten eincle toe te laten aan cle
partijen uitley te verschaffen ove'l' de
hoeymotheicl vnn cle schacle, is een eimlvonnis wat bet1·ett het ee'l'ste punt en
een voo1·bereiclencl vonnis wM betrett
het tweecle p~mt; clerhalve is cUt vonnis
vatbawr voor hoogm· be1·oep.
Jo l·V anneer cle eerste rechte'i' heett beslist
dat 'Uer{foeclin{f vei·schttldi[Jd ·is voo1· cle
aan clen eischer berolclcende schacle en
dat hij de he'l'openiny van cle clebatten
heett bevolcn ten eincle cle pctrtijen toe
te laten nitleg te verschaften ove1· cle
hoc[J1'0otheicl van cle schacle, lean de oo·rspronlcelij Ice eische1·, op het hoo,r;e1· be1'0ep ·in{festelcl (1001' clen verweerder, vorcleren v66r clen rechter zetelencl in hoo[Je·r beroep clat het beclnt{f van cle·scha.dc
zott worclen vast{festelcl.
(WEDUWE MARICQ, T. LE HARDY DE BEAULIEU.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 7 Augustus 1942 gewezen door cle Rechtbunk
van eersten aanleg te Nijvel, zetelencle in
graad van hooger beroep;
Over het eeTste midclel, schencling van
artikelen 97 der Groncl:wet, 1134, 1131,
1775, 1776, 1774 van het Burgerlijk Wetboek, van artikelen 1 en 2 van het besluit
del. 26 November 1940 betreffende de pachten, cloorclat het bestreclen vonnis, na te
hebben vastgestelll dat lleer Fran(;ois
Maricq, een van de !murders van de hoeve
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lle pachtovereenkomst, waardoor de partijen -gebonden zijn, de verweerster, in geval van overlijden van een der huurders,
toeliet aan de pachtovereenkomst een einde
te stellen, cle voorschriften nalevende van
artikel 1742 van het Burgerlijk Wetboek,
· da t de verweerster op 30 November en
23 December 1940 aan de aanlegster opzegging heeft beteekend, beslist heeft dat
cUe opzegging geldig was en volstond om
de aanlegster te verplichten 12 hectaren
grond braak te laten liggen vanaf het
wegnemen van den oogst van 1941 en die
12 hectaren kosteloos ter beschikking
te stellen van de verweerster vanaf
1 :M:ei 1942 :
Overwegende dat nit het bestreden vonnis blijkt dat de op 30 November 1938
tusschen partijen gesloten pachtovereenkomst zegt dat deze aangegaan wordt
voor een duur van negen jaar, die beginnen te loopen den 1 December 1938, om
van rechtswege te eindigen op 1 December 1947, doch dat ze, ingeval van overlijden van een cler huurders, den verpachter het recht geeft er een einde aan te
____ stellen, de voorschriften van artikel 1.742
van het Bnrgerlijk .Wetboek nalevende;
dat ze, inzonderheid, een becling bevat,
luiclens welk de pachters, het laatste jaar
van hun genot, vanaf 1 Mei van clat jaar,
den opvolgenden pachter moeten toelaten 12 hectaren te bewerken en te bebouwen, welke zij aldus braak zullen
moeten laten liggen, en dit zonder vergoelling, vermits voor hen denzelfden toe~tand geschapen werd wanneer zij de
hoeve in gebruik hebbEm genomen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de man van de aanlegster in
Mei 1940 overleden is, en dat de verweer<lers, bij deurwaardersexploot cld. 30 November 1940, aan de aanlegster opzegging
l!ebben beteekend voor 1 December 1942;
Overwegende dat de rechter over den
grond terecht gezegd heeft dat die opzegging geldig is ;
Overwegende dat de bewering van de
aanlegster, luidens welke die opzegging
niet volstaat om haar te verplichten
12 hectaren grond vanaf het wegnemen
van den oogst van 1941 braak te laten liggen en om die 12 hectaren vanaf 1 Mei
1942 kosteloos ter beschikking van de verweerster te stellen, den duur van de
pachtovereenkomst en de opzegging om er
een einde aan te stellen verwart met de
voorwaarden welke door overeenkomst
aan den pachter zijn opgelegd ten voordeele van den pachter die opvolgt;
Overwegende dat er slechts Mn pachtovereenkomst is en, bijgevolg, slechts een
opzeg, die gelclig is voor die 12 hectaren
zooals voor de andere ;
Overwegende dat dit beding, waarbij
de vrijheid- van den pachter beperkt

wordt, uitdrukkelijk toegelaten is bij
artikel 1766bis van het Burgerlijk Wethoek;
Waaruit volgt clat het middel niet kim
aangenomen worden ;
Over het tweede middel, schencling van
artikelen 1766bis, 1778, 1134, 1319, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis, na te hebben erkend dat
de aanlegster ontvankelijk is te bewijzen
dat, zoo zij, bij het sluiten van de pachtovereenkomst tusschen partijen op 30 November 1938, uitdrukkelijk erkend heeft
dat de bepalingen ten voordeele van de
verweerster voortvloeien nit een toestand
identiek aan deze waarvan zij in het begin van haar ingebruikneming genoten
heeft, die bepalingen en die erkenning het
gevolg zijn van een vergissing of van een
bedrog door de verweerster uitgelokt of
voltrokken met het inzicht de ·toepassing
te ontduiken van bepalingen van openbare orde betreff'ende de pachtovereenkomst, beslist heeft dat de aanlegster in
gebreke blijft de valschheid te bewijzen
van de door haar onderteekende erkenning alsook het bestaan van de vergissing
of van het bedrog welke zij inroept; doordat het bestreden vonnis, om alclus te
beslissen, gezeg·d heeft dat het in de zaak
niet dienend was dat een heer Van Landuyt
in genot zou getreden zijn van de hoeve
zonder welk deel ook clezer voorafgaanclelijk te hebben in gebruik gehad, daar
clat feit niet van aard is te bewijzen dat
de aanlegster en haar man van het hiervoren vermelcl beding van wederkeerigheicl niet zouden genoten hebben; clat het
nog gezegcl heeft clat nit cle door de aanlegster overgelegde stukken, en inzonderheicl nit een authentieke huurovereenkomst op 2 October 1907 door notaris De
Brabant opgemaakt, blijkt dat in cle
vroegere pachtovereenkomsten de binnenkomencle pachter, vanaf den 1 Mei van
het laatste jaar van cle ingebruikneming
door den voorganger, altijd het recht gehad heeft een zeker aantal hectaren (vroeger 13, thnns 12) te bebouwen welke te
clien einde braak waren gelaten, 't is te
zeggen, in feite zonder bezaaiing, nadat
de uitgaande pachter den oogst had weggenomen, dan wanneer de aanlegster en
haar man de pachtovereenkomst Van Landuyt zouden overgenomen hebben en cUe
pachtovereenkomst aanduidde dat de ingenottreding bepaald was op 1 December
en dat aldus noch de aanlegster, noch
Van Lancluyt, van hun voorganger, zeven
maand vroeger het kosteloos genot van
12 hectaren grond had den gekregen; doordat het bestreclen vonnis beslist heeft dat
de bepaling van de pachtovereenkomst betreft'encle het laten liggen van de 12 hectaren niet in strijd is met de bepalingen
van openbare orde van de wet del. 7 Maart
1929 en meer in 't bijzonder met arti-
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clat het voorzien van een bandelwijze waardoor, zonder gaping, de methodieke overname kan verzekerd worden van het beclrijf, de vrijheid van den uittredenden
pachter omtrent de bebouwing of omtrent de beschikking over de producten
van de hoeve niet beperkt; dat de aanlegster geen verlies ondergaat voortvloeiende
nit het feit dat zij bet laatste jaar gehoutlen is de pacht te betalen van de 12 hectaren welke zij op 1 Mei moet laten liggeu, daar het voordeel waarvan zij bij
den aanvang heeft genoten zeer jnist de
door haar onderschreven verplichting vergoedt .luidens welke zij voor den 1 Mei.
een op voorhand bepaald deel moet
Iaten liggen van het geheel der in pacht
genomen gronden, dan wanneer de pachtovereenkomst de aanlegster verplichtte
12 liectaren grond niet meer te bebi:mwen
vanaf de m1and September van het jaar
dat het jaar van haar vertrek voorafgaat,
waardoor haar vrijheid zeker wordt beperkt, en dan wanneer Van Landnyt, in
wiens rechten en verplichtingen de aanlegster zich bevindt, op 1 December in de
hoeve is gekomen en .dus niet kosteloos
genoten heeft van het voordeel12 hectaren
grond te bebouwen van 1lVIei tot 1 December van het jaar van zijn binnenkomen in
de hoeve :
Eerste onderdeel :
Overwegende dat de aanlegster v66r
den rechter over den grond beweerd heeft
dat, in strijd met wat de pachtovereenkomst zegt, haar man en zij, bij hun binnenkomst in de hoeve, niet genoten hebben van een kostelooze ingebruikneming
van 12 hectaren welke de voorgaande
pachter braak had Iaten liggen;
Dat zij, tot staving van haar bewering,
een uitgifte van. de akte van notaris De
Brabant, dd. 2 October 1907, heeft overgelegd, waarbij door burggraaf de Spoelberg pacht werd toegestaan aan Jules
Van Landuyt, van wien de echtgenooten
Maricq in 1914 de hoeve hadden overgenomen; en dat zij, in bijkomende orde,
gevraagd heeft om door alle middelen van
recht, getuigenis inbegrepen, te bewijzen
dat de heer Van.Landuyt op l December
1908 in genot getreden was van de om··
trent 90 hectaren, die de oppervlakte van
de hoeve uitmaken;
Overwegende dat de rechtbank van
llooger beroep geantwoord heeft : dat het
in het geding niet dienencl is dat een lleer
Van Landuyt feitelijk in genot zou getreden zijn van de hoeve zonder voorafgaandelijk welk deel dezer te hebben in
gebruik gehad, daar het feit niet van
aard is te bewijzen dat de aanlegster en
wijlen haar echtgenoot het recht niet zouden gehad hebben van het hiervoren vermeld beding van wederkeerigheid te genieten; dat, in de vroegere pachtoverepn-

komsten, de binnenkomende pachter altijd
het recht gehad heeft, vanaf den 1 Mei
van het laatste jaar van de ingebruikneming door zijn vo01·ganger, van hBt voordeel te genieten een zeker aantal hectaren
te bebouwen welke te clien einde braak
waren gelaten, 't is te zeggen, in feite
zonder bezaaing nadat de uitgaande
pachter den oogst had weggenomen, en
dat de aanlegster in gebreke blijft de
valschheid te bewijzen van de erkenning
welke zij onderschreven heeft alsook het
bestaan van de vergissing of van het bedrog welke zij inroept ;
Overwegeude dat deze beoordeeling,
welke niet in strijd is met de vermeldingen van de overgelegde stukken, bindend
is en aan het toezicht van het hof van
verbreking ontsnapt;
Over het tweede onderdeel :
Qverwegende dat de aanlegster staande
houdt dat het betwist beding zonder
waarde is;
Overwegende, integendeel, dat het een
toepassing is van artfkel 1766bis van het
Burgerlijk Wetboek, artikel dat de bepalingen geldig verklaart betreffende de
verplichting van den pachter om het gelmurde goed terug te geven in een gelijken staat, wat betreft de bezaai:ng, als
hij het, bij zijn intreclen, heeft gevonden;
Overwegende dat bet bestreclen vonnis
vaststelt dat de aanlegster, bij den aanvang, van 12 hectaren, welke zonder bezaai:ng waren gelaten, Ii:osteloos heeft genotei~;

Overwegende dat gezegd arrest haar,
als vergoeding, de verplichting heeft opgelegd, eveneens, voor den 1 Mei 1942,
12 bectaren te Iaten liggen;
Over het derde middel, schending van
artikelen 451, 452, 470, 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging, doordat het bestreden vonnis bet tegenberoep
ontvankelijk en gegrond heeft verklaard
door de verweerster gericht tegen het deel
van het vonnis van den Heer vrederechter
te Nijvel die de heropening van de debatten had bevolen om partijen toe te laten
uitleg te verschaffen over den aard en het
bedrag van he_t door de aanlegster aangevoerd nadeel, doordat het, op dit tegenberoep rechtdoende, een deskundige heeft
aangeduid om zijn advies te geven op zekere bepaalde punten, en, inzonderheid,
om bet nadeel te schatten dat voor de verweerster voortvloeit nit het feit dat deze
over 12 hectaren, welke te harer beschikking hadden moeten gesteld geweest zijn,
niet heeft kunnen beschikken :
Overwegende dat het vonnis a q·uo een
eindvonnis is voor zoover het beslist clat
aanlegster het nadeel moet herstellen dat
zij' aan de verweerders door het niet naleven harer verplichtingen berokkend
heeft en berokkent, dat het vonnis a qtto
voorbereidend is enkel voor zoover het de
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partijen toe te laten uitleg te verschaffen
over den. aard en beclrag van het nadeel;
Overwegende dat het hooger beroep tegen clat vonnis heel het gecling v66r de
Rechtbank te Nijvel heeft gebracht, zoowei clen eisch van de verweerclers tot veroordeeling van de aanlegster, hie et nmw.
tot een schaclevergoeding van 2.500 frank
per clag vertraging· vanaf 1 Mei 1942, als
den eisch van de aanlegster, waarbij cle
rechter verzocht wercl de vordering noch
ontvankelijk noch gegroncl te verklaren;
Overwegencle dat nit die beschouwingen
blijkt dat de middelen niet kunnen aangenomen worden ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt de aanlegster tot
de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens de verweerders.

17 :M:ei 1945. - 1° kamer. - Voondtte1·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slnggever, H. Vitry. - GeUjklniclencle oonolusie, H. Colard, advocaat generaal. - Pleite1'8, HH. Resteau
en llella Faille d'Huysse.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. - l\1ISDRI.JVEN VOORZIEN BIJ
ARTI!(ELEN 113 TOT 123q·uin,qu.ies VAN HET
WE'fBOEK VAN STRAFRECHT;- BEVOEGDHEID
VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT. - VERDACH'l'E DIE RECHTE:R n; IN EEN RECHTBANK
VAN EERSTEN AANLEG. GEEN VOORRECH1'
VAN JURISDICTIE.
2o .MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. ARTIKEL 118bis VAN HE:T WETBOEK VAN STRAFRECHT. DEELNEMING AAN EEN PROPAGANDA GERICHT TEGEN DEN WEERS~'AND TEGEN
DEN VIJAND. - VLOEIT NIET VOORT UIT EE:N
LOUTERE OPINIE:. - KAN VOORTVLOEIEN UI'l'
DEN STEUN VERLEEND AAN DERGELIJKE PROPAGANDA DOOR l\fiDDEL VAN HERHAALDE E:N
OPENBARE GEDRAGINGEN. ·
3° lVIIDDEJ,EN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN, l\1IDDEL GESTimND HIEROP
DAT HET BESTREDEN AERieST BESLIST DAT DE
ZUIVEH

PASSIEVE

AAN'\VEZIGHEID

OP

EEN

VIJANDELI.TKE PROPAGANDAMANIFESTATIE HET
MISDRIJF UITMAAKT VOORZIEN BIJ ARTIKEL 118bis VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT. ARREST DAT DE AANWEZlGHEID
VAN DEN EISCHER AAN MEERDERE VAN DIE MANIFESTATIES VASTSTELT. - ARREST DAT BESLIST DAT, IN DE OMSTANDIGHEDEN "\VAARIN
ZIJ ZICH HEEF'l' VOORGEDAAN, DIE AANWEZIGHEID DE MEDEBURGERS VAN DEN EISCHER
HEEFT AANGEZE:T TOT HET VOLGEN VAN ZIJN
VOORBEELD.
MIDDEL DA'l' FEITELIJKEN
GRONDSLAG MIST.

4° BINDENDE BEOORDEELING DOOH
DEJN REJCH'J'EJR.- S'l'RAFZAR;EN.- l\iiSc
DAGIG OPZE'l' VAN DEN VERDACHTE. - ARREST
DAT, OM HE;'l'ZELFDE IN FEITE TE KENMERKEN,
ZICH S'l'EUN'l' OP VERKLARINGEN VAN DERDEN.
- BINDENDE BEOOHDEELING VAN DEN HECHTER.
Niettegensta.nncle cle bepc~lingen vnn cle
n1·tilcelen 479 en volgencle vnn het Wetboek vnn Stl'MvonleJ'ing, is cle miUtni1·e
1·echtsmcwht bevoegcl om een 1·echter in
een 1·eohtbnnk vwn eersten nnnleg te
vonnissen, welke er vnn ve1·clncht wonlt
een vnn cle miscl1"ijven te hebben ge1Jleegcl voorz·ien bij cle nrt-ikelen 113 tot
123quinquies vnn het W etboek vnn.
Stmj·reoht. (Besluitwet van 26 Mei 1944,
artikelen 1 en 2.)
2° Inclien zij niet lam voo1·tvloeien u.'it ee11
lo·nte1·e opinie, lcnn ae misflniul een pnJJJ[L{fC~ncln, ge1·icht tegen clen weerstamd
tegen flen vifcmcl, wit te loklcen, te helpen of te beg·nnsf'i17en, vo01i:vloe·ien 11it
den steu.n wellce cum cle·rgelij lee propa.{/WMln wonlt ve1'leencl float· m·icldel van
hwrhnctlfle en OtJenbcwe geclrng inge11.
(Wetboek van Strafrecht, art. 118bis:
besluitwet van 17 December 1942.
art. 3.)
3° M·ist feitelijlcen gronflslng het rn'icldel
gestemul hierop ant het best1·eaen [L'I'·rest besUst clnt cle z1viver pnss·ieve c~nn
wez1{Jheicl nwn een vijwncleUjlce zwopagnnflnmnnifestcltie het misclrijf u.itmnnkt voo·rzien bij n·rtikel 118bis, c~U
nen 2, vnn het Wetboelc vnn Stn~treoht.
clwn 1.vwnnee'1' het cuTest beslist clnt, i:n
cle omsta.ncl-iffheden wcuwin zij zich
heett vo01·geflnnn, fle nnnwezif!he·ifl vn11
clen eischer nc~n meerclere vwn cle1·gelijke
mnnijestnties zijn mecleb7wge1·s heett
cumgezet zijn V001'beelcl te volgen en
zich te onflerwe1·pen nnn cle vijnnclelijke
pt·opngnnfln.
4o Wnnneer, om het misclc~clig opze_t van
clen ve1·flnohte in jeite te kenme1·lcen.
ae ·rechter die ten grande vonnist, zic/1
stmmt op cle verlcln1"ingen vnr1 de1·clen.
·is clie beoonleeling binclenfl.

l

o

{VAN CAENEGHEM.)
ARHES'l'.
Gelet op het bestreden arrest op
22 Maart 1945 gewezen door het Militair
Gerechtshof zetelende te Brnssel;
Wat de beslissing betreft op de publieke
vordering :
Over llet eerste micldel, schending va u
artikelen 479, 480 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, doordat het bestreden arrest beslist heeft da t de krijgsraad bevoegd was om uitspraak te doeu
over de publieke vordering tegen eischer,
cUe rechter is in de Rechtbank van eersten
aanleg te Tongeren, wanneer gezegde artikelen uitdrukkelijk bepalen dat het hof
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van assisen aileen bevoegcl is om kennis neer de verwijzing enkel en aileen gete nemen van clergelijke vorcleringen, op schieclcle door een « verklaring ll, del.
onclerzoek door een door den eersten voor- 11 October 1944 van den Heer procureur
zitter van het hof van beroep aangestel- generaal bij het hof van beroep ; wanneer
de krijgsraacl niet gerechtigcl was om er
clen magistraat :
Overwegencle clat artikelen 1 en 2, van kennis te nemen :
Overwegende clat, in strijd met wat het
samengenomen, van cle besluitwet del.
26 Mei 1944 betreffencle de bevoegclheicl en miclclel staancle houclt, de militaire rechtsde rechtspleging inzake misclaclen en macht van de zaak van den aanlegger
wanbeclrijven tegen de veiligheicl van den slechts kemiis genomen heeft naclat, op
Staat, bepalen clat « totclat het leger op 11 October 1944, door den Procureur Genevoet van vrecle worclt herstelcl en ten laat- mal bij het Hof van beroep te Luik een
ste tot het verstrijken van de twaalf beschikking wercl gewezen waarbi.i de
maanclen cUe volgen op de totale bevrij- raaclsheer onclerzoeker outlast werd en
ding van het gronclgebiecl, de claclers en waarbij de zaak naar den krijgsaucliteur
mecledaclers van . en -cle mecleplichtigen wercl verwezen ;
Overwegende dat gezegde beschikking,
aan de misclrijven voorzien bij artikelen 113 tot 123q~tinq~t'ies van het Stra.fwet- clie op artikelen 479 en volgende van het
boek gevonnist worden door de militaire Wetboek van Strafvordering en op artikel 1 van de besluitwet del. 18 September
rechtbanken ll ;
Overwegencle clat, zooals het verslag 1944 betreffencle de herneming van hun
aan den ministerraacl er den naclruk op werkzaamheicl door .de militaire rechtslegt, cleze besluitwet ingegeven is door machten wijst, door geen enkel verhaal
artikel 7 van de besluitwet del. 11 Octo- bestreclen wercl ;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
ber 1916 en de bevoegclheicl, die door cleze
laatste bepaling aan de militaire rechts- worden;
Over het clercle middel, schencling van
machten in oorlogstijcl was toegekencl, tot
artikelen 118b'is van het Strafwetboek, 14
nieuwe misclrijven uitbreiclt;
Overwegencle clat, uit den tekst van het van de Gronclwet, cloorclat het bestreclen
hiervoren aangecluicl artikel 7 en nit het arrest beslist heeft clat zekere gevoelensverslag aan den Koning clat voorafgaat, of meeningsuitingen in hoofde van eischer
blijkt clat de alclus bepaalcle bevoegclheid volstonclen om de door artikel 118b·is bevan de militaire rechtsmachten cleze van ]Jaalcle misclaacl nit te maken, wanneer gede andere rechtsmachten uitsluit; dat, zegcl artikel slechts zekere claden strafinclerclaacl, die bevoegclheicl gevestigd was baar maakt, en wanneer artikel 14 van
de Gronclwet het begrip van het meenings<< welke ook de hoeclanigheicl weze van
clen hoofclclacler van, of van · den mecle- delict stellig uitsluit :
plichtige aan het misclrijf ll, en welke ook
Overwegencle clat het arrest hierop wijst
de straf weze die het misclrijf beteugelt; dat de aanlegger, tijclens de vijanclelijke
Overwegencle clat, claar de besluitwet bezetting bijna dagelijks,. in 't openbaar,
van 11 October 1916 alclus afwijkt, inzon- zijn gunstige gevoelens heeft getooncl voor
derheid, van artili:elen 479 en volgencle tle l:Jeruchte voorstanclers van de nieuwe
van het vVetboek van Strafvorclering, de orcle : dat hij regelmatig cleelnam aan
besluitwet del. 26 Mei 1944 dezelfcle inter- vergacleringen van tlie partijgangers in
pretatie vergt; ,
een koffiehuis ; clat hi.i cleel heeft genomen
Dat het miclclel in rechte niet opgaat;
aau betoogingen ten voorcleele van den
Over het tweecle miclclel, schencling van vijancl of van zijn agenten, en clat hij
artikel 1 van de besluitwet van 18 Sep- door zijn voortdurencle hanclelwijze zijn
tember 1944, cloorclat het bestreclen arrest meening in bepaalcle claden heeft omgezet ;
een vonnis van den krijgsraad bevestigcl
Overwegencle clat nit wat hiervoren gaat
heeft waarbij deze krijgsraad een veroor- volgt cla t de rech ter over den grond
cleeling uitgesproken had tegen eischer, niet de eenvouclige uitdrukking van een
wanneer het nit de stukken van de proce- meenilig ten laste van den aanlegger heeft
dure blijkt clat de zaak door een raads- weerhouden; dat de rechter door binclencle
heer in het Hof van beroep te Luik ge- vaststellingen hierop wijst clat cle houcling
instrueercl wercl, overeenkomstig artike- van den aanlegger, in haar geheel genomen
len 479, 480 en volgencle van het Wetboek en in den loop van de jaren der vijanclevan Strafvorclering vanaf 19 September lijke bezetting herhaalclelijk aangenomen,
1944; wanneer artikel 1 van de besluit- houcling gei"nterpreteercl in verbancl met
wet van 18 September 1944 bepaalt clat : den socialen rang en het midden waarin
« De zaken die gei"nstrueercl zijn moeten c~e aanlegger zijn ambt uitoefende, een
v66r den krijgsauditeur worden terugge- propaganda had begunstigcl voor den
zonden na bevelschrift of arrest waarbij vijancl; dat alclus, het bestreden arrest,
zij nit handen worden gegeven ll ; wanneer door op den voortclurenden bijstand te
er geen enkel bevelschrift of arrest ge- steunen welke door clen aanlegger aan
wezen wercl waarbij de zaak naar den een miscladige propaganda wercl verleencl,
krijgsancliteur zou verwezen zijn; wan- clien bijstand terecht heeft kl.mnen aai1-
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zien als een cleelneming a an die prop a- ger in feite te kenschetsen, op verklaringen van clerden te steunen, van zijn bingancla;
Dat daarnit volgt dat het bestreclen ar- clencle beoorcleelingsmacht gebruik heeft
rest de in het middel aangeduide bepalin- gemaakt en geen enkel der in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
g·en niet geschonden heeft ;
Over het vierde middel, schending van heeft;
artikelen 118bis van het Strafwetboek,
Ove£ het zesde middel, schending van
97 van de Grondwet, doordat het bestre- artikel 97 der Grondwet cloorclat het bellen arrest beslist heeft dat de aanwezig- streden arrest de besluiten van eischer
heid op propaganda vertooningen een niet beantwoord heeft :
rechtstreeksche propaganda uitmaakte
Overwegende dat het middel aileen de
voor den vij and, in den zin van arti- betichting A en B betreft welke ten laste
kel 118bis, wanneer de door gezegd arti- van den aanlegger werden gelegd ;
kel ·bedoelde propaganda een zekere actiDat deze tot een enkele straf veroorviteit (pm age1·e) in zich sluit en niet kan cleeld
wercl voor de feiten A, B en 0, clit
bestaan in een passieve aanwezigheid op laatste feit het misdrijf uitmakende vooreen propagandavertooning :
•
zien bij de tweede alinea van artiOverwegende dat het arrest niet be- kel 118bis van het Strafwetboek, gewijslist dat een louter passief bijwonen van zigd door artikel 3 van de besluitwet del.
een vijandelijke
propagandabetooging 17 December 1942;
op zichzelf het misdrijf uitmaakt, voorOverwegende, bijgevolg, dat het middel,
zien bij de tweede alinea van artikell18b'is
vail het Strafwetboek, gewijzigd door zoo het zelfs gegrond ware, de verbreking
artikel 3 van de besluitwet del. 17 Decem- van het arrest niet zou kunnen met zich
brengen, daar cle uitgesproken straf geber 1942;
Dat het arrest hierop wijst, eerst, dat rechtvaardigd zou· blijven door de verde aanlegger zicll, voortdurend tusschen oordeeling van clen aanlegger wegens het
10 l\'lei 1940 en September 1944, in 't open- misdrijf a ;
Dat de eis tot verbreking tlus niet
baar lleeft vertoond niet gekende aanhangers van de nieuwe orde, dat llij deel ge- ontvankelijk is, luidens artikel 411 van
nomen heeft aan propag·andabetoogingen het W etboek van Strafvordering ;
En overwegende dat de substantieele of
van den vijand of in 't voordeel van dezen
ov straf van nietigheid voorgeschreven
laatste;
Dat het daarna hierop den nadruk legt rechtsvormen werden nageleefd en dat de
dat de aanlegger op zijn medeburgers een uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
bijzonderen invloed had;
Dat het arrest, op die omstancligheden
Wat de beslissing op de burgerlijke vorsteunende, in feite vaststelt dat de aan- clering betreft :
wezigheid vail den aanlegger bij propaOverwegende dat de aanlegger tot stagandabetoogingen zijn medeburgers aan- ving van zijn voorziening geen middel inzette zijn voorbeeld te volgen en zich aan roept en dat het Hof er van ambtswege
de Duitsche. propaganda te onderwerpen; geen opwerpt;
Dat clie vaststelling aan het toezicht
Om die redenen, het Hof verwerpt de
yan het hof van yerbreking ontsnapt, en · voorziening;
veroordeelt den aanlegger
dat, claar de beslissing van het arrest niet tot de kosten.
degene is welke het middel aan het arrest
toeschrijft, het middel in feite niet op17 Mei 1945. - 2e kamer. - Voo1·zuter,
gaat;
H. Hodiim, voorzitter. - Verslaggever,
Over het vijfde middel, schending van H. Wouters. - GeUjk·l~tidende concl~tsie,
artikelen 118bis van het Strafwetboek, H. Raoul Hayoit de '.rermicourt, eerste
1 van het zelfde wetboek, 97 der Grondwet,
advocaat generaal. --;- PleUer, H. Struye.
doordat het bestreden arrest het misdadig
opzet in hoofde van eischer tot verbreking
uitsluitend afgeleid heeft nit de interpre ..
tatie van zijn houding door derden en
KAMER. 23 Mei 1945.
den mogelijken inv loed van deze houding
op de handelwijze van gezegde derden,
zonder vastgestelcl te hebben dat ·eischer 1o FABHIEKS- EN HANDELS:NIERKEN.
NAMAKING EN BEDRIEGLIJK GE!lRUIK. den positieven wil had te doen wat verBEGRIP.
boden was, met al de gevolgen die er nit
voortvloeien, wanneer het bewijs van het 2° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN.
misdadig opzet - kwaadaardig of g;ePRODUOTEN WAAROP IN HET BUITENLANO
OP GELDIGE WIJZE EEN FA!lRIEKSMERK WERD
woon - in den wil van den dader moest
GEPLAATS'l.'. lNVOER EN VERKOOP IN BELgezocht worden en niet in de meening of
de handelwijze van derden :
GIE IN SCHENDING VAN EEN CONTHAOTUEEL TOEOv:erwegende dat de rech ter over den
GESTAAN l\WNOPOLIE. GEEN NAMAKING NOCH
groncl, door, om het opzet van den aanlegllEDRIEGLI.JK GEIJRUIK VAN FABHIEKSMERK.
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UNIEVERDRAG VAN PARIJS. - ARTIKEL 6,
LI'l'T. D. DRAAGWIJDTE.
1D De narnalcing en het bell·l"ieglijlc gebnt'ilc vwn een fabrielcs- en hanll_elsrne1·k
onderstellen lle voo1·stelling onde·r een
ancle1·rnans rnerk, dat hetzij werd nagebootst, hetz·ij bedriegl-ijlc we1·d geplaatstJ
van andere prod7tcten dan deze wellce
clit merle tot voorwerp heett te doen erlcennen. (Wet van 1· April 1879, art. 8.)
2D Wanneer op prod·ttcten, ·i;n het bu·itenlnnd op geldige wi.jze een fctbrielcsof hctndelsme1·1c werd geplaatst, mnalct
de inv0e1· er van en de ve·rlcoop er van
in BelyW, in schending van een ve1'7coopmonopolie dat we1'd toegestaan door den
e·igeunn1· van het rnerlc, geenszins het
·wanbecl1'ijf uit vctn namalcinrt ot beclrieglijlc gebnt'ilc van merle (1).
3D A·rUkel 6, litt. D, van het Unieverdntg
vnn Parijs, yoedgelce·ttnl door de wet
·vwn 2 Juni 1939, heett als enlcele rlmagwijclte te beslissen dat het rne·rlc ingeschreven in het land vwn invoer en overeenlco·mstig de wetgev·ino va'n dU land,
onder oogpunt vnn zijn gelcUghe·id en
v£tn de wettelijlce m·lcenniny wnarvan
het er geniet, onttroklcen is cwn de elementen die nchtei'af de inschrijving vctn
het merle in het land Vltn oo1·sprono of
de d£tant'it voortvloeiencle beschePminrt
zou.den kornen wijzioen.
(DEZUTTI, T. MEESE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op
8 Maart 1945 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel;
Over het midflel, schending van artikel 8 van de wet van 1 April 1879 betreffende de fabrieks- en haildelsmerken, van
artikelen 1 en 3 van de wet dd. 2 Juni
1939 tot goedkeuring van de internationale
akten geteekend te Lon den op 2 J uni 1934,
van artikel 6, litt. D, van het herzien
Unieverdrag van Parijs, aangenomen door
gezegde wet, doordat liet bestreden arrest,
alhoewel het impliciet aanneemt of althans zonder te betwisten dat, zooals de
conclusies van den aanlegger het bevestigclen, de verweercler in Belgie zekere
proclucten had ingevoercl en te koop had
gestelcl of il;l omloop had gebracht in
weerwil van de uitsluitencle rechten welke
aan den aanlegger werden afgestaan door
-den titularis van de merken die op die producten waren geplaatst · en bijgevolg een
onwettig gebruik had gemaakt van die
merken, beslist heeft clat die hanclelingen
de namaking niet uitmaakten van fa(1) Zie de nota onderaan dit arrest in Bull.
1945, I, 168.
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brieksmerken, namaking waarvan artikel 8 van de wet clcl. 1 April 1879 een misclrijf heeft gemaakt, dan wanneer de
door deze wetsbepaling bedoelde namaking wordt toegepast niet alleen op de nabootsing van de merken cloch op hun bedrieglijk gebruik; en clan wanneer arti··
kel 6, litt. D, van het Unieverdrag, waarbij het principe van de onafhankelijkheicl
van nationale merken wercl gevestigcl,
vergeleken met artikel 8 van de wet del.
1 April 1879, den verweercler verboocl, op
gevaar zich aan de bij gezegcl artikel 8
voorziene straffen bloot te stellen, in Belgie een product in omloop te brengen
waarop een merk geplaatst is waarop de
aanlegger op het grondgebiecl van het
Koninkrijk uitsluitencl recht had, dat
merk moetencle beschouwcl worcleh als (< in
Belgie bedrieglijk geplaatst ll :
Overwegende clat de aanlegger door de
twee onclerdeelen van zijnmicldel tracht te
bewijzen clat •artikel 8 van de wet del.
l April 1879, betreffencle de fabrieks- en
llandelsmerken, van toepassing was OJJ
de aan den aanlegger ten laste gelegcle
feiten;
Doch overwegencle dat volgens het bestreclen arrest, de in de clagvaarcling aangecluicle feiten niet deze zijn die de aanlegger, burgerlijke partij, den verweerder ten laste legt ;
.
Dat, inderclaad, luidens de clagvaarcling,
. de verweerder vervolgcl was om in Belgie,
wetens, proclucten te hebben verkocht, te
koop gestelcl of in omloop gebmcht waarop
« nagemaakte of bedrieglijk geplaatste ll
fabrieksmerken voorkwamen, terwijl het
bestreclen arrest vaststelt dat « de betichte
nooit iets clergelijks heeft geclaan en dat
llij nooit voorwerpen heeft gebruikt noel!
·verkocht waarop nagebootste merken geplaatst waren; clat de burgerlijke partij,
onder den vorm van vordering tot namaking, niet tracht de merken, hun integriteit, hun gebruik en de hoeclanigheicl van
·de proclucten te beschermen, cloch wel
door stri:tffen tegen een daad, die mogelijk
oneerlijk is, een geheel bijzonder voorlleel en een monopolie te verclecligen clat
in deze gelegenheid gansch vreemd is aan
het openbaar belang ll ;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
daarenboven vaststelt clat de burgerlijke
partij aan den verweerder slechts het feit
kan verwijten dat hi.i nit Frankrijk.
langs om den vergunninghoucler voor clit
land, authentieke proclucten heeft ingevoercl en cleze «in de kartonnen verpakking en onder de oorspronkelijke voorstelling, in Belgie, in schending van het monopolie van verkoop, dat aan cle burgerlijke partij wercl toegestaan ll, heeft verkocht;
Overwegencle dat cle namaking van merken en het bedrieg-lijk gebruik er van,
becloelcl bij artikel 8 van de wet del.
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1 April 1870, onder een andermans merk,
. dat hetzij nagebootst hetzij bedrieglijk
geplaa tst werd, de voorstelling onderstellen van andere producten dan deze welke
tlat merk tot voorwerp heeft te doen erkennen; dat cUt het hoofdbestanddeel is
dat het wanbedrijf van namaking of bedrieglijk gebruik van merk kenmerkt ;
Overwegende, eindelijk, dat artikel 6,
litt. D, van het Unieverdrag van Parijs,
aangenomen bij de wet del. 2 Juni 1939,
als enkele draagwijdte heeft te beslissen
dat het merk ingeschreven in het land
van invoer en overeenkomstig cle wetgeving van clat land, onder oogpunt van
zijn gelcligheicl en van de wettelijke bescherming waarvan het er geniet, aan de
elementen ontrokken is die achteraf de
inschrijving van het merk in het land
van oorsprong of de daaruit voortvloeiende
bescherming zou komen wijzigen;
Dat cUe bepaling, in de zaak, de voorwaarden geenszins wijzigt van de toepassing van artikel 8 op het wanbedrijf van
namaking of van bedrieglijk gebruik ·van
het merk, vermits de aanlegger zelf de
gelcligheid varr het merk niet betwist;
Dat uit cUe. beschouwingen volgt dat
de bepalingen welke, naar beweerd wordt,
door het bestreden arrest geschonden
werden, in de zaak niet van toepassing
waren en dat, bijgevolg, het middel, in
geen van zijn onclerdeelen, kan aangenomen worden;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeelt den aanlegger tot
de kosten en tot de vergoeding van 150 fr.
jegens den verweerder.
23 :M:ei 1945. - 2° kamer. - Vom·z·itte1·,
H. Hodi.tm, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Waleffe. - Gelijlcltti(len(le conclns'ie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. - Pleite·r, H. Struye.
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1° VOORLOOPIGE HECHTENIS. -

ON-

REGELMATIGHEDEN IN DE RECHTSPLEGING. ZONDER INVLOED OP DE GELDIGHEID VAN DE IlESLISSING VAN VEROORDEELING.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 0NDERZOEKSRECHTER niJ WIEN AANHANGIG
WERD GEMAAK'l', INGEVOLGE DE SCHORSlNG
VAN DE WERKING DER MILITAIRE RECII'l'S$fACHTEN, EEN VERVOLGING BEHOOREND TOT DE
BEVOEGDHEID VAN DIE RECHTSMACH'l'EN. HEHNEMING VAN HUN WEHKZAAMIIEID DOOR
DEZE
LAA'l'STEN.
0NDERZOEKSHECHTEH
Il!,I,JFT IlEVOEGD OM HE'l' ONDERZOEK VOORT TE
Z~;T'l'EN TOT NA DE ZAAK UIT HANDEN WORDT
GEGEVEN. -...

cligheicl ·vwn het (t'/''l'est 'V(tn vemo?·cleeling (1).
2° De oncle·rzoeks1·eahte·r bij wien (tetHhan·,rpig wenl gem(tetlct, ·ingevol{!e cle sclwrsin{! vwn cle . we1'7ci11ff (ler m·iUtwire
.
·reahtsmachten, een tot cle bevoe{!clhe·i(l
vnn die ·rechtsmnchten behoorencle vervol{!in{!, bUjft bevoe{!(l om, nn cle henwm·ing vnn hu.n we'l'lcZ(tctmheicl cloo·r die
rechtsmachten, het onclenwelc voort te
zetten tot n(t bevelsalwift of wr·rest
·w(tet1'bij de Z(tetk itU h(tnclen wonlt {feueven. (Besluitwet van 18 September

1944, art. 1.)

(VINDEVOGEL, T. BELGISCHEN S'l'AAT,
EN CONSOORTEN.)
ARREST,

Gelet op het bestreden arrest, door het
Militair Gerechtshof te Gent gewezen op
30 April 1945;
I. Aangaande de openbare actie :
Over het eerste middel, schencling van
artikel 45 der Grondwet, doordat de aanlegger, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, aangehouden werd vooraleer zijne parlementaire onschendbaarheicl opgeheven was, hetgeen de ingestelde
procedure nietig maakt :
Overwegencle dat onregelmatigheden begaan in de rechtspleging betreffemle de
voorloopige hechtenis , geen uitwerksel
llebben op de· geldigheicl van het arrest
van veroorcleeling; ~lat het micldel, zelfs
gegroncl, de verbreking ·van het bestreden
arrest niet zou kunnen medebrengen ;
Dat het middel dus .van belang ontbloot
is en derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, schending van
ai·tikelen 1, 2 en 3 van de besluitwet van
26 :M:ei 1944 betreffende de bevoegclheicl en
cle rechtspleging inzake miscladen en
wanbeclrijven tegen de veiligheicl van den
Staat, en artikelen 1, 2 en 3 van cle besluitwet van 18 September 1944 betreffende de herneming van de werkzaamheicl
door de militaire reclltsmachten, en artikel 1 van llet ministerieel besluit van
19 September 1944 betreffende den datum
waarop sommige militaire rechtsmachten
hun werkzaamheid zullen hernemen, doordat de onderzoeksrechter, na clen 22 September 1944, - datum waarop de Krijgsraad te Gent zijn werkzaamheden heeft
hernomen, - en tot op den datum van
zijn bevel van outlasting nog maatregelen
van instructie heeft uitgevoercl,_.clie tot
de beoorcleeling der zaak door dl"'n krijgsraacl en het krijgshof hebben gediend :
Overwegencle clat, luidens artikel 1,
alinea 3, van de besluitwet van 18 Sep-

I o De onregelmat'ighellen vwn cle reahts-

plegin{! bet1·ejJencle cle voorloopige heahtenis hebben {feen ttitwerksel op cle gel-

(1) Sic verbr., 14 Februari 1944 (Bull. en
1944, I, 207) en de nota 1.
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tember 1944, de zaken die gei:nstrneerd
zijn (door de gewone rechtsmacht) v66r
den krijgsa ncliteur moeten teruggezonclen
worden, na bevelschrift of arrest waarbij zij nit handen worden gegeven;
Dat daarnit volgt clat, tot dit bevelschrift of arrest, de gewone rechter bevoegcl blijft om claden van onclerzoek te
verrichten;
·
Dat het middel clus gronclslag mist in
rechte ·
Over' het clerde miclclel, schencling cler
rechten der verdediging, cloordat v66r het
krijgshof gebrnik wercl gemaakt van niet
gei:nventorieercle stukken, waarvan de
waarde clus niet door aanlegger nagegaan
wercl :
Overwegencle clat becloelcle stukken (on<ler meer een propagandablacl) in den bundel bernsten, en dat in het proces-verbaal
der openbare terechtzitting del. 3-0 April
1945 vermelcl wordt dat zij,- zoncler opmerkingen van de verdachten en van hun
verdedigers, op bevel van het hof bij den
bundel wer.den gevoegd en onmiddellijk
a1m de verdedigers medegedeeld ;
Dat het middel dus grondslag mist in
feite;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Aangaande de burgerlijke actie :
Wat betreft de burgerlijke partijen Notebaert en Vanderswalm :
Over het eenig middel, schending van
artikel 97 der Gronclwet. doordat het bestreden arrest de besluiten van aanlegger
niet beantwoord heeft, en meer bepaald
wat betreft_ de toepassing van artikel 42
van de Conventie van Den Haag door aanlegger uitclrukkelijk in zi:in besluiten ingeroepen :
Overwegencle clat het miclclel betreffencle
de burgerlijke vordering, zooals het gesteld is, niet duiclelijk aanwijst op welke
bepaalcle redeneering der conclusies het
arrest niet zou geantwoorcl hebben ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Wat de burgerlijke partij, Belgischen
Staat, betreft :
Overwegende dat geen enkel middel
werd ingeroepen en clat het Hof -er van
ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
23 Mei 1945. - 2e kamer. - V001'Z-itter,
H. Hodiim, voorzitter. - Verslagyeve1·,
H. Wouters. - GeUjlcluidencle conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.
-
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KAMER.

23 'Mei 1945.
I

Bl<JLASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMS'l'liJN. - AFTREKBARE BEDRIJFSUlTGAVEN. - BINDENDE BEOORDEELING VAN DEN
REOHTER DIE TEN GRONDE VONNIST.
De rechter, die ten gro1ide vonnist, 1Jeoonleelt op binclencle wijze, volgens cle
hem ovcruelegcle clcmenten, of bepaalcle
~tityaven werclen geclaan om cle ·inlcomsten te ve·rlcrijgen of te behouclen en of
zij clicn1JOlgens, tot vestiging van cle beclrijfslJClast-ing, mouen wo·rclen afgetroklcen van deze inkomsten (1). (Samen-

geschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, koninklijk besluit van 12 September 1936, art. 26.)
(N. V. «FONCIERE ET MOBILIERE ANVERSOISE
T. BEHEER VAN FINANOIEN.)

JJ,

ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest, op 10 Juni
1942 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over het eenig micldel van verbreking,_ ,
gegrond op de schending cler artikelen 97
der Grondwet, 25, .§ 1, no 1, 26 cler wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl door koninklijk besluit
van 12 September 1936, 1320, 1322 en 1323
van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende clat aanlegster aanvoert
eenerzijcls clat het bestreden arrest, terwijl
het vaststelt dat nit de overeenkomst van
11 October 1932, gesloten tusschen de
maatschappij « Union financiere et terrienne )) (in 't kort : U. F. E. T.) en de
naamlooze maatschappij << Saint-Nicolas
Extension)) - waardoor eischeres in verbreking, als rechthebbende van deze laatste vennootschap, zich ook als verbonden
acht - voortvloeide dat de betwiste bedragen, welke eischeres in verbreking beweert bedrijfsuitgaveh nit te maken, de
vergelding zijn van de medewerking van
U. F. E. T. tot de stichting en het. beheervan de N. V. « Saint-Nicolas Extension))
niettemin aan de bedoelde beclragen het
karakter van bedrijfsnitgaven ontkent,.
en alzoo op tegenstrijdige beweegredenen
berust; anderzijds dat, om te beslissen
clat de betwiste bedragen geeh bedrijfsnitgaven uitmaken, het arrest beweegredenen inroept die ofwel niet afdoencle zijn
ofwel de bewijskracht schenden die U:a~
de overeenkomste.n tusschen partijen gesloten en aan de beslniten van partijen
verschnlcligcl is :
Overwegencle dat het bestreden arrest
geenszins verklaart dat de stortingen,
door eischeres aan de vennootschap·
(1) Sic verbr., 3() September 1940 (Bull. en
PAsrc., 1940, I, 233) en de nota.

-160U. F. E. T. uitgekeerd, gedaan geweest
zijn ter vergelding van de medewerking
van deze vennootschap tot de stichting en
het beheer van de N. V. « Saint-Nicolas
Extension ll, maar enkel bedoelt dat zulks
beweercl wordt door eischeres ; dat het arrest aanstonds deze bewering weerlegt;
clat het midclel, in zooverre het aan het
arrest verwijt een tegenstrijdigheid te
hebben begaan, feitelijken grond mist;
Overwegencle dat, om te beslissen dat de
bewuste bedragen niet als bedrijfsuitgaven knnnen beschonwd worden en dat ze
derhalve terecht onder de belastbare inkomsten begrepen worden, het arrest twee
redenen inroept : het verklaart ten eerste
dat, noch nit den inhond der bewnste
overeenkomst van 11 October 1932. noch
nit den door vertoogster verstrekten nitleg, noch nit het bestnnrlijk onderzoek is
gebleken datU. F. E. T. cliensten zou hebben bewezen waarvan de vergelding eene
uitgave- geclaan gednrende den belastbaren tijcl, - zon nitmaken, om de bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden;
het arrest voegt er vervolgens bij dat de
elementen der zaak aantoonen clat de
overeenkomst waarvan aanlegster gew>~.g
maakt in werkelijkheid ten cloel had cle
onrechtstreeksche nitkeering van winsten
aan cle aandeelhouclers onder clen schijn
van het kwijten van beclrijfslasten te verdniken, en vinclt het bewijs claarvan in
het feit clat voor het jaar 1933, aan de beheerclers cler vennootschap « Saint-Nicolas
Extension ll 142.000 frank aan emolumenten
toegekend wercl, clan wanneer de aangegeven winsten slechts 57.126 frank beclroegen en de emolnmenten op 20 t. h. van
de winsten moesten berekend worden ;
Overwegende clat het bestreden arrest
aldns vaststelt eenerzijds dat de stelling
van aanlegster volgens welke cle bewnste
bedragen als beclrijfslasten clienden beschonwd niet bewezen was, en anderzijds
dat, in den geest van dezen die het bewnst
contract gesloten hebben, znlke bedragen
werkelijk winsten zijn, welke, door hnnne
uitkeeripg aan U. F. E. T., aan den fiscns
moesten verborgen blijven;
Overwegende dat, tevergeefs, · aanlegster
opwerpt clat de feiten aangehaald door
het arrest dagteekenen van het dienstjaar 1932, wanneer zij slechts gesticht
werd op 15 Jnli 1935; dat het inderdaad
hier gaat over de nitvoering van een overeenkomst die, op 11 October 1932, tnsschen
U. F. E. T. en« Saint-Nicolas Extension ll
gesloten werd en die aan het clienstjaar
onderhevig; is ; dat aanlegster ten andere
erkent dat zij zich in de rechten en verplichtingen van << Saint-Nicolas Extension ll bevindt;
Overwegende dat nit de hierboven geclane vaststellingen het arrest heeft kunnen beslniten, zonder de wetsbepalingen in
l1et middel aangehaald te schenclen, dat

de sommep aan U. F. E. T. nitgekeerd
niet clienclen afgetrokken te worden van
de bedrijfilinkomsten krachtens artikel 2G
cler samengeschakelcle wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, maar dat ze bij
toepassing van artikel 25 dezer wetten
belastbaar waren; dat zijn beoordeeling
tlienaangaande bindend is ;
Overwegende dat• eischeres verzuimd
heeft te bepalen waardoor het arrest de
bewijskracht van de overeenkomsten en
van de conclnsies zon geschonclen hebben;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worclen;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt · de aanlegster
tot cle kosten.
23 Mei 1945. ---:-- 2° kamer. - Vo01'Zitte·r,
H. Hodi.im, voorzitter. - Verslaggever,
H. Fontaine . ...,-- GeUjlcl1tidende concl1tsie,
H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat generaal.
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23 Mei 1945.

I~EGER. l\'IILITAlRE RECH'l'SPLEGTI'W.
JHII.ITAIR GERECHTSHOF VONNISSEND ALS
RECHTSMACHT VAN HOOGER BEROEI'. - ARRESTEN NIET VATBAAR VOOR VERZET.
2° VOOH.ZIENING IN VEHBREKING.
- STRAFZAKEN. - ARREST VAN RET MILlTAIH GERECHTSHm• GEWEZEN IN AFWEZIGHEID
VAN DEN VEROORDEELDE. - VOORZlENING VAN
DEN VEROORDEELDE MEER DAN DRIE DAGEN NA
DE BETEEKENING VAN RET ARREST. - VOORZIENING TE LAAT INGEDIEND.

.l

0

1 o De nn·esten vnn het mi./.itai1· gerechtshof, vonn·issend als 1·echtsmncht van
hoo,qer bemep, zijn niet vntbnn1· voor
verzet (1).
2° Is te lnat inged·iend en is rle1·halve onontvnnlcelij 1c fle voorzien·ing van flen
vm·oordeelae tegen een in zijn afwez·irtheifl door het militftil' gerechtshot rtewezen n·l"rest, ·inflien e·r mee1· flnn flric
v'l'ije rlagen zijn verst1·elcen sedert fle beteelcen·ing vnn dit arrest. (Beslnitwet

van 19 October 1944, art. 2.)
(PUPPYNCK.)
ARREST.
Gelet op

de

bestreden

arresten -op

13 Maart en 17 April 1945 gewezen door

llet Militair
Gent;

Gerechtshof

zetelende

te

(1) Zie nochtans verbr., 9 Augustus 1945
(i.n/nt, blz. 194), dat er anders over beslist
wanneer het vonnis waartegen hooger beroep
eveneens werd gewezen bij verstek, wat ni'et
het geval was in de onderhavige zaak.

!
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I. Aangaande de voorziening gericht tegen het arrest dd. 17 April 1945 :
Over het eerste middel, schending van
het koninklijk besluit del. 16 November
1918 cHtt « het koninklijk besluit van
27 Januari 1916 heeft ingetrokken dat in
zijn artikel 3 beveelt dat het militair g·erechtshof recht doet op stukken >> :
Overwegende dat het middel het koninklijk besluit del. 27 J anuari 1916, dat
het vermogen om hooger beroep in te stellen tegen vonnissen van de krijgsraden te
velde beperkte en dat werd ingetrokken
door een koninklijk besluit del. 16 November 1918, verwart met de besluitwet del.
27 Januari 1916 tot regeling van de rechtspleging van hooger beroep tegen door de
krijsraden gewezen vonnissen; dat deze
laatste besluitwet, waarvan artikel 2
alleen gewijzigd werd, achtereenvolgens
door de besluitwet del. 20 April 1917 en
door cle wet van 6 December 1938, nog altijd in werking is;
Overwegende dat uit artikel 3 van gezegde besluitwet. blijkt dat, wanneer het
militair gerechtshof vonnist als rechtsmacht van hooger beroep, <le verschijning
v66r het hof, voor den betichte, geen
recht is, en dat, zelfs wanneer de betichte
niet verschenen is en in zijn uitlegging
niet gehoord werd;· het arrest niettemin
beschouwd wordt als op tegenspraak gewezen en dat het dus voor geen verzet
vatbaar is;
Overwegencle dat deze regel niet gewijzigd werd door de besluitwet cld. 26 Mei
1944 betreffende de bevoegdheid en de
Techtspleging inzake misdaden en :w:anbedrijven tegen de veiligheid .van clen
Staat; clat de arresten bij verstek bedoeld door artike1 9 van die besluitwet,
deze zijn van het militair gerechtshof uitspraak cloende in eersten en laatsten aanleg en waarop de bepalingen van de wet
del. 25 Juni 1921, betreffende de rechtspleging bij verstek v66r de militaire rechtsmacht, van toepassing zijn;
Overwegende clat het arrest del.
13 :Maart 1945, waartegen de aanleg·ger
verzet heeft geclaan, door het militair gerechtshof in graad van hooger beroep
werd gewezen;
'
Dat het bestreclen arrest. door het verzet van den aanlegger niet ontvankelijk
te verklaren alhoewel deze v66r het militair gerechtshof niet was verschenen,
.zich naar cle wet heeft gedragen;
Overwegende, wat de andere vijf midclelen betreft, clat de aanlegger nagelaten
heeft te bepalen tegen hetwelk van de
twee bestreden arresten ze gericht zijn;
dat evenwel uit hun tekst blijkt dat ze
vreemd zijn aan het arrest del. 17 April
1945 en slechts het arrest del. 13 Maart
1945 kunnen betreffen ;
En overwegende dat de bestreclen beslis:Sing werd geveld op een rechtspleging
VERBR., 1945. - 9

waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefcl en dat de beslissing wettelijk is;
II. Wat de voorziening betreft gerieht
tegen het arrest del. 13 Maart 1945 :
Overwegende dat het bestreden arrest,
in de hierboven aangeduide omstandigheden gewezen in de afwezigheid van den
aanlegger, a an deze op 26 Maart 1945 beteekend werd; · dat de voorziening tegen
clat arrest op 21 April ingediend te laat
werd ingecliend en, bijgevolg, niet ontvankelijk is (besluitwet del. 19 October
1944, a1:t. 2) ;
~ Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
23 Mei 1945. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Hodiim, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Wouters. - Gelijlchddende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN. - ARTIKEL 1384, ALINEA 1, VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK. - TOEPASSEqJK OP DEN BEWAKER VAN 0~1 HET EVEN WELKE LEVENLOOZE
EN MET EEN GEBREK BEZWAARDE ZAAK, UITGEZONDERD DE GEBOUWEN DIE DREIGEN IN Uc
STORTEN. ·
A·rtikel 1384, alinea 1, van het B1wge1·lijlr,
11Tetboek, wctarbij de bewalcer van een
1-evenlooze en met een gebrek bezwaarde
znalc verantwoo1·delijlc wbnlt gestelcl
voo1· de schctde veroorzaakt doo1· het
feit van die zaak, maalct geen onderscheid tnsschen merende, om·oe1·encle of
on1·oe1·encl gemaalcte zalcen, ·uitgezonclercl de gebo1twen voorzien bij a1'Ukel 1386 van hetzel_tcle Wetboelc (1).

(PROVINCIE BRABANT, T. LINART.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 12 Juni
1943 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikel 1384, alinea 1, van artikelen 518
en 520 van het Burgerlijk W etboek, bijge- volg schending van artikelen 1315, 1351,
1352, 1370, 1382, 1383, 1386, en van artikel97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, om de aanlegster te veroordeelen,
beslist dat artikel 1384, alinea 1, toepas(1) Zie nota onderaan dit arrest in Bull. en
PAsrc., 1J)45, I, 172; zi:e ook verbr., 25 Maart
1943 (An·. Ye1·b1·., 1943, biz. 68; Bull. en PAsrc.,
1943, I, 110).

-162selijk is o]J de boomen, onroerende zaken,
omclat de boom, eigenclom zijncle van de
aanlegster, cleze laa tste den boom als een
roerende zaak onder haar bewaking
heeft, en clit zoncler clat client nagegaan
of is bewezen clat een font wercl begaan
door den eigenaar, bewaker van den boom,
daar de eigenaar verantwoordelijk is
krachtens het enkel vermoeden afgeleicl
uit een zelfs onzichtbaar gebrek waardoor
de boom zou aangetast zijn, clan wanneer
behalve de uitzondering aangenomen bij
artikel 1386 van het Burgerlijk W etboek
voor den eigenaar vm1 een gebouw, er
geen verantwoordelijkheid bestaat voor
de schade veroorzaakt door een onroeTencle zaak zonder dat een font zou bewezen zijn in hoofde van hem clie men
verantwoordelijk wil stellen :
Overwegende dat artikel 1384, alinea 1,
van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de
bewaker van een levenlooze en met een
gebrek bezwaarcle zaak verantwoordelijk
wordt gestelcl voor de schacle door het feit
van · die zaak veroorzaakt, geen onclerscheid maakt tusschen roerende, onroerencle of onroerencl gemaakte zaken, voor
zoover bet niet gaat over een gebouw
waarvan de instorting, oorzaak van de
scllade, en voortvloeiende nit een verzuim
in llet onderhoucl of nit een gebrek in den
bouw, inzonclerlleicl voorzien is bij artikel 1386;
Overwege:o.de dat, anderzijds, daar het
bestreclen arrest vaststelt dat de aanlegster den boom, waarover het gaat, onder
haar ·bewaking had, en dat een innerlijk
gebrek van clien boom de beslissende oorzaak is geweest van llet door cle verweerster geleden nacleel, daaruit, ten laste van
cle aanlegster, een vermoeclen van font
afleidt . waarvan zij zich, in alle geval, niet kon ontlasten tenzij door het bewijs dat de val van gezegclen boom was
voorgekomen door een toeval, een overmacht, of door het feit van een dercle;
Dat het clus ganscll zonder belang voorkomt dat het gebrek ziclltbaar of verborgen was, door de aanlegster gekend of niet
gekend was ;
·
·
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
Over het tweede micldel, schending van
artikel 99 van het keizerlijk decreet clcl.
16 December 1811 betreffencle het behoud
van de beplantingen der wegen, van ltet
koninklijk besluit del. 13 M:aart 1821 het
decreet del. 16 December 1811 toepassende
op de provinciewegen, scllencling van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, zoncler meer, verklaart
dat die wetsbepalingen de aanlegster van
lmar verantwoorclelijkheid niet ontlasten,
dan wanneer ze de aanlegster niet toelaten den boom, W<tarover het gaat, te vellen of althans cloordat het arrest, zooals
het clienaangaande_ gemotiveerd is, · het
bof van verbreking niet toelaat na te

gaan · of het arrest al dan niet rekening
heeft gehouden met cle hierboven aangeduide wetsbepalingen welke door aanlegster in besluiten waren ingeroepen;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
van de rechtspleging blijkt dat de aanlegster zon beweerd hebben, of zou aangeboden hebben te bewijzen, dat zij de bevoegde overheid de toelating zou gevraagd
hebben om den boom te vellen, waarvan
de val het nadeel aan de verweerster veroorzaakt heeft, en clat haar die toelating
zou geweigercl geweest zijn;
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
:o.iet kan aangenomen worden ;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende clat het bestreden arrest,
- door te verklaren dat de hiervoren aangecluide wetsbepalingen de aanlegster
geenszins ontlastten van de bij artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
vVetboek voorziene verantwoordelijkheid,
- met de conclusie op clat punt door de
aanlegster genomen rekening heeft gebouden, en die conclusie heeft verworl_Jen;
Dat het micldel in zijn tweecle onderdeel
in feite niet opgaat;
Om cUe· redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot een vergoecling van
150 frank jegens de verweerder.
24 Mei 1945. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Lambinet. Gelijlcliticlencle concl7tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat generaal.
- Pleite1·s, HH. De Wincle en Simont.
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VOORZIENING IN VFJRBREKING.
BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN · MEN ZICH I~AN
VOORZIEN. BEVELSCHRIFT VAN DEN VOORZI'l'TER VAN DEN KRIJGSRAAD. HE'l'WELK
EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDS'l'ELLING VERWERPT. BEVELSCHRIFT IN LAATS'l'EN AANLEG. GEEN VOORZIENING.

Alhoe-uJel gewezen in lacttsten fUtnleg, is
tegen het be-veltsch1"ift vnn flen V001'Z'itter vnn den k-l"ijgsntacl, hetwelk een
verzoelc tot invrijheiclstelUng ve1·werpt.
r1een vo01·z·iening moyelijlc. (Besluitwet

van 19 October 1944, art. 1.)
(S'l'AELEN.)
ARREST.

Gelet op yet bestreclen bevelschrift door
den Heer v9orzitter van den Krijgsraad- te
Brussel, op 20 April 1945 in laatsten aanleg gewezen, dat gezegd heeft dat er geen
aanleiding bestond tot het bevelen van de

_I
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voorloopige ilivrijheidstelling van den
aanlegger ;
Over Lle ontvankelijkheid :
Overwegende clat de besluitwet del.
8 .Juni 1940, geclurende den tijd van oorlog, de door de « militaire rechtsmacht ll
verleende arresten en vonnissen aan alle
voorz;iening in verbreking heeft onttrokken;
Overwegende dat de algemeene draagwijdte van de bewoorclingen van die bepaling en de redenen die de bepaling hebben ingegeven cleze toepasselijk maken op
de. bevelschriften van de voorzitters der
krijgsraden;
Overwegende dat, zoo, krachtens artikel 1 van de besluitwet dd. 19 October.
1944, cle voorziening in verbreking tegen
de arresten van het militair gerechtshof
in beperkende bewoorclingen opnieuw werd
ingevoerd, geen enkele wetsbepaling die
voorziening terug mogelijk gemaakt heeft
tegen de andere door de militaire rechtsmacht in laatsten aanleg gewezen beslissingen;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
28 Mei 1945. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Hodiim, voorzitter. - Ven;laggeve1·,
H. Wouters. - Gelijlcl~tidende conclusie.,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat generaal.
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1° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUI'f VAN 27 JUNI 1942. ~ BEPALING
WELKE VOOR
HOUDEN.

TIJDELIJK GELDIG WORDT

GE-

2° PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 19 JUNI 1942. NIETuiTDEELING VAN VARKENSVLEESCH.- 0MSTANDIGHEID DIE ZONDER UITWERKING IS OP DE
TOEPASSELIJKHEID VAN HET BESLUlT OP llET
VOORHANDEN HEBilEN VAN VARKENS.

1° Het besltt'it van 27 Juni 1942 betreffende
de bevoo1·nuling van het land is, 1uw1·
luhl van wrtilcel 3 vnn de besl~titwet
vnn 5 Mei 1944, vooT tijdelijlc geldig gellmtden te Telcenen van den dag zijne·r
·inwe1·lc·ing stelling.
2° Het besluit .van 19 Jmti 1942 tot beteur!el-ing van de sluilcslacht-ingen en van
den onwettigen handel in vleesch, st1·att
de onwettelijke daden, van het voo·rhnnllen hebben van va1'1cens zonde1· clnt ve?'eischt wonlt dat het vnrlcensvleesch het
voo1·werp zou geweest z·ijn vnn een uitdeeling.

(LABAYE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 3 Mei
1944 gewezen door het Hof van beroep te

Brussel;
Over het- eerste middel, afgeleid hieruit dat het arrest het beroep niet ontvankelijk verklaai-t, dan wanneer de secretarissen-generaal noch de strafrechtspleging, noch de rechterlijke inrichting,
noch de grondwettelijke rechten hebben
willen wijzigen of veranderen, en slechts
maatregelen hebben genomen om de bevoorrading van de bevolking tijdelijk te
verzekeren :
Overwegende dat de aanlegger staande
houdt dat het besluit van de secretarissen-generaal van 27 Juni 1942 onwettelijk
is, voor zoover het het recht om hooger
beroep in te stellen afschaft ;
Overwegende dat het gezegcl besluit op
het oogenblik waarop de bestreden beslissing werd geveld, voor wettig gehouden
werd, daar het niet buiten het kader viel
van de wet van 7 September 1939, krachtens welke het werd voorgeschreven ;
Dat het besluit van 27 Jnni 1942, krachtens artikel 3 van de besluitwet vaii
5 Mei 1944, voor tijdelijk geldig gehouden is;
Dat het micldel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, hieruit afgeleirl
dat noch het varkensvleesch, noch het
schapenvleesch ooit het voorwerp zijn geweest van een uitdeeling of een verdeeling
door de bevoegde organismen, en dat dus
de reglementeering van de slachting en
van het voorhanderr hebben van deze
waren buiten de bijzondere en beperkte
machten viel van de secretarissen-generaal :
Overwegende rlat het besluit van
19 Juni 1942 de onwettelijke dadel'l van
het voorhanden hebben van varkens
straft, zonder clat vereischt wordt clat
het varkensvleesch het voorwerp van een
uitdeeling zou geweest zijn;
Dat het micldel ch1s in rechte niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt den aanlegger
tot de kosten.
28 Mei 1945. - 2• kamer. - VooTzitte1·,
H. Hodiim, voorzitter. - Verslng,qever,
H. De Wilde. - Gelijlclu·idencle conclusie,
H. -Colard, advocaat generaal.

ze KAMER.
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28 Mei 1945.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN VONNIB VAN DEN KINDERRECHTER HE'fWELK EEN
~IINDERJARIGE VEROORDEELT TOT SCIIADELOOS-

-

164 --

STELLING. AFSTAND VAN IlE VOORZIENING
DOOR DEN VADER. VASTSTELLING.

I)e valle·r, wettelijlce behee;·ller lle·r goelleren vctn zijn m·i·nlle·rjarig lcinll, ·is bevoegll om, in naam van llit kinll, ats~anll te lloen van lle voorziening .Qencht teoen een vonnis van clen lc·incle;·rechter, hetwellc llen minlle;·jar·ige ve;·oonleelt tot sdhculeloosstelUno (1).

\'AN RET ARREST. KE-111 GRONDSLAG;

2°

MIDDELEN TO'l' VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. NIEUW MIDDEL. lVIIDDEL GERICRT 'I'EGEN EEN DOOR. DEN RECHTER VAN AMBTSWEGE INGER.OEPEN .REDEN. 'J'USSCHENAR.REST DA'l' DOET BLIJKEN VAN RET
INZICRT VAN DEN RECRTER DIE R.EDEN TE
DOEN GELDEN. J\IIIDDEL NIET AANGEVOERD
VOOR. DEN RECRTER DIE TEN GRONDE VONNIST.
0NONTVANKELIJKREID.

So

REDENEN VAN· DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. RECRTER NIET GEROUDEN AL DE VOORGEBRACRTE BEWI,JSGRONDEN TE BEANTWOORDEK.

4°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. ~
J\II!DDEL AANGEVOERD IN DE CONCLUSIES MET
RET OOG OP EEN EVENTUALITEIT WELKE ZlOR
NIET HEEF'l' VOORGEDAAN. J\IIIDDEL DAT NIET
MOE'l' WORDEN BEANTWOORD.

(SAMRAY.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen vonnis op 5 Januari.1944 gewezen door clen Kinclerrechtbank te Marche-en-Famenne;
Gelet op cle voorziening tegen die beschikking op 1S J anuari 1944 ingestelcl
cloor Mr cle Halleux, pleitbezorger, in
naam van clen aanlegger;
Overwegencle clat, bij akte op 20 Juli
1944 op de griffie van de Rechtbank van
eersten aanleg te Marche-en-Famenne ontvangen, cle genaamcle JVIr cle Halleux, aclvocaat, pleitbezorger, waarnemende voor
clen heer Armand Samray, hanclelencle zoowel persoonlijk in hoeclanigheicl van burgerlijk verantwoorclelijke als voor en in
naam van zijn minclerjarig kind, Jose
Samray, verklaarcl heeft voor en in naam
van zijn lastgever, afstand te cloen van
de voorziening in verbreking op de griffie
op 1S Januari 1944 ontvangen;
Gelet op de vo1macht del. 4 Juli 1944
waarbij Armand Samray aan Mr cle Hal:
leux volmacht heeft gegeven om voor en
in zijn naam op cle griffie van de Rechtbank van eersten aan1eg te Marehe-enFamenne te verk1aren clat hij afstand
cleed van zijn voorziening welke hij ingecliend hacl in zijn hoedanigheicl van burgerlijk verantwoordelijke partij en van
wettelijk vertegenwoorcliger van zijn niinclerj arig kind ;
Om die redenen,. het Hof decreteert den
afstancl; veroorcleelt den aanlegger tot de
kosten.
28 Niei 1945. - 2° kamer. - Voo;·zitte;H. Hocliim, voorzitter. - Verslaggeve;-;
H. Vitry. Gelijlcluidencle conclusie,
H. Colard, aclvocaat generaal.

J\'IIDDEL MIST FEITELI,T-

1° In burgerlij lee zalcen mist feitelijken
gronclslag het millclel hie·rotJ gesteund
dctt het hooger bemep ten onrechte wenl
ontvanlcelijk verklacwd dan wannee;·
cUt ·milldel niet we;·cl c:angevoerd v66r
clen ten gr·oncle oonleelenclen ;·echter en
het ·niet blijlct ttit de vaststell-ilngen vwn
het MTest clat het hooger beroep niet
on tvnnlcel'ij k ZOlt, geweest z·ijn (2).
2° JJ1ctg niet v66;· het hof. van verb;·eking
worden ingeroepen een miclcle/. dctt
m:eemd is aan cle openba,_re o;·de, rlat
ntet wenl cuvngevoenl v6M clen ten
g·~·oncl~ oorcleelenclen 1·echter en dat gencht tS tegen een clam· clien ;·echte;· vnn
ambtswege ingeroepen reclen wannee'r
de parUjen gewaa;·schttwd w~rclen, lloor
ee_n tttsschenan·est, van het inzicht van
clwn rechter cUe 1·eclen te cloen gelden (S).
so De ve'rpUchting de vonnissen met ;·eclenen te omkleeflen b;·engt n'iet met zich
clat ~~l cle door cle pcwtijen aangevoenle
bewtJSg-ronclen moeten wo;·den beantwoonl (4).
4° pe rechte'l' is er niet toe geho'!ulen een
mtddel te bewntwoorclen dat in cle conclttsies wonlt voo1·gesteld met het oog
op een eventttal'iteU wellce zich n'iet
heeft voorgeclaan (5).

(2) Sic verbr:, 18 Februari 1943 (Bull. enl
1943, I, 67) en de notas 1 en 2 · 21 Oc, tober 1943 (ibid. 1944, I, 15) en de nota~ 1 en 2
1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
biz. 16; vergelijk verbr., 3 October 1941 ('ibid.:
BURGERLI,JKE ZAKEN. lVIIDDEL RIEROP
1941, I, 365).
GESTEUND DAT RET ROOGER BEROEP NIET ONT(3) Arg. verbr., 15 J anual'i 1931 (Bull. t)n
VANKELIJK WAS. J\IIIDDEL NIET AANGEVOERD
PASIC., 1931, I, 40).
VOOR DEN RECHTER DIE 'fEN GRONDE VONNIST.
(4) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer
0NONTVANKELI.TKREID VAN RET ROOGER
verbr., :¥1 December 1943 (Arr. Verb1·.; 1944,
REROEP BLIJKT NIET UIT DE VASTSTELLINIJEN
biz. 58; I Bull. en PASIC., 1944, I, 121 en de
nota 2).
(1) Zie de l(Ota onderaan dit arrest in Bull.
(5) Zie verbr., 3 April !944 (Bull. en PASIC.,
en PASIC;, 1945, I, 174.
1944, I, 288).
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165(MULLER, T. LEBEAU.)
ARREST,

Gelet op de bestreden arresten op
31 Maart 1942 en 7 J uli 1942 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Eerste middel tot verbreking, schending
van artikelen 1., 1.6 (gewijzigd door artikel 5 van het koninklijk besluit nr 65 dd.
13 Januari 1.936), 1.7, 21, 23, 25, 33 en 36
van de wet del. 25 Maart 1876 de eerste
titel bevattende van het voorafgaande
boek van het Wetboek van Burgerlijke
Reclltspleging, van artikelen 1167, 1.382,
1444 (gewijzigcl door de wet van 12 Juli
1931) en 1445 van het Burgerlijk Wetboek,
872 van het Wetboek van Burgerlijke
Hechtspleging en van artikel97 der Grandwet, doordat llet arrest del. 31 Maart 1942
het hooger beroep van den verweerder
ontvankelijk heeft verklaard, dan wanneer de eischen, welke voor schatting vatbaar waren en door den verweerder tegen ieder van de twee aanleggers werden
ingediend, op verschillende titels jegens
ieder van hun steunden, - te weten de
onderscheiclen ongeoorloofde daad die door
ieder van hun persoonlijk voltrokken werd
en die de wet vermoedt door het feit van de
ontstentenis van uitvoering of van het begin van uitvoering van het vonnis van de
scheiding der goederen binnen de dertig
dagen van dat vonnis - en dat, bijgevolg, daar de waarde. van die eischen,
wat den aanleg betreft, afzonderlijk
moest geschat worden jegens ieder van
de aanleggers, het hooger beroep volgens
de wet niet ontvankelijk was bij gebrek
aan scliatting, bij ontstentenis van een
onderscheideii schatting van het geding
jegens ieder van de aanleggers hetzij in
het inleidend exploot van aanleg hetzij in
de besluiten door de partijen in eersten
aanleg genomen; in ondergeschikte orde,
in de veronderstelling dat diezelfde eischen zouden steunen op de schuldvorderingen die de verwee:r;der beweert te bezitten tegen de aanleggers «nit hoofde van
geldleening en van verkrijging van onroerende goederen >>, doordat het arrest
del. 31 Maart 1942 het hooger beroep van
den verweerder ontvankelijk verklaard
heeft dan wanneer de akten van rechtspleging van eersten aanleg evenals van
hooger beroep niet toelaten te onderscheiden, en het arrest niet toelaat te bepalen,
of die schuldvorderingen uit eenzelfde
contract ontstonden dat met ·de twee aanleggers tegelijkertijd werd gesloten of,
integendeel, ontstonden hetzij nit achtereenvolgende contracten die elk met de
twee aanleggers tegelijkertijcl werden gesloten, hetzij uit onderscheiden contracten clie met ieder der aanleggers afzonderlijk werden gesloten, zoodat het bestreden
nrrest het hof van verbreking in de on-

' mogelijkheid stelt te bepalen of de betwiste eischen jegens iecler van de aanleggers op eenzelfden titel steunden of, integendeel, hetzij op titels die aan de aanleggers gemeen zijn doch veelvoudig en
verschillencl, hetzij op titels die onderscheiden zijn jegens iecler van de aanleggers, en bijgevolg te oordeelen of de globale schatting van het geding, jegens de
twee aanleggers gemeeilschappelijk ge' claan, het vonnis wettelijk voor hooger
beroep vatbaar maakte, en doorclat het
bestreden arrest, door het hof van verbreking aldus in de onmogelijkheid te
stellen de wettelijkheid van zijn beslissing
na te gaan betreffende de ontvankelijkheicl van het hooger beroep, niet overeenkomstig artikel 97 der Grondwet gemotiveerd is;
Overwegende dat nit het bestreden ar- •
rest niet blijkt dat het :hooger beroep niet
ontvankelijk zou geweest zijn;
Dat het middel niet beweert dat het ar"
rest, niettegenstaande de vorderingen van
de partijen, onvoldoend zou gemotiveerd
zijn om clienaangaande geen vaststelling
te hebben gedaan;
·
'l'weede middel tot verbreking, schending van artikelen 1317, 1319, 1320 en 1327
van het Burgerlijk Wetboek, 1101 en 1134
van het Burgerlijk Wetboek, en 61, 77 (gewijzigd door art. 22 van het besluit ur 300
del. 30 Maart 1936), 343, 356 en 470 (gewijzigd door art. 22 van het besluit nr 300
del. 30 Maart 1936) van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtspleging, 1167, 1444 (gewijzigd door de wet van 12 J'uli 1931) en
1445 van het Burgerlijk Wetboek en 872
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging, doordat de bestreden arresten del.
31 Maart 1942 en 7 Juli 1942, - om de tenuitvoerlegging van het vonnis v:an de
scheiding van goederen nietig te verklaren, tenuitvoerlegging waarvan erkend
werd dat ze door de beteekening van het
bevelschrift del. 12 November 1937 binnen
den wettelijken termijn werd aangevangen, - in schending van de bewijskracllt
van het inleidend exploot van aanleg en
van de conclusies van eersten aanleg en
van l100ger beroep van den verweerder,
alsook in schenaing van het tusschen
partijen gesloten gerechtelijk contract, de vordering van den verweerder hebben beschouwd als strekkencle tot de
nietigheid van de tenuitvoerlegging van
het vonnis van scheiding van goederen,
dan wanneer zij uitsluitend de nietigheid
vervolgde van de scheicling van goederen
wegens ontstentenis ·van tenuitvoerlegging
of van begin van tenuitvoerlegging binnen den wettelijken termijn, zonder te beweren dat de akten van tenuitvoerlegging,
binnen dien termijn verricht, nietig waren,
en van ambtswege de nietigheid hebben
uitgesproken van het- bevelschrift del.
12 November 1937, - dat als akte van

-166tenuitvoerlegging erkencl is van het vonnis
van scheicling van goederen, - wegens gebrek aan bekendmaking van een uittreksel van dit vonnis in het gemeentehuis
van cle woonplaats van c1en man, dan
wanneer clie nietigheicl, - in de onclerstelling clat ze gegroncl is, - welke geen lmrakter van openbare orcle heeft, zooals het
arrest del. 31 Maart het erkent, moet opgeworpen worden door hem clie er belang
bij heeft, en clat, in de zaak, de verweercler ze in conclusies niet hacl ingeroepen :
Overwegencle clat het arrest del. 31lVIaart
1942, hierop wijzende clat cle vorclering
strekt tot het verbod aan cle aanleggers,
in uitvoering van het vonnis van scheiding van goecleren cld. 11 October 1937,
over te gaan tot de vereffening van de gemeenschap welke tusschen hun besto11cl,
en tot hooren zeggen clat, zoo clergelijke
vereffening voltrokken wercl, cleze raclicaal
nietig zou zijn en tegen den verweercler
niet zou kunnen worden ingeroepen, het
hooger beroep tegen cle vorclering tot nietigheicl van cle scheicling van goecleren of
van de tenuitvoerlegging er van ontvankelijk verklaurt, en << clit gecluan zijncle,
ulvorens clefinitief uitspraak te cloen, de
heropening van de debutten beveelt, opclut
de partijen uitleg zouden geven over cle
kwestie van het nadeel clat de verweC'rcler
l;leweercl te onclergaan ten gevolge van het
vonnis van de scheiding van goecleren Jl ;
Overwegencle clat gezegcl arrest liet
l)lijken clat, naar de meening van clen rechter, de oplossing ·van het gecling moest gezocht worden in artikelen 872 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging
en 1445 van het Burgerlijk W etboek, eerder clan in artikel 1444 van clit wetboek,
hetwelk de verweercler als eenigen groncl
van zijn vorclering hacl aangegeven; dat
de aanleggers, niettegenstaande deze verwittiging, zich, in clen loop van cle debatten
clie de zaak voortzetten en clie het arrest
del. 7 .Tuli 1942 hebben voorafg·egaan, onthouden hebben het midclel in te roepen
clat zij tot staving van hun voorziening
nanvoeren;
Dat clit miclclel, vreemcl aan cle openbare
orcle, vermits het bij clen rechter over den
groncl niet werd voorgebracht, niet ontvankelijk is ;
Dercle miclclel tot verbreking, schending
vnn artikel 97 der Gronclwet en van artikelen 1444 en 1445 van het Burgerlijk
Wetboek en 872 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtspleging, doordat het arrest van 31 Maart 1942, en clat van 7 Juli
1942, - clat gewezen wercl in voortzetting
van de zaak, - de tenuitvoerlegging van
het vonnis van scheicling van goecleren
nietig hebben verklaarcl zoncler het micldel
te beantwoorden, cloor cleaanlegster in haar
conclusies v66r het arrest del. 31 Maart
1942 aangevoercl, en afgeleid hieruit dat cle
verweercler niet ontvankelijk was om cle

nietigheid van de scheicling wegens vertraging van cle tenuitvoerlegging in te roepen omdat hij in het vonnis berust hacl en
zijn meclewerking hacl verleencl tot cle
akten van de tenuitvoerlegging clie, naar
beweercl wercl, te laat wercl geclaan, clan
wanneer cle nietigheclen, voorzien bij artikelen 1444 en1445 van het Burgerlijk Wetboek en 872 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging slechts cle private belangen willen beschermen en in hoofcle
van cle:Zen, aan wie het toegelaten is ze in
te roepen, kunnen geclekt worden door een
zelfs stilzwijgencle verzaking van hunnentwege, verzaking clie de aanleggers in
hun conclusies inriepen en afieiclclen uit
de cloor omstancligheclen bepaalde inertie
van clen verweercler geclurencle meer clan
een jaar en nit zijn meclewerking aan lle
akten van tenuitvoerlegging die, naar b_eweercl wercl, laattijdig was :
Overwegende clat, wat het arrest del.
7 Juli 1942 betreft, vermits cle door cle aanleggers genomen conclusies geen enkel
midclel van laattijcligheid inriepen, bet
hof zich over dergelijk punt niet moest
uitspreken;
Overwegencle, aangaancle het arrest del.
31 Maart 1942, dat cle beweercle berusting,
in cle conclusies slechts vermelcl worclt als
uitleg van het, feit dat een vorclering·
door clen aanlegger te laat werd ingediend, en niet als een tweecle groncl van
niet-ontvankelijkheicl clien het hof had
moeten beantwoorden;
Overwegencle,- einclelijk, clat cle meclewerking van clen verweerder aan zekere
akten van laattijdige tennitvoerlegging in
de conclusies van de aanleggers slechts
wercl aangehaald voor het geval waarin
de verweerder, tot staving van zijn
vordering, een stuiting in cle tenuitvoerlegging van het vonnis zou inroepen;
Dat vermits clergelijke eventualiteit zich
niet heeft voorgeclaan, cle bewering waarover het gaat van belang ontbloot was,
en niet moest beantwoorcl worden ;
Dat nit clie beschouwingen volgt clat het
middel niet kan aangenomen worden ;
Om clie reclenen, het Hof verwerpt cle
voorziening; veroordeelt de aanleggers tot
cle kosten en tot een vergoecling van
150 frank jegens clen verweerder.
31 Mei 1945. - 1~ kamer. - Voon:Ute1·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Bail. - Gelijkl7ticlencle conchtsie, H. Roger Janssens cle
Bisthoven, advocaat generaal. - Pleite1·s.
HH. Marcq en Delacroix.
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VFJRNIELING VAN BUNDELS. -

STRAF-

ZAKEN. VOORZIENING DOOR RET BEHEER
\'AN l'INANCIEi'l, YERYOLGENDE PARTIJ, TEGEi'\
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-167EEN ARREST VAN VRIJSPRAAK. - AR-REST
\'ERMELDEND DAT CONCLUSIEN WERDEN NEDEHGELEGD DOOR. DE VERVOLGENDE PAHTIJ.- 00NCLUS!EN NIET OVERGENOMEN IN HE'l' ARREST.
- BESLUI'l'SCRRIFT VEHNIELD DOOR BRAND.
- 0NMOGELIJKREID NA TE GAAN OF DE BESLISSING WETTELIJK IS GEMOTIVEERD. VERBREKING. - VERWIJZING NAAR DEN PROCUREUR GENERAAL BIJ RET HOh' VAN BEROEP.
Zoo, op de voorziening inged·iend doo1· het
beheer vctn finc~ncien, vervolgende part-ij, tegen een a1Test van v1·ijsp1·aak,
bl-ijkt ~~u de vermeld·ingen van het best-reden a-?Test clnt de vervolgende pa1·Uj
conclus-ien heeft genomen v66-r den rechter ove·r den g'I'Ond en indien de tel&st
vwn cUe conclusien n·iet weTd ove·rgenomen ·in het a-1-rest en da-t het besl~~it
sclr.rift, samen met den bumdel, wenl
ve·i·rdeld dam· b?'and, ve?'bTeekt (1) het
Hot het CMTest, gelet op de onmogelijl,:heicl na te gaan of het wettelijk is rJemot-iveenl, en verwijst het de zaa-k na-wr
den p1·octweur gene·mal lJij het hof vn11
beroep (2). -

(BEREER VAN FINANCIEN, T. 'fERSAGO.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel op 5 Maart 1943
gewezen;
Overwegencle clat de bundel van de
rechtspleging vernielcl werd in den brand
waarclqor de lokalen van de griffie van het
Hof ov 3 September 1944 geteistercl werden;
Overwegende dat de voorziening de
schencling van artikel 97 der Grondwet

aanvoert;
Overwegende dat het bestreclen arrest
melding maakt van besluiten genomen
door de vervolgencle partij ;
Overwegencle dat door de vernieling van
clit besluitschrift het Hof in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of het arrest
de door de vervolgende partij voorgestelde
middelen beantwoorcl heeft en of het, clerhalve, behoorlijk gemotiveerd is;
Gelet op artikel 524 Vllzn het Wetboek
van Strafvorclering;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en clat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar
den Heer procureur generaal bij het Hof
van beroep te Brussel; legt de kosten van
(1) Zie verbr., 13 Juli 1937 (Bull. en PAsrc.,
1937, I, 224) en d'e nota 2.
(2) Zie de nota R. J. B. onderaan dit arrest
in Bull. en PAsiC., 1945, I, 177.

den aanleg in verbreking ten laste van
den Staat.
4 Juni 1945. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Hocli.lm, voorzitter. - VeTslaggeVf!T,
H. De Wilde. - Gelijlcl·nidende conclt~sie,
:H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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lVIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DEN STAAT .. - AANGIFTE AAN DEN
VIJAND. - !NLICHTINGEN VERSTREKT DOOR
DEN BEKLAAGDE AAN EEN BELG. - BEKLAAGDE
DIE WEET DAT DIE INLTCR'l'INGEN ZULLEN WORDEN MEDEGEDEELD AAN DEN VIJAND EN DIE RET
OPZET REEFT DE AANGEDUIDE PERSONEN BLOOT
'l'E STELLEN AAN OPSPORINGEN, VERVOLGINGEN
OF GES'l'RENGREDEN VANWEGE DEN VIJAND. STRAFBARE DEELNEMING.
Is st1·ajbnwr nls dacle1· ot mecleclculer van
c~angifte nc~n den vijand., hij die kennis
geett vnn zelre1·e feiten cum een Belg,
terwijl hij weet clnt cUe ·inlichtingen zullen worden nwdegedeeld awn den vija-rulen hij het opzet heett de cwngeduide
peTsonen bloat te stellen a,a,n opspo'l'ingen, ve1:vol,qingen of gest-rengheden vanwege den vijand. (Strafwetboek, art. 66

en 121bis, gewijzigd door art. 4 der besluitwet van 17'December 1942.)
(VAN TRILLO.)
NRREST.
Gelet op het bestreclen arrest door het
lVlilitair Gerechtshof zetelende te Antwerpen gewezen op 2 lVlei 1945 ;
Over het eenig micldel, schencling van
artikelen 97 cler Grondwet, 1 en 66 van
het Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest aanlegger als mededacler van ·~:oen
verklikking veroordeeld heeft zonder op
zijn besluiten te antwoorclen, daat waar
hij hield staan dat hij de becloeling, van
zijn broeder, gebruik te maken van de gegevens die hij hem verstrekte-, geenszins
gekend had en clan wanneer het medecladerschap den wil veronderstelt aan de
strafbare claad deel te nemen :
Overwegende dat, in neergelegde conclusies, aanlegger inclerdaad had voorgelegcl dat, alhoewel hij een nota aan zijn
broeder had overgemaakt, hij « formeel
ontkent de becloeling van zijn broeder gekend te hebben » ;
Overwegende clat het miclcle1 · daarop
steunt dat, hij geb:r;ek aan antwoorcl op
die conclusies, het bestreclen arrest het
meclecladerschap niet bewezen heeft, claar
het medecladerscha]) den wil en het weten
veronclerstelt aan cle strafbare daacl deel
te nemen ;
Maar overwegende clat het bestreclen ar-

c

-168rest ten eerste vaststelt clat betichte, met
de in zijn nota aangehaalde bijzonclerheclen en aantijgingen aan te halen (( het inzicht te kennen geeft ll de aangecluicle personen aan cle vervolgingen van den vijancl
bloot te stellen; en ten tweecle clat hiJ
(( geen oogenblik kan getwijfelcl hebben
aan de gevolgen die zijn memorie zou
kunnen hebben voor de in aanmerking
komencle personen; clat het clan ook (( wetens ll is clat hij gehandelcl heeft ll ;
Dat het arrest alzoo cle nooclige vaststellingen heeft geclaan, in antwoorcl op de
bewering van aanlegger, dat hij niet ((wetens en willens ll heeft gehandelcl ;
Dat het micldel clus grondslag mist in
feite;
En overwegende clat cle substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorinen werclen nageleefcl en clat de
nitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt den aanlegger tot
de kosten.
4 Juni 1945. - 26 kamer. - Vom·zitter,
H. Hocliim, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Wouters. - Gelijkl~tidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat
generaal.
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VI<JRKEJEJR. VOORRANG VAN DE VOERTUIGEN
OP RAILS. BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG
RIJDEND BUITEN HET DEEL VAN DEN OPENBAREN
WEG W AAR.OP DE SPOORLIJNEN ZIJN AANOELEOD. - " VER.PLICHTING UIT TE WIJKEN OPDAT DE DOORTOCHT VAN HET VOERTUIG OP
R.AILS NIET ZOU WORDEN BELEMMERD.

De verplichUng uit te wijlcen om voert~ti
gen op 1·ails dom· te laten, zoodra zij van
fleze~· komst verwittigcl zijn, is niet aileen van toepassing op cle weygebntilce·rs
flie ve1·keeren op het deel van den openba·ren weg waa1·op de spoorlijnen zijn aan[Jelegd; die verplichting is algemeen en
b1·engt onde1· meer mede dat fle best1tm·rlers van voe1·tttigen, flie verkee1·en bttiten clit deel, verplicht zijn de noodige
metnt1·egelen te tretfen opdett h~tn voe1·t~tig het doorrijden vetn de voert1tigen op
mils niet zott belemme1·en. (Kon. besl.

van 1 Februari 1934, art. 26, gewijzigcl
door art. 5 van het kon. besl. van 17 ;ranuari 1936.)
(VERHEYDEN, T. VERMEIR EN DE NATIONALE
MAATSCHAPPIJ DER BUURTSPOORWEGEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 14 Juli
1944 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Over het miclclel tot cassatie, schending

van artikel 97 van de Grondwet, van artik~ls 418 van het Strafwetboek, van artikels 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden . arrest
verklaart achtereenvolgens : 1 o dat (( bij
toepassing van artikel 26, 1 en 2, van het
Algemeen Reglement op het vervoer (( de
geleider van het gespan Cortvriendt woest
uitwijken · en clesnoods stilstaan zoodra
hij verwittigd was van dezer (de tram)
komst ll en 2° dat (( het ongeval enkel
te wijten is aan de onverwachte beweging van het gespan die voor gevolg ,gehacl heeft dat het paarcl en clan de uiterste
rechterkant van den wagen den vrijen
cloorgang voor de tram verspercl hebben ll, clan wanneer de heer Cortvrienclt
slechts verplicht was met zijn gespan uit
te wijken inclien hij zich er mede op de
rails bevoncl, waaruit volgt clat het bestreclen arrest twee tegenstrijdige uitleggiug·en
van het ongeval geeft en dat deze beslissing bijgevolg onvolcloencle gemotiveercl is ;
Overwegencle clat de verplichting, nit te
wijken om de voertuigen op rails, zooclra
ze aankomen, door te laten, 'lrerplichting
voorzien bij ar.tikel 26,, 2°, :van het reglement op de politie van het vervoer en het
verkeer (kon. besl. del. 17 Januari 1936,
art. 5) , niet alleen van toepassing. is op de
weggebruikers die op het cleel van den
openbaren weg verke~ren waarop de
spoorlijn is aangelegcl cloch eveneens op
cl:e andere weggebruikers, claar allen zich
z66 moeten geclragen clat ze het doon'ijden
van de voertuigen op rails niet, belemmeren;
Dat daat;uit volgt clat het feit, de voorschriften in te roepen van artikel 26, cle
bewijsvoering niet tegenspreekt van het
arrest clat gewag maakt van een onverwachte beweging van het gespan dat den
vrijen cloorgang van de tram belet heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om cUe redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt de aanlegster tot
de kosten en tot een enkele vergoeding
van 150 frank jegens de verweerders.
4 ,Juni 1945. - 26 kamer. - V001'R:-itte1\
H. Hocli:im, voorzitter. - Verslnggever,
H. Bail.
Gelijklwidende conclusie,
H. Roger .Janssens de Bisthoven, aclvocaat gene.caal. - Pleiters, HH. della
Faille cl'Huysse en Hermans.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAAR.TEGEN VOOR.ZIENING MOGELIJK IS. STRAFZAKEN. BESCHlKKING
VAN DE R.AADKAMER. BESLISSEND DAT ER. GEEN
AANLEIDING IS TOT BEVESTIGING VAN EEN BEVEL
AR.R.EST VAN DE KAMER.
TOT AANHOUDING. VAN . INBESCHULDIGINSTELLING W AAR.BI,f DIE
BESCHIKKING woRDT BEVESTIGD. VooR-
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ZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN
DIT ARREST, 0NONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijk de voon;;iening door
het openbaar rninisterie tegen een arTest
van de karner ·van inbeschuldigingstell·ing, hetwellc een beschilckinu van de
r·aaclkarner· bevestigt clie beslist dat e1'
ueen aanleiding is tot bevestiging 1Xtn
een bevel tot aanhoudinu verleend tegen
clen veTdachte (1). (Wet van 20 April

II Juni 1945.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. EJIScRER ONTSLAGEN VAN DE
RECHTSVERVOLGING.- 0NONTVANKELIJKHEJD.

Is bij geb1'elc aan bela;ng niet ontvankelij lc de vooTziening ingecliend door· een
·venlachte clie weTd ontslagen van de
rechtsver·volgvng lcr·achtens een beslissenclen gr·oncl van verschooning (2).

1874, art. 4 en 19.)

(FONDU.)

(PROOUREUR GENERAAL TE LUIK, T, JORIS
EN CONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op ue bestreuen arresten op 17 lJ~e
bruari 1!!45 gewezen door het Hof van
beroep te Luik, Kamer van inbesehuldigingstelling ;
Overwegende clat de voorzieningen eenzelfcle rechtspleging betreffen en hetzelfcle
middel inroepen, dat ze dienen samengevoegd;
Overwegencle clat ue bestteden arresten,
de beschikkingen a quo bevestigende, beslissen dat er geen aanleiding toe bestaat
het tegen iecler cler verweerclers verleend
bevel tot aanhouding te handhaven;
Overwegende, eenerzijds, dat uit artikelen 4 en 19 van de wet van 20 April1874,
alsook uit de laatste alinea van artikel 20
van die wet blijkt dat de verdachte ten
gevolge van clergelijk arrest onmiddellijk
moet in vrijheid gesteld worden ;
Overwegende, anderzijds, clat, luidens
artikel 8 van dezelfde wet, de -in vrijheid
gestelde verdachte niet terug in voorloopige hechtenis kan gesteld worden tenzij
hij verzuimd heeft bij eenige handeling
van de rechtspleging te verschijnen of tenzij nieuwe omstancligheden clezen maatregel nooclig maken ;
Overwegende dat nit die verschillende
wetsbepalingen client afgeleid clat de gevraagcle verbreking van alle uitwerksel
zou ontbloot zijn en, inzonderheid, den
rechter, naar wien de zaak zou verwezen
worden, niet zou toelaten de aanhoucling
van den verweerder te bevelen ·
Dat de voorzieningen dus v'an belang
o~~bloot en, bijgevolg, niet ontvankelijk
ZIJn;

Om die reclenen, het Hof voegt de voorzieningen samen en verwerpt ze; laat de
kosten ten laste van den Staat.
4 Juni 1945. ---: 26 kamer. - Voo·rzitter·
H. Hocliim, yoorzitter. - Ver·slaggever-:
H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijlcl·Ltirl~nde conclusie, H. Roger Janssens de
Brsthoven, advocaat generaal.
(1) Sic verb.r., 29 November 1943 (Bull.
PAsrc., 1944, I, 84) en de nota.

KAMER. -

en

ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 14 Juli
1944 door het B:of van beroep te Brussel
gewezen;
Over de ontvankelijkheicl van de voorziening :
Overwegencle clat het bestreclen arrest
vaststelt clat, bij toepassing van artikeIen 462 en 492 van het Strafwetboek 1c1e
1Jubli~ke v~rdering .tegen de aanlegster
mgeclrencl met ontvankelijk is;
Overwegencle clat, in strafzaken de
door den buiten iaak gestelcle bekla'agde
ingediencle voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt de aanlegster tot
de kosten.
11 Juni 1945. - 26 kamer. - Voor·zitter',
H. Hocli.lm, voorzitter. - Verslaggever,
, H. Waleffe. - GeUjlclniclende conclusie,
H. Colarcl, aclvocaat generaal.
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I4 Juni I945.

AANNEMING. BEKRACHTIGING DOOR
DE RECHTBANK. VERZOEK TOT BEKRACHTIGING REGELMATIG AANHANGIG GEMAAKT BIJ
DE RECHTBANK DOOR HET ENKEL OVERHANDIGEN AAN D)ON PROCUREUR DES KONINGS VAN
DE UITGIFTE \\AN DE AKTE VAN AANNEMING. AMBT VAN PLEITBEZORGER FACULTATIEF.

VOORZIENING IN VERBREKING. AANNEMING. BEKRACHTIGING DOOR DE
RECHTBANK. HOOGER BEROEP, TUSSOHENKOMST VAN DE TUCRTKAMER DER PLEITBEZOHGERS BI.J DE HECHTBANK. BEWERING
DOOR DEZE KAMER. DAT RET AMBT VAN DE
PLEITBEZORGERS VERPLIORTEND WAS VOOR DE
RECHTBANK. ARREST DAT DIE BEWERING
AFWIJST EN RET VONNIS BEVESTIGT. VOORZIENING DOOR DE TUCH1'KAMER DER PLEITBEZORGERS. ~ 0NTVANKELI.TKHEID.

1° Het arnbt van pleitbezorger· is facultatief voor het aanbieclen aan cle r·echt-

(1) Sic verbr., 30 Juni 1924 (Bull. en PAsrc.,
1924, I, 436); Fr. verbr., 2() Januari 1853
(D. P., 1853, 1, 72).

-
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bank -van een -verzoelcsch·ritt tot beknwhtiging -van een ctlcte -van aanneming ,· om het -verzoek tot belc•·achtiging
cumhang·ig te mctlcen -v6t~t· de rechtbanlc,
-volstcutt het clat cle meest ge1·eecle pa1·tij
cle witg·ifte -van cle alcte -van aanneming
o-ve'l'hwncl'i.CJt aan den 11romwe7w des Ko•vings (1). (Burgerl. Wetb., art. 355 [wet

van 22 .Maart 1940].)
2° De tnchtlcctmer cle1· pleitbezoTge-rs bij
cle rechtbcmlc -van eersten aa.nleg die ten
eincle te bewe1·en flat het ambt -van pleitbe.zO'I'ger -ve·rpUchtencl was -v661· cle
•·echtbanlc, als tttsschenkomencle partij
opt'i'eeclt -v66·r het hot -van be1'0ep, hetwellc· is ge1'0epen ttit~p1'actlc te cloen op
een hooge1· be1·oep ge1·icht tegen een -vonnis clnt een cumneming belcnwhtigt, is
ont-vwnlcelij 7c om z·ich te -voo•·zien in -vwrbrelcing tegen het a'i'rest flat cUe bewervng af'wijst en het -vonnis bevestigt (2).

(Stilzwijgende beslissing.)
(TUOHTKAMER DER PLEI'l'BEZORGERS lliJ DE
REOHTBANK VAN EERSTEN AANLEG 'l'E LUIK,
T. PROOUREUR GENERAAL TE LUIK, VROONEN
EN OONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 8 Mei
1944 door het Hof van beroep te Luik gewezen;
Over het eenig middel, schencUng van
artikelen 93 en 94 van de wet van 27 Ventllse jaar VIII (18 Maart 1800) over de
inrichting der rechtbanken, 355 tot 360
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd
door artikel 1 van de wet cld. 22 Maart
1940 op de aanneming en, voor zoover
noodig, van artikel1 van gezegde wet van
22 lVIaart 1940, 46 van de wet van 20 .April
1810 op de inrichting van de rechterlijke
orde en het beheer van het gerecht, en
van artikel 97 van cle Grondwet. doordat
het bestreden arrest het vonnis I1eeft bevest!gcl waarbij cle Rechtbank te Luik
(46 kamer), op 8 November 1943, de aanneming heeft bekrachtigd van den verweercler Piccart, cUe krachtens die beslissing
Vroonen geheeten werd, dan wanneer geen
enkele wetsbepaling aan het openbaar ministerie het recht verleent om dergelijk
verzoek bij de rechtbank aanhangig te rnaken in weerwil van het uitsluitencl recht,
om een zaak voor te bereiden, clat aan de
pleitbezorgers wettelijk toekomt, noch a
(1) Sic

DEMOLOMBE,

d. III, nrs 96 lln 97;

BAUDRY-LACANTINERIE en CHAUVEAU, d. V, blz. 54,
nr 53; FuzrER-HERMAN, v' Adoption, nr 15(};

Pa1id. belges, v' Acte d'adoption, nrs 24 en
25; Repe•·t. pmt. droit belge, v' Adoption,
nr 53; Fr. V"erbr., 1 Mei 1861 (D. P., 1861, 1,
213).
.
(2) Zie de nota L. S. onderaan dit arrest in
Bu.ll. en PAsrc., 1945, I, 183.

to•·tio•·i cle rechtbank, in werking te stellen door cle overmaking van een verzoekschrift tot bekrachtiging van aanneming
dat door de partijen tot den procureur des
Konings gericht werd :
Overwegende dat, zoo het een gewoon
gebruik. kan geworden zijn, het verzoekschrift, ten einde de bekrachtiging te bekomen van een akte van aanneming, tot
de rechtbank te richten door het ambt van
pleitbezorger, cUe wijze van handelen
niettemin facultatief is gebleven;
Dat het nieuw artikel 355 van het Bnrgerlijk Wetboek, flienaangaancle, de bepalingen van het oorspronkelijk artikel 354
heeft behouclen, dat, ten eincle bekrachtiging, de eenvoutlige overhandiging voorziet aan den procureur des Konings, door
de meest gereecle partij, van de uitgifte
van de door den vreclerechter ontvangen
akte van aanneming;
Overwegende dat het essentieel feit, het eenig-e, ten andere, clat door cle wet
voorzien is, - om het verzoekschrift tot
bekrachtiging bij de reclltbank aanhang-ig te maken, van zuiver vrijwillig- karakter is en alclus bestaat in de overllancliging van gezegcle uitgifte aan den procureur des Konings ;
Dat het in de zaak zonder belang is clat
cUe overhancliging, welke op zicllzelf volstaat, verg~zeld ging van een geschreven
verzoekschrift, tot het openbaar niinisterie gericht;
Om clie reclenen, het Hof, de verweerster J'eanne Piccart toelatende om, in dezen aanleg, in rechte op te treden, verwerpt de voorziening; veroordeelt de annlegster tot de kosten en tot een verg-oeding
van 150 frank jegens de verweerders
Vroonen en Piccart.
14 Juni 1945. - 16 kamer. - Voorzitte·r,
H. Soenens, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslctggever, H. Lambinet. GeUjklttidende concltts·ie, H. Janssens de
Bisthoven, aclvocaat generaal. - Pleite1·,
-H. Simont.
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.ARBEIDSONGEV.AL.
24 DECEMBER 1941. -

BESLUI'J' \'AN
NORMALE WEG GEVOLGD DOOR DEN ARBEJDER. l\'[ET DIEN \VEG
VERBONDEN' RISIOO. BEGRIP.

In het beslitit van 24 Decembe1· 1941 beteelcenen cle ·woorclen << ve•·bonclen 1'isico 11 1net clen 1w1·malen weg -vnn flen
nrbeicler, een risico clctt in den aanl vnn
den weg ligt en waa·raan cle arbe1de•·
onv'l'ijwillig is blootgestelcl.
HJen to1ttieve daacl van clen cwbeide1·, cUe
enlcel het 1uttmwli.ilc en no1·mnnl 1·isico
vnn den weg ve·rzwacwt, stel't het !Jed'l'ijfshoofd niet v1·i.i vcm zi,in ve•·b1ntenis tot herstelling. Het wa1·e a:nrlers in

'
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Hondeng-Goegnies een bepaalden trein
moest nemen; dat het slachtoffer op de
kaai wachtte, clat het op de voettrecle
sprong van een cler wagens van den binnenrijclenden trein alvorens deze stilstond, en viel, en clat zijn beenen door de
wielen werden afgereden ;
Overwegende dat, de feitelijke omstancligheden, clie tot grondslag dienen van de
(OHARBONNAGE DUBOIS DU LUO, T. J\fAZZARIOL.)
beslissing, aldns nauwkeurig bepaald
zijncle, het hof van verbreking moet naARREST.
zien of die omstandigheden de toepassing
Gelet op het bestreden vonnis op 17 :i\'lei van het hierbovenvermelcl besluit in
1943 gewezen door de Rechtbank van eer- rechte vergen of nitsluiten;
Overwegende dat de rechter, nit het feit
sten aanleg te Bergen, zetelende in gran.d
dat het slachtoffer zich, op het oogenblik
van hooger beroep;
Over het eenig midclel, schending van van het ongeval, op de kaai bevon<l van
artikel 1 van het besluit del. 24 December bet station waar het, om reclenen clie de ·
1941 betreffende de vergoeding der schade bestreden besliss~g bepaalt, den trein
voortspriiitende uit ongevallen die zich op waarvan spraak inoest nemen om naar
den weg naar en van het werk voordoen, huis terug te keeren, wettelijk heeft
inzonderheid van de tweede en de vierde knnnen afleiden dat het zich, op die
alinea van clit artikel, en schencling van plaats, op den normalen weg bevoncl die
de bepalingen der wetten (samengescha- voor hem de weg van het werk was; dat,
keld door koninklijk beslnit del. 28 Sep- voor zoover het zulks beslist, het bestretember 1931) betreffende de vergoeding den vonnis in rechte gerechtvaardigd is;
Doell overwegencle clat het vonnis ten
der schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen, inzonderheicl van artikelen 1, onrechte verklaart dat het ongeval, in de
2 en 3 van die wetten en van artikel 97 hiervoren aangeduide feitelijke omstancler Gronclwet, doordat het bestreclen von- digheden, wettelijk moet beschouwd wornis het ongeval, waarvan Elissio Mazza- den als toe te schrijven aan een met dien
riol het slachtoffer is geweest, beschonwt normalen weg <( verbonden '' risico ;
Overwegende dat dit woord, clat door
als zich voorgeclaan hebbencle op den normalen weg en als toegeschreven aan E:en het besluit niet verder bepaald wordt, in
met dien normalen weg verbonden risico, zijn gebruikelijke beteekenis, een risico
clan wanneer, daar het slachtoffer in den onderstelt dat voortkomt nit den weg op
trein heeft willen stijgen alvorens deze zichzelf en objectief genomen, risico llat
stilstond, de gewone weg, clie het slacht- in den aard van den weg ligt, en waaroffer moest afleggen, nog niet werd inge- aan de werkman daardoor onvrijwillig
slagen, en dan wanneer, in alle geval, het blootgesteld is ; dat de opstellers van het
ongeval klaarblijkelijk toe te schrijven besluit, inziencle dat het uitvoeren van het
was, niet aan een met den normalen weg arbeiclscontract den werkman het volgen
verbonclen risico, doch aan een daad van den weg oplegt, het billijk hebben
waarcloor het slachtoffer zich nit eigen wil geacht den werkman te beschermen tegen
blootgesteld heeft aan een ongevallen- de schadelijke gevolgen die zich op den
risico clat aan zijn normalen weg vreemd weg voordoen, zelfs wanneer een onvoorwas:
zichtigheid van het slachtoffer de risico's
Overwegende clat, krachtens het beslnit er van zou verzwaard hebben, doch onclei·
del. 24 December 1941, de werkman, slacht-- de uitclrukkelijke voorwaarde dat het beoffer van een ongeval dat zich voordoet wijze clat die font verbonden is aan de
tijdens bet afleggen van den weg clien hij natuurlijke en normale risico's van den
volgt om zich naar zijn werk te begeven weg;
Overwegencle clat de algemeene beschouof om er van terug te keeren, recht heeft
op de vergoecling voorzien bij de samen- wingen die het besluit voorafgaan en die
geschakelcle wetten betreffencle de ar- de memorie 'ian toelichting er van uitbeiclsongevallen, doch op voorwaarcle : maken, aantoonen clat zulks wel de ge1 o dat de gevqlgde weg de normale weg dacllte is geweest van de opstellers, en
weze; 2° clat het slachtoffer van het onge- bet inzicht waardoor ze zich laten leival, of zijn rechthebbenclen, bewijzen dat den hebben; dat, alda_ar, inclerclaad, te lehet ongeval toe te schrijven is aan een zen staat, eenerzijds, clat « geel'l recht op
met den norma len weg verbonden risieo ; vergoecling zon kunnen bestaan ingeval
Overwegende clat nit de binclende vast- de arbeider zich blootstelde aan een gestellingen van den rechter blijkt clat het vaar dat de gewone weg niet oplevert >J
slachtoffer van het kwestieus ongeval, en, anderzijds, clat « de sclmlcl van het
werkman in clienst van de eischende ven- slachtoffer het bedrijfshoofd niet zal vrijnootschap, om, na zijn arbeid naar zijn stellen als zij niet buiten het met den af
hnis terug te keeren, in het station van te leggen weg verbonclen risico valt )), wat
get>nl vw11 fontieve daad, vr-l:iwilliu en
vrlj gesteld doo1· het slaahtof!e1·, die een
i'is-ico cloet ontstann dat niet knn worde-n besahouwd nls zijncle iWi'manl vei'bonden ann clen weg, zoonls het feU op
een t1·e·ln te springen, voo·raleer cleze
stilstant, ten einde ziah het voo1·deel vnn
een zUtJlnnts te ve1·zelceren.

'
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het slachtoffer moet bewijzen wanneer
zijn font vastg-esteld is;
Overwegende dat, in de zaak, de rechter over den grond op bindende wijze
heeft vastgesteld dat het slachtoffer, door
op den rijdenden trein te springen, « een
groote onvoorzichtigheid )) heeft begaan,
waardoor zijn· val werd medegebracht en
alclus het ongeval werd veroorzaakt;
Overwegende dat _de eenige te beantwoorden vraag deze is, of nit de vaststellingen van clen rechter voldoende blijkt
clat de font van het slachtoffer het aan den
normalen weg verbonden risico niet uitsluit, of, met andel·e woorden, in het lmcler van clat risico valt, deel uitmaakt van
clat risico en zich er mede vereenigt; ·
Overwegencle dat, dienaangaancle, het
vonnis zich beperkt, in,.hoofdzaak, hierop
te wijzen clat de oorlog het rollend materiaal van den spoorweg- in zulk aanzienlijke maat had verminclercl dat alle clagen.
op het uur waarop het betwist ongevai
zich heeft voorgedaan, de treinen stormenderhancl worden ingenomen door- de
v~n hun werk terugkeerende werklieden,
clle, door aldus storm te loopen, op hun
makkers het voordeel van een zitplaats
trachten te veroveren;
Dat ti.it het vonnis blijkt clat het met
clat doel is clat het slachtoffer op den trein
is gesprongen, alvorens deze stilstond ;
Overwegencle dat nit cleze laatste vaststelling blijkt dat de foutieve claad aan
het slachtoffer niet wercl ingegeven door
de nooclzakelijkheicl den weg te doen clien
hij moest afieggen, doch clat het alclus
gehandeld heeft omdat het oorcleelcle clat
het voor hem persoonlijk de voorcleeligste
wijze was;
·
Dat dergelijke daacl, die zich aan het
slachtoffer niet opclrong en die vrijwillig
en vrij gestelcl wercl, niet zou kunnen beschouwcl worden als verbonden met het
risico dat aan rlen weg eigen is;
Overwegencle clat. de rechter, door te
verklaren clat clie claad, met het hiervoren
aangeduicl doel begaan, cc dat risico )) niet
uitsluit, en door den eisch van den verweercler aan te nemen voor een reclen,
waarom hij dien eisch had moeten verwerpen, wegens onvoldoencle motiveering
artikel 97 der Grondwet geschonclen heeft,
en, door verkeercle interpretatie, artikel 1
van het beslnit del. 24 December 1941 overtreclen heeft ;
~
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreclen vonnis; beveelt dat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden op de register van de Rechtbank van eersten aanleg te Bergen, en dat melding er van zal
g-emaakt worclen op den kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt den · verweercler tot cle kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eersten aanleg te
Charleroi, zetelencle in graacl van hooger
beroep.

14 Juni 1945. - 1 6 kamer. - Voon!itte1·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, H. de Cocqueau
des Mottes. - Gel-ijlcluiclende concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat generaal. ____:_ Pleiters, HH. Hermans en De Winde.
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18 Juni 1945.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.STRA~'ZAKEN. BURGERLIJKE PARTIJ AANLEGSTER. - VOORZIENING GERICHT 'l'EGEN DE
BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. 0NTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING BEPERKT TOT DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
2° VERKEER. - VooRRANG. - BESI.UIT
VAN 8 JULI 1941, ARTIKELEN 10 EN 11.
DRAAGWIJDTE.
go MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL GRIEVEN
AANVOERT TEG.fl,"N EEN REDEN. - BESLISSING
GERECHTVAARDIGD DOOR EEN ANDERE REDEN.
- GEBREK AAN BELANG. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
De voorziening van de bu·rgerl-ij ke
1Ja1·tij, gericht tegen de besl-iss·ilng gewezen op cle publ-ielce vorde1·ing, is slechts
ontva,nlc'elijlc in cle mnte waa1··i;n zij de
veroonleeling tot de lcosten van di-e vo1·ile1·ing t1·ett (1).
2° De regelen nopens den voorrang, betJaald in de artilcelen 10 en 11 van het
1Jesluit van 8 Juli 1941 tot wijziging van
het Algemeen Reglement op de politic
van het ve1·voer en het ve1·lceer, beoogen
onderscheiden toestanden : artilcel 10
bepaalt de·n voo1Yang tusschen voe1·t-nioen die, lcomende uit verschillende weoen, gaan samentrej'fen op cle plaats van
ae aansluiting of cle lcruis·ing van £lie
·wegen; a1·tilcel 11 regelt den vom·rang
t-nsschen voert1tigen cl·ie over denzelfclen
·1ve_q 1"ij1len en waa1·van een h1tnner aan8talten maah~t om at te slaan.
go Is van 1Jelano ontbloot en clerhalve niet
ontvanlcelijlc, het micldel flat een van de
beweeg1·eaenen van cle bestreden besliss·ino besp1·eelct, wawwer lleze wetteUjlc
is ge1·echtvaanli,qcl llom· een anclere 1Jeweeoreclen (2) .
1o

(VAN RILLAER, T. VRIJDAGHS
EN NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ (( LA MONDIALE )). )
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 14 Februari 1944 gewezen cloor het Hof van beroep te Brussel ;
(1) Verbr., 6 becemher 1943 (Bull. en PASIC.,
1944, I, 97).
(2). Vaste rechtsp1·aak, Zie o. m. verbr.,
19 Juni 1944 (Bull. en PASIC., 1944, I, 400).
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- 173 Voor zoover de voorziening gericht is te- '
gen de beslissing die gewezen werd op de
publieke voi·dering :
Overwegende dat de voorziening door de
burgerlijke partij is ingediend;
Overwegende dat die voorziening, daar
ze aan het Hof slechts private belangen
voorlegt, tegen het openbaar ministerie
niet ontvankelijk is tenzij in de mate
waarin ze de veroordeeling tot de kosten
van de publieke vordering treft;
Overwegende dat ze dienaangaancle geen
micldel inroept en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
Voor zoover de vooFziening gericht is
tegen de beslissing die gewezen wercl op
de burgerlijke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 9, 10 en 11· van het besluit
del. 8 Juli 1941 op de politie van bet vervoer en bet verkeer, 418 en 420 van bet
Strafwetboek, gezegd artikel 420 gewijzigd door artikel 1 van de wet del.
31 lVIaart 1936 tot wijziging va:ri. artikelen 420 en 420bis van het Strafwetboek,
1382, 1383, 1384 en inzonderheid 1384; alinea 3, van bet Burgerlijk Wetboek, doordat. bet bestreclen arrest beslist dat Vrijdaghs, alhoewel hij links afsloeg aan een
splitsing, aansluiting of kruising, eeom
clubbelen verkeersvoorrang genoot, als bestuurder van een motorvoertuig en omdat
hij van rechts kwam, dan wanneer, luidens artikel 11 van bet besluit van: 8 Juli
1941, alwie links wil afslaan, zelfs aan een
splitsing, aansluiting of kruising, den ver- ·
keersvoorrang moet Iaten aan de bestuurders van voertuigen die hem bij bet vervolgen van hun weg zullen kruisen of
voorsteken :
Overwegende dat artikel 10 van bet besluit del. 8 Juli 1941 voorschrijft dat bij
samentreffing van hoofdwegen van "'elijke
belangrijkheid, alsmede op openbar~ pleinen, de verkeersvoorrang gegeven wordt in
hoofdorde aan de motorvoertuigen en d~
voertuigen ·op rails, en in ondergeschikte
orde aan de bestuurders van voertuigen
die van rechts komen ;
Overwegende dat het bestreden ·arrest
vaststelt dat Vrijdaghs een motorvoertuig
bestuurcle en clat hij van rechts kwam ·
dat het claaruit afieidt dat Vrijdaghs onde~
aile opzich~en den verkeersvoorrang had,
voorrang die de burgerlijke partij moest
in acht nemen;
Overwegende dat de bepalingeu · van
artikel 11 van hetzelfde besluit niet afwijken van deze van het voormeld artikel 10 ·
dat, terwijl artikel 10 den voorrang regelt
wanne~r het over voertuigen gaat die, nit
verschilleude· wege.(l komende, gaan samentreffen op de plaats van de aansluiting of de kruising van die wegen, artikel 11 de regelen geeft nopens den voorrang betreffende de voertuigen die over

denzelfden weg rijden wanneer een hunner aanstalten maakt om af te slaan;
Overwegende dat er dus geen enkele
tegenstrijdigheid bestaat tusschen cleze
twee wetsbepalingen; dat artikel 11 zich
hierbij beperkt den bestnurder van eeu
voertuig te verbieden den weg af te snijclen aan den weggebruiker die .volgt of
a an deze clie, nit tegenovergestelde richting komencle op clenzelfclen weg, hem
gaat kruisen; dat het vreemd is aan het
geval waar, zooals in de zaak, het de
wegeu zelf zijn die kruisen;
Overwegencle dat bet besluit, tot voorwerp hebbende zonder dubbelzinnigheid de
regelen van voorrang te bepalen, zijn doel
niet zou bereiken zoo het dien voorrang
deed afhangen van de vermoede inzichteu
van den weggebruiker die de kruising of
de aansluiting gaat oprijden, die weggebruiker zijn voorrang verliezende wanneer hij aanstalten maakt links af te
slaan;
Dat het middel in rechte niet opgaat ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 6, inzonderheid 6, alinea 6, 16
en 17 van het besluit del. _8 J uli 1941 op
de politie van het ver'voer en het verkeer, 418 en 420 van het Strafwetboek,
gezegd artikel 420 gewijzigd door artikel 1
van de wet del. 31 .Maart 1936 tot wijziging
van artikelen 420 en 420b·is van het Strafwetboek, 1382, 1383, 1384 en inzonderheid
1384, alinea 3, van bet Burgerlijk Wetboek, 97 der Grondwet, cloordat bet bestreden arrest, alhoewel het vaststelt dat
Vrijdaghs links was afgeslagen zonder een
zoo groot mogelijke boog te maken, beslist heeft dat die font zonder verband
was met het ongeval, onder voorwendsel
dat Van Rillaer, Iuidens artikel 17 van
het besluit del. 8 Juli 1941, het fietspad
niet mocht verlaten om den rijweg op te
gaan, zonder zich eerst vergewist te hebben dat hij het zonder ongemak voor het
verkeer op voornoeinden rijweg kon doen.
dan wanneer : 1 o het hiervoren vermeld
artikel 17 het geval bedoelt van den wielrijder die het fietspad verlaat op een
plaats waar cUt Iaatste voortloopt op den
rijweg, en niet het geval van den wielrijder die, zooals Van Rillaer het deed, op
de plaats waar het fietspad zich vermengt
met den rijweg, de aanslniting, splitsing
of kruising oversteekt om, aan den ancleren kant van de aansluiting, splitsing of
kruising, op hetzelfde fietspad zijn weg.
voort te zetten (schending van de hierboven aangeduide teksten en inzonderheid
van artikel 17 van bet beslnit del. 8 Jnli
1941, behalve artikel 97 der Grondwet) ;
2° in aile geval, om van ambtswege artikel 17 van het besluit del. 8 Juli 1941 tegenover de vordering van Van Rillaer te
kunnen steilen, het de rechters over den
grond behoorde vast te stellen dat de feitelijke omstandigheden vereenigd waren
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welke de toepassing van die bepaling
rechtvaarcligden en dat het fietspad zich
niet met den rijweg zou vermengd hebben
'om aan den anderen kant van de aansluiting of kruising voort te loopen (schending
van art. 97 der Grondwet en 17 van het
besluit del. 8 Juli 1941) ; 3° einclelijk, en in
meer ondergeschikte orde, de wielrijder
die het fietspad verlaat alleen hierop
moet letten of hij het normaal verkeer op
den rijweg niet hindert, maar zich niet
moet, en zich. ten andere niet zou kunnen
vergewissen, dat hij geen ongemak zal stellen voor de weggebruikers cUe, zooals Vrijdaghs, de wettelijke en reglementaire voorschriften niet naleven (schencling van dezelfcle bepalingen en inzouderheid van
artikelen 6, alinea 6, en 17 van het besluit del. 8 Juli 1941, behalve artikel 97
der Grondwet) :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de door Vrijdaghs begane
fout zonder verb and is met het ongeval;
llat het alclus zijn beslissing rechtvaardigt
wat de verwerping betreft van de beweringen van den aanlegger ;
Overwegende clat, volgens de vaststellingen van den rechter over den groncl,
de aanlegger een onvoorzichtigheicl heeft
begaan door op den rijweg te gaan, alclus
zoowel de bepalingen van artikel 17 als
deze van artikel 10 van het reglement del.
8 Juli i941 schendende, onvoorzichtigheid
die, volgens de binclende beoorcleeling van
den rechter, de eenige oorzaak is van het
ongeval;
Overwegende clat, daar de beslissing ten
opzichte van de schencling door den aanlegger van het hierboven vermelcl artikel 10 gerechtvaarcligd is, de beschouwingen afgeleicl uit de sell ending van artikel 17 mrerboclig worden; cHtt het middel
waarbij clie beschouwingen bestreden
worclen, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroorcleelt den aanlegger
tot de kosten alsook tot een vergoecling
van 150 frank jegens de verweerders.
18 Juni 1945. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de Cocqueau
tles Mottes. - Gelijlcluiclencle concl-!tsie,
H. Roger Janssens cle Bisthoven, aclvocaat
generaal.
Pleiters, HH. Simont en
Marcq.

2°

KAMER. -

18 Juni 1945. -

1° POLI'l'IE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 29 JUNI 1942. - HOUDENDE
INSTELLING VAN EEN ADMINIS'l'RATIEVE PROCEDURE. NIETIGHEID.

2°

WET.- TERUGWERKING. INTERPRETATIEVE WET. IN WERKING GETREDEN GEDU-

RENDE," DEN AANLEG ·IN YERBREKING. 'J'OEPASSING ER VAN DOOR HET HOF VERPLICHTEND.

1 o H et beshtit vnn cle secretarissen-gene·rMtl van 29 J·nni 1942 houclencle ·instelling van een cutministnttieve p·rocecl·n1·e
·is n-iet-ig. (Besluitwet van 1 Mei 1944,

art. 1; besluitwet van 5 Mei 1944, art. 1,
A, 13, en B.)
2o Dcuw cle bepaUngen van cle besltt'itwet
vwn 1 JJ1 ei 1944, ctlsmecle vwn cwt-ikel 1
vwn cle besl·witwet vwn 5 JJ1e·i 1944, cle wet
VlLn 10 Jli ei 1940 ·inte·rzJ1'etee1·en, moet het
Hat ze toepassen oaT.; clwn wanneer het
best-reclen a1'1'est wenl gewezen v661- h1tn
inwe'/'ldngt·relling (1).
(PROCUREUR GENERAAL TE GENT, 1'. VAN OOST.)
ARRF;ST.

Gelet op het bestreclen arrest op 7 April
1944 gewezen door het Hof van beroep te
Gent;
Over het miclclel ex ojJic·io, schencling
van artikef 5 van de wet cld. 10 Mei 1940
betreffende cle overdracht van bevoegclheicl
in oorlogstijd :
Overwegende dat het bestreden arrest
de publieke vordering niet ontvankelijk
verklaart omdat ze ingespannen werd in
strijd met de voorschriften van artikelen 1 en 5 van het besluit van de secretarissen-generaal del. 29 Juni 1942 houdende instelling van een administratieve
proceclure ;
Overwegende clat, luiclens artikel 1 van
de besluitwet del. 1 .Mei 1944 eil artikel 1,
A, 13 en B, van de besluitwet del. 5 Mei
1944, het besluit van 29 Juni 1942 nietig
is omclat het de bij artikel 5 van de wet
del. 10 lVIei 1940 aan de secretarissen-generaal van de ministeries overgeclragen
bevoegclheden te lmiten gaat ;
Overwegencle clat de hiervoren nangecluicle besluitwetten del. 1 en 5 lVIei 1944 de
waarde hebben van interpretatieve wetten;· clat hun toepassing zich aan het Hof
opdringt, alhoewel ze slechts gedurencle
den aanleg in verbreking werclen afgekoncligd;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door het besluit van de secretarissen-generaal del. 29 Juni 1942, waarvan het alclus
lle gelcligheicl bevestigt, toe te passen, de
in het micldel aangecluicle wetsbepaling
geschonclen heeft ;
Om !lie redenen, het Hof verbreekt het
bestreclen arrest; beveelt clat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Gent
(1) Verbr., 24 November 1936 (Bull. en PA·
src., 1936, I, 428) en de nota 2; 13 November,
18 December 1944 en 12 Februari 1945, supra,
blz. 28, 65 en 106 (Bull. en PASIC., 1945, I, 25,
'iO en 117).
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en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigcle beslissing; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel; veroorcleelt den
verweerder tot de kosten.
18 .Juni 1945. - 2" kamer. - Voorz'itt1w,
H. Fanquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bail. - Gelijklwidencle conclttsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat generaal.

2e
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18 Juni 1945,

1° WET.- TERUGWERKING. - BESLUITWET
VAN 25 MEl 1945 WAARBIJ DE TOEPASSING VAN
ARTIKEL 115 VAN RET STRAFWETBOEK NADER
WORDT BEPAALD. - INWERKINGTREDING GEDURENDE DEN AANLEG IN VERBREKING. - TOEPASSING ER VAN DOOR RET HOF VERPLICH'fEND.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDEELING OP GROND VAN ARTIKEL i15, ALINEA 4,
VAN RET STRAFWETBOEK. - ARREST DAT DE
TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DIE BEPALING
NIET VASTSTELT. - GEBREK AAN fR.EDENEN.
1° In zoove1· zij, de toepassing van alinea 4
van artilcel 115 va1t het Strafwetboek
nader bepaalt, moet de beslttitwet van
25 ll1ei 1945 worden toegepast doo1· het
hof van verbreking oak dan wannee1·
het best1·eden aPrest werd gewezen voo1·
haar inwerkingt1·eding (1).
2° Is niet wettelijlc met 1·edenen omlcleed,
de ve1·oo1·deeling ttitgespmken op grand
van arUlcel 115, ali·nea 4, van het St1·atwetboek, indien de vaststellingen van het
a1·1·est niet toelaten na te gaan of ve1·vnlcl zijn de clo01· cle beslttitwet van
25 1l1ei 1945 aangewezen toepassingsvoonvacwden van die bepaling. (Grond-

steld te worden met ltet vervaardigen van
wapens en ammunitie ten bate van den
vijand en dat hunne handelwijze ongetwijfeld onder toepassing valt van artikel 115 van het Strafwetboek ll ;
Overwegende clat de besluitwet van
25 Mei 1945 de voorwaarden aanwijst
die voor de toepassing van de alinea 4 van
artikel 115 van het Strafwetboek vereischt
worden wanneer de dader van het misdrijf in het door den vijand bezette grondgebiecl verblijft;
Overwegende dat die besluitwet, in zoover zij de toepassing van voormelcle wetsbepalingen nader bepaalt, met een interpretatieve wet client gelijkgesteld te worden wat hare . toepassing door het hof
van verbreking betreft; clat zij door het
Hof moet toegepast worden, alhoewel zij
slechts gedurende den aanleg in verbreking bekendgemaakt werd ;
Overwegende dat de vaststellingen van
het bestreden arrest aan het Hof niet toelaten na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van het artikel 115, alinea 4, van
het Strafwetboek ter zake vervuld waren,
en of derhalve de veroordeeling overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Militair Gerechtshof te
Antwerpen en clat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
het militair gerechtshof anders samengesteld; legt de kosten ten laste van den
Staat.
18 Juni 1945. - 2e kamer. - Voo1·zitter,
H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Wouters. Gelijlclniclende oonol1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

wet, art. 97.)
(DE SCHUTTER EN DEN HAEN.)
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21 Juni 1945,

ARREST.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRJiJSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. Gelet op het bestreden arrest door het
CONCLUiHEN HOUDENDE OPMERKINGEN ZONDER
Militair Gerechtshof te Antwerpen op
,JURIDISCHE GEVOLGEN ERUIT A~' TE LEIDEN. 17 Mei 1945 gewezen;
GEEN VERPLICHTING DEZE TE REANTWOORDEN.
Over het middel ambtshalve genomen
nit de schending van artikel 97 der Grond- · De ·reohte1· is er niet toe gehotulen oonwet:
olns'iiJn te beantwoo1·den waa1·bij sleohts
opine1'7c·ingen wonlen gemaakt nopens
Overwegende dat om de ten laste van
een cleskuncligenberioht, zonde1· er van
beide aanleggers op grond van artikel 115 ·
rle verwwrp ing te vo1·deren en zoncler e1·
alinea 4, van het Strafwetboek uitgespro~
tegen een werlcelijlce betwisting op te
ken veroordeeling te rechtvaardigen, het
we·rpen (2).
bestreden arrest zich er bij bepaalt te verklaren dat <<de eerste rechter terecht
heeft gezegd clat het werk hetwelk de be(2) Zie verbr., 12 Januari en 23 Maart 1931
tichten deden verrichten client gelijk ge(1) Zie het voorgaand arrest en de nota.

(Bull. en PAsiC., 1931, I, 32 en 124) en de.
nota 1, biz. 125; 8 April 194() (ibicl., 1940, !,,
108).

176(MATTHYS,

'1'.

HERPELINCKX.)

ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 24 Juni
1942 door het Vredegerecht van het kanton Nederbrakel gewezen;
Over het eenig middel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, daar het bestreden vonnis niet met redenen omkleed
is, daar cUt vonnis verklaart de waarde
van het onroerend goed op 65.000 frank
vast te stellen, zonder een andere reden
te geven dan de volgende : de aangestelde
cleskundige schat het onroerend goed op
65.000 frank, zonder de middelen te onderzoeken die door eischeres in verbreking
werden aangehaald in haar besluitschrift
om deze schatting te doen verwerpen:
schencling van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk W etboek, daar
het bestreden vonnis verklaart dat eischeres in verbreking, verweerster v66r den
eersten rechter, het bedrag waarop de deskundige de roerende goederen schat, niet
aanvaardt daar clit bedrag ontoereikend is,
en geen melding maakt van een andere betwisting, bewerende zoo dat eischeres in
verbreking geen andere betwisting voorgestelcl had, wanneer zij eene betwisting
opgeworpen had betreffende de schatting
van het onroerend goed, zoo het voortvloeit uit het bovengemelcle besluitschrift:
Over, het eerste onderdeel :
Overwegende dat de aanlegster, in lmar
besluiten er op wijzende dat zij, wegens
zekere redenen welke zij aanduidt, de
schatting niet kon bijtreden van de goederen die van de nalatenschap afhangen,
zich bepaalt bij het verzoek dat die « opmerkingen )) zouden vermeld worden in de
akte van overneming ten einde haar rechten te vrijwaren ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
geen << opmerkingen )) moest beantwoorden, welke niet uitdrukkelijk strekten .tot
de verwerping, door den rechter, van het
in de zaak tusschengekomen cleslnmdigenverslag; ·
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, daar de aanlegster, in
besluiten, .betreffende de schatting van het
onroerend goed, geen werkelijke betwisting heeft opgeworpen, waarop de rechter
zou verplicht zijn antwoord te verstrekken, de bestreden beslissing, door op het
bestaan van clergelijke in de co1iclusies
ingeroepen betwisting niet te wijzen, de
bewijskracht van de besluiten niet heeft
kunnen schenden ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de lwsten en tot een vergoeding van
150 frank jegens de verweerster.
21 Juni 1945. --1e kamer. - Voonzitter.
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor:

zittel: .. - Ver&laggever, H. Bail. - GeHjlcltt'idende cond1tsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat generaal. - PleUe1·s,
HH. Hermans en Veldekens.

2e

KAMBJR. -

25 Juni 1945.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- VEROORDEELING VAN DEN VERDACHTE. HOOFDZAKELIJK VERWEERMIDDEL NIE'l' BEANTWOORD. - DUBBELZINNIGHEID VAN DE
EENIGE REDEN YERGELEKEN MET RET BESOHIKKEND GEDEELTE. - GEBREK AAN REDENEN.
Is niet ~vettelijk met 1·eclenen omkleed het
op cle b·urge!'lijlce vordering gwwezen arrest dat, zonder het bijzonderste verweerm·icldel van den venlcwhte te bennt~voonlen, tegen cleze een ve!·oonleeUng tt<itsp1·eelct en wnnrvan de een·ige
'l'fXlen, ve·rgelelcen met het beschilclcencl
gecleelte, clttbbelzinnig is.

(v. HONORE, T. BOUHGEOIS, BURGERLIJKE
PARTIJ.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 12 J uli
1944 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Overwegende dat die beslissing slechts
uitspraak doet over de burgerlijke vordering;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is voor zoover ze tegen het openbaar
ministerie gericht is;
Voor zoover ze tegen de burgerlijke
partij gericht is :
Over de twee middelen samen, schending van artikel 97 der Grondwet :
' Overwegende dat de eerste rechter \len
aanlegger veroordeeld had om aan de verweerster te betalen : de hoofdsom van
548.674 fr. 20, de vergoedende intresten
tegen 4,5 t. h. op die som vanaf 14 October 1939 tot 8 Maart 1940 en de gerechtelijke intresten van 8 Maart 1940 tot op
clen dag der betaling;
Overwegende dat de cloor den aanlegger
v66r het hof van beroep genomen besluiten clit laatste verzochten te zeggen : in
hoofdorcle dat, daar de intresten, luidens
artikel 1153 vail het Burgerlijk Wetboek,
cle bestra,ffing zijn van de vertraging
waarmecle een som geld betaald wordt, er
in de zaak geen aanleiding bestond tot
betaling van intresten ten titel van straf,
vermits de veroordeeling die ging uitgesproken worden in werkelijkheicl neerkwam op de vervroegde betaling van de
vergoecling van het toekomstig nadeel; in
ondergeschikte orde, dat gezegde intresten
in de toegekende vergoeding moesten begrepen worden;
Overwegende dat het bestreclen arrest
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miUtcti·re 1·ech tsmncht de kennisnen~in v
zich er toe bepaalt in zijn redenen te zegtoelcent van de cUefstallen bed1·even ten
gen clat de aan de verweerster toe te kennndeele vctn den Staat of van een met
nen vergoecling client vastgestelcl op de
som welke in het beschikkencl gecleelte zal - Belgie ve·rbonden Stant waarvan cle levers op vaderlandsch gmnd[Jebied opt-reaangecluicl worden, claar de vergoe.clencle
den, kent geen bevoe[Jdhe·id toe aan d·ie
intresten in het gezegcl toegekencl' kapitaal
rechtsnwcht orn lcennis te nemen van
begrepen zijn, het vonnis
qt!O wijzigt
een d·ietstal van persoonlij lee voo·rwe?·voor zoover het. clen aanlegger veroorcleelcl
pen, be[Jaan op het li.ilc van een soldaat
heeft om aan de burgerlijke partij de som
behoomnde tot een le[Jer van een [Jete betalen van 548.674 fr. 20 met de vernll'iee?·den
Stry;tt.
·
goeclencle intresten op clie som, het voor
't overige bekrachtigt, en, wijzigencle, den 2° Wanneer een beschilcki:n[J van de 1'aacl7camer clen onderzoelcsrechter heeft antaanlegger veroorcleelt om aan de burgerlast van het oncle-rzoelc om 1·eclen dat
lijke partij, voor alle hoofclvergoecling,
het miscl?·ijf behoo1·t tot cle bevoe[Jdheid
de som te betalen van 850.000 frank;
vnn cle militai1·e 1·echtsmacht en dat nnOverwegencle clat het opvalt clat de bee
dicn het militai1· gerechtshof een an·est
streclen beslissing het bijzonclerste vervwn onbevoe[Jdheid heeft [Jeveld hetwellc
weermiclclel van den aanlegger niet heeft
in k1·acht vnn [Jewijscle is _qe[Jnan, verbeantwoorcl, en clat zijn eenige reclen, vern·ieti[Jt het Hot, wctct1·b·ij een ve1·zoelc tot
geleken met zijn beschikkencl gecleelte,
re[Jel'in[J van 1·echtsgebied we1·d inge~ten minste clubbelzinnig is ;
diencl, cle beschilclcin[J van cle raadlcame1·
Overwegencle clat de miclclelen clus gena te hebben vast[Jestelcl dnt cle zaalc
0Toncl zijn ·
niet schijnt te behooren tot de be1JOe[Jcl"' Om clie 'reclenen, het Hof verwerpt de
heicl van cle mil-itaire 1·echtsmacht en
voorziening voor zoover ze tegen het openvenvijst het cle zctalc naa·r den pmcurett1'
baar ministerie gericht is ; uitspraak
des Konings vail een a:nder n1·ro1ulissedoencle voor zoover ·de voorziening tegen
ment (1).
de burgerlijke partij gericht is, verbreekt
het bestreclen arrest; beveelt dat oncler'
(PROCUREUR DES KONINGS 'fE DINANT,
havig arrest zal overgeschreven worden
IN ZAKE FURNEMONT.)
op de registers van het Hof van beroep te
Brussel en clat melding er van zal geARREST.
maakt worden op den kant van de vernietigcle beslissing; veroorcleelt de verGelet op het verzoekschrift tot regeling
weerster tot de kosten; verwijst de zaak van rechtsgebied door den Procureur des
naar het Hof van beroep te Gent.
Konings te Dinai1t ingediencl;
Overwegencle clat op het parket te Di25 Juni 1945. - .2" kamer. - Voon1itte1·,
H. Waleffe, voorzitter. - Ve1·slaggeve1', nant, ten laste van Camille Furnemont,
een onclerzoek wercl ingesteld om te SponH. Vitry. Gelijlclttidende conclttsie,
tin o~~ 7 September 1944 een horloge, op
H. Colard, aclvocaat generaal.
het llJk van een Amerikaanschen solclaat
beclrieglijk weggenomen te hebben;
Overwegencle dat, bij beschikking del.
22 November 1944, de Raaclkamer van de
2° KAMilJR. - 25 Juni 1945.
Rechtbank van eersten aanleg te Dinant,
den onclerzoeksrechter heeft outlast om de
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
reden clat het feit aan den beklaagcle ten
STRAFZAKEN. DIEFSTAL VAN PERSOONLIJKE
laste gelegcl aan de militaire rechtsmacht
VOORWERPEN OP HET LIJK YAN EEN SOLDAAT
onclerworpen was luidens artikel 1, nr 5,
VAN EEN GEALLIEERD LEGER. ARTIKEL 1,
van de besluitwet del. 27 lVIei 1944;
Nr 5, DER BESLUITWET VAN 27 l\iEI 1944 NIE'l'
'TOEPASSELIJK. -- 0NBEVOEGDHEID .VAN DE
Overwegencle clat ten gevolge van die beschikking, de beklaagcle v66r den Krijgs~1ILITAIRE REOHTSMACHT.
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. raad zetelencle te Namen gedaagcl werd;
Dat op hooger beroep door den beGESCHIL TUSSCHEN DE BURGERLIJKE EN
klaagcle ingesteld tegen het vonnis van
DE MILITAIRE RECHTSMACHTEN. BESOHIKveroorcleeling dat tegen hem door dien
KING VAN DE HAADKAJ\IER WAARBIJ DE ONDER-.
krijgsraacl wercl uitgesproken, het KrijgsZOEKSRECHTER WORDT ONTLAST. BESLIShof, zetelencle te Brussel, bi.i arrest del.
SING VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE MILITA1RE
27 .Maart 1945, voor recht gezegd heeft dat
RECHTSMACHT. .MISDRIJF DAT SCHIJNT TE
de krijgsraacl onbevoegcl was en de zaak
llEHOOREN 'fOT DE BEVOEGDHEID VAN DE GEnaar den aucliteur generaal verwezen
WONE RECHTSMACHT. VERNIETIGING VAN
heeft;
·
DE llESCHIKKING VAN DE RAADKAMER. Overwegende dat uit clie twee beslissinVERWI.JZING VAN DE ZAAK NAAR EEN PROCU-

a

REUR DES KONINGS.

1° Het artilcel 1, w· 5, der besluitwet van
27 Mei

1944,

VERBR.,

hetwellc tijdelijk aan de

1945. -
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(1) Sic verbr., 29 J anuari 1945, zie hooger
biz. 90 (Bull. en PAsiC., 1945, I, 101).
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gen, in kracht van gewijsde gegaan, een
negatief geschil van rechtsgebied ontstaat;
Dat er aanleicling bestaat tot regeling
van rechtsgebiecl;
Overwegencle clat artikel 1, nr 5, van de
besluitwet del. 27 Mei 1944, aan de militaire rechtsmachten, tijclelijk de kennisneming toekent van zekere misclrijven en
inzonclerheicl v.an de cliefstalleu (Strafwetb., art. 461 tot 476), « wanneer deze
overtredingen beclreven worden ten nacleele van den Staat of van een met Belgie
verbonden Staat waarvan de legers op vaderlandsch grondgebiecl optrec1en Jl ;
Overwegende dat, zooals het arrest van
l!et militair gerechtshof del. 27 Maart 1945
er op wijst, die voorwaarde in onderhavig geval niet schijnt volbracht te zijn;
Overwegencle, anderzijds, dat de beklaagde aan eeu militaire rechtsmacht
niet onderworpen schijnt te zijn 1·atione
personae;

Om die redenen, het Hof vernietigt de
beschikking van de Raaclkamer cler Hechtbank van eersten aanleg te Dinant cld.
22 November 1944; beveelt clat onderhavig
arrest zal overgeschreven :worden op de
registers van de Hechtbank van eersten
aauleg te Dinant; verwijst de zaak naar
den Procureur des Konings te Namen.
25 .Juni 1945. - 26 kamer. - Voo1·zitter,
H. Waleffe, voorzitt.er. - Ve·rslaggever,
H. Wouters. - Gelijlcl·wiclencle conclnsie,
H. Roger Janssens de .Bisthoven, aclvocaat
generaal.

26

KAMER. -

25 Juni 1945.

HFJDENEJN VAN DE VONNISSEJN EN
AHREJSTEJN. - S·rRAFZAKEN. -BURGERLIJKE VORDERING. ~ ARREST DAT BEWEZEN
VERKLAART EEN DEEL VAN DE TELASTLEGGINGEN EN ZEGT DAT DE BURGERLIJKE PAH'fiJ IN
DE VASTGESTELDE SOM DE HERSTELLING ZAL
YINDEN VAN HE1' DOOR HAAH GELEDEN NADEEL.
--'-- VEROORDEELING TOT SOHADELOOSSTELLING
WETTELI,JK GEMOTIVEERD EN GEREOHTVAARDIGD.
H et nn·est clftt, om flcn venlnchte te veroonleelen tot schncleloosstelling jegens
cle burgcrlijlce pa1·tij, een clecl van clc
telnstleggingen bewezcn ve1·lclnnrt en
flnt zegt clnt cle burge'l'lij lee pni·tij in cle
s~m clie hct vaststelt, cle herstellinu zal
v-tnflen vnn het cloo1· hnn1· geleclcn nncleel, is nnnr ·rechten ·gcmotiveenl en
wettelijlc gerechtvaarcligd.

(ENGLEBIENNE, T. BELGISOHEN STAAT.)
ARREST.
G_elet op het bestreclen arrest op 4 Juni
194u gewezen door het :M:ilitair Gerechtshof, zetelencle te Rrussel;

I. Wat de, voorziening betreft gericht
tegen de beslissing op de· publieke vorclering:
Overwegende clat de substantieele of
op straf · van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormeu werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkom-.
stig de wet zijn ;
II. Wat de voorziening betreft gericht
tegen de beslissing op de burgerlijke vordering :
Over het eenig midclel, schending van
artikelen 97 der Gronclwet en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat de aanlegger
veroordeeld wercl om als schadevergoedlng
een som van 100.000 frank te betalen ·aan
de burgerlijke partij, dan wanneer cleze
laatste de fout niet had bepaald welke
door den aanlegger beg a an wercl en. waaruit het ingeroepen nacleel ontstaan is, zooclat, clam· laatstgenoemcle van zekere te
zijnen laste gelegde betichtingen wercl
vrijgesp/:oken, het niet mogelijk is de wettelijkheid van de veroordeeling tot schadevergoeding na te gaan ; .
Overwegende dat de Staat, burgerlijke
partij, 1 millioen frank vroeg als vergoecling der schacle voortspruitencle uit al de
feiten samen waarvan de aanlegger beticht was;
Overwegencle clat het bestreden arrest,
door een deel van cUe feiten bewezen te
verklaren en door te zeggen clat de -burgerlijke partij in de som van 100.000 frank
de schacleloosstelling zal vinclen van het
door haar geleden nacleel, het oorzakelijk
verbancl heeft vastgestelcl tusschen het nacleel waarvoor het aan de burgerlijke
partij vergoecling toekent, en de misdrijven welke het ten laste van den aanlegger
weerhouclt, en, alclus, de veroordeeling
wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel dus in feite niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot
de kosten.
25 Juni 1945. - 26 kamer. - VoorzUtcr.
H. W aleffe, voorzitter. - V e1·slftggeve1·;
H. Wouters. - Gelijlcluirlencle conclnsie,
H. Hoger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal.

1"

KAMER. -

28 Juni 1945.

EJRFEJNISSEJN. -KLEINE NALATJc'NSCHAPPEN.
- BESLISSING VAN DE MEERDERHEID DER BELANGEN BETREKKELIJK DE UITOEFENING VAN
RET RECHT TOT OVERNEMING. - AKKOORD
TOT STAND GEKOMEN VOOR DE VERSOHIJNING
VOOR DEN VREDEREOH1'ER. - GELDIGHEID.
De beslissing vnn cle meenlerheifl cle1· be/.angen, wanrbij een vnn de erfgenamen
,qemnchtigfl worclt het recht tot ovenwminrt uU te oetenen, voorzien floo1· fle
·wet Vftn 16 .Mei 1900 betreffenfle flc e1·t-
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regel'i-ng 'Dan de lcleine nalatenschappen,
ma,g het voorwen> uUma,lcen van e~1.t r.:Tcl.'oord gesloten v661· de versch1-Jntng
voor (len vrede1·echter. (Wet van 16 Mei

1900, art. 4.)
(EOHTGENOOTEN LEGAT-FROMONT,
T. C., J. EN F. FROMONT.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 20 October 1943 gevvezen door den l7rederechter
van het kanton Boussu;
Over het eenig middel, schending van
artikelen 97 der Grondvvet, 819 en 838 van
het Burgerlijk Wetboek, 4 en, inzonderheid 4, alinea 1, 3 en 6 van de vvet dd.
16 Mei 1900 tot vvijziging van de erfregeling van de kleine nalatenschappen, doorclat ·het bestreclen vonnis beslist heeft clat
de vervveercler Felicien Fromont het recht
had zich het onroerencl goecl dat van de
nalatenschap afhangt te doen toekennen
krachtens artikel 4 der vvet van 16 Mei
1900, onder voorvvendsel clat de meerderheicl der belangen zich te zijnen voorcleele
zou uitgesproken hebben, claar de vervveerder, Jules Fromont, alvorens de
rechtspleging vverd ingestelcl, er mede akkoorcl ging clat hij zelf het recht tot overneming van het onroerend goed zon uitoefenen, zoodat er geen betvvisting kon
bestaan nopens de- uitoefening van het
recht tot overneming, de verweercler Jules
Fromont, aldus, bij overeenkomst overgegaan zijnde tot de verdeeling van de nalatenschap, en dat de aanleggers in verbreking het recht niet haclden zich het onroerencl goecl- te doen toekennen, alhoevvel
gezegde Jules Fromont ter terechtzitting
op die toekenning akkoord ging, clan vvanneer de meerderheid cler belangen,. voorzien door het hiervoren aangeduid artikel 4, bij gebrek aan akkoorcl of aan aanvvezigheid van al de belanghebbenden, niet
geldig kan gevormcl worden tenzij op hun
vereeniging v66r den vreclerechter, of,
desgevallencl, v66r den voorzitter van de
rechtbank van eersten aanleg (schending
van gezegcl artikel 4), en clan wanneer de
overeenkomst van verdeeling onderstelt
dat al de gemeenschappelijke bezitters er
aan deelnemen, vvat het geval niet was in
llet kvvestieus akkoord en wat in alle geval niet vverd vastgestelcl door den rechter over den groncl (schending van artikelen 819 en 838 van het Burgerlijk Wetboek en 97 cler Groncl vvet) :
Overwegende clat artikel 4 van de wet
del. 16 Mei 1900, die de voorkeur aanduiclt
voor de uitoefening van het recht tot overIleming, beschikt dat, bij gebrek aan overIevenden echtgenoot en aan door. den de
cu.jus aangewezen erfgenaam, « de meerderheid der belangen beslist ll ;
Overwegende dat het bestreclen vonnis

vaststelt clat die meerderheicl zich heeft
uitgesproken ten voorcleele van den aanlegger Felicien Fromont, door een akkoord tusschen de twee vervveerders gesloten v66r de verschijning voorzien bij
alinea 6 van gezegd artikel 4 ;
Overwegencle clat, volgens het middel
(tweecle onclercleel), dergelijk akkoord
slechts- tot stand kan komen onder den
vorm van stemming tijclens de verschijning zelf v66r den vrederechter;
Overwegencle dat noch artikel 4, noch
eenige andere in het midclel aangeduide
vvetsbepaling, dergelijke beschikking bevat; dat, daar de vrijheid om overeenkomsten te sluiten de regel is tusschen
erfgenamen die meerderjarig zijn en die
over hun rechten bescbikken, de nietigheid van een vrij gesloten akkoorcl slechts
zon knnnen blijken uit een uitdrnkkelijken tekst die van dergelijk contract een
plechtige akte zou maken;
1
Overwegende clat de rol van den rechter
(art. 4, al. 6) hierin bestaat : de partijen
op te roepen, in geval van oneenigheicl, de
geschillen te beslechten en de partijen
naar ee)l notaris te vervvijzen; dat de
rechter over den grond, in_ de zaak, die
rol vervuld heeft door te verklaren dat,
daar de meerderheicl der belangen Nj
vroeger akkoorcl beslist had, er geen andere geschillen meer te beslechten waren,
tenzij deze betreffende de waarde van het
goecl;
Dat het micldel in zijn eerste cleel in
rechte niet opgaat;
Overwegencle dat het micldel in ZIJn
tweede cleel onclerstelt dat het betwist akkoord een akte van vercleeling uitmaakt;
Overwegencle dat noch uit het bestreden
vonnis, noch nit eenig ander element
vvaarop het Hof acht kan slaan, blijkt clat
de verweerclers zouden overeengekomen
zijn over een verdeeling van de nalatenschap; clat het betwist akkoord, volgens
het vonnis, geen ancler voorwerp heeft clan
den eersten verweercler toe te laten de
overneming van het onroerend goecl uit te ·
oefenen;
Dat het micldel in zijn tvveede onderdee! niet opgaat;
Om die redenen, h~t Hof vervverpt de
voorziening; veroorcleelt de· aanleggers tot
cle kosten en tot een vergoecling van
150 frank jegens elken vervveerder.
28 .Juni 1945. - 1• kamer. - Vom·zitter,
H. Soenens, raadshepr waarnemencl voor:
zitter. - Verslaggever, H. de Oocqueau
des Mottes. - GelijlcMtidende conclusie,
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal.
Pleiters, HH. Simont en
Marcq.
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2 Juli 1945.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.- STRAFZAKEN. · - MiSDRIJF VOORZIEN ,DOOR DE BESLUITWET VAN 13 MEl 1940 EN SAMENHANGEND MISDRIJF. BESLISSING OVER DEN
GROND GEWEZEN DOOR DE GEWONE REOHTS:I.IAOHT VOOR DAT DE MILITAIRE REOHTSMAOHTEN HUN WERKZAAMHEID HEBBEN HERNOMEN. BESLUITWET VAN 9 JANUARI 1945.
GEWONE REOHTSMAOHT BLIJFT BEVOEGD.

1V nnneer, vuo1· de herne-m'ing vMi hmt
wer kznn-mheicl fl001' de -m'iUtwire rechtsmnchten, de gewone ·rec]ttsmncht vnn
·w'ijzen een besUssing ove1· den grand
heett gewezen op een vervolg'ing ·welke,
.sedert fle inwe1·Tcingt1·efUng vnn de beslu'it·wet vfm 9 Jnn-un1·i 194'5, behoort tot
de bevoegdheid vnn cle -m'il'itni·re ·rechts-mnchten ('in znke een ve-r-volgin,q wegens
een mistl-ri:if voorzien door fle besl-n'itwet
vnn 13 Mei 1940 en een snrnenhfmqend misfl-rijf), b l·ijft de gewone rechts~mncht 1Jevoegd om kennis te nernen
vwn de znMc niettegenstftnncle de he·rnerning vnn hun we-rlczftnrnheicl floo1· de
-mil-itft·ire rechts-mnchten (1). (Besluit-

wetten van 18 September 1944, art. 1,
13 Mei 1940 en 9 Januari 1945, art. 2.)
(LEBRUN .. )
.ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, 011
16 Maart 1945 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
Over het middel ex officio, schending
van artikel 2 van de besluitwet del. 9 Januari 1945 :
Overwegende dat de aanlegger, bij beschikking van de Raadkamer cler Rechtbank van eersten aanleg te Brussel del.
20 Juni 1944, naar de Correctioneele Hechtbank te Brussel werd verwezen wegens
cliefstal van twee runderen, begaan met
behulp van braak, beklimming of valsche
sleutels, met de omstancligheid dat de
claad begaan werd in oorlogstij'cl en tijclens de verduistering van de lichten in de
plaatsen waar die verduistering door de
bevoegde overheid was bevolen; clat tevens twee medebeklaagclen naar dezelfde
rechtbank werden verwezen wegens sluikslachting;
Overwegende dat de aanlegger, bij vonnis del. 2 Augustus 1944, bij verstek ver·oordeeld werd tot zes jaar opsluiting en
hoofdelijk met de medebeklaagclen tot
10.000 frank schadevergoeding jegens de
lmrgerlijke partij; dat zijn medebeklaag(1) Verbr., 22 Januari 1945, zie hooger
biz. 82; arg. verbr., 19 Februari 1945, zie
hooger biz. 111 (Bull. 'ell PAsic., 1945,. I, 91 en
123).

den op tegenspraak veroorcleelcl werden ;
clat de aanlegger tegen clat vonnis verzet
deed, cloch in zoover slechts het uitspraak
deed over de publieke vordering, en dat de
rechtbank bij vonnis del. 27 December
1!J44, na het verzet van den aanlegger te
llebben ontvangen, deze veroorcleelcle tot
een gevangenisstraf van vijf jaar; clat llet
Hof van beroep te Brussel, op door den
aanlegger ingesteld hooger beroep, bij llet
bestreden arrest del. 16 Maart 1945, zicll
onbevoegd verklaarcle om reclen dat de
aanlegger naar de correctioneele rechtbank was verwezen geweest wegens een
misclaacl die tot de bevoegdheicl van de
militaire rechtsmachten behoorcle, misclaacl die verknocht was met een wanbedrijf clat tot de bevoegclheid behoorcle van
de gewone rechtbanken, en clat de besluitwet del. 9 J anuari 1945 a an de militaire rechtsmacllten de bevoegdlleid verleent om van dergelijke vervolgingen
kennis te nemen;
Overwegencle clat de aanlegger, bij beschikking del. 20 Juni 1944, naar de correctioneele rechtbank verwezen werd, omclat llet te zijnen laste gelegcl feit, krachtens artikel 1 _ van de besluitwet del.
13 Mei 1940, tot de bevoegclheicl behoorde
van de militaire rechtsmachten en clat,
krachtens de besluiten del. 18 November
1940, 16 November 1942 en 19 Maart 1943,
tijclens de schorsing van cle militaire
rechtsmachten, de ambtsverrichtingen clezer aan de gewone rechtsmachten werden
opgeclragen ;
_ Overwegencle dat de zaken, clie tot de
bevoegdheicl cler militaire rechtsmachten
bellooren en clie bij de gewone rechtsmachten werclen aanhangig gemaakt, door
de besluitwet del. 18 September 1944, artikel 1, alinea 2, van op den clag, waarop
de militaire reclltsmachten hun werkzaamheicl llernomen hebben, aan de gewone rechtsmacht onttrokken worden, incHen op den clag van de herneming van
die werkzaamheicl, geen beslissing over
den grond gewezen werd ;
Overwegencle· dat artikel 2, alinea 2, van
de besluitwet del. 9 Januari 1945 bepaalt
clat tot op den datum welke bij koninklijk
besluit zal worden vastgesteld en uiterlijk totdat het leger op voet van vrede
wordt teruggebracht, wanneer een misdrijf, dat tot de bevoegdheicl cler gewone
rechtsmacht behoort, samenhrmgt met een
der ·misclrijven voorzien bij artikel 1 van
de besluitwet van 13 Mei 1940 betreffende
de verscherping fler bestraffing van sommige gedurende den tijd van oorlog gepleegde feiten, beide misdrijven door de
militaire rechtsmachten worden berecht
overeenkomstig cle bepalingen van onclerhavige besluitwet en cleze welke niet in
strijdl zijn met wetten op de militaire
rechtspleging;
.
Do<;_h overwegencle clat de wetten, clie cle
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bevoegclheicl der rechtbanken wijzigen, op
de in loop zijnde vervolgen slechts worden
toegepast voor zoover een vonnis over den
grond niet reeds is tusschengekomen ;
Overwegencle clat, in de zaak, het door
de correctioneele rechtbank op 2 Augustus 1944 gewezen vonnis, waarvan de bescllikkingen betreffencle de tegen den aanlegger ingestelcle burgerlijke vorclering
vanwege clezen laatste llet voorwerp van
zijn verzet niet zijn geweest, en waarbij
de meclebeklaagclen op tegenspraak wer'clen . veroorcleeld, in de zaak, een beslisSing over den groncl uitmaakt;
Overwegencle clat nit die beschouwingen
l)lijkt clat de correctioneele rechtbank,
waarbij de vervolging tegen den aanlegger wercl aanhaligig gemaakt, bevoegcl
was om er kennis van te nemen wanneer
het vonnis del. 27 December 1944 werd gewezen en clat de zaak noch door de besluitwet del. 18 September 1944 noch door
deze del. 9 Januari 1945 aan de gewone
rechtsmacht onttrokken wercl; dat het beiitrech~n arrest, door uit te spreken zooals
het deed en door te verklaren clat het hof
van beroep niet bevoegcl was, artikel 1,
alinea 2, van het besluit dd. 18 September 1944 en artikel 2, alinea 2, van de besluitwet dd . .9 Januari 1945 geschonden
heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreclen arrest; beveelt clat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal gem~ akt worden op den kant van de vernietigcle beslissing; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Gent; kosten ten
laste van den Staat.

2 Juli 1945. - 2e kamer. - VoMzitte·r,
H. Louveaux, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggeve1~, H. Fontaine.
Gelijlclnidende conclusie, H. Roger
.Janssens cle Bisthoven, aclvocaat generaal.
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1° OORLOG. - BESLUITWET VAN 11l MEl
1940. - TOEPASSELIJK OP DE POGINGEN TOT
. DIE!i'STAL VOORZIEN BIJ HOOFDSTUK I VAN
TITEL IX VAN BOJ;K II VAN HET STRA!i'WETBOEK.
2° REGELING VAN REOHTSGEBIED.STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE DEN DADER VAN EEN :MISDAAD VERWIJST NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK
WELKE TIJDELIJK DE AMBTSVERRICHTINGEN
VAN DE MILITAIRE RECHTS:MACHT UITOE!i'ENT.
- 00R.RECTIONEELE RECHTBANK VERKLA.\RT
ZICH ONBEVOEGD EN ALS :MILITAIR.E RECHTS~uACHT EN ALS GEWONE RECHTSMACHT. HERNEMING VAN HUN WERKZAAMHEID DOOR
DE MILITAIRE RECHTSMACHTEN. - ARR-EST
DAT HET VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID REVES-

TIGT. - l\'IISDAAD BEHOOR.ENDE TOT DE 'BEVOEGDHEID VAN DE A-IILITAIRE RECH'l'SMACHTEN. - GEEN BESLISSING OVER DEN GRONO. ZAAK VAN RECHTSWEGE ONTTR.OKKEN AAN DE
GEWONE RECHTSMACHT. - GEEN AANLEIDING
TOT. REGELING VAN R.ECHTSGEBIED.
1° De beslttitwet van 13 Mei 1940, bet1·effende de verscherping der best1"affi.ng
van sommige ged1wende den oorlog ge,
ZJI.eegde feiten, is van toepassing op de
pogingen tot dAejstal voorzien bij hoofd:
st1tk I van titel IX van boelc I [ van het
Strafwetboelc (1).
2° W anneer cle 1·aadkame1· den dade1· 1Ja1i
een misclnad heeft verwezen nanr de
co1Tectioneele rechtbank d·ie tijdelijk
de ambtsverrichtingen van de militnire
rechtsrnncht ltitoefent, dat de C01Tectio,
neel rechtbank zich onbevoegd heett ve1·lclnnnl, om de arnbtsve·Pr·icht-ingen zoowel
van de militcti1'e ·rechtsmacht als van
gewone rcchtsma.cht ltit te. oefenen
en dat, nadat cle militnire 1'echtsmnchten hltn werkznamlwid hernornen
hebben, het hof vnn bemep het vonn·is
van onbevoegclheicl heett bevest-igd, zegt
het hot vcm verb·relcvng flat er geen annleiding is tot re,qeling vcm ·rechtsgebiecl,
nn te hebben vastgesteld ee1w1·zijcls clnt
het feU behoort tot cle bevoegcllwid van
cle milita·iTe ,1·echtsmnchten en nncle·r,
zijcls clat de gewone 1·echtsmacht, clie
geen beslissing over clen groncl heeft gewezen, vnn 1·echtswege is ontlast van de
zactlc, clie v66T cle bevoegcle militai1·e
rechtsmcwht lcnn wo1·den geb1·ncht zoncleT ande1·e to1·rnnliteit aan een dagvnnTclin,q (2). (Besluitwet van 18 S~p
tember 1944, art. 1.)

(PROCUREUR. GENERAAL TE GENT, IN ZAKE
VAN WILDEREN EN CONSOORTEN.)
ARREST .
Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied uitgaande van den Procureur Generaal bij het Hof van beroep te
Gent;
Overwegencle dat de Raadkamer van de
Rechtbank van eersten aanleg te Denclermoncle, bij beschikking del. 2 Maart 1944,
door toepassing van cle besluiten cld.
18 November 1940, 16 November 1942 en
19 Maart 1943, Petrus Van Wilcleren,
Josephus De Mesmaeker en Germaine De
Taye naar de correctioneele rechtbank
heeft verwezen wegens poging tot zwaren
(1) Yerbr:, 5 Februar'i 1945, zie hooger
blz. 98 en de nota 2 (Bull. en PAsrc., 1945, I,
1()9, en d·e nota 1).
(2) Verbr., 19 Februari 1945, zie hooger
biz. 111 en de nota 21 (Bull. en PASIC., 1945, I,
123); arg. verbr., 26 December 1944, zie hooger
biz. 69, en de nota 2 (ibid., 1945, I, 74).

-182-diefstal, te Iddergem, op 24 Januari 1943,
in oorlogstijd, met eene der bij artikel 1
van de besluitwet del. 13 Mei 1940 voorziene verzwarende omstandig)leden b.egaan;
Overwegende dat de Correctioneele
Reclltbank te Dendermonde, b.ij vonnis
del. 5 Mei 1944 zich onbevoegd heeft verklaard om reden dat, eenerzijds, de poging tot zwaren cliefstal in oorlogstijd niet
onder toepassing valt van de besluitwet
del. 13 Mei 1940, anderzijds, de beschikking
van verwijzing op geen verzachtencle omstandigheden wijst betreffende een be·tichting welke aanleiding geeft tot een
crimineele straf;
Overwegende dat het Hof van beroep te
Gent, bij arrest del. 21 October 1944, op
hooger beroep van het openbaar ministerie, uitspraak doende bij verstek jegens
Van Wilcleren en jegens De Mesmaeker en
op tegenspraak jegens De Taye, het vonnis bekrachtigd heeft;
Overwegende dat nit een uittreksel nit
de overlijdensakte blijkt dat Petrus Van
Wilderen op 29 October 1944 overleclen is;
Overwegende dat de besluitwet del.
13 Mei 1940 betreffende de verscherping
der bestraffing van sommige · gedurende
den tijd van oorlog gepleegde feiten, van
toepassing is op de diefstallen en op de.
pogingen ·tot diefstal voorzien bij hoofdstuk I van titel IX van boek II 'van het
Strafwetboek; dat bijgevolg, cle raadkamer terecht, en overeenkomstig artikel 2
van gezegde besluitwet, de betichten naar
de correctioneele rechtbank heeft verwezen, die toen, krachtens de besluiten del.
18 November 1940, 16 November 1942 en
19 Maart 1943, bevoegd was ; ·
Overwegende, echter, dat wanneer het
hof van beroep uitspraak gedaan heeft,
de militaire rechtsmachten hun werkzaamheid hernomen hadden ;
·
Overwegende dat artikel 1 van de beslnitwet del. 18 September 1944 betreffende
de herneming van hun werkzaamheicl door
de militaire rechtsmachten, bepaalt dat
indien op den dag waarop de militair~
rechtsmacht haar werkzaamheid herneemt, de gewone rechtsmacht van wijzen,
w:aaraan de zaak werd opgeclragen, nog
met over den grond dezer heeft beslist, de
zaak haar van rechtswege wordt onttrokken en v66r de militaire rechtsmacht, rlie
bevoegd is, kan gebracht worden door
eene dagvaarding zonder andere formaliteiten;
Overwegende dat, op den dag waarop de
militaire rechtsmaclJ.ten hun werkzaamheid hebben hernomen, de gewone rechtsmacht van wijzen, in de zaak geen beslissing over den grond had ge~ezen ·
Dat daaruit volgt dat, daar de zaak' aan
deze laatste rechtsmacht van rechtswege
onttrokken werd, en daar de zaak v66r
de militaire rechtsmacht kan gebracht

worden niettegenstaancle de beschikking
van de raaclkamer, er geen aanleicling bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Om cUe redenen, het Hof zegt dat llet
verzoekschrift, wat Petrus Van Wilcleren ·
betreft, zonder voorwerp. is ; zegt clat er
geen aanleicling bestaat tot regeling van
rechtsgebied jegens Josephus De Mesmaeker en Germaine De Taye ; kosten ten
laste van den Staat.
2 Juli 1945. - 26 kamer. - Voorzitte·r,
H. Lonveanx, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaggeve1·; H. Bail. ·_
Gelijlcl!tidende concl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, anvocaat generaal.
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1° MIDDELEN TO'l' VERBREKING.
STRAFZAKEN. - UITSPRAAK VAN EEN ENKELE
STRAF WEGENS VERSCHILLENDEl JIUSDRIJVJ"N.
- n1IDDEL AANGEVOERD TEN AANZIEN VAN EEN
VAN DE :!oUSDRIJVEN. - STRAF GERECHTVAARDIGD TEN AANZIEN VAN DE ANDERE. - MIDDEL
NIET ON1'VANKELIJK.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN, - STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDEELING DIE HET MISDRIJF
OMSCHRIJFT OVEREENKOMSTIG DE BEWOORDl'j\"GEN VAN DE WET. - GEEN CONCLUSIEN. VEROORDEIGLING WETTELIJK GEMOTIVEERD.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARREST
DA1' DE DOOR DEN EERSTEN RECHTER AANGENOMEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN VERWERPT, VERZACH'l'ENDE OMSTANDIGHEDEN AANNEEMT EN DE STRAF VERZWAART. - GEEN
TEGENSTRIJDIGHEID.
1 o H et ve·rzoelc tot ve·rb1·elcing ·is niet o·ntvanlcelijlc -wanneer een enlcele stntf
-wenl ·u-itgeszn·oken -wegens versch-ille·tide
misd·l"ijven, het aangevoerde midclel
slechts een van de misdrijven bet·rett
en cle stntf uerechtvaa1·cligcl blijft ten
nwnzien van de ancle1·e misrlrijven (1).

(Wetb. Strafvord., art. 411 en 414.)
2° De rechter ove1· clen gmnrl motive(wt

-wettelijlc de ve-roorcleeling -wanneer h-i.i,
in cle be-woonlingen van cle wet, het bestann V[tststelt vwn rtl cle bestnncldeelen
vwn het mi.scl!'ijf (2).
3° De 1·echte1· ·in hoogeT be·roep lcitn, zonrler
tegenst·l"ijclighe-irl, na cle cloor clen ee1·sten
1'echte1· aangenomen verz-wnrende omstrtncligheclen te hebben vertv01'JJen en
na verzachtencle omstwncligheclen te
hebben etwngenomen in het voonleel vwn
clen vei·clachte, verlclctren elM cle 1titge-

(1) Vaste rechtspraak, Zie o. m., verbr.,
1 Mei 1944 (Bull. en PAsiC., 1944, I, 336).
(2) Vaste rechtspr.aak. Zie o. m. verbr.,
·13 September 1944. zie hooger blz. 37 (Bull. en
PASIC., 1945, I, 33) ..
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vo~doende

is en deze

(DELANOYER EN CONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, door het
Militair Gerechtshof te Brussel gewezen
den 8 .Tuni 1945;
I. Over de voorziening in verbreking
door aanlegger Delanoyer "ingesteld :
Over het eenig middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 163, 183, 195 van het Wetboek van
Strafvordering, doordat het bestreden
arrest het middel van verdediging verwerpt, dat de nietigheid van de dagvaarding inriep wat de betichting B aangaat,
om reclen clat de aan betichte verweten
feiten niet. genoegzaam aangeduicl :waren,
en hem veroorcleelt om « deelgenomen
te hebben aan het vervormen door den
vijand van wettelijke instellingen of inrichtingen, de trouw der burgers jegens
Koning en Staat, in oorlogstijcl, aan het
wankelen gebracht te hebben, of wetens
's vijancls politiek of oogmerken gecliencl
te hebben >>, zoncler de door hem gepleegde
feiten te bepalen en zoncler aan te duiden
aan welke van de door den tekst voorziene feiten hij schulclig zou zijn, dan
wanneer het feit clat eischer in cassatie
zich beklaagcle over de onvoldoencle nauwkeurigheicl van de dagvaarding, aan den
rechter den plicht oplegde de feiten die
hij tegen betichte weerhielcl, nls bestancldeel van het misclrijf, aan te stippen en,
namelijk, tusschen de bij artikel 118bis
voorziene alternatieve gevallen, cleze aan
te duiclen waaronder betichte viel :
Over de ontvankelijkheicl van het
middel :
Overwegencle dat clit midclel slechts gericht is tegen de veroorcleeling uitgesproken wegens het feit B ten laste gelegcl van
aanlegger, clit is het feit voorzien bij artikel 118bis van het Strafwetboek, besluitwet van 17 December 1942;
·
Maar overwegende dat de cloodstraf ook
uitgesproken werd uit hoofde van de feiteii voorzien in betichting E : dieften in
een bewoond huis, bij nacht door twee of
meer personen, met wapens, in oorlogstijd tijdens de verduistering der lichten;
Dat, ware dus het middel gegrond wat
de veroordeeling betreft uit hoofde van
de feiten voorzien in betichting B, de uitgesproken straf toch zou gerechtvaardigd
blijven wegens de feiten, bewezen verklaarcl, voorzien iii betichting E ,·
Dat het middel dus van belang ontbloot,
en, clerhalve, niet ontvankelijk is;
II. Over de voorziening in verbreking
door aanlegster Maria Janssens ingesteld:
Over het eerste midclel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 163, 183, 195" van het Wetboek van

Strafvorclering, van artikelllSbis van het
Strafwetboek, cloorclat het bestreden arrest eischeres in cassatie schuldig verklaart aan de betichting van artikell18bis
van het Stra~wetboek, zoncler de te haren
laste weerho1iden feiten aan te duiden en,
namelijk, zonder te zeggen hoe en welke
wettelijke instellingen of inrichtingen zij
zou hebbeh helpen vervormen door den
vijancl, hoe zij de trouw cler burgers jegens Koning en Staat zou aan 't wankelen
hebben gebracht en hoe zij 's vijancls politiek of oogmerken zou gediencl hebben,
zonder zelfs te zeggen welke van de clrie
door de wetsbepaling voorziene feiten zij
zou gepleegd hebben, clan wanneer, als de
strafwet meerdere strafbare gebeurlijkheden voorziet, cle rechter over den groncl
zich niet kan vergenoegen met de betichting in de termen van de wet bewezen te
verklaren, maar bet precies feit of de preciese feiten die de veroorcleeling bestraft
moet aancluiclen en bepalen :
Overwegencle dat de betichting in cle
clagvaarcling omschreven was overeenkomstig de bewoorclingen van de wet, en dat
de rechter, met die betichting bewezen te
verklaren, bij gebrek aan conclusies, het
bestaan heeft bevestigd van al cle bestanddeelen van het misdrijf :
Dat het middel dus grondslag mist in
rechte;
\
Over het tweede middel, schending van
a:tik~l 97 van de Grondwet, tegenstrijchgheid tusschen de ingeroepen redenen
en, bijgevolg, gebrek aan motiveering,
doordat het bestreclen arrest beslist dat de
eerste rechter een te lichte toepassing cler
strafwet heeft gedaan en de straf van
acht op tien jaar hechtenis brengt, dan
wanneer de door het hof ingeroepen redenen, integendeel, bewijzen dat de eerste
rechter de strafbaarheid van cle feiten
overschat had, het hof verklarend :
1° dat de verzwarende omstandigheid,
door den eersten rechter bewezen verklaard, niet bewezen is gebleven; 2o clat
er verzachtende omstandigheden bestaan
spruitende nit de betrekkelijk gering~
vijandelijke bedrijvigheid :
?verwegende dat er ,geen tegenstrijdigheid bestaat tusschen, eenerzijds de verklaring dat verzwarende omstandigheden
ten onrechte aangenomen werden en dat
er verzachtende omstandigheden bestaan
en, anderzijds, de verklaring dat de straf
door den eersten rechter toegepast niet
voldoende is, daar het gepleegd feit, zooals het door den rechter in beroep verzacht werd, toch nog onvolcloende beteugeld kon zijn door de door den eersten
rechter opgelegde straf;
pat het middel dus grondslag mist in
fe1ten;
En overwegende, wat de voorzieningen
aangaat van de drie aanleggers, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
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voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de ui~gesproken. ;eroorcleelingen overeenkomstlg de wet ZIJn;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroorcleelt de aanleggers
tot de kosten.
2 Juli 1945. - 2e kamer.
Vom·zittwr,
H. Louveaux, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Wouters.
Geli.ilcluidencle conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.

2e

KAMER. -

2 Juli 1945.

WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
'J'EHUGWEUKING VAN DE MEEST VOORDEELlGE
BEPALING. REGEL NIET VAN TOEPASSING OP
EEN REGLEMENTEERING DIE VERANDERLIJK EN
UITERAAUD TIJDELIJK IS.

A1·tilcel 2, alinea 2, van het Stmtwetboelc
·is niet vfin toepassin[J op bepfilingen vwn
een 1'eglementeedng die verancledijlc
en u-itentfinl tijcleUjlc is, zooals de reglementee1"ing ingesteld doo1· de beslttiten
·van 17 Augusttts 1940 en 5 FebnUM"i
1.945 bet1·ettencle cle levering van melle
en van zuiveltJ1'0clucten (1).
(CLAES.)
ARREST.

Gelet 0p het bestreclen arrest op
10 Maart 1945 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
_
Over het eenig miclclel tot verbreking,
sehending van artikel 2, liel 2, van het
Strafwetboek, van artikelen 10 en 11 van
llet besluit van 5 Februari 1945 (Staats1Jlad van 15 Februari 1945), van artilkelen 9 en 97 der Gronclwet, cloorclat het
aangevochten arrest de besluiten van
17. Augustus 1940 en 1 Juli 1943 en de verorclening van 1 April 1942 op aanlegger
heeft toegepast, clan wanneer becloelde
reglementaire bepalingen werclen opgeheven bij artikel 10 van het ministerieel
besluit van 5 Februari 1945 dat van kracht
geworclen is op 15 Februari 1945 en, inclien
eene wetsbepaling opgeheven is op het
oogenblik van de vonnisverleening, de
straf welke zij uitvaarcligele niet meer
mag worden opgelegd :
Overwegencle dat het regime van de verdeeling van koemelik, op den datum van
het misdrijf, geregelcl was door de besluiten del. 17 Augustus 1940, 10 April en
l4 Augustus 1942, 24 Juni en 1 Juli 1943;
Overwegencle dat, op den datum van
10 Maart 1945, waarop het bestreden arrest wercl uitgesproken, al die beschikkingen waren ingetrokken en vervangen
(1) Verbr., 13 November 1944, zie hooger
biz. 30, en de nota (Bull. ·en PASIC., 1945, I,
27).

door cleze van het besluit del. 5 Februari
1945 betreffencle de levering van de zuivelproclucten (art. 10), besluit clat op 15 Fe-bruari 1945 in werking is getreclen;

Overwegencle clat het besluit cld. 5 JJ'ebruari 1945, zooals de vorige besluiten
welke het intrekt, een straf stelt op het
verzuim een zeker hoeveelheicl melk te
leveren aan de aangecluicle melkerij (art. 1
en 19 van het besluit del. 17 Augustus 1940,
art. 1, 9 en 10 van het besluit del. 5 Febrriari 1945) ;
Dat de bij het besluit del. 19 Augustus
1940 voorziene straffen zijn, in hoofclorde :
gelclboete van 700 tot 700.000 frank, gevangenisstraf van vijftie:q. dagen tot drie
jaar;
Dat de bij het besluit del. 5 Februari
1945 opgelegde straffen, bij verwijzing
naar de besluitwet cle1. 22 J:muari 1945,
betreffende het beteugelen van elke inbrenk op de reglementeering betreffende
de bevoorracling van het land, zijn : een
gevangenisstraf van een maancl tot vijf
jaar, en een gelclboete van 100 frank tot
1.000.000 frank of eene van die straffen
alleen;
Overwegencle clat het bestreden arrest
clen aanlegger veroordeelcl heeft tot e.en
gevangenisstraf van twee maancl en tot
een gelclboete van 500 frank wegens inbrenk op artikel 2 van het besluit cld.
17 Augustus 1940;
Overwegencle, weliswaar, clat, op clen
datum, waarop clat arrest gewezen werd,
het besluit clcl. 17 Augustus 1940 was ingetrokken en vervangen door het ministerieel besluit del. 5 Februari 1945 waarbij
de vervlichting, voor diegenen die melkkoeien bezitten, melk te leveren, aan
nieuwe maatregelen onderworpen is; dat
het bestreclen arrest geenszins vaststelt dat
het ten laste van den aanlegger weerhouclen feit een inbreuk uitmaakt op deze
nieuwe reglementeering ;
Doell overwegencle dat het, in onderhavig geval, over een reglementeering gaat
die veranclerlijk en uiteraarcl tijclelijk is,
waarop artikel 2, alinea 2, van het Strafwetboek niet van toepassing is ; waaruit
volgt dat de intrekking van het beslnit
del. 17 Aug·ustus 1940 en de vervanging er
van door het ministerieel besluit clcl. 5 Februari 1945, het strafbaar karakter niet
wegneemt van de misclrijven welke begaan werclen op het oogenblik waarop het
eerste van die besluiten in werking was;
Dat het miclclel in rechte niet opgaat;
Om clie redenen, het Hof verwerpt cle
voorziening ; veroordeelt clen a!mlegger
tot cle kosten.
- 2 Juli 1945. - 2e kamer. - Voo1·z-itter,
H. Louveaux, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. De Wilde.
Gelijlcluiclencle conclusie, H. Hoger
Janssens cle Bisthoven, advocaat generaal.

-I

,_.

1852°

KAMER. -

2 JuJi 1945.

1o 00RI,QG. - BOERENWACHT. - BESLUITEN VAN 24 JUNI EN 4 AUGUSTUS 1941. NIETIGHEID.
2o VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR RET
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN ARREST YAN
VRIJSPRAAK. - lNTERPRETATIEVE WET DIE
DE NIETIGHEID VERKLAART VAN DE OVERTREDEN REGLEMENTEERING. - FElT VAN DE TELASTLEGGING DAT NIET ONDER DE TOEPASSING
VALT VAN EEN ANDERE STR-AFBEPALING. GEBREK AAN BELANG. - VOORZIENING NIET
ONTVANKELIJK.
1 o Zijn nieUg de beslniten van 21, J·uni
en 4 liHgttst~ts 1941 houdende up?"ichUng
van de boerenwacht. (Besluitwet van

1 :Mei 1944, art. 1 ; besluitwet van 5 Mei
1944, art. 1, litt. A, nr 4.)

schikkingen met terugwerkencle kracht
moeten toegepast worden; clat dienvolgens de nietigheid de besluiten treft reeds
op het oogenblik van hun inwerkingtrecling;
Overwegencle dat de feiten niet onder
de toe passing vallen van een andere strafbepaling;
Dat de gevraagde verbreking en de verwijzing geen uitwerksel kunneri hebben;
Dat de voorzieningen als zonder belang
voorkomen·
Om clie ;edenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen ; kosten ten laste van den
Staat.

2 Juli 1945. - 2° kamer. - Voorz-itter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnggever, H. De Wilde.
- Gelijlcl·uiclemle conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

2° Wordt zonde1· belang en ·is de·rhalve
nirit ontvanlceliik de voon;iening door
het openbaar minister·ie tegen een an-est
- van vdjspraalc wanneer de 1·egtemen-·
tee·ring di.e doo·r den verdachte zou overtreclen z·ijn nietig we1·d ve1·klaanl dom·
een interpretatieve wet en het fei.t van
de telastleggin,q niet valt oncle1· de toepassing van ee·nige nn(lere strafbepnling (1).

(PROCUREUR GENERAAL TE GENT,
T. DOOHY EN OONSOORTEN.)
ARREST.

1"

KAMER.• -

5 Juli 1945.

1° ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON.
SAMENGEORDENDE WETTEN, ARTIKicL 6, ALINEA 2. BEl'EEKENIS VAN DE WOORDEN
« SOORTGELIJKE ARBEIDERS ll.
2° ARBEIDSONGEVAL. - HASISLOON. ~
ARBEIDER EENIG IN ZIJN SOORT. - TOEPASSING.

3°

ARBEIDSONGEVAL.
ARBEIDER
WERKZAAM SEDERT MINDER DAN ErEN JAAR IN
DE ONDERNEMING EN EENIG IN ZIJN SOORT. BASISLOON VASTGESTELD ((EX AEQUO ET BONO».

Gelet op de bestreden arresten, door
bet Hof van beroep te Gent op 16 Maart
1944 gewezen ;
Overwegende dat in de zaken nrs 2405,
2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, feiten
van den zelfden aard vervolgd werden; dat
de vervolgingen om dezelfde reden op
eene vrijspraak uitliepeu; dat de voorzieningen op dezelfcle middelen gesteund
zijn;
Dat de zaken verknocht zijn en dienen
samengevoegd ;
Overwegende dat de vrijspraak gegroncl
is op de reden clat de rechtsvervolging
gesteund was op beschikkingen die van
alle wettelijk karakter ontbloot zijn;
Overwegencle clat de besluiten van
24 Juni en 4 Augustus 1941 waarbij de
boerenwacht wercl opgericht, en op groncl
waarvan verweerclers vervolgd waren, de
plattelandspolitie betreffen; dat die besluiten nietig verklaard werclen door artikel 1, litt. A, nr 4, van de besluitwet van
5 Mei 1944, bi.i toepassing van artikel 1
van de besluitwet van 1 Mei 1944;
Overwegencle clat die besluitwetten een
verklarend karakter hebben; dat hun be-

1° De .'felijksoort-i{}e arbeiclers, ncuw w·ie·r
loon cle 1·echter het basisluun moet vaststellen wannee·r het slachtoffer van een
arbeiclsongeval serle1't mincl-er clwn een
jaar in cle on(le1-neming werkz(tctm was,
~-i:in de arl>e,iclei·s w·ie·r loon (lit vwn he£
slachtoffer benncle·rt (2). (Samengeordencle wetten betreffende de vergoeding
der schacle voortspruitencle uit de arbeidsongevallen, art. 6, aline a 2.)
2° ls wettelijlc met rerlenen omlcleecl het
·vonnis clnt, ten einde te 'beslissen tl.nt cle
ctrbe·ider slachtojfe·r van een nrbe-idsongevnl en we1'7czna.m sede1·t nlli.nder <lnn
een jcwr ·in cle ondenteming, eenig in
z·ijn soo1·t wns, er op tvijst clctt het
slnchtojfe1· mnanclelijlcs, zelj's ge(l'n1·encle
cle mnctn(l wan1·in het het mvnst vercUen(le, een hooger loon heett 1Jenliend
clcm clntgene vnn a1·be,iders clie hetzelfde
we1·Jc declen.
3° De ·rechter stelt ex aequo et bono het
bnsisloon vnst wannee·r de (trbeider,
slctchtoffer vnn een n1·beicls011gevnl,
werlcznnm wns ·in cle onderneming seclert mincler clnn een jaaT en een-i{t -was

(1) Zie de nota R. J. B. onderaan dit arrest
in Bull. en PAsrc., 1945, I, 198.

(2) Zie voetnota onderaan dit arrest in Bull.
en PASIC., 1945, I, 199.

-186schatting ex aeq·uo et bono van datzelfde
loon:
Overwegende dat het bestreden vonnis
bierop wijst, dat de toestand van de arbei(«LA PREVOYANCE SOOIALE >J, T. VAN GHINSTE.)
ders, - waarvan geen enkele, zelfs maandelijks, een loon heeft verdiend clat clit
ARREST.
van den verweerder bereikte gedurencle de
maancl waarin cleze het minst vercliencle,
Gelet op de bestreden vonnissen res- - niet als vergelijkingspunt kon aangepectievelijk op 26 April 1940 en op 5 De- nomen worden ;
cember 1941 door de Rechtbank van eersten
Overwegende dat de bestreden beslissing
aanleg te Brugge, zetelende in graad van del. 5 December 1941, uit die feitelijke elementen wettelijk beeft kunnen afieiclen
beroep, gewezen;
Over het eerste middel; schending van clat er, in de zaak, geen gelijl,soortige arartikelen 1 en 6, inzonderlleid 1, alinea 1, beiclers bestonclen in den zin van artikel 6,
en 6, alinea 2, van de wettE'n op de vergoe- alinea 2, yan de wet cld. 24 December 1903 ;
ding .. der schade voortspruitende uit de
Dat bet! bestreden vonnis alclus zijn bearbeidsongevallen samengeschakeld bij slissing gemotivE'erd beeft, en, op straf
koninklijk besluit del. 28 September 1931 van weigering om recht te spreken, zijn
en van artikel 97 der Grondwet, doordat toevlucht heeft moeten nemen tot een
bet bestreden vonnis del. 5 December 1941, schatting ex aeq·uo et bono van het loon
na in feite te hebben vastgesteld dat de dat nooclig was voor het volledig maken
verweerdei' op het oogenblik van bet on- van bet jaar;
geval waarvan bij bet slacbtoffer is geOver het tweecle miclclel, scheilding van
weest, sedert minder dan een jaar in de artikelen 1 en 6, inzonclerheid 1, alinea 1,
onderneming. werkzaam was, - om bet en 6, alinea 2, van de wetten op de vergoeloon te bepalen dat tot grondslag strekt ding cler schacle voortspruitencle uit de arvoor de vaststelling van Cle vergoeding beidsongevallen, samengescbakeld door
door den verweerder geeischt krachtens de k.oninklijk besluit del. 28 September 1931,
wetgeving op de vergoecling der scbade doordat de twee bestreclen vonnissen del.
voorts11ruitende uit de arbeidsongevallen, 26 April 1940 en 5 December 1941, om
- aan het werkelijk loon van laatstge- bet loon te bepalen dat tot grondslag
noemde niet bet gemiddeld loon heeft toe- strekt voor de vaststelling cler vergoedingevoegcl dat aan soortgelijke arbeiclers gen door den verweerder geeiscbt ten gewordt toegekend geclurende het tijclperk volge van bet ongeval :waarvan bij slachtnooclig voor het volleclig maken van bet offer zon geweest zijn nadat hij in de onjaar, - wat de wet voorschrijft, - docb derneming zes maanden werkzaam· was :
bet bypothetisch loon, ex aeq1w et bono ge- a) bet eerste, aan de partijen bevolen
schat, clat de verweercler, naar bet oor- heeft uitleg te verstrekken over het loon
deel van den rechter, in de onderneming dat gedurende de zes maanclen die volgzou blijven verclienen bebben gedurende clen op bet ongeval, clit laatste overkomen
bet tijdperk noodig voor het volledig ma- op 25 J\!Iaart 1937, vercliencl :wercl door de
ken van llet jaar zoo llet betwist ongevat arbeiders die van de soort waren waartoe
niet was overkomen; er aldus over beslist . de verweerder behoorde; b)' het tweede,
beeft, ten gevolge van een verkeerde inter- geweigerd heeft de loonen in acht te nepretatie welke het geeft aan de bewoor- men van gelijksoortige arbeiders, - loodingen der wet << gelijksoortige arbei- nen door de aanlegster in verbreking inders >>, het gemicldeld loon van gelijksoor- geroepen, - onder voorwendsel dat ze
tige arbeiders van de hand wijzende, om niet beantwoordden · a an bet voorschrift
de reden dat het maandelijksch loon van van bet hierboven aangehaald tusschengeen enkel clier arbeiclers het loon zou be- vonnis, daar ze niet verdiend werden gereikt hebben van den verweerder in de durende de zes maanclen van April tot
maand waarin deze het minst vercliend September 1937, welke op het ongeval
l1eeft, en zoncler vast te stellen dat de clrie volgden, cloch in 1936 en voor het geheel
in aanmerking genomen arbeiders, in de jaar; c) het tweecle, eindelijk, aan het
onderneming, betzelfde werk leverden als werkelijk loon van den verweerder geden verweerder en tegen gelijk loon; en, clurende de zes maanden van zijn werkbijgevolg, ten onrecbte en in alle geval zaamlleid in de onderneming, bet hypotllezonder voldoende reden, den verweerder tisch loon heeft toegevoegd clat bij in rle
bescbouwd heeft als arbeider, eenig in onderneming zou kunnen vercliend hebzijn soort, besloten heeft tot de onmo- ben gedurende de zes maanclen volgende
gelijkheid de wet in zijn geval letterlijk op het ongeval waardoor zijn werkzaamtoe te passen en, in de zaak, de wijze, heid gestuit were!, de twee vonnissen alwaarop de wettelijke vaststelling van het dus de wettelijke wijze verkeerd toepasloon moest geschieclen clat tot grondslag sende van de schatting van bet basisloon,
strekte voor de bepaling cler vergoedingen, wijze krachtens welke aileen de werkewillekeurig vervangen heeft door een lijke of fictieve loonen Yan den arbeider
in zijn soo1·t, doah hij mag sleahts
in aaht nemen de loonen (Ue het ongeval
voo?·afgaan.
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gedurende het jaar dat het ongeval voorafgaat, moeten in aanmerking genomen
worden:
Overwegende dat uit de vergelijking
van de §§ 1 en 2 van artikel 6 der wet van
24 December 1903 blijkt dat het door den
wetgever bedoeld jaar dit is dat het ongeval is voorafgegaan; dat de bestreden beslissingen dus ten onrechte een tijdperk,
clat op het ongeval volgt, als aanvullend
tijdperk hebben beschouwd;
Om die redenen, het Hof verbreekt de
bestreden vonnissen doch in zoover slechts
zij een tijdperk van na den d11tum van het
ongeval hebben beschouwd als tijdperk
noodig voor het volledig maken van
het jaar; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van de Rechtbank van eersten aanleg te
Brug·ge en dat melding er van zal gemaakt
worden op den kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissingen; verwerpt de
voorziening voor 't overige; veroordeelt
elke partij tot fie helft der kosten; verwijst de zaak aldus omschreven naar · de
Rechtbank van eersten aanleg te Gent zetelende in graad van hooger beroep.
5 Juli 1945. - 1• kamer. - Vom·z-itte·r,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Bail. - (}elijlclu.idende concl~tsie wat betreft het eerste
middel, strijdige wat bett·ett het tweecle
midclel, H. Colard, advocaat generaal.
Pleite1·s, HR. Delacroix en Veldekens.
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9 Juli 1945.

VEJRNIELING VAN BUNDELS. -

STRAF-

ZAKEN. - VONNIS VERBROKEN BIJ TOEPASSING
VAN ARTIKEL 524 VAN RET WETBOEK YAN
STRAFVORDERING. NniTXGREID VAN DE OP
DIT VONNIS VOLGENDE RECHTSPLEGING EN BESLISSINGEN,

De ve1·brek-ing van een vonnis, bif toepassing van artilcel 5'24 van het Wetboelc
vnn Stt·atvo1·flet·ing, b·rengt met zich ae
niet-igheicl van ae rechtsple,qing en van
rle be&Hssim.gen die er 01J volgclen.
(LOUIS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 22 Juni
1943 gewezen door de Correctioneele
Rechtbank te Neufchi'lteau en het bestreden arrest op 17 Mei 1944 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de voorziening tegen het vonnis
van veroordeeling van 22 Juni 1943 :
Overwegende dat de bnndel van de
rechtspleging vernield werd in den brand
waardoor de lokalen van de griffie van
het Hof op 3 September 1944 geteisterd
werden;
'

Dat het Hof in de onmogelijkheicl verkeert na te gaan of de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen v66r den rechter over den
grond werden nageleefd ;
Gelet op artikel 524 van het W etboek
van Strafvordering;
Over de voorziening tegen het arrest
van 17 Mei 1944 :
Overwegende dat de verbreking van het
bestreden vonnis de nietigheid medebrengt
van de rechtspleging en van de beslissingen die er op volgden, inzonderheid, de
nietigheid van het bij verstek door het
hof van beroep op 8 Maart 1944 gewezen
arrest waarbij het hooger beroep tegen
het vonnis onontvankelijk wordt verklaard alsook de nietigheid van het bestreden arrest waarbij het verzet van den
aanlegger tegen het arrest van 8 Maart
1944 als niet bestaande wordt verklaarcl;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis en de arresten ·van het
hof van beroeD die er op volgden; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te· Luik en van de Rechtbank van
eersten aanleg te Neufcllateau, en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van de vernietigde beslissingen;
verwijst de zaak naar den Heer procureur
des Konings bij de Rechtbank van eersten
aanleg te Neufch:Ueau; legt de kosten van
den . a anleg in verbreking ten laste van
den Staat.
9 Juli 1945. - 2• kamer. - Voorzitter
en ve1·slag,qever, H. Waleffe, voorzitter. Gelijlcluidende conclu.sie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat generaal.
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MIDDEJLEJN

TOT

9 Juli 1945.
VEJRBREJKING.

STllAl'ZAKEN. 1\IIIDDEL RIERUIT AFGELEID
DAT DE RECRTER OVER DEN GHOND DE VERZW ARENDE OMSTA!'DIGREID VAN HERHALING
TEN ONRECHTE REEFT AANGENOMEN. UITGESPROKEN STRAF GERECRTVAARDIGD AFGEZIEN VAN DIE OMSTANDIGREID. EJISCR TOT
VEllllREKING NIET ONTVANKELIJK.

De eisch tot ve1·1Jrelcing, hierop r1esteuna
clat (le rechte·r ove1· clen groncl de verzwa.1·encle omstancli,qheicl van he1·halinr1
ten on·rechte heett aangenomen, is niet
ontvctnlceli.jlc wwnnee1·, afgezien vnn cUe
verzwn·1'e1ule omstandighe·icl, cle 7t-itge~1Jro7cen stra,f wetteUjlc ge1·echtvannligcl
ts (1). (Wetb. Strafvord., art. 411 en

414.)

(1) Vergelijk verbr., 30 Janua1·i 1940 (A1·1·.
T'erbr., 1940, biz. 12; Bull. en PAsrc., 1940, J,
27).

188(SEYKENS EN CONSOORTEN.) _

(LEDENT.)

ARREST.

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 19 Februari 1945 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
I. Wat de voorziening van Seykens,
Alfons Wouters en Franciscus Wouters
betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing
werd geveld op een recbtspleging waarin
de substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitge.sproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Wat de voorziening van Hottat betreft :
Over het middel door den aanlegger
hieruit ·afgeleid dat de rechter in zijnen
hoofde de berhaling heeft aangenomen
dan wanneer geen enkele tekst het hem
toeliet :
Overwegende dat de uitgesproken straf
cleze door de wet voorzien niet overtreft
afgezien van de verzwarende omstancliglleid van herhaling;
Dat de eisch tot verbreking dus niet
ontvankelijk is krachtens artikelen 411
en 414 van het Wetboek van Strafvordering;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
nitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen en veroordeelt de aanleggers tot de kosten.

Gelet op het bestreden arrest up 16 Juni
1945 gewezen doo1' het Militair Gerechtshof zetelende te Luik;
Over het eenig middel, schending van
artikel 15 en 16 van het Militair Strafwetboek, 11 van de wet van 15 Juni 1899, en
van de verdedigingsrechten, doordat het
bestreden arrest lwt volbrengen van de
vereischte rechtsvormen niet vaststelt ~
inzonclerheid de lezing van de milit~ire
wetten, - om te beslissen dat de aanlegger militair was, bijgevolg, schulclig aan
verraad :
Overwegende dat de aanlegger v66r den
rechter over den grond zijn hoedanigheid
van militair niet betwist heeft; dat hij
v66r het hof van verbreking voor de eerste
maal niet kan staande houden dat hij
geen lezing gekregen heeft van de militaire wetten ;
Dat llet middel clus niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof yerwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot
cle kosten.

9 Juli 1945. - 26 kamer. - Voo1·zittm",
H. Waleffe, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Vitry. Geli.flclt~idende conclt~sie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat generaal.

9 Juli 1945. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Waleffe, voorzitter. - Verslag,qeve1·,
H. Wouters. - Gelijlcltt'i(lende conclt~sie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat generaal.
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12 JuJi 1945,

1° BEWIJS. - BEWIJSKR.ACHT VAN DE AKTEN. - INTERPRETATIE VAN HET EXPLOOT
VAN HECHTSINGANG EN VAN DE CONCLUSI.ii:N . .___

26

KAMER. -

9 Juli 1945.

1\'IIDDELE.N

'rOT VERBREKING.
- 111ILITAIR. - MlDDEL AAN\'OER.END DAT DE VERDACHTE GEEN LEZING VAN
DE MIUTAIHE WETTEN HEE~'T GEKREGEN.
NIEUW MIDDEL.
STR.A~'ZAKEN.

INTERPRE'l'ATIE VEREENIGBAAR 1\oiET DE BEWOOHDINGEN VAN DIE AKTEN. - BINDENDE
INTERPRETATIE.
2° VERAN'l'WOORDELIJKHEID BlliTIDN OYERFJENKOMST ONTSTAAN.
- ScHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEBREK
VAN DE ZAAK. - 0NROEREND GOED.
1° De •reehte1·

De ·verdnchte, (z.ie v66r (len 1·echter ove·r
clen grand zijn hoedan·iuheid V(tn rnilitair niet heett betwist, lmn niet voo1· cle
eerste 'ln(Wl v661· het hot van verbreking st(u~nde homlen flat hij geen lezing
van de rnil-itni1·e wetten heett yek·regen (1).

O'V61' den gron(l vnte·rjwetee·rt op b'inclende w·ijze het ge1·echteU.jlc
contn~ct wannee1· z-ijn inte1·p1·etuUe niet
onvereenigb(UW is rnet cle bewoonlingen
van het exploot '!!an ·rechtsingang en van
ae conclns-ien (2).
2° Hij (z.ie een onmerend goed oncler zijn
bewalcing heett is verantwom·flelijlc voo1·

(1) Yergelijk verbr., 28 'Februari 1944 (Bull.
en PAsiC., 1944, I, 222).

(2) Sic verbr,.. 22 Juni 1939 (Bul. en PASIC,,
1939, I, 327).
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Overwegende dat ten onrechte wordt opgeworpen dat het middel een akte (exploot
van beteekening) inroept zonder een
(BELGISCHE STAAT, T. SWINKELS
anthentiek. afschrift er van over te legEN CONSOORTEN.)
gen; clat inderdaad, die akte aan een an'
ARREST.
dere akte (conclusie) is toegevoegd, waarGelet op de bestreden arresten op mede ze een enkel reg elm a tig overgelegd
28 Juni 1941 en 9 Mei 1942 gewezen door afschrift uitmaakt ;
Overwegende dat de rechter geenszins
llet Hof van beroep te Brussel;
Over llet . eerste middel, scllencling van lle bewijskracllt heeft miskend van de
artikelen 1319, 1320, 1322 van llet Bnrger- akten der rechtspleging welke in het midlijk W etboek, organiek van de tronw aan del zijn aangeduid en over de draagwijdte
de. akten verscllnldigd en, bijgevolg, waarvan de partijen in betwisting waren;
Dat de rechter, door de draagwijdte te
scllencling van artikel 1134 van llet Bnrgerlijk vVetboek in zooverre llet de draag- interpreteeren van de stukken die het gewijdte en de uitwerksels bepaalt van het rech.telijk contract vaststellen en door feigereclltelijk contract dat de partijen telijke elementen aan te geven, gebruik
bindt, en cler artikelen 22, 24, 25 en 26 van heeft gemaakt van zijn beoordeelingsde wet van 17 April 1878, hondende den macht; dat zijn interpretatie niet onvervoorafgaandelijken titel van het Wetboek eenigbaai· is met de bewoordingen van het
inleidend exploot van aanleg en van de
van Strafvordering;
Om het feit dat, door llet arrest van conclusies, en dus bindend is;
Over het tweede middel, schending van
28 Juni 1941 het hof van beroep, ten misprijze der nochtans klare en uitdrukke- artikelen 1382, 1383, 1384, alinea 1, van het
lijke bewoordingen der akten van de Bnrgerlijk W etboek en, bij wijze van gereclltspleging, en namelijk der termen van volgtrekking, der artikelen 22, 24, 25 en
llet inleidend exploot van 5 Jannari 1937, 26 der wet van17 April1878, llondende den
evenals van den tekst der door de verweer · voorafgaandelijken titel van het Wetboek
ders in verbreking in eersten aanh:;g ge- van Strafvorclering, schending van arti/
nomen besluiten, beslist heeft dat de kel 97 der Grondwet :
eerste rechter, met als grond aan het gflI. Om het feit clat, ten einde de verantcling der verweerders de bepaling van woordelijkheid van hnidigen eischer in
artike11384, alinea 1, in fine, van het Bnr- verbreking te rechtvaarcligen op voet van
gerlijk Wetboek toe te kennen (verant- artikel 1384, alinea 1, voormeld van het
woordelijkheicl omwille der -zaken cUe men Burgerlijk Wetboek, het bestreden arrest
onder zijne bewaking lleeft) en met bij- van 9 Mei 1942 er zich toe beperkt gewag
gevolg de exceptie van verjaring aan lle: te malien van de wijze waarop de betwiste
zen eiscll, door huidige eischer in verbre- barreel en de verlichtingstoestelleu van
king tegengesteld, te verwerpen, de per- het station van Testelt zouden ingericht
ken van het gerechtelijk contract niet had geweest zijn, hetgeen essentieel neerkomt
overschreden ;
tot het aanklagen cler akte zelf waarTerwijl, zoowel in het inleidend exploot door de Belgische Staat de inrichting
als in hnnne beslniten van eerstEm aanleg, · heeft beslist cler installaties waarvan gede oorspronkelijke eischers, zonder de wag en de modaliteiten hnnner inrichting
minste allnsie te maken op eene gebenr- en werking heeft bepaald, terwijl znlk een
lijke verantwoordelijkheid van den Staat, akte, voor zoover zij vanwege zijne opgegrond op het « gebrek der zaak ll, be- stellers eene persoonlijke werkelijke tnsvestigden dat de feitsomstandigheden schenkomst inslnit, de verantwoordelijkwaaraan, volgens hen, het betwiste onge- heid dezer laatsten slechts kan binden ov
val cliende toegeschreven, het bestaan grond van artikelen 1382 en 1383 van het
vaststelclen eener font of nalatigheid van- Bnrgerlijk Wetboek en in geenermate gewege den Staat (« dat nitsluitend de font lijkstelbaar is met de font welke deze
van hierna gedaagde de oorzaak is van geacht is te begaan die eene zaak door ·
dit doodelijk ongeval ... ll), en er zelfs toe een gebrek aangetast, en aldns onderhevig
kwamen te bepalen dat hun eisch nitslni- om aan · een derde schade te berokkenen,
telijk zijn grond putte in artikel 1382 van onder zijne bewaking hondt;
het Burgerlijk Wetboek, ter nitslniting
II. Om het feit dat minstens het
van artikel 1384 (({ ... dat de Staat dns arrest in znlke termen opgesteld is clat
niet krachtens artikel 1384 van het Bnr- men niet weet of het lwf van beroep het
gerlijk Wetboek maar alleen krachtens feit zelf dat de Belgische Staat den overartikel 1382 verantwoordelijk is voor het weg in gebrekkige voorwaarden zon ingeongeval... ll) :
richt hebben, heeft willen aanklagen of
alleen het feit van installaties onder
(1) Zie DE PAGE, .Tmite elernentai?'e de droit zijne bewaking gehonden te hebben door
civil belge, d. II, nr 1004; verbr., 24 Mei 1945,
gebrek aangetast, en die ze ongeschikt
zie hooger blz. 161 (B11ll. en PAsrc., 1945, I,
maakten voor het gebruik tot hetwelk zij
172).
bestemd waren, hetgeen het toezicht van
de scha,de veroo1·zaakt door een gebrek
van dit goed (1).

-
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het · hof van verbreking no pens de wettelijkheid der uitgesprokene veroorcleelingen onmogelijk maakt (schencling van
art. 97 der Grondwet) :
Overwegende dat luidens de bestreclen
arresten, de aan den Staat toegeschreven
verantwoordelijkheid gesteuncl is op artikel 1384, alinea 1, van bet Burgerlijk
Wetboek;
Dat er claarna op bindende wijze vastgesteld is dat de overweg en het verlichtingssysteem van het nabij gelegen
station op zulke gebrekldge wijze aangelegd zijn, dat de weggebruiker, die den
overweg moet oversteken, gevaar loopt
door een trein te · worden verrast, - en
clat er, bijgevolg, beslist is dat het gebrek
van de zaak bewezen is ;
·
Overwegende clat nit deze clubbele vaststelling blijkt dat de arresten wel, zoncler
dubbelzinnigheid, op artikel 1384, alinea 1
(gebrek in de zaak die men onder zijn bewaking heeft), hun beslissing willen steunen, en niet op een bij artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek voorziene font,
font die hierin "iOU bestaan dat een gebrekkige overweg wercl aangelegd;
Dat het middel, in zijn twee onderdeelen,. in feite niet opgaat;
Over het derde middel, schencling van
artikelen 1382, 1383, 1384 en 1733 van het
Burgerlijk Wetboek, 518, 524, 525 van hetzelfde wetboek om het feit dat, door het
arrest van 9 Mei 1942, het Hof van beroep
te Brussel, met de veroordeelingen ten
laste van eischer uitgesproken te rechtvaardigen, om het feit dat hij een overweg in gebrekkige voorwaarden aangelegd
onder zijne bewaking zou gehad hebben,
zich steunt op het bestaan van een gebrek
uitsluitelijk gehecht aan .installaties van
<< onroerenden aard ll ;
Terwijl artikel 1384, alinea 1, waarvin
de rechters ten gronde toepassing hebben
willen doen, alleen de verantwoordelijkheid betreft die zou kunnen voortvloeien
nit een gebrek van roerende zaken die
men onder zijne bewa)ring heeft, ter nitsluiting van deze waartoe het bestaan
van schade veroorzaakt door een gebrek
gehecht aan onroerende goederen aanleiding kan geven, welke verantwoordelijkheid beheerscht wordt door bijzondere
wetsbepalingen;
Overwegende dat ten onrechte de aanlegger door cUt middel beweert dat artikel1384,alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek slechts de verantwoordelijkheid betreft welke kan voortvloeien nit een gebrek aan roerende zaken;
Overwegende, inderdaad, dat de algemeenheid van de bewoorclingen dier bepaling niet toelaat haar te beperken tot
rle gevolgen van een gebrek aan een roerende zaak ; dat clit onderscheid ten andere niet zou gerechtvaardigd zijn, daar
cle verantwoordelijkheid voortv loeiencle

nit artikel 1384, alinea 1, gegrond is op
een vermoeden van font in hoofde van
den bewaker; dat het roerend of onroerencl karakter van het onder bewaking
zijnde voorwerp dus zonder belang is ;
Dat het middel dus in rechte niet opgaat;
Om die redeneil, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt den a.anlegger tot
de kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens den verweerder.
12 Jnli 1945. - ]_e kamer. - Voorzitte1·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzittel". - Verslaggever, H. Wouters. GeUjlcltticlencle conclii·Sie, H. Colarcl, advocaat generaal. - Pleiters, HH. Marcq
en Simont.
VACAN'l'IEKAMER. ~

26 JuJi 1945.

'l'ERUGWERKING VAN DE ~iEES'l' VOORDEELIGE BEPALING. TOEPASSING VAN DE BERLUITWET VAN 25 ME! 1945.

'WJlJ'J'. -

De bepnUngen van cle besl1titwet ·vnn
25 Mei 1945, wellce de toepnssing bepe·rken vnn cle vienle nlinen vnn n1·tilcel 116
van het St1·atwetboelc, moeten door den
·rechte1· ove1· clen g1'0nd wo1·clen toe,qepnst zelts op feiten die werden gepleegcl
v661· cle inwerlcingtreding vnn die nieuwe
bepnlingen (1). (Strafwetboek, art. 2.).
(BECKERS, T.

BELGI~OHEN

STAAT.)

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 29 .i\'lei
1945 gewezen door het Militair Gerechtshof zetelende te Lnik;
I. Wat cle voorziening betreft van het
· openbaar : ministerie tegen Guillaume
Coopmans, die vrijgesproken werd :
Op de pnblieke vordering :
Ovei·wegencle dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de uitgesproken beslissing overeenkomstig rle wet
is;

H. Wat de voorzieningen betreft tegen
de beslissing op de publieke vorclering,
'}'at de drie veroordeelde aanleggers aangaat:
Over het middel, schending van artikel 97 van de Grondwet en 115 van het
Strafwetboek, nader bepaalcl door de besluitwet van 25 Mei 1945 :
Overwegende dat de betichten veroordeeld werden nit hoofde van « in het bee
zette grondgebied, aan .de vijanden van
den Staat hulp in soldaten, mannen, geld,
(1) Vergelijk verbr., 18 Juni 1945, zie hooger
biz. 174 (Bull. en I'Asrc., 1945, I, 188) ; zie ook
de voetnota onderaan het bovenstaande arrest
in Bull. en PAsrc., 1945, I, 203.
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(BELGISCHE STAAT, 'l'. MARCEL HENDBICKX.)
levensmiddelen, wapens of munitie verschaft te llebben ll, feiten voorzien bij de
ARHEST.
vierde alinea van artikel 115 van llet
Strafwetboek ;
Gelet op llet bestreden arrest op 9 Juni
Overwegende clat die vierde alinea van
voormeld artikel, ten aanzien van hem die 1945 gewezen door llet Militair Gereclltsin bet door den vijancl bezette gronclge- hof zetelende te Luik ;
bied verblijft, nacler bepaald werd door
I. Over de voorziening tegen de beslisde besluitwet van 25 Mei 1945, waarbij sing op de publieke vordering, aan llet
de toepassing van die .alinea afhankelijk openbaar ministerie beteekend :
wordt gestelcl van so'mmige voorwaarden
Overwegende dat aanlegger, burgerlijke
die de bestraffing verzachten en dus toe- partij, de belangen der publieke actie niet
passelijk zijn zelfs op feiten die v66r de waarneemt, en dat llij, wat de ver6ordeeinwerkingtrecling van die nieuwe bepa- ling tot de kosten van de publieke vordelingen werclen gepleegd ;
ring aangaat, geen middel inroept en het
Overwegencle dat de motieven van llet Hof er geen van ambtswege opwerpt;
arrest niet toelaten na te zien of die voorIJ. Over de voorziening tegen de besliswaarden voorllanden zijn;
·
sing op de burgerlijke vordering :
Dat het arrest dus niet voldoencle gemoOver llet midclel, scllending van artiketiveerd is ;
'
len 1382, 1383 van llet Burgerlijk WetIII. Aangaande de voorziening van de boek 1 2 7 van het Strafwetboek, van
veroordeelclen en van de burgerlijke artikel~n i, 3, 4, 5 van de wet van 17 April
partij tegen de beslissing op de burger- 187S. bevattende den voorafgaanden titel
van llet Wetboek van rechtspleging in
lijke vordering :
Overwegencle dat de verbreking van de strafzaken, van artikel 97 cler Grondwet,
beslissing op de publieke vordering, - op cloordat llet bestreden arrest, alhoewel
voorziening van de veroorcleelden, - deze llet vaststelt dat eiscller in cassatie een
medesleept van de beslissing op de burger- moreele scllade ondergaan lleeft ten gevolge van · de gepleegde misdrijven, de
lijke vorclering ;
herstelling er van weigert, om reden clat
Om die redenen, llet Hof verwerpt de « de moreele scllade waarvan hij gewag
· voorziening van llet openbaar ministerie maakt niets anders is clan de stoornis van
tegen Guillaume Coopmans; verbreekt llet de sociale orde waarvan het goedmaken
bestreclen arrest voor llet overige ; beveelt ingevolge de publieke actie door het openllat onderhavig arrest zal overgescllreven baar ministerie verzekerd wordt ll, clan
worden op de registers van het Militair wanneer de benadeelde partij recht heeft
Gereclltsllof en clat melding er van zal ge- op herstelling van elke geleden scllade,
maakt worden op den kant van de gecleel- zelfs indien de publieke partij de bestraftelijk vernietigde beslissing ; verwijst de · fing bekomt of bekomen lleeft van het miszaak wat de aanleggers Jan Beckers, clrijf clat de scllade veroorzaakte :
Gustaaf Coopmans, Gaston Coopmans aanOverwegende dat het midclel daarop
gaat, naar llet militair gereclltsllof anders
dat llet arrest vastgesteld heeft
samengesteld ; kosten ten laste van den steunt
dat
de Staat, burgerlijke partij, « eene
Staat.
moreele scllade geleden heeft ll door de
26 Juli 1945. - Vacantiekamer. - Voo1'- handelwijze van betichte ; maar overwegende dat zulke vaststelling in het arrest
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. '---- Verslaggever, H. Wou- niet te viriden is ; dat uit llet arrest volgt
ters. - Gelijlcluitlende conclusie, H. Raoul dat llet bewijs van een moreele scllade
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat niet geleverd wercl en dat ·de beweerde
scllade aileen een gebeurlijke schade is ;
generaal.
Dat llet middel dus grondslag mist in
feite;
Om die redenen, llet Hof verwerpt de
VACANTiillKAMER. ~ 26 Juli 1945.
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot
VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN de kosten en tot een schadevergoeding van
150 frank jegens den verweerder.
OVEREENKOMST ONTSTAAN.
MISDRIJF. SCHADE NIET BEWEZEN. 26 Juli 1945. - Vacantiekamer. - Voo1'BEWEERDE GE!lEUBLIJKE SCHADE. GEEN
zUter, H. Louveaux, raadslleer waarneHERSTELLING.
mend voorzitter.- VerslarfYeve1·, H. Wouters. - Gelijlcl!ticlende·concl!tBie. H. Raoul
Heeft geen recht op b!wgerlijlce herstelHayoit de Termicourt, eerste advocaat
ling, hij die het bewijs niet levert tlat
generaal.
Pleiter, H. della Faille
een m·isdrijf hem een schade heeft bed'Huysse.

J'oklcend, doch zich ve1·genoegt een gebe·zwlijke scluule in te 1·oepen.
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26 Juli 1945.

VERANTWOORDELIJKHEID BU.rrJ<JN
OVEREENKOMS'J' ONTSTAAN.
N!ISDRIJF. ARREST DAT BESLIST DAT
DE SCHADE WAARVAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
GEWAG l\IAAKT IN WERKELIJKHEID SLECHTS
EEN STOORNIS IS VAN DE SOCIALE ORDE. ~
STELT ALDUS !UET VAST DAT DE BURGERLIJKE
PARTr.J EEN SCHADE HEEFT GELEDEN.

Stelt het bestawn niet vast vcm een cloor·
cle btwge1'lij ke pa'l'tij geleclen schacle het
ctPrest clat beslist clat cle bewee/'(le
scha.cle slechts een stoornis tt'itmaalct
van cle soc·iale orcle, wnarvan cle he·rstelUng client te worden gevonlenl floor· het
openbanr ministe1··ie.
(BELGISCHE STAAT, T. HENDRICKX, MARINUS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
:Militair Gerechtshof zetelende te Luik
gewezen cien 29 Mei 1945 ;
I. Wat aangaat de voorziening gericht
tegen cle beslissing op de publieke vordering :
Overwegende dat de aanlegger, burgerlijke partij, de belangen cler publieke actie
niet waarneemt;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
II. Wat aangaat de voorziening gericht
tegen de beslissing op de burgerlijke vorclering :
Over het middel, schending van artikelen 1382, 13$3 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 7 van het Strafwetboek, van
artikelen 1, 3, 4, 5 van de wet van 17 April
1878 bevattende den voorafgaanden titel
van het Wetboek van rechtspleging in
strafzaken, van artikel 97 der Gronclwet,
doordat het beRtreden arrest, alhoewel
het vaststelt dat eischer in cassatie een
moreele schade ondergaan heeft ten gevolge van de gepleegde misdrijven, cle
herstelling er van weigert, om reden clat
« cle moreele schacle waarvan hij gewag
maakt niets anders is dan de stoornis
van de sociale orde, waarvan het goeclmaken ingevolge cle publieke actie door het
openbaar ministerie verzekerd wordt )),
clan wanneer de benacleelde partij recht
heeft op herstelling van elke geleden
schade, zelfs indieil de publieke partij de
bestraffing bekomt of bekomen heeft van
het misdrijf dat de schade veroorzaakte :
Overwegende dat luidens het micldel,
het arrest het bestaan vaststelt van een
moreele schade door de burgerlijke partij
geleden, en het vergoeden van die schade
nochtans weigert;
Maar overwegende dat het arrest zulke
beslissing niet inhoudt, maar wel vaststelt
clat << de moreele schacle, waarvan cle
Staat gewag maakt, niets anders is dan

de stoollilis van de sociale orcle, waarvnn
het goedmaken, ingevolge de publieke
nctie, door het openbaar ministerie verzekerd wordt )) ;
Dat het arrest aldus beslist dat de beweerde schade in werkelijkheid enkel een
stoornis van de sociale orcle is, waarvan
de herstelling door het openbaar ministerie client gevorclerd te worden;
Dat het micldel gronclslag mist in feite;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, .het Hof verwerpt de
voorziening ; kosten ten laste van den
Staat, eischer in cassatie.
26 Juli 1945. ~ Yacmitiekamer. - Voor·zitter·, H. Louveaux, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Verslaurteve1·, H. Wouters. - Geli,ilcltticlerule conclttsie, H. Raoul
Hayoit cle Termicourt, eerste advoca>J,t
generaal.
Ple-iter, H. della Faille
d'Huysse.
VACANTIEJKA.MER. -

26 Juli 1945.

BEVOEGDHEID EN AANLEG. -

STRAF-

ZAKEN. MISDRIJF VOORZIEN DOOR DE BESLUI1'WET VAN 13 MEl 1940. SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. BEVOEGDHEID VAN DE
MILITAIRE REOHTSMACHT.- BESLUITWET VAN

9 JANUARI 1945.
Seclert cle ·inweTkingtr'ecl·ing vctn cle beslttitwet van 9 J anttnri 1945 is cle miUtn·ire Techtsrncwht, rUe bevoertcl is rnn
lcennis te nemen vnn cle misclr·ijven voorzien floor cle beslwitwet vnn 13 Me-i 1940.
eveneens bevoegcl om lcenn·is te nerne11
van cle met gezegcle misclri,iven sarnenhangencle rn·iscl,rijven.
(PROCUREUR GENERAAL TE GENT,
T. IVENS EN CONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied door den Heer procureur
generaal bij het Hof van beroep te Gent
ingecliend, waaruit blijkt dat : LouisTheophile Ivens, fabriekwerker, geboren te
Moerkerke, den 13 Mei 1922, wonende te
Moerkerke, Heirweg, 64, en veertien andere beklaagden door den Procui·eur des
Konings te Gent in verdenking :werden gestelcl en dat tegen hen een onclerzoek wercl
gevordercl wegens :
De eerste acht : A, als claders of als
mecleplichtigen in een bewoond huis, met
behulp van gewelcl en bedreigingen, bij
micldel van braak, bij na~hte, zijncle twee
of meer personen, wapens gebruikt of getooncl zijncle, een gelclsom van 50 tot
55.000 frank, clrie hespen, een stuk spek,
een wollen deken, ci'rcn 150 eieren, een

.. 1
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mand, een revolver, kogels, drie meter
zwarte stof, een lederen riem en acht
glazen gesteriliseerd fruit ten nadeele
van Augusta Zaman, een paar lederen
handschoenen ten nadeele van Cesar Verheyden, bedrieglijk weggenomen te hebben, alles gepleegd zijnde in oorlogstijd,
zooals bepaald in artikel 58 der :wet van
15 Juni 1899, en tijdens de verduistering
van lichten in plaatsen waar de verduistering door de bevoegde overheid is bevolen;
De negende tot de vijfti~nde : B, de roerende goederen vermeld onder litt. A, en
ten nadeele van aldaar genoemde personen verduisterd of met behulp van een
misdaad of van een wanbedrijf verkregen, geheel of ten eleele te hebben geheeld,
te Eksaarde, den 3 September 1944 ; '
De eerste : 0; ten nadeele van Maur:its
Wanzele, gelden tot een beloop van
21.000 frank met behulp van geweld of bedreigingen te hebben afgeperst, te Eksaarde, den 8 en 10 September 1944;
Dat de Procureur des Konings bij ZIJn
'vordering del. 7 November 1944 de zaak
aan het oordeel cler raadkamer had ondel;worpen onder de volgende overweging :
dat het feit omschreven onder litt. A
onder toepassing valt van de artikelen 66,
<i7, 461, 471 van het Strafwetboek en tevens onder deze der besluitwet van 13 Mei
1940, betreffende de verscherping der bestraffing van sommige gedurende den tijd
van den oorlog gepleegde feiten, waarbij
bepaald wordt · dat de militaire rechtsmacllt kennis neemt van de bij deze besluitwet bedoelde misdrijven, en dat de
feiten omschreven onder litt. B en a samenhangend zijn met het feit A_;
Dat deze vordering er toe strekte den
onderzoeksrechter van het onderzoek te
ontslaan, om de stukken te worden overgemaakt aan den Procureur des Konings,
om er over te bes.chikken als naar rechte;
Dat de raadkamer, bij bevelschrift del.
8 November 1944, ·op grond van de voornoemde vordering den onderzoeksrechter
outlast heeft verklaard van het onderzoek, met verwijzing der zaak naar den
Procureur des Konings ;
Dat alsdan de procureur des konings de
stukken van de strafrechtspleging heeft
overgemaakt aan den Krijgsauditeur te
Gent, die de zaak heeft o]Jderworpen aan
het krijgsgerecht aldaar, hetwelk bij von'
nis dd. 5 December 1944 zich op zijn beurt
-onbevoegd heeft verklaard;
Dat de Procureur des Konings bij de
rechtbank van eersten aanleg alsdan de
zaak opnieuw aanhangig heeft gemaakt
bij den onderzoeksrechter en dat, bij beschikking dd. 5 Januari 1945, de raadkamer de zaak naar den procureur genet·aal verwees op grond van artikel 133
van het Wetboek van Strafvordering;
VERBR., 1945. - 11

Dat bij arrest del. 27 Februari 1945, de
Kamer van inbeschuldigingstelling bij het
Hof van beroep te Gent de beschikking
der raadkamer nietig en van geener
waarde verklaarde;
Dat de tusschengekomen beschikkingen
in kracht van ge:wijsde zijn gegaan;
Overwegende dat door het samenbestaan
van de beschikking door de raadkamer op
8 November 1944 verleend, en het vonnis
van het krijgsgerecht del. 5 December 1944
de onbevoegdheid van deze rechtsmacht
uitsprekende, een geschil van rechtsgebied is ontstaan, dat den geregelden loop
van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de verschillende misdrijven sari:J.enhangend schijnen te zijn;
dat de zaak aldus in de bevoegdheid van
de krijgsrechtsmacht vult, luidens artikel 2 van .de besluitwet van 9 Januari
1945 tot aanvulling van de besluit:wet van
25 Mei 1944;
Om die redenen, het Hof vernietigt
voormeld vonnis van den Krijgsraad te
Gent del. 5 December 1944; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van den krijgsraad en
dat melding er van zal gemaakt worden
op den kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar den Krijgsauditeur te Gent ; kosten ten laste van den
Staat.
26 .Tuli 1945. - Vacantiekamer. - Vom·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. De
Wilde. - Gelijlcl1tidende concl., H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal.
VACANTIEKAMFJR. -

9 Augustus 1945.

REOHTBANKEN. - STRAFZAE:EN. - SoLIDAIRE VEROORDEELING VAN VJCRSOHILLENDE
BEE:LAAGDEN TOT SOHADELOOSSTELLING ,TEGENS
DE BUR-GERLI.TE:E PAR-TIJ. - REGELING TUSSOHEN DE BEE:LAAGDEN UNDERLING VAN DEN
LAST ''AN DIE VEROORDEELING. - STRAFREOHTER ZONDER MACHT OM DAAR-TOE OVER TE
GAAN.
De stratrechte·r, die verschillende belclaagden solidak verwijst in de . betaling van schadevergoeding aan de btw_qerlijlce partij, heett de macht niet te
?eslissen in u:ellce mate de belclaagden,
m lHtn onderltnge bet?·elclcingen, den last
zullen dragen van die veroo1·deeling (1).

(1) Sic ve:rbr., 1 April 1940 (Ar1·. Verb1·.,
1940, 44; Bull. en PAsrc., 1940, I, 98), alsmede
de nota onder verbr., 3 Juni 1942 (A,.,.. Ve•·b,..,
1~42, 67; B?J:ll- en PAsrc., 1942, I, 138). Over de
met-toepassmg van artikel 1213 van het Burgerlijk Wetboek in geval van niet conventioneele solidariteit, zie verbr., 201 Febrnari 1922
(Bull. en PAsiC., 1922, I, 169).

194(HINDERYCKX, '1'. BEHEICR VAN FINANCIEN.)
ARRES'l'.

Gelet op de bestreclen arresten gewezen
het eene op 29 Maart, het andere op
31 :M:aart 1945 door het Hof van assisen
van de provincie Brabant;
W at de voorziening betreft door Hin·
deryckx ingecliencl tegen het arrest del.
29 Maart 1945 :
Overwegencle clat de substantieele of op
straf vannietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en da t de uitgesproken veroordeelingen overeenlwmstig
de wet zijn;
vVat cle voorziening betreft ingediend
door Dumoulin tegen het arrest del.
31 Maart 1945 :
Overwegende dat de aanlegg'er tegen clit
arrest slechts een bezwaar aanvoert voor
zoover het arrest zegt clat er geen aanleiding bestaat tot regeling van de bijclrage
door de veroordeelclen tot de vijf solidaire
schulclen welke ten bate van de burgerlijke partijen werclen vastgestelcl;
Overwegencle dat de aanlegger een con·
clusie genomen had waarbij hij het hof
van assisen verzocht voor recht te zeggen : « clat de bijclrage van de beschulcligclen Cools, Uyttenclaele en Dmrwulin respectievelijk, vijf tienclen, vier tienclen en
een tiencle zal zijn, en clat zij in deze
mate tegen elkancler verhaal zullen hebben ingeval zij door het uitwerksel van
hun solidariteit meer zouclen betaald hebhen clan hun bijdrage Jl ;
Overwegencle clat het arrest, na den
aanlegger en zijn medeheklaagden solidair
te hebben veroordeeld tot de schadeloosstelling van de burgerlijke partijen, omdat de schade met overleg veroorzaakt
wercl en het gevolg was van een gemeen·
schappelijke font, als antwoord op de conclusies van den aanlegger, terecht, beslist
« clat er geen aanleicling bestaat tot de
regeling van de bijclrage door de veroordeelden tot die solidaire schulden Jl ;
Dat er, inderclaad, voor den strafrechter, tusschen medebeklaagclen, hoegenaamd geen gerechtelijk contract bestaat en clat de rechter dus de macht niet
heeft te beslissen in welke mate de be·
klaagden, in hun onderlinge betrekkingen,
den last zouclen dragen van de veroorcleeling welke tegen hun soliclair wercl uitgesproken;
Overwegende_, weliswaar clat, volgens
een der reclenen van het bestreden arrest,
de verdeeling van die last nit de wet zou
voortvloeien en zou geschieclen bij hoofdelijk aancleel ;
Doch overwegencle clat, niettegenstaande
deze verkeercle reden, het beschikkencl gedeelte overeenkomstig de wet blijft en dat
clus het miclclel niet kan aangenomen worden;
Overwegende clat de aanlegger geen an-

der miclclel inroept en clat het Hof er op
de burgerlijke vorclering van ambtswege
geen opwerpt ;
Om cleze reclenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen en veroordeelt de aanleggers tot de kosten. ,
9 Augustus 1945. - Vacantiekamer. Voorzitter en ve1·slaggever H. Waleffe,
yoorzitter. Gelijlcl~tidencle conclus·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat generaal.
VACANTIEKAMTIJR. -

1°

VONNISSFJN

9 Augustus 1945.
EN

ARRFJS'l'EN.

S'l'RAFZAKEN. NATUUR. VONNIS GEWE·
ZEN BIJ VERS'l'EK DOOR DEN KRIJGSRAAD. HOOGER BEROEP VAN HE'l' OPENBAAR MINIS·
TERIE. -ARREST GEWEZEN DOOR RET MILI'l'AIR GERECHTSHOF ZONDER VERSCHIJNING YAN
DEN m~KLAAGDE. ARREST GEWEZEN BIJ
YERS'l'EK.

2° VOORZIFJNING IN VFJRBRFJKING. TERMJ,JN VAN VOORZIENING. ARREST VAN
YEROORDEELING GEWEZEN BIJ VERS'l'EK DOOR
HET MILITAIR GERECHTSHOF. - VOORZIENING
DOOR HE'l' OPENBAAR MINISTERIE GEDURENDE
DEN GEWONEN 'l'ERMIJN VAN YERZE'l'. NIET
ON'l'VANKELIJK.

1° lVctnnee1·, op het hooge·r beroep ingesteld dOO'I' het openbaar min·ister·ie te,qen
een vonnis gewezen bij verstelc cloo1· den ,,
l•T·ijgs·raacl, het m-ilitair gerechtshof ~tit
spraalc cloet zonde1· dat de belclaagde is
verschenen v66r clit hof, is het arrest
gewezen bij verstelc (1).
2° Is niet ontvanlcelijlc v661' het ve1·st-r-ijken van clen gewonen termijn vwn verzet, de doo·r het openbaa1· ministe!"ie inoecliende voo1·ziening tegen een a1Test
van veroonleeling ge·uJezen bij verstelc
cloor het militai·r geret.I~tshof (1). (Wet

van 9 JVIaart 1908, art. 3.;
(AUDITEUR GENERAAL, T. ~AGNAR'l'.)
ARHEST.

Gelet op het bestreclen arrest op 6 Juni
1945 gewezen door het Militair Gerechtsliof zetelende te Brussel en op de voor"
ziening welke op 8 Juni 1945 door het
openbaar ministerie tegen clat arrest werd
ingecliend ;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
gewezen wercl op het hooger beroep van
het openbaar ministerie tegen een vonnis
van den krijgsraacl waarbij jegens den
beklaagcle uitspraak wercl geclaan bij verstek;
(1) Zie de conclusie van den Heer eerste
advocaat generaal Raoul Hayoit de Termicourt
in Bull. en PAsrc., 1945, I, 208. Vergelijk
verbr., 23 Mei 1945, zie hooger blz. 160 en de
voetnota.
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Overwegencle clat, luiclens· de vaststellingen van het arrest en van het zitting-

~~~~~ ~~r~~~£:~;fcl~e;~~~:~~n vi~~r

het miOverwegencle, weliswaar, clat volgens
artikel 3 van de besluitwet del. 27 Jannari 1916, het militair gerechtshof, wanneer het kennis neemt van het hooger beroep tegen een door den krijgsraacl gewezen vonnis, oorcleelt naar bescheiclen,
en clat de verschijning v66r gezegcl hof
van den beklaagcle, voor cleze geen recht
nitmaakt;
Doch overwegende clat, ten tijcle van de
inwerldngstelling van deze bepaling, een
vonnis over den grond door den krijgsraad slechts kon gewezen worden op tegenspraak van den beklaagcle ovei'eenkomstig de beschikkingen van hoofclstuk VII van titel II van het Wetboek
van strafvordering voor het leger te
lancle;
Dat alclus artikel 3 van de besluitwet
dd. 27 ,Januari 1916 als draagwijclte had,
zelfs wanneer de beklaagde v66r het militair gerechtshof niet verschenen was, het
tegenspi·ekelijk karakter te behouden van
de rechtspleging in hooger beroep, karakter dat ze had v66r den eersten rechter;
Overwegende dat de wet van 25 Juni
1921 hoofdstuk VII titel II van het Wethoek van strafvordering voor het leger te
lande heeft ingetrokken en, behoudens het
geval van den wegens desertie vervolgclen
militair, de rech.tspleging bij verstek v66r
de militaire rechtsmacht heeft geregeld;
Overwegencle clat cleze wet op uitdrukkelijke -wijze de rechtspleging bij verstek
voorziet zoowel. v66r den krijgsraacl als
v66r het militair gerechtshof uitspraak
cloencle in eersten en laatsten aanleg;
Overwegencle clat, alhoewel de tekst van
de wet geen melding maakt van het geval
waarin het militair gerechtshof uitspraak
doet op het hooger beroep door het openbaar ministerie gericht tegen eeh door
den krijgsraad bij verstek gewezen vonnis, niets in dien tekst noch in de voorbereidende werken toelaat te meenen dat
de wetgeve1; de vroegere clraagwijclte van
artikel 3 van de besluitwet del. 27 Januari 1916 heeft willen uitbreiden efi in
hooger beroep heeft wiilen aanzien als op
tegenspraak gevoercl een rechtspleging, die
niet aileen .gevoerd was zonder tegenspraak vanwege den beklaagcle v66r den
rechter van hooger beroep, doch daarenboven slechts het gevolg was van een
rechtspleging bij verstek v66r den eersten
rechter;
Overwegende dat, bij gebrek aan een
nauwkeurige en gebiedende bepaling, van
den wetgever niet kan gezegd worden dat
hij den wil heeft gehad een rechtspleging,
waarin de beklaagde nooit verschenen is,
als op tegenspraak gevoerd te beschouwen;

Overwegende, voor 't overige, dat dergelijke interpretatie zou in strijd zijn met
artikel 5, alinea 2, van de wet van 25 Juni
1921, luiclens hetwelk het verzet tegen een
door de militaire rechtsmacht bij verstek
gewezen vonnis hetzelfde uitwerksel heeft
als in correctioneele zaken ;
Overwegencle clat, wanneer op het hooger
beroep van het openbaar ministerie tegen
een vonnis bij verstek van de eorrectioneele rechtbank, door den rechter in
hooger beroep een arrest gewezen wordt en
de beklaagde v66r dezen rechter niet verschenen is, het verzet tegen het vonnis,
dan, en het vonnis en het op het hooger
beroep gewezen arrest als niet bestaancle
maakt, behalve het uitzonderlijk geval
waarin, alvorens het verzet tegen het vonnis werd geclaan, de termijn om tegen het
arrest verzet te cloen verloopen is zonder
clat de beklaagde van clat verhaalmidclel
gebruik gemaakt heeft;
Overwegencle dat, in onderhavig geval,
aan het bestreclen arrest en aan de rechtspleging v66r het militair gerechtshof het
karakter toekennen van beslissing en
rechtspleging op tegenspraak, tot gevolg
zou hebben niet aileen dat claardoor aan
een verzet tegen het vonnis a quo het uitwerksel zou ontkencl worden welk het
heeft in c.orrectioneele zaken, cloch ook
clat het van aile uitwerksel zou beroofcl
zijn ;
Overwegencle dat uit die beschouwingen
blijkt dat het bestreclen arrest een beslissing is die voor den veroordeelcle het
voorwerp van een verzet kan zijn en dat
de voorziening ingediend alvorens de gewone termijn om verzet te doen verstreken is, niet ontvankelijk is (Wetboek van
Strafvorclering, art. 413 aangevulcl door
art. 3 van de wet del. 9 Maart 1908) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; kosten ten laste van den
Staat.
9 Augustus 1045. -- Vacantiekamer. Voo1·zitte1', H. Waleffe, voorzitter. - Ve'l'slaggeve1', H. Wouters. - Gelijlcluiclencle
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt,
eerste aclvocaat generaal.

VACANTIIllKAMER. -

9 Augustus 1945.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.BESLISSINGEN W AARTEGEN VOORZIENING MOGELIJK IS. STRAFZA'KEN. ARREST VAN
HET MII,ITAIR GERECHTSHO!<. An.REST DAT
EEN VERZET VAN DEN BEKLAAGDE ONTVANGT EN
DAT DE ZAAK UITSTELT OM OVER DEN GROND
UITSPRAAK TE DOEN. VOORZIENING DOOR
HET OPENBAAR MINISTERIE VOOR DE EINDBESLISSING. NIET ONTVANKELIJK.

2° VOORZIENING IN VERBRFJKING. BESLISSINGEN WAAR.TEGEN VOOR.ZIENING MOGELIJK IS. ARREST VAN VEROORDEELTNG GE-
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WEZEN BIJ VERi:iTEK. VERZET VAN DEN BEBLAAGDE. .ARREST DAT RET VERZET ONTYANGT. -~ VOORZIENING VAN RET OPENBAAR
MINlSTERIE VERWORPEN.
VOORZIENING
DOOR DEN BEKLAAGDE TEGEN RET ARREST BIJ
VERSTEK ZONDER YOORWERP.

9 Augustus 1945. -

eerste advocaat generaal.

1 o Is n·iet ontvwnlcelijk de v66'1" de eindbesl'issing (loor het openbaa·1· min·isterie
ingediende V001'Ziening tegen een wrrest
dat het ve1·zet van rZen belclaagde ontvangt tegen een a1·rest bij ve1·stek en
clat de zaalc tt'itstelt om ove1· den gi"Ond
tt'itspraalc te aoen (1). (W etboek van

Strafvordering, art. 416.)
2° W onlt zonae·r voo1·werp de voorzien·ing
·inged·iena (loo·r aen beklaagde tegen een
bij ve1·stelc gewezen an·est van ve1·oo1·aeelvng, wanneer verworpen wo·rrZt (le
voorzien·in!J van het openbaar ministe1•ie
te_qen een an·est dat het ve·rzet van den
belclangde heeft ontv(mgen tegen een Wl"l'est bij ve1·stelc en d(tt zoodoen(le de b'ij
ve1·stelc uitgesprolcen ve·roonleeling n·iet
liesl:a(tnde heeft gemaalct.
(AUDITEUR GENERAAL, T. FAVRET.)
ARREST.

Gelet

op ·de bestreden

an·esten

op

31 Maart 1945 en 29 Jl'lni 1945 gewezen

door het Militair Gerechtshof zetelencle te
Luik;
I. W at de voorziening betreft van den
aucliteur generaal tegen het op 29 Jnni
1945 gewezen arrest :
Overwegencle clat dit arrest, waarbij een
verzet wercl ontvangen van den beklaagcle
Favret tegen het op 31 Maart 1945 bij
verstek gewezen arrest en waarbij daarna
de zaak verschoven werd opdat er zou
uitspraak gedaan worclen over den grond,
niet over de bevoegdheid gewezen is en
geen eindbeslissing is in den zin van arti -,
kel 416 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening ingediend v66r de
eindbeslissing niet ontvankelijk is ;
II. Wat de voorziening betreft van den
aanlegger Favret tegen het arrest van
31 Maart 1945 :
Overwegencle dat ten gevolge ·van de
verwerpiilg van de voorziening van het
openbaar ministerie tegen het arrest dd.
29 Juni 1945, arrest clat het verzet van den
beklaagcle ontvangt en de ·bij verstek del.
3~ Maart 1945 uitgesproken veroordeeling
met bestaande maakt, cle voorziening van
den aanlegger tegen clit laatste arrest van
voorwerp ontbloot wordt;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt den aanlegger
Favret tot cle helft der kosten, laat de
andere helft ten laste van den Staat.
(1) Zie de voetnota onderaan dit arrest in
Bull. en PAsrc,, 1945, I, 212 ..

Vacantiekamer. -

Voorz-itte·r, H. Waleffe, voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Wouters .. - Gelijlcluidenc/.e
concl·usie. H. Raoul Hayoit de Termicourt.

·
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VACAN'J'IEKAMmR. -

9 Augustus 1945.

1°

VONNISSEN EN .ARRESTEN.
STRAFZAKEN. l\iiLlTAIR GERECRTSHOF. VRAGEN GESTELD AAN DEN BEKLAAGDE. - .Al\"rWOORUEN, VERMELDING IN HET ZITTINGBLAD. VERMELDING NIET YEREISCHT DOOR
DE WET.
'

2°

VONNISSEN EN .ARRES'.rEN.
STBAFZAKEN. VEROORUEELING. .AANDUIDING VAN DE TOEGEPASTE WETSBEPALINGEN.
VERMELDING IN HE'!' VONNIS OF IN RET
ARREST EN NIET IN HET ZITTINGBLAD,

1 o Geen enlcele wetsbepal-ing ve1·eischt. clctt
·in het z-itt-inglilacl van het ·militai1· gerechtshof melcl-ing. wordt gemaalct ·vcun
cle op cle terechtzitt-ing ctnn den belclctct[fcle gestelde vra.gen en vwn z·ijn antwoo'l"clen.
2° De vennelcling van ae a(tnclu.icl-ing ter
tereoh,tz-itt-ing clam· den voo·rz·itte1·,' van
cle toegepnste ·wetsbepnl-ingen ri~oet wo'l"tlen {!Cclct(tn in het vonnis of in het wrrest en n·iet in het zittingblacl. (Wetb.

Strnfvorcl., art. 195 en 211.)
(LAMBERMON'l',)
ARBEST.

Gelet op het bestreclen arrest op 22 J uni
1945 gewezen door het Militair Gerechtshof

zetelende te Luik ;
Over het eerste middel, schencling van
artikel 118bis van het Strafwetboek (besluitwet van 17 December 1942) doordnt
het arrest den aanlegger veroorcleelll
heeft voor feiten voorzien bij die strafbepaling en begaan van 1940 tot 1944, clan
':ann~er die J;epaling slechts van toepassmg 1s op fe1ten welke na 17 December
1942 begaan werclen :
Overwegende clat het midclel aan het arrest verwijt dat het de besluitwet cld.
17 December 1942, tot wijziging. van artikel . llflbis van het Strafwetboek, toegepast heeft op feiten clie v66r de inwerkingtrecling van die besluitwet gepleegd
werclen;
Doch overwegende dat het arrest, door
vast te stellen dat de feiten plants hebben
gehad in den loop van de j aren 1940-19411942-1943-1944, ook de feiten bedoelt die
na 29 Januari 1943 begaan werden;
Overwegencle clat het middel, waarbij
bezwaar wordt aangevoerd tegen de bestraffing van sommige v66r dezen laatsten
datum begane feiten, dus van belang ontbloot is, claar de straf gerechtvaarcligd is
door de na clien datum gepleegde feiten ;
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worden;
tot de kosten.
Over het tweecle miclclel, bewerencle clat
9 Augustus 1945. - Vacantiekamer. het arrest bet vonnis niet mocht bekrach- Voorzitter, H. Waleffe, voorzitter. -Vel·tigen cloch moest wijzigen :
slaggever, H. Wouters. - Gelijkluidende
Overwegende dat het midclel, wegens concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt
zijn onnauwkeurigheid, niet kan beant- eerste advocaat generaal.
'
woorcl worden ;
Over het clerde micldel, schencling van
artikel 1 van -de wet del. 22 Maart 1940, VACANTIEKAMTIJR. - 9 Augustus 1945.
doorclat het arrest die wet heeft toegepast
clan wanneer ze niet van toepassing is in VERNIELING VAN BUNDELS. - STRA~"
ZAKEN. VOORZIENING DOOR DE BURGERtijd van oorlog :
LIJKE PARTIJ. GEEN MIDDEL TOT VERBREOverwegende dat het bestreden arrest,
KING."- VERWERPING NIETTEGENSTAANDE DE
ver van de wet del. 22 Maart 1940 te hebVERNIELING VAN DEN BUNDEL VAN DE VOORAFben toegepast, gezegd heeft dat de beGAANDE RECHTSPLEGING.
tichting, met betrekldng op de door die
wet voorziene feiten, niet bewezen was; lV annee1· tot staving van een voorziening
Dat het miclclel clus in feite niet opgaat;
door de burgerlijlce partij geen enkel
Over bet viercle miclclel hieruit afgeleid
middel wo1·dt ingeroepen, viwwerpt het
lla t de aanlegger veroorclee lcl wercl als
Hot de voo1·zi.ening niettegenstaande de
eenvouclig lid van de rexistisclle vartij,
ve1·nieling van den bundelvan de 1·echtsclan wanneer die lloeclanigheid alleen geen
pleging wellce rle voo1·ziening vooratstrafbaar. feit_ uitmaakte;
ging (1),
Overwegende clat noch uit het bestreden
(BAYARD, T. MICHEL.)
arrest noch uit eenig ander stuk :waarop
llet Hof acllt kan slaan blijkt dat de aanARREST.
legger veroorcleeld werd wegens de enkele
Gelet op het bestreden vonnis op 13 Juli
in het m~clclel aangeduicle omstandigheid;
Dat het miclclel dus in feite niet opgaat; 1944 gewezen door de Oorrectioneele RechtOver het vijfde midclel, eerste onder-_ bank te Marche-en-Famenne zetelende in
<leel, schending van de recllten der verde- graad van hooger beroep;
Wat de voorziening betreft ingediend
cliging, doordat het zittingblacl de den
aanlegger gestelcle vragen niet vermeldt door den · veroordeelcle Bayard en door
nocll de antwoorden van dezen laatste; en de burgerlijk verantwoorclelijke partij :
Overwegende clat de bundel van cle
tweede onderdeel, doordat het zittingblacl
niet vaststelt, zooals het arrest llet zegt, rechtspleging vernielcl wercl in den brand
clat de voorzitter ter terechtzitting de ar- waarcloor de lokalen van de griffie van het
tikelen 62 en 121bis van het Strafwetboek, Hof op 3 September 1944 geteistercl :werwelke werden toegepast, lleeft aangeduid; clen;
Dat het Hof in de onmogelijkheid verOver llet eerste onderdeel :
keert na te gaan of de substantieele of
Overwegencle clat geen enkele wetsbe- op straf _van nietigheicl voorgeschreven
paling vereischt clat die vragen en ant- rechtsvormen voor den rechter over den
woorden in het zittingblacl van het mili- groncl werden nageleefcl ;
tair gerechtshof vermelcl worden;
Dat de verbreking van de beslissing op
Dat het proces-verbaal van de terecht- de publieke vorclering de verbreking mezitting del. 22 Juni 1945 vaststelt dat de clebrengt van de beslissing op de vorclering
beklaagde ondervraagd werd, dat zijn van de burgerlijke partij tegen den aanvercledigers de laatsten het woord heb- legger Bayard eu tegen de burgerlijk verben gehad en clat hij verklaard heeft antwoorclelijke partij ;
daar niets meer te moeten aan toevoegen ·
Gelet op _artikel 524 van het Wetboek
Over het tweecle ondercleel :
' van
Strafvorclering;
Overwegencle dat, luidens artikelen 195 . Wa~ de voorziening betreft door Bayard
en 211 van het Wetboek van Strafvonle- mgedrencl als burgerlijke partij :
ring, de ve~melcling· van de aanduiding,
Overwegencle clat de aanlegger tot stater terechtzrtting door den voorzitter, van ving
van zijn voorziening geen midclel inde toegepaste wetsbepalingen slechts moet
roept en clat het Hof er van ambtswege
voorkomen in het vonnis of arrest van geen
opwerpt ;
veroordeeling;
Om cleze reclenen, het Hof verbreekt het
Dat het middel in elk zijner onderdeelen bestreden
vonnis voor zoover het uit~
in rechte niet opgaat;
Overwegencle dat de substantieele of spraak doet op de publieke vorclering inop straf van nietigheid voorgeschreven gesteld tegen Bayard en op de vorclering
van de burgerlijke partij Michel tegen
r~chtsvormen werden nageleefd en dat de
m~gesproken veroordeelingen overeenkom
strg de wet zijn ;
(1) Zie de voetnota onderaan dit arrest in
Om deze redenen, het Hof verwerpt ·de Bull. en PAsrc., 1945, I, 214.
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Bayard en de burgerlijk verantwoordelijke partij ; verwerpt voor 't overige de
voorziening van Bayard; beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worden 011 de registers van de Rechtbank van
eersten aanleg te Marche-en-Famenne en
dat melding er van zal gemaakt worden
op den kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar den
Heer vrocureur des Konings te Marche-enFamenne; legt de drie vierden van de
kosten van den aanleg in verbreking ten
laste van den Staat, het overige ten laste
vim den aanlegger Bayard; veroordeelt
dezen laatste tot een vergoeding van
150 frank jegens den verweercler Michel.
9 Augustus 1945. -- Vacantiekamer. VoorzUter en verslagrJeVe?·, H. Waleffe.
voorzitter. Gelijkllt·idehcle condusie.
H. Raoul Hayoit -de Termicourt, eerste
advocnat generaal.
VACANTIEKAMER. -

9 Augustus 1945.

1° ASSISEN.- ARREST VAN VERWI.TZING.VOORZIENING DOOR DEN BESCHULDIGDE BINNEN
DEN TERMI.TN VAN 'riEN DAGEN TE REKENEN
VAN DE BETEEKENING. - DRAAGWI.TDTE.
2° ASSISEN. -ARREST VAN VERWI.TZlNG. VOORZIENING DOOR DEN BESCHULDIGDE BINNEN
DEN TERMI.TN VOORZIEN IN ARTIKEL 296 VAN
RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
DRAAGWI.TDTE.
1° De ·voorz·iem:nrJ cloo1· den 1Jeschuldigcle
tegen het an·est -vctn venvijz·vng nacw
het hot vnn nssisen, ingediencl b·innen
rlen termijn vnn Uen clagen te 1·elcenen
van cle beteelcening vwn het a?Test,
clnuwt 011 ncm het hot van ver1J1·eking
het onclerzoelc nan•· de schendingen vnn
cle wetten betreffende cle bevoegdheicl.
2° De voorziening dOo1· clen besclmldigcle
tegen het nrrest vnn v11rwijz·ing nncw het
hot vnn assisen, ingecliencl binnen den
te1·m·ijn van vijt clagen voo·1·zien in a•·Ulcel f296 vnn het Wetboelc vnn Stnttvo?·clen:nrJ, dnwgt op awn het hot vnn ver1Jrelcing het onclfwzoelc nanr de nietigheden, aangewezen ·in n1·tUcel f299 van hetzeltcle wetboelc, alsmecle ncuw cleze cUe
voo1·tvloeien ~tit de niet-nnlev·ing van de
latere wetten clie v661· cle kctme1· vwn
inbeschnlcl-ig·ingstellinrl een debnt op
tegensprnnlc hebben ingesteld en e1· het
gebntilc cler tnlen hebben ge1·egeld (1).

(Wet van 19 Augustus 1920 ; wet van
15 Juni 1935, art. 13.)
(SAMPSON.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest dat op
19 Juli 1944 gewezen werd cloor de Kamer
(1) Verbr., 21 Februari 1944 (A•·r. vm·b•·.,
1944, biz. 109; Bull. en PAsrc., 1944, I, 218).

van inbeschulcligingstelling van het Hof
van beroep te Lnik, waarbij de aanlegger
naar het Hof .van assisen van de provincie Luik werd verwezen, en clat op 2 Jnni
1945 beteekend werd ;
Gelet i op het proces-verbaal van ondervraging van den aanlegger en van de verwittiging welke hem door den voorzitter
van het hof van assisen werd gege,ien op
2 Jnni 1945;
Gelet op de voorziening welke op 4 Juni
1945 tegen het arrest wetd ingediend ;
Overwegende dat de aanlegger geen
middel inroept;
Overwegende dat het door bestreden arrest weerhouden feit door de wet als mis-daad omschreven is ; dat de zaak in de bevoegdheid valt van fle Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Luik en van het Hof van assisen
van de provincie Luik; dat !let openbaar
ministerie gehoord werd; dat het arrest
gewezen werd door het bij de wet bepaalde getal rechters ; dat de aanlegger v66r
de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig verschenen is en dat de Op straf
van nietigheid door de wet van 15 Juni
1935 voorgeschreven bepalingen er werden
nageleefd ;
W aaruit volgt dat de voorziening niet
kan aangenomen worden ;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
9 Augustus 1945. - Vacantiekamer. Voorzitte1· en vm·slaggever, H. Waleffe,
voorzitter. Gelijkluidenclc condns·ic,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat generaal.
VACANTIEKAMEJR.-

23 Augustus 1945.

1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. - AR'l'IKEL 123teT VAN HET STRAFWETBOEK. VERGELDING WORDT EIGENDOM VAN DE SCHATKIST VERKLAARD. - BETEEKENIS VAN HET
WOORD (( VERGELDING Jl.
2" MISDADEN EN W ANBEDRI.IVl<JN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. ARTIKEL 123te1' VAN HET STRAFWETBOEK. WAARDE VAN DE VERGELDING ON'l'VANGEN DOOH
DEN SCHULDIGE. - 0NTSTENTENIS VAN ALLE
BESCHEID. - VASTSTELLING DOOR DEN RECHTER DOOR MIDDEL VAN ANDERE BEWI.TSGHONDEN.
sch~tlclige ontvnngen TIJ/'geldin,q, wellce nnn1· ltticl: va.n a.rt-ilcel 1f23ter ·vnn het Stratwetboelc eigenfliJm va.n fle FJchatlcist moet wonlen verlcla.nnl, 1Jesta.nt in de gelclsommen en
WMtnl-en ·welke clo01· clen sclw.lclige, wegens het rloo·r hem 1Jegnne miscl?'ij.f,

1 o De cloo1· clen

:-_-1

r----

-199werclen ontvangen; er d·ient geen ondei·sche'i-d te wo1·den gemaakt iusschen het
aevc~l wa.a1·in de vergeld-ing in haa1· geheel voo1· den schuldige een winst uitmaalct en het geval waa1·in d·ie ve1·gelcUng gedeelteUjlc gedane uitgaven ve1·goeclt (1).
2o TV annee1· geen enlcel bescheid voo1·handen is waaruit het bed1·ag blijlct va·n de
vergeld·ing bedoeld in artilcel 123ter van
het Btrafwetboek, bepaalt de 1·echte1·
hetzelfde door mi(ldel vwn _alle andere
bew·ijsg·J·onden.
(WOUTERS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 28 Juni
1945 gewezen door het Militair Gerechtshof zetelende te Antwerpen;
Over het eenig middel, schending van
artikelen '123te1· van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na principieel te hebben beslist dat de waarde van de vergeldingen
die eischer van den vijand ontvangen had,
bij het plegen van de door artikel 115 van
het Strafwetboek voorziene misdaad, eigendom van de Schatkist moest verklaarcl
worden, het_ bedrag van deze waarde bepaald heeft ew aequo et bono, en met inachtneming van feitelijke elementen waaruit blijkt dat de rechters ten gronde al
de door eischer ontvangen sommen geld
eigendom van de Schatkist verklaard hebben, zonder het onderscheid te maken tusschen de door eischer verwezenlijkte
winst en de door hem ontvangen brutosommen, wanneer artikel 123ter van het
Strafwetboek bepaalt dat niet de prijs of
het zakencijfer doch de vergelcling door
den dader van de misdaad ontvangen eigendom van de Schatkist moet worden
verklaard, en wanneer de waarde van een
ontvangen vergelding een positief gegeven
is: wellr voor een schatting ew aequo et
bono niet vatbaar is ; minstens, doordat
uit de bewoordingen van het bestreden arrest niet kan uitgemaakt worden of de
rechters ten gronde al de door eischer
ontvangen geldsommen eigendom van de
Schatkist verklaard hebben dan wel of zij
alleen de door eischer geboekte winsten
als « vergelding ll beschouwd hebben, hetgeen een dubbelzinnigheid in de motiveering is die aan het Hof niet toelaat zijn
contrOlerecht uit te oefenen over de wettelijkheid van het bestreden arrest :
Over het eerste onderdeel van het
hoofdmiddel :
Overwegende dat, luidens artikel 123te1·
van het Strafwetboek, indien een bij arti(1) Artikel 123teJ• van het Wetboek van
Strafrecht (wet van 19 J uli 1934, art. 1) werd
achtereenvolgens gewijzigd door de besluitwet
van 20 September 1945 en door de wet van
7 Juni 1948.
-

kel 115 voorzien misdrijf uit winstbejag
werd begaan, de door den schuldige ontvangen vergelding, of, indien deze niet in
beslag werd genomen, het bedrag of cle
waanle er van eigendom van de Schatkist
wordt verklaard;
Overwegende dat de vergelding bestaat
in de geldsommen of andere waarden
welke door den schuldige, wegens het door
hem begane misdrijf werden ontvangen ;
Dat de wettekst geen enkel onderscheid
maakt tusschen het geval waarin de vergelding in haar geheel voor den schuldige
een winst uitmaakt en het ·geval waarin
die vergelding gedeeltelijk gedane uitgaven vergoedt;
Over het tweede onderdeel van het middel :
.
Overwegende dat, in dit onderdeel, ten
onrechte staande wordt gehouden, dat de
waarde van een vergelding niet ex aequo
et bono kan worden bepaald;
Overwegende dat, bij gebrek aan, of in
I
geval van verlies of van vernietiging van
' alle bescheid of positief gegeven. de rechter naar billijkheid, en aan de hand van
alle middelen waarover hij beschikt, het
bedrag moet bepalen van elke som welke
hij client vast te stellen ;
Dat het hoofdmiddel dus in zijn twee
onderdeelen in rechte niet opgaat;
Over het bijkomend middel :
Overwegende dat het middel beweert
dat de rechter niet bepaald heeft of hij
in de aan den Staat toegekende « vergoe'ding ll, slechts rekening heeft gehouden
met de door den aanlegger verwezenlijkte
cc winst >l ofwel, of hij daarin alle door
hem ontvangen sommen heeft begrepen ;
Overwegende dat de rechter, om ex
aeq1w et bono het bedrag van de vergelding te bepalen, rekening heeft gehouden
met cc den duur van de prestatie, het getal wagens; het laadvermogen van deze,
en de vervoerprijzen ll ; wat behelst dat
hij, overeenkomstfg de beteekenis van het
woord cc vergelding ll, om deze te bepalen
rekening gehouden heeft met alle door den
aanlegger ontvangen sommen ;
Dat daar de beweerde dubbelzinnighei,d
niet bestaat, het middel in feite niet opgaat;
.
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
. Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
23 Augustus 1945. ~ Vacantiekamer. ~
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ V erslaggeve·r, H. vVouters. ~ Gel-ijkl'llidende conclu.sie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal.
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23 Augustus 1945.

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DEN STAAT. - ARTIJrnL 115,
§ 2, ALINEA 4, VAN RET STRAFWETBOEK. VERVOERONDERNEMING. - VOORWAARDEN VAN
RET MISDRIJF.
Een vervoet·onclernernet· cUe, ·in het bezette
gmnllgebied, vervoer lloet ·voo·r llen
v·ijanll, valt onlleT lle toepassin!J van
ctt·tilcel 115, § 2, alinea 4, van het Stt·at-wetboelc ·inclien hij zijn bedt"ijvigheid
te1t clienste van llen vi,jand stelt ten
e·inde, vooT rekening van dezen laatste,
rnaterialen, proll·ucten of levensrniclllelen
voot·zien bij 1°, 2o en 3° vun lle t-weede
pnmgruat vwn het vooTrnelll art-ilcel 115 te vermrnelen. (Besluitwet van
25 Mei 1945.)

substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
II. Wat aangaat de voorziening gericht
tegen de beslissing op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen midclel inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst den aanlegger tot
de kosten.
23 Augustus 1945. - Vacantiekamer. Voot·zittet·, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- V m·slaggever, H. Wouters. - Gelijkl·uidende concl~tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste · advocaat
generaal.

(MILLET, T. BEHEER VAN FINANOIEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, op 27 Juni
1945 door het Militair Gerechtshof, zetelende te Luik, gewezen;
I. Wat aangaat de voorziening gericht
tegen de beslissing op de publieke vordering:
Over het eerste middel, schending van
<le rechten der verdediging, daar het hof
de besluiten van den betichte niet voldoende tegemoet gekomen is :
Overwegende dat het middel noch den
eisch noch het verweer bepaalt waarop
het militair gerechtshof geen antwoord
zou gegeven hebben;
Dat het dus niet kan in acht genomen
worden;
Over het tweede middel, schending van
tle besluitwet van 25 Mei 1945, doordat
het arrest ten onrechte -beslist heeft dat
een ondernemer van vervoer producten
verschaft of verzamelt, in den zin van 4°
van de tweede paragraaf van het nieuw
artikel 115 van het Strafwetboek, dan
wanneer een ondernemer van vervoer enJ.::el een « agent van levering )} is van een
plaats naar een andere :
Overwegende dat het arrest in feite souverein vaststelt dat, in de voorwaarden
waarin ze was uitgeoefend, de vervoeronderneining van den aanlegger uitmaakt
het stellen door deze van zijn bedrijvigheid ten clienste van den vij and, ten .einde
voor rekening van dezen laatste, materialen, producten, of levensmiddelen te
verzamelen, voorzien bij 1°, 2o en 3o van
tle- tweede paragraaf· van artikel' 115 van
het Strafwetboek ;
Dat alzoo het arrest het bestaan vaststelt der -elementen voorzien bij 4° van de
tweede .paragraaf van voormeld artikelll5;
·
Dat het middel dus niet gegrond is ;
En overwegende voor het overige dat de

VACANTIEJKAMER. -

6 September 1945.

BESOHERMING VAN DE MAA'l'SOHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET TOT). - lNOBSERYATlESTELLING. - Hm· VAN BEROEP DAT OVEH DEN
GROND VAN DE ZAAK KENNIS NEEMT. -BEVEL
T01' INOBSERVATIESTELLiNG UITGESPROKEN IN
RAADKAMER.
2° BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ TEJGEN DE ABNORMAI,EN (WET TOT). - lNOBSERVATIESTELLING. ___:_ GEEN TUSSCHENKOMST VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ.
3° BESOHERlVIING VAN DE MAATSOHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEJN (WET TOT). - lNOBSERVATIESTELLING. - NIET AFHANKELIJK VAN DE VASTSTELLING VAN AANWIJZINGEN VAN SCHULD.

1°

1 o H et mTest vcm het hot van bemep,
lcennis nemende ovet· llen gt·oncl van de
zaalc, -wnarbij de inobset·vatiestelling'
van den vet·lluchte -wordt bevolen, -wo·rdt
ttitgesproken in t·aalllcarnet· tenzij lle
veTdachte vraagt dat lle openbaat·heid
llet· llebatten -wot·dt bevolen. (1) (Wet

van 9 April 1930, art. 5.)
2° De bwrget·lijlce pat·tij neemt geen deel
nan de debatten op lle inobservatiestelling. (Wet van 9 April 1930, art. 2.)
3° De inobservatiestelli:ng -wot·dt niet afhanlcelijlc gesteld van lle vaststell-ing
van aan-wijzingen van schttlll. (Wet van
9 April 1930, art. 1.)
(PELLUS.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 4 Mei
1944 gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
(1) Sic verbr., 5 Februari 1945, zie lwoger
biz. 96 (Bull. en PASIC., 1945, I, 106).

,
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-201Over het eerste middel, schencling van
artikel 4 van de wet ·dd. 9 April 1930 en
van de andere bepalingen van het Wetboek van Strafvordering betreffende de
bevoegdheid van de hoogere rechtsmachten, doordat, zoo het aan het openbaar
ministerie behoort de inobservatiestelling
van Pellus te vorderen, dit slechtS" kon
gedaan worden v66r de kamer van het
hof, waar de zaak reeds aanhangig was
gemaakt, 't is te zeggen de kamer die uitspraak doet over de hoogere beroepen in
correctioneele zaken zetelende als rechtsprekende rechtsmacht, en niet v66r het
hof zetelende als raadkamer, daar cle
raadkamer van het hof moet vereenzelvigd worden met de kamer van inbeschuldigingstelling ; en doordat de vordering
van het openbaar ministerie hoegenaamd
geen rekening houdt met de bnrgerlijke
vorcleringen welke regelmatig ontstaan
zijn en welke met de publieke vordering
. samengevoegd werden, dan wanneer cle
vorclering van het openbaar ministerie de
debatten niet kon openen buiten de amiwezigheid van de burgerlijke partijen die
zich regelmatig gesteld hadden :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 5 van
de wet dd. 9 April 1930, de inobservatiestelling kan bevolen worden op vordering
van het openbaar ministerie in de raadkamer, zoo de verdachte niet vraagt dat
de openb'aarheid der debatten bevolen
wordt (art. 5) ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat de beklaagde
de openbaai;heid der debatten zou gevraagd hebben;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik, door, op vordering vim het openbaar ministerie strekkende tot de inobservatiestelling van den beklaagde, uitspraak
te doen « in raadkamer ll, de wet juist
heeft toegepast ;
'
Over het tweede onclerdeel :
Overwegencle dat de wetgever een parallel heeft willen maken tusschen de wet
del. 9 April 1930 tot beschermiug der maatschappij en de wet del. 20 April 1874 op
de voorloopige hechtenis;
Dat de burgerlijke partij geen deel
neemt aan de debatten op de inobservatiestelling zooals zij evenmin deelneemt
aan de debatten op de voorloopige hechtenis;
Overwegende, ten andere, dat in de onllerstelling· dat de rechten van de burgerlijke partijen gekrenkt werden, de aanlegger niet gerechtigd is om over die
krenking te klagen ;
Overwegende dat uit die overwegingen
blijkt dat het eerste middei, in zijn twee
onderdeelen, in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 1 van de wet dd. 9 April 1930,
cloorclat de inobservatiestelling van den

beklaagde altijcl afhankelijk moet gesteld
worclen van het zeker bestaan van een
misclrijf en van het bewijs clat de beklaagcle de dacler er van is, dan wanneer,
in onderhavig geval, de beklaagde alle
deelneming ontkent aan de hem ten laste
gelegde feiten en staancle houdt dat geenszins bewezen is dat hij de materieele dader van die feiten is ;
Overwegencle dat de wet niet vereischt
dat cle beslissing, waarbij uitspraak wordt
gedaan over de inobservatiestelling, uitdrukkelijk het bestaan vaststelt van de
bewijzen der strafbaarheid in hoofde van
den beklaagde ;
Dat -daaruit volgt dat het tweede middel
in rechte niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest de· door den beklaagde
neergelegde conclusies niet beantwoordt,
waarin de argumenten van feitelijken en
rechtelijken aard uiteengezet worden
welke van aard zijn om de beteugeling
van de hand te wijzen :
Overwegende dat het arrest, - · voor
zoover de door den beklaagde genomen
conclusies uiteenzetten dat alleen het hof
van beroep, waar het hooger beroep werd
aanhangig gemaakt, uitspraak kon doen
over de vorderingen van het openbaar ministerie en dat hetzelfde hof die kennisneming niet kon van de hand wijzen, op die conclusies recht heeft gedaan, vermits het hof, dat de beslissing geweien
heeft, het hof was waar het hooger
beroep regelmatig was aanhangig gemaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest.
- voor zoover de conclusies in bijkomende
or de uiteenzetten da t de vorderingen van
het openbaar ministerie niet gegroncl zijn,
- die conclusies beantwoord heeft door,
nadat de partijen gehoord werden, vast
te stellen dat er aanleiding toe bestaat de
redenen van het requisitorium over te
nemen;
Dat het, daardoor, de bijkomende conclnsies als niet gegrond verwerpt;
Overwegende dat het bestrellen arrest,
- voor zoover de conclusies in bijkomende
orde vragen dat het onderzoek zal plaats
hebben de beklaagde in vrijheid zijnde, die conclusies beantwoordt en ze als niet
gegrond verwerpt door te bevelen dat cle
beklaagde in de psychiatrische afdeeling
van een strafinstelling zal geplaatst worden;
W aaruit volgt clat het bestreden arrest
de conclusies van den aanlegg·er juist
heeft beantwoord en dat het derde middel,
bijgevolg, i:il"feite niet opgaat;
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt cle

-202voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
6 September 1945. - Vacantiekamer. Voo1·.zUte·r, H. Waleffe, voorzitter.
Verslctggever, H. Leperre. Gelijkluiclencle conclnsie, H. Colarcl, aclvocaat generaal.
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KAMER.

17 September 1945.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- LASTER EN
EERROOF. - CONOLUSIEN VAN DEN VERDACij:TE
WAARDOOR HET DOOR DE WET VEREISOHT
BEPAALD EN BELEEDIGEND KARAKTER . VAN DE
AAN'fiJGINGEN WORDT ONTKEND. - ARREST
VAN VEROORDEELING DAT DIE OONOLUSIEN NIET
BEANTWOORD'r. - ARREST NIJCT WETTELIJK
GEMOTIVEERD.
Is niet wetteUjlc met 1·eclenen ornlcleecl het
nn·est flat een veroo1·cleel-ing ·wegens lnste1· of een·ooj 7titsp1·eekt zonder fle concluB"ien te beantwoo1·den waanloor de
verdnchte het cloo·r cle wet veFe·ischt bepnnld en beleed·igencl Tcwmlcte1· vnn de
anntij gingen ontlcent.

(DE RUYTER, T. LEPAGE, BURGERLIJKE PARTJJ.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 23 September 1944 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel;
Over llet. micldel, schending van artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest de besluiten niet lleeft beantwoord van den aanlegger wa:;trbij deze
sta ande llielcl dat hij niet onder de toepassing viel van artikel 444 van het Strafwetboek omclat llij den verweerder geen
bepaalcl feit had ten laste gelegd, in den
zin van gezegd artikel 444, dat van aard
was om zijn eer te krenken of hem aan
de openbare veracllting bloot te stellen;
clat de woorclen van den aangeklaagden
brief << de zwarte markt JJ te vaag zijn om
een eerroovencle aantijging uit te maken
en clat van iemancl zeggen clat hi.i aan
ruilllanclel cloet zijn eer niet krenkt :
Overwegende dat de aanlegger vervolgcl
was omclat hij, kwaaclwillig en in bij artikel 444 van llet Strafwetboek voorziene
omstancligheclen, aan Louis Lepage een
feit had ten laste gelegcl waarbij de eer
van clezen laatste wercl gekrenkt en clat
van aarcl was om hem aan de openbare
veracllting bloot te stellen, feit waarvan
het wettelijk bewijs niet werd gelevercl
en waarvan de wet het bewijs niet toelaat;
Overwegencle clat de aanlegger, in voor
het hof van beroep neergelegde besluiten,
beweercle clat de telastlegging aan den
verweercler in den aangeklaagden brief,
luiclens welke hij zich bezig hield met de
<< zwarte markt Jl, te vaag was om een eerroovende aantijging nit te maken, en dat

van iemand zeggen clat hij aan ruilllanclel
cloet zijn eer niet krenkt;
Overwegende clat het bestreclen arrest
geen antwoorcl verstrekt heeft op het middel dat alclus door den aanlegger in conclusies werd aangevoerd; 'clat het daardoor de vraag open laat of het cle bewering"'van den aanlegger als onjuist in feite
of als niet clienencl beschouwde; dat de reclenen van het arrest clubbelzinnig zijn en
clat clubbelzinnigheicl in de reclenen gelijkstaat met gebrek aan reclenen; clat llet arrest bij gevolg artikel 97 der Gronclwet
geschonden heeft waarbij vereiscllt worclt
clat elk vonnis gemotiveercl is ;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing op de publieke vordering cle
verbreking van de beslissing op de burgerlijke vordering medebrengt;
Om clie reclenen, het Hof en zoncler clat
client acht geslagen op de andere door den
aanlegger aangevoerde miclclelen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat.
onclerhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Hof vim beroep te Brussel en clat melding er van zal
gemaakt worclen op den kant van de vernietigcle beslissing; veroorcleelt de burgerlijke partij tot de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
17 September 1945. - 2e kamer. - Vo01'zitte1', H. Fauquel, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ve1·slnggeve1·, H. Fon-taine. - Gelijkl·uidende conclusie, H. Colard, udvocaat generaal.
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1° l\1IDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - UITSPRAAK VAN !liEN ENKELE
STRAF WEGENS VERSOHILLENDE MISDRIJVEN.
- l\1IDDEL AANGEVOERD TEN AANZIEN VAN ZEKERE VAN DIE liUSDRIJVEN. - STRAF GEREOHTVAARDIGD TEN AANZIEN VAN DE ANDERE.
- 1\lliDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° REDENEN Y AN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN. BESOHIKKING TOT VERWIJZING DIE AL DE WETTELIJKE BESTANDDEELEN VAN DE MISDRIJYEN
AANWIJ.ST. - ARREST VAN YEROORDEELING
WEGENS DE FElTEN BEDOELD IN DE TELASTLEG·
GINGEN. - ARRES1' WETTELIJK ME'l' REDENE'I'
OMKLEED.
1° Het ver.zoek tot v(wb1'eld.ng is niet ont-

een

vcLnlcelij k wnnnee·r
enkele stntf
wenl. uitgesprolcen wegens ve1·schillenrle
misclrijven,
het nnngevoenl
micl.cleT
slechts enlcele van clie rnisddjven bet1·ejt en de sf1·nt gerechtvnnrcligcl blijjt
flom· rle nnclere (1). (Wetb. Strafvord.,

art. 411 en 414.)
(1) Vaste rechtspraak, Zie o. m. hooger
blz. 182, verbr., 2 Juli 1945. ' 1htll, en PAsrc.,
1945, I, 195).
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2° Wanneer cle lieschikking tot venoijZ'ing
vctn de ·macllcanw1· alle de wettelijke bestwnddeelen van de misd1"ijven danwijst, is het ar·rest van vemo·rdeeling
wegens de feiten becloeld in de telastlegginrt wettelijk met 1·edenen omJ,:leed (1) .
(VAN i>EN AWAYLE EN CONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op bet tiestreden arrest op 14 Januari 1944 door bet Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Over bet eerste, tweede, derde en vierde
middel ; bet eerste, scbending van artikel 97 der Grondwet, doordat bet bestreden arrest niet kan bescbouwd worden als
wettelijk gemotiveerd ·omdat bet de wetsbepalingen niet beeft aangeduid die de
straffen voorziet, voor de feiten die naar
beweerd wordt de valscbbeid en gebruik
van valscbe stukken, en valsche balansen
en gebruik er van uitmaken alsook de uitdeeling van fictieve dividenden bedoeld in
de beticbtingen A tot G welke ten laste
van de aanleggers in verbreking weterhot1den zijn; bet tweede, scbending van artikel 205 van de samengeschakelcle wetten
op de bandelsvennootscbappen en voor
zoover noodig van artikelen 210 van
gezegde wetten, 66 en 67 van het Strafwetboek, 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest den aanlegger Van den
Awayle veroorlleelt, omdat hij, naar beweerd wordt, in zijn boedanigheid van
zaakvoercler of van bebeerder der vennootscbappen _Compromat en Comprocir
dividenden en intresten beeft uitgedeeld
welke niet van de werkelijke winsten
werden afgenomen (beticbtingen G- en R),
dan wanneer de aanlegger commissaris
was van de gezegde vennootscbappen zooals blijkt uit de stukken der rechtspleging
en inzonderheid uit de bescbikking van
verwijzing van de R.aadkamer cler Rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen en
dat hij, in clie hoedanigbeid, de verdeeling·,
waarover bet gaat, niet beeft kunnen
doen; bet clerde; scbencling van artikelen 182, 211 van bet Wetboek van Strafvordering, 472, 573, 574, 577, 583 van bet
Wetboek van koophandel, 489 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest den aanlegger Germann veroordeeld
heeft wegens de beticbtingen J, I, 1° en
.J, II, 1°, 2° en 3°, en de inlassching in de
pers van die veroordeeling heeft bevolen
alsook de aanplakking er van in de gehoorzaal van de rechtbank van koophande1 dan wanneer de_ aanlegger wegens
gei'egde betichtingen niet vervolgd was;
bet vierde, schencling van artikel 97 der
(1) Zie de voetnota onderaan dit arrest in
Bull. 'ell PAsrc., 1945, I, 219.

Gronclwet, 2 van bet Strafwetboek, 40 en
45 van bet besluit del. 9 September 1940
betreffende het gerechtelijk akkoorcl.
doorclat het bestreden arrest, om de betichting L (eenvouclige bankbreuk) ten
laste van den aanlegger Germann bewezen
te verklaren, zich gedraagt naar artikel 40 van het besluit del. 9 September
1940, dan wanneer de bij de betichting befloelde feiten op 2 Augustus 1938 zouclen
begaan geweest zijn, waaruit volgt dat de
rechters over den groncl cle strafwet hebben toegepast met terugwerkende kracbt
en dit in strijd met artikel 2 van het
Strafwetboek en 45 van gezegd besluit del.
9 September 1940 :
Overwegencle dat, afgezien van de betichtingen welke in de middelen becloeld
zijn en welke ten laste van de aanleggers
weerhouden werclen, deze laatsten tot een
enkele straf veroorcleeld werden wegens
de feiten van gezegde beticbtingen en wegens cleze van de betichting I (beclrieglijke en eenvoudige bankbreuk) ;
Overwegende, bijgevolg, clat zelfs zoo
de middelen gegrond waren, ze de verbreking van het arrest niet zouden kunnen
meclebrengen daar de uitgesproken straffen gerechtvaardigd blijven door de veroordeelihg van den aanlegger wegens de
in de beticbting I weerbouclen feiten;
Dat daaruit volgt dat bet eerste, bet
tweecle, bet derde en bet vierde middel,
wegens gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn ;
Over het vijfde midclel, schencling van
artikelen 39; 66, 67, 489 van het Strafwetboel,i., 472, 573, 574, 577, 583 vanbet Wethoek van koopbandel, 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest de aanleggers in verbreking strafrechtelijk verantwoorclelijk stelt voor de feiten van eenvouclige bankbrelik en beclrieglijke bankbrenk welke aan de vennootscbappen
Compromat en Comprocir (betichtingen I,
J en L) worden aangetijgd, zoncler vast te
stellen clat de aanleggers de daders, mededaclers of medeplichtigen zouden geweest zijn van gezegde inbreuken, in den
zin van artikelen 66 en 67 van bet Strafwetboek, om gebancleld te hebben namens
de vennootschappen waarover het gaat :
Overwegende dat nit het arrest blijkt
dat de weerbouden feiten cleze zijn clie de
betichtingen bedoelen;
Overwegencle clat, claar cleze laatste clezelfcle zijn clie voorkomen in de bescbikking van verwijzing welke op de wetteJijke bestamlcleelen wijst van de cleelneming als clader of mecledader, het midclel
in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgescbreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, bet Hof verwerpt de

-204yoorzieningen; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.

17 September 1945. - 26 kamer.
zitte·r, H. Fauquel, raadsheer
mend voorzitter. -- Ve1·slaggever,
Gelijlclu.idende concl·usie, H.
advocaat generaal.
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17 September 1945.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
KRIJGSRAAD. - GETUIGE MEER DAN VIJF'l'IEN
JAAR OUD. - GEHOORD ZONDER EED. - NIE'l'IGHEID VAN RET VONNIS.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN.
VONNIS VAN DEN KRIJGSRAAD NIETIG WEGENS
RET ONDERROOREN, ZONDER EED, VAN EEN GE'l'UIGE VAN MEER DAN VIJFTIEN JAAR OUD. VERWI.JDEREN VAN orr GETUIGENIS DOOR RET
MILITAIR GEREORTSROb'. - AR-REST VAN BEVES'I'IGING. - NIETIGREID.

1o Is niet-i-g het vonn·is vwn veroonleeling,
gewezen door den lc1'ijgs1·aacl, tvannee1·
ter terechtzitt-ing een getuige vnn meer
rlnn vijftien jnn1· ou.d werd gehoord zoncle1· eed (1). (Wetb. Strafvord., art. 79
en 155.)
2o Do01· zich er bij te beperlcen uit het oncle!·zoelc v661· den lcrijgsnwcl het getu.igenis te ve1·wijderen van een zonde1· eed
gehoorden 11'£inde1·jn1··ige van meer dnn
vijftien jnar en doo1· ve'l'volgens het vonn·is vnn ve1·oo1·deeling te bevestigen,
maalct het a1-rest van het m-ilitcti1· gerechtshof z·ich de niet-i.gheid van het
vonnis eigen (2) .

(RAMAIDE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, door het
Militair Gerec.htshof, zetelende te Brussel,
op 31 .Juli 1945 gewezen;
Over het middel van ambtswege, scherrcling van artikel 155 van het Strafwetboek;
Overwegemle dat uit de rechtspleging
v66r den krijgsraau en uit het bestreden
arrest blijkt, dat de getuige Haymond
Lefevre, negentien jaar oud, zonder eed
v66r den krijgsraad gehoord werd;
Dat claaruit volgt dat de rechtspleging
v66r den krijgsraad, en, bijgevolg, het
vonnis van dezen laatste, waartegen hooger beroep werd ingesteld, nietig waren ;
Dat het aan het militair gerechtshof
niet behoorde een nietig vonnis gelclig te
(1) Sic verbr., 24 Maart en 11 Augu~tus 1943
(A,., .. Vm·br., 1943, biz. 65 en 173; Bull. en
PAsrc., 1943, I, 104 en 314).
(2) Vergelijk verbr., 29 April 1935 (Bull. en
PASIC., 1935, !, 229).

maken, door zich er bij te beperken uit
het onderzoek een getuigenis te verwijderen welke gezegcl onderzoek en het vonnis
dat er op steunde, ongeldig maakte;
Overwegende dat het bestreden arrest,
- door het vonnis a q~to te bevestigen in
plaats van het te vernietigen wegens
schending van wettelijke rechtsvormen
welke op straf van nietigheid zijn voorgeschreven, - de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden atrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal· overgeschreven worden op de
registers van het Militair Gerechtshof te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
het militair gerechtshof, anders samengesteld.
1

17 September 1945. - 26 kamer. - Vo01·zitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Wouters. - Gelijlcl~tidende concl~tsie, H. Colard, advocaat generaal.
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1° HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHHESTEN. - ARREST DAT RET VONNIS
BEVESTIGT TEN AANZIEN VAN DE VASTGESTELDE
FElTEN MAAR DE QUALIFIOATIE ER VAN
WIJZIGT. CONOLUSIEN S'l'REKKENDE TOT
DE NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN DE. NIEUWE
QUALIFIOATIE. S'l'ILZWI.JGJcNDE vEnwimPING.
2° HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHHESTEN. - VASTSTELLING, IN DE BEWOOR-DINGEN VAN DE WET, DAT DE FElTEN VAN
DE TELASTLEGGING BEWEZEN ZIJN. - STILZWIJGENDE VER-WERPING VAN OONOLUSIEN
WELKE SLEOHTS FEITELIJKE ARGUMENTEN
AANVOEREN.
eJo HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHHESTEN. - lVliSDAAD TEGEN DE UITvVENDIGE VEILIGREID VAN DEN STAAT. STAAT BURGERLIJKE PAR-TIJ. - BEWERING
VAN DEN VERDAOHTE WAARBIJ RE'l' ZEDELIJK
NADEEL GELEDEN DOOR DEN STAAT ZIOR VERMENGT MET RET MAATSOHAPPELIJK BELANG,
VOORWER-P VAN DE PUBLIEKE VORDERING. STILZWI.JGENDE VERWER-PING.

1 o H et ftrrest elM het vonnis bevest·igt ten
nwnz·ien vnn de vnstgestelde feiten en
nwn deze een nie·uwe qunlificatie geeft,
beantwoonlt stilzwijgend de concl~tsiiin
die cutnvoeren clnt de feUen niet vallen
ondm· de toepassing van deze nie·nwe
qualificatie.
2° Is wettelij 7c met 1·eclenen omh,leed het
n1·rest clat, ·in de bewoo1·dingen ·van de
wet, vnststelt clat de ten laste va.n clen
venla.chte gelegcle feiten bewezen zijn;
zoocloencle ve-rwerpt het stilz-wijgend cle

-205conolns'ien cUe slechts tettelijlce argttmenten (tanvoeren (1).
3o Met te beslissen dat de doo1· den ve1·fl(Whte bedreven misclaad tegen de ·uitwendirJe veil'igheicl van den Staat een
.zedeU.jk nadeel heejt bemklcend aan den
Staat, hetwelk voo1·tvloe-it uit cle lc1·en7C'ing van de goede jaam van de nationale gemeenschap, ve·1·we1·pt de 1·echter
over den grand de bewering van den
verd(whte dat het zedelijlc nadeel, waa1'van de hersteUing wo·rdt gevonlerd, zich
vennengt met het maatschappelijk belang, voorwerp van de zmblielce vonle1'ing.
(VERMEERSCH, T. BELGISCHEN STAAT
EN PARSER.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 10 Juli
1945 gewezen door het Militair Gerechtshof zetelende te Brussel ;
I. Wat de voorziening betreft tegen de
op de publieke vordering gewezen beslissing:
'
Over het eenig middel, schending van
artikel 97 der Grondwet. en voor zoover
noodig van artikel 118bis van het Strafwetboek, doordat de bescbouwingen 'Van
het bestreden arrest de.· eenvoudige uiteenzetting zijn van de feiten der rechtspleging, het arrest zich beperkende tot
de wijziging van de betichting zooals
deze weerhouden werd door den krijgsraacl; doordat het bestreden arrest, naclat
het de betichting gewijzigd .bad, llet vonnis van den krijgsraacl bekrachtigd heeft,
clan wanneer de red enen en llet beschikkend gedeelte van clat vonnis uitsluitencl
betrekking hadden op de toepassing van
artikel 113 van llet Strafwetboek; doorclat
bet bestreclen arrest des te meer zijn beslissing moest rechtvaarcligen dat het
daartoe uitgenoodigd was door de besluiten van den beklaagde, thans aanlegger
in verbreking, besluiten welke niet werclen
beantwoorcl; doordat het bestreden arrest
clus niet wettelijk gemotiveerd is :
Over het eerste onclerdeel van het middel, waarbij aan de bestre.den beslissing
worclt verweten dat ze zich beperkt heeft
tot de bekrachtiging van de beslissing van
den eersten recbter na de qualificatie te
hebben gewijzigcl :
Overwegencle clat het militair gerechtshof, nadat het de qualificatie cler feiten
had gewijzigcl, den aanlegger uitgenoodigd
heeft zich tegen de nieuwe betichting te
verdecligen, en dat hij zicll ertegen vercledigd heeft ;
Overwegende dat het arrest hierop wijst
dat llet slecllts om een wijziging van de
(1) Vaste rechtspraak. Zie verbr., 25 Februari 1942 (Bull. en PAsrc., 1942,. I, 55)

qualificatie gaat, claar de feiten clezelfde
zijn als cleze welke tot groncl van de ver.
volging gediend llebben;
Overwegende dat, daar de beslissing in
eersten aanleg alsook in hooger beroep
de aan den beklaagcle ten laste gelegde
feiten betrof en niet de qualificatie dezer.
bet arrest gemotiveerd is volgens de wet
voor zoover bet de beslissing van den
eersten recbter aangaande die feiten bekracbtigt, behalve de wijziging van de
qualificatie welke, met de toestemming
van den aanlegger, aan die feiten wercl
gegeven;
Over het tweecle onclercleel van bet middel, waarbij aan bet arrest wordt · verweten dat bet de besluiten van den aanlegger niet beantwoorcl beeft :
Overwegende clat, daar die besluiten
slecbts argumenten van feitelijken aarcl
aanvoeren, de recbter ze impliciet beeft
verworpen en zijn beslissing volcloencle
beeft gemotiveerd door in de bewoordingen cler wet vast te stellen clat de ten
laste vim aanlegger gelegcle feiten bewezen waren;
Dat clus bet midclel. in geen enkel van
zijn twee onclercleelen gegronc1 is ;
En overwegencle clat de substantieele of
Op straf van nietigbeid voorgescbreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
uitgesproken v;eroordeelingen overeenkomst.ig de wet zijn ;
II. Wat de voorziening betreft tegen de
beslissing welke gewezen wercl op cle vorclering van de burgerlijke partij, Belgischen Staat;
Over bet eenig micldel, scbencling van
artikel 97 der Grondwet en vmi artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk Wethoek, doordat bet bestreclen arrest geen
antwoorcl verstrekt heeft op de exceptie
door den aanlegger in besluiten opgeworpen luidens welke het door de burgerlijke
partij, Belgischen Staat, beweerd zedelijk
nadeel, in onderbavig geval, zicb vermengcle inet bet maatschappelijk belnng
clat bet voorwerp uitmaakte vari de publieke vordering; doorclat, bijgevolg, llet
arrest niet overeenkomstig de wet gemotiveerd is;
Overwegende clat bet bestreclen arrest,
door overneming· van de reclenen van den
eersten recbter, gezegcl beeft dat « de misclaad door den beklaagde begaan, - en
waarbij de goede faam van de nationale
gemeenschap wordt aangetast, waarvan
de Staat de verdediging moet verzekeren,
- aan den Staat een zedelijk nadeel berokkend heeft >> ;
Dat het arrest, door cUe reden te vermelclen en cloor claarop een vergoecling toe
te kennen voor dat zedelijk nadeel, impliciet, doch cluidelijk, de bewering van
clen aanlegger beeft verworpen die aanvoerde dat dit zedelijk nadeel zich vermengcle met bet maatscbappelijk belang;

-206Dat het miclclel clus in feite niet opgaat;
III. Wat de voorziening betreft tegen de
beslissing welke gewezen wercl op de vorclering van de burgerlijke partij Stephanie
Parser·
Over~egencle clat de aanlegster geen
miclclel tot staving van haar voorziening
inroept en clat het Hof er van ambtswege
o·een opwerpt .
"' Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot
de kosten.
17 September 1945. - 2° kamer.- V001'zitter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters. - GeUjlcl1tidencle conclnsie, H. Colard, aclvocaat generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLUSIEN VAN DEN .VERDACHTE DIE EEN RECHTSMIDDEL INROEPEN. - ARREST DAT DIT MIDDEL
NIET BEANTWOORDT. - VEROORDEELING NIE'l'
WETTELJ,JK GEMOTIVEERD.
Is niet wettelijlc gemot-ivee1·d het an·est
rlut rlen venlachte veroonleelt zonde1·
het rechtsmiddel te beantwoo1·den dat
hij in zijn concl1tsien heett cloen gelden.

(MICHEL VANACKER, YVONNE VANACKER
EN EMILIENNE GRYMONPREZ.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest, door het
Militair Gerechtshof, te Gent, op 12 Juli
1945 gewezen;
~
I. Wat de voorziening aangaat van
Michel Vanacker :
Over het miclclel van ambtswege genomen, schencling van artikel 97 cler Gronclwet, cloorclat het hof verzuimcl heeft conclusies te beantwoorclen waarin aanlegger
had voorgelegcl clat hij niet als mecleplichtige kon beschouwcl worden :
Overwegencle dat, in v66r het hof neergelegcle conclusies, aanlegger had doen
gelclen, o. a. clat bij gebrek aan het bijzoncler kwaacl opzet, vereischt door artikel 121bis van het Strafwetboek. hij niet.
als mecleplichtige kon veroorcleelcl worden
van de aangifte door den clacler gepleegcl;
Overwegencle clat op clit rechtsiniddel
geen antwoorcl door het hof gegeven
wercl;
Dat llet arrest, wat Michel Vanacker
aangaat, clus niet gemotiveerd is;
II. Wat de voorzieningen aangaat van
Flmilienne Gryp1onprez en van Yvonne
Vanacker :
Overwegencle clat de substantieele of op
straf vannietigheid voorgeschreven rechtsvornlen werclen nageleefcl en clat de uitge-

sproken veroorcleelingen overeenkomstig
tle wet zijn ;
Om die redenen, en. zoncler de memorie
in acht te nemen van Michel Vanacker en
van Emilienne Grymonprez, claar ze te
laat neergelegd werd, den 30 Juli, clan
wanneer de verklaring van voorziening den
1 .Tuli gedaan werd, het Hof verbreekt
het arrest voor wat de veroordeeling aangaat van Michel Vanacker; verwerpt de
voorzieningen van Emilienne Grymonprez
en van Yvonne Vanacker; zegt clat het onclerhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Militair Gerechtshof te Gent en dat melding er van
zal gemaakt worden op den kant van het
gecleeltelijk vernietigcl arrest; veroorcleelt
de aanlegster Emilienne Grymonprez en
Yvonne Vanacker tot de twee derclen der
kosten, laat het overige der kosten ten
laste van clen Staat ; verwijst de zaak
. alzoo beperkt naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
17 September 1945. - 2° kamer. - V 001'z·itter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·sluggeve1·, H. Wouters, - Gel-ijlcluidende concl1tsie, H. Colard, atlvocaat generaal.
·
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OORLOGSSCHADE (1914-1918).- TERUGVORDERING DOOR DEN STAAT :VAN HET DEEL
DER VOORSCHOT'lEN DAT RET BEDRAG DER DE~'INITIEVE VERGOEDING OVERTREFT. BIJZONDERE BEPALING VAN ARTIKEL 74 VAN DE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN ZONDER 'l'OEPASSING.
De l!'ijzondere bepctling vnn ctrtikel 74 de1·
wetten op het he1·stel vnn cle schnde
voo1·tspntite·~ule 7tit oo1·logsfeiten bekeft
enlcel den eMch tot ter1tgvonle1·ing van
llet onve·rsch7tlrUgde, {}e-steumd op de vervctllenverlclnring, wegens bedrog, vnn
het recht op ve1·goeding. Zij is niet van
t~e1Htssing op een e·isch tot tent.gvo1·den.ng vctn het deel vnn de do01· de ver·weerders ontvnn,l]en voo1·schotten clnt
het bedrng cler definitief bepnalcle ver(!Oeding ove·rtrett (1). (Samengescha-

kelcle wetten van 6 September 1921, artikelen 48 en 74; wet van 14 April 1933,
art. 2.)
(BELGISCHE STAA'r, T. STIE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 25 November 1942 gewezen door de Rechtbank
van eersten aanleg te Leuven zetelencle in
graacl ~ran ~1ooger beroep ;

-----------------(1) Zie verbr., 5 Februari 1925 (Bull. <·n
PASIC., 1925, I, 127).

--,-I
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nrtikel 97 van de Grondwet, artikelen 48
en 74 van de bij koninklijk besluit van
6 September 1921 samengeschakelde wetten op het herstel der qorlogsschade, en
van artikel 2262 van het Rurgerlijk Wetboek, in zoover het bestreden vonnis de
vordering van den Staat tot terugbetaling
-van ten onrechte uitgekeerde interesten
op oorlogsschadevergoeding verjaard verklaard heeft na twee jaren te rekenen van
tle eindbeslissing over den eisch tot herstel, zonder zelfs te onderzoeken noch te
beweren dat die vordering zou gesteund
zijn op een vervallenverklaring wegens
bedrog, da:h wanneer voormeld artikel 74
slechts het geval voorziet waarin een geteisterde, om reden van bedrog, van zijn
vergoecling vervallen verklaard werd, terwijl de terugvordering van sommen, die
zonder bedrog ten onrechte bekomen werden, voorzien wordt in voormeld artikel 48, en bij gebrek aan andersluidenden
wettekst, onderworpen is aan de tlertigjarige verjaring van artikel 2262 van het
Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat artikel 74 der wetten
op het herstel van schade voortspruitende
nit oorlogsfeiten, samengeschakeld door
koninklijk besluit van 6 September 1921,
een uitzonderlijke verjaring invoert; dat
deze enkel den eisch betreft tot terugvorclering van het onverschuldigde, gesteuncl
op de vervallenverklaring, wegens bedrog,
van het recht op de vergoeding;
Overwegende clat nit het bestreclen vonnis blijkt dat de eisch tot voorwerp had
niet de terugvordering van geldsommen,
gegroncl op een vervallenverklaring van
het recht der verweerders op de vergoecling, doch de terugvorclering van het deel
der door de verweerders ontvangen voorschotten dat het bedrag der definitief bepaalcle vergoecling overtrof (art. 48 cler op
6 September 1921 samengeschakelde wetten);
Dat deze vorclering, bij gebrek aan een
tekst waarbij een bijzonclere termijn
voorzien is, verjaart door den gewonen
termijn, bij artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek bepaald;
Overwegende mitsdien ·dat het bestreden
vonnis, door den eisch vervallen te verklaren wegens verjaring om reden dat op
den dag van den eisch tot terugvordering
meer clan twee jaren verloopen waren seclert den datum van de eindbeslissing over
den eisch tot herstel, de in het middel
aangeduide teksten geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der Rechtbank van eersten aanleg te Leuven, en dat melcling er van zal
gemaakt worden op den kant der vernietigde beslissing; veroordeelt de verweertlers tot de kosten; verwijst de zaak naar

tle Rechtbank van eersten aanleg te Mechelen, zetelende in graad van hooger beroep.
20 September 1945. - 1" kamer.- Voo-rzitte1·, H. Soenens, voorzitter. ~ Verslaggever, H. de Cocqueau des Mattes. Gelijkl!tirlende concl!tsie, H: Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, eerste advocaat generaal.
- Pleite-r, H. Van Leynseele.
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1° l\HDDELEJN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN.- MIDDEL AANVOEREND DAT HE'!'
BESTHEDEN VONNIS NIET WEJtD UITGESPROKEN
IN OPENBARE TERECHTZITTING. ~ BEWERING
TEGENGESPROKEN DOOR BET ZITTINGBLAD EN
DOOB BET VONNIS. - MIDDEL FAALT IN FEI'l'E.
2° LANDLOOPERIJ. - BIJLOOPER VAN
ON'fUCHTVROUWEN. - VEROORDEELING TOT DE
KOSTEN. - 0NWETTELIJK.
1 o Mist fe-itelijlcen grondslag het middel
nanvoerend dat het best1'eden vonnis
niet we1·d nitgesproken in openba1·e te1·echtzitt-ing, wannee1· deze bewering
WO'I'(lt tegengespmlcen door het z1ttingblad en cloor het vonnis.
2° De bijlooper vnn ontuchtV1mtwen d-ie
ter IJeschiklcing vnn cle 1·egee1"i:ng wordt
uestelrl !ian n-iet WO'I'(len veroonleeld tot
de kosten vwn de 1·echtspleuinrJ (1).

(GEBMIS.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen vonnis op 12 Mei
1945 gewezen door de Correctioneele Rechtbank te Brussel, uitspraak doende in
graacl van hooger beroep;
I. Over het micldel, schencling van artikel 97 cler Gronclwet, doordat het bestreden vonnis, clat gewezen werd na een onderzoek met gesloten deuren, niet in openbare terechtzitting werd uitgesproken :
Overwegende clat het zittingblad vermeldt dat de rechtbank haar vonriis «in
openbare terechtzitting >> heeft gewezen;
dat de uitgifte van die beslissing eveneens vermeldt dat deze laatste « in openbare terechtzitting >> werd gewezen;
Overwegende dat deze authentieke vaststellingen bewijskracht hebben tot aan de
inschrijving van valschheid; dat de aanlegger tegen gezegde vaststellingen niet
(1) Sic verbr., 2 Mei 1892 (Bull. en PAsrc.,
1892, I, 232); 24 Juli 1893 (ibid., 1893, I, 305);
19 Juli 1915 (ibid., 1915-1916, I, 441); 18 December 1922 (ibid 1923, I, 118) ; 25 Augustus
1943 (A1'1'. T'e1·bT., 1943, biz. 183; Bull. en PAsrc., 1943, I, 332, en de nota 2); verg. verbr.,
3(}1 October 1916 (Bull. en PAsrc., 1917, I, 294)
PH de nota 3.

-208regelmatig inschrijving van valscbheicl ingestelcl beeft ;
Dat het miclclel clus niet kan aangenomen worclen;
II. Over het miclclel van ambtswege,
schending van artikelen 8 en 13 van cle
wet cW. 27 November 1891, en 162 en 176
van bet Wetboek van Strafvordering doordat het bestreden vonnis, dat clen aanlegger ter beschikking van cle regeering
stelcle, als bijlooper van ontuchtvrouwen,
hem claarenboven veroordeelt tor de kosten jegens cle openbare partij :
Overwegencle dat de beslissing waarbij
cle rechtbank een lancllooper - bijlooper
van ontuchtvrouwen - ter beschikll:ing
van cle regeering stelt een administratieve
maatregel is die de veroorcleeling van den
beklaagcle tot cle kosten niet meclebrengt ;
Overwegende clat, voor 't overige, de
substantieele of op straf van nietigheicl
voorgescbreven · rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, het Hof verbreekt bet
bestreclen vonnis, doch in zoover slecbts
het den aanlegger tot de kosten veroordeelt; verwerpt de voorziening voor
't overige; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers van de Correctioneele Rechtbank te
Brussel, en dat melcling er van zal gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt de kosten ten laste van den aanlegger; zegt dat
er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
24 September 1945. - 2• kamer. - Voorzitte?' en verslaggever, H. Fauquel, raadsheer waarnemencl voorzitter. - GeUjlcl-!tiilende concl~tsie, H. ·Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING. TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING
.DOOR DEN VERDACHTE TEGEN EEN . BESLISSING
BIJ VERSTEK. - VERTREKPUNT VAN DENTERMIJN.
De term·ljn van tien valle dctgen, wactro-ve·r
de -venlnchte beschilct om zich te voo?·zien ·i.n ve·r1welc-i.ng tegen een besl-issing
clie gwwezen we·rd b'i.f verstelc en d·ie vatbnwr wns voo1· -verzet, vnngt ann ui.f het
veTst1"ijken van den gewonen teTmijn
vcm ve1·zet, zelfs inclien de beteekenvng
vnn cUe beslissing niet is geschied sprelcende met zi.fn persoon.

(SCHOUBBEN.)
ARREST.
Gelet op bet bestreden arrest dat op
1 Mei 1945 door bet Hof van beroep te
Luik gewezen wercl en dat op 24 van de-

zelfde maand ter domicilie van den aanlegger, bij overbandiging aan zijn schoonmoeder van het afschrift van het exploot
beteekend werd ;
Overwegende dat, daar de gewone termijn van verzet tegen die beslissing op
3 Juni 1945 verstreken was, de termijn
van tien volle clagen, waarover de aanlegger bescbikte om zich in verbreking te
voorzien, begon te loopen vanaf laatst
aangeduiden datum;
· Dat, daar aanlegger zich slechts ov
18 Juni 1945 voorzien beeft, zijn verhaal
te laat werd ingediencl, en clat clit, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening'; veroorcleelt den aanlegger tot
de kosten.
24 September 1945. - 2e kamer. - Voorz-itter en verslaggever, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gel-ijlcl-!tiaende concllMie, H. Roger Janssens cle
Bisthoven, advocaat gew~raal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - UITSPRAAK VAN 'lilEN ENKELE
STRAF WEGENS VERSOHILLENDE MISDRIJVEN.
- :MIDDEL AANGEVOERD TEN AANZIEN VAN FJEN
VAN DIE MISDRJ;JVEN. - STRAF GEREOH'l'VAARDIGD TEN AANZIEN VAN DE ANDERE MTSDRIJVEN.
-- J\!IIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° HOOGER BEROE£. - STRAFZAKEN. EENPARIGHEID. - VERZWARING VAN DE YEROORDEELING TOT DE KOSTEN. - EENPARIGHEID
NIET VEREISCHT.
1 o De eisch tot -vwrbrelc·ing is niet ontvanlceUj 7c indien een enlcele stmt we'l'(l u,itgespmken · wegens ve1·schille-ncle miscl?'ijven, het aange-voe-rde midclel slechts
een van clie misd1'ijven bet?-eft en ae
strnf gerecht1Jcta.nli_qd blijft ten aanz·ie-n
-van de ancle'l'e rnisclt'ijven (1J. (Wetb.

Strafvord., art. 411 en 414.)
2° Zander te beslisse-n met eenpn1·igheid
van stemmen kan het hot vnn bemep
de veroonleeling vnn den ve1·dachte tot
de lcosten verzwa1·en (2). (Wet van

4 September 1891, art. 2.)

(PIEHRE EN DEBOUVERIE,

1'.

MENART.)

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 24 Januari 1945 op tegenspraak gewezen door
het Hof jvan beroep te Brussel ;
·
(1) Vaste rechtspraak, Zie o. m. hooger
blz. 182, verbr., 2 Juli 1945, (Bull. en PAsrc.,
1945, I, 195).
(2) Verbr., 19 Februari 19121 (Bull. en PAsrc.,
1912, I, 123) en 13 December 1943 (A>T. Verb?'.,
1944, biz. 53; Bull. en PASIC., 1944, I, 108).

I:~

-209I. Wat de beslissing betreft op de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikel 2 van de wet dd. 4 September 1891,
tot aanvulling van artikel 140 van de wet
del. 18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting, doordat het arrest, na het vonnis,
waartegen hooger beroep, te hebben vernietigd voor zoover het de beklaagden veroordeelt wegens de betichtingen. A, 2, 3
tot 5, 10, 11, a, b, c, 15, 16, B, 1 en 2 en ze
vrijspreekt hoofdens de betichtingen A, 7
en 8, betichtingen die aangeduid werden
in de dagvaarding del. 30 .Tanuari 1942 en
het voorwerp waren van den bundel van
onderzoek 1215/38, alsook voor zoover het
de betichte solidair veroordeelt tot 40 t. h.
der kosten, de betichten na wijziging veroordeeld heeft wegens de betichtingen A,
7 en 8 waarvoor ze vrijgesproken werden
en ze veroordeeld heeft tot het totaal der
kosten zonder vast te stellen dat het uitspraak deed ri1et eenpa.righeid :
Over het eerste onderdeel van het
middel :
Overwegende dat het middel enkel de
betichtingen A, 7 en 8, betreft welke ten
laste van de aanleggers weerhouden werden·
D~t deze laatsten voor de feiten A, 1, 7,
8, a, 1 tot 4 van de zaak I, en de feiten A,
B, a van de r;~aak II veroordeeld werden
tot een enkele straf;
Overwegende dat het middel, ware het
zelfs gegrond, de verbreking van het arrest niet zou kunnen met zich sleepen,
daar de straf, die uitgesproken werd en
die dezelfde is als deze welke door den
eersten rechter werd toegepast, gerechtvaarcligd blijft door de veroordeeling van
de aanleggers wegens de andere weerhouden misdrijven dan deze aangeduid onder A, 7 en 8;
Over het tweecle onderdeel van het mid(lel :
Overwegende dat de veroordeeling tot
de kosten geen straf is en dat de eenparigheicl voor de verzwaring van die veroordeeling niet vereischt is;
Over het tweede middel, schending van
de rechten der verdediging doordat het
bestreden arrest als overtuigingsbestanddeel tegen de aanleggers stukken heeft
<weerhouden' die door de burgerlijke partij
in emt·remis werden overgelegd en cUe
<< aanteekeningen, door Menart genomen
onder een vorm die ~ze niet verdacht
maakt JJ bevatten, dan wanneer die bescheiclen niet voorkomen in den bundel die
aan het hof werd overgelegd, dat clit
laatste ze niet gezien heeft en over hun
yorm niet kunnen oorcleelen heeft :
Overwegende clat. het bezwaar slechts
de betichting I, A, 1", betreft en geen verband heeft met cle andere vaststaaitd verklaarde misdrijven die volstaan om de uitVERBR., 1945. ~ 12

gesproken straffen wettelijk te rechtvaardigen;
·
Dat het middel dus zonder belang en,
als dusdanig, niet ontvankelijk is;
En overwegencle dat cle substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroorcleelingen· overeenkomstig de wet zijn ;
II. Wat de beslissing betreft over de
burgerlijke ~ vordering :
Overwegende dat cle aanleggers geenszins bewijzen dat het middel, betreffende
de betichtingen I, A, 1°, I, A, 7 en I, A, 8,
eenigen invloed zou hebben op de ten bate
van de burgerlijke partij uitgesproken
veroordeelingen ;
Overwegencle dat geen ander middel
wordt aangevoerd en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
24 September 1945. - 2e kamer. - Voorzitte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - -verslaggever, H. Bail.
- Gelijklltidende conclusie, H. Roger
.Janssens cle Bisthoven, advocaat generaal.
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1° REQUEST CIVIEL. - VONNISSEN GEWEZEN IN LAATSTEN AANLEG DOOR DE VREDEREOHTERS. - 0NTVANKELIJKHEID.
2° REQUEST CIVIEL. - SOHENDING VAN
DE REOHTSVORMEN. - AAN DEN REOHTER
DOOR DE .WET OPGELE(lDE AKTEN VAN REOHTSPLEGING. - SOHENDING DOOR DEN R.EOHTER
VAN DE SUBSTANTIEELE liEOHTSVORMEN. GEEN AANLEIDING TOT REQUEST OIVIEL.
3° VOORZIENING IN VERBREKING. BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGELI.JK IS. - BURGERLIJKE ZAKEN. --,
VOORZIENING TEGEN EEN VOORBEREIDENDE BESLISSING. - VOORZIENING INGEDIEND TEVENS
MET DE VOORZIENING TEGEN DE EINDBESLISSING.
- 0NTVANKELTJKHEID.
4° ERFENISSEN. -KLEINE NALATENSCHAPPEN. - WET VAN 16 MEI 1900, ARTIKEL 4,
ALINEA 6. - UITNOODIGING VAN DE JJELANGHEBB)l:NDEN, DOOR DEN VREDEREOHTER, TEN
MINSTE VIJFTIEN DAGEN TE VOREN, BIJ AANGETEEKENDE BRIEVEN.
SUBSTANTIEELE
REOHTSVORM.
1 o H et reqnest civiel is toegelate·!t tegen cle

vonnissen gewezen in laatsten aanle,q
floor cle vre¢erechters (stilzwijgende beslissing) (1). (Wb. bg. rechtspl., art. 480.)
(1) Sic Fr. verbr., 14 Mei 1900 (D. P., 1900,
I, 356) en de notas 1 en 2!; 241 April 1901 (ibid.,
1902, I, 381) en de nota; GARSONNET et CEzAR-
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De schend·i'llg van cle substantieele
recht&vm·men floor den rechter in een
l~em cloor de wet OJJgelegde ctkte ·vnn cle
rechtspleging geeft geen nanleiding tot
req'ltflst civi.el {1). (Wb. bg. rechtspL,

art. 480, 2°.)
3° Is ontvanke/.ijlc de voorz·iening [te'l"icht
tegen een voorbe·re·idencle beslissing en
tevens tegen de eindbesl-issing. (Decreet

van 2 Brumaire jaar IV, art. 14.)
4° De witnoocliging vcm cle belanghebbenclen, aoo·r clen 1'echter, ten minste vijftien dngen te vo1·en, bij aangeteelcende
1wieven, overeenlcomstig cwtikel 4, alinen 6, van de wet van 16 Mei 1900 011 de
erf,·egeUng vnn de lcleine nalntenschappen, mankt een substant-ieele ?'echts·uo·nn tdt (2).
(YAN HOEVELS, T. VAN HOEVELS.)
ARREST.

Gelet op de bestreden vonnissen onderscheidenlijk op 12 en .15 Juni 1943 door
den Heer vrederechter van !let kanton
Aarschot gewezen;
Over den grond van niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat, daar het door
de voorziening ingeroepen verzuim van
vorm aanleiding geeft tot request civiel,
clie voorziening niet ontvankelijk is :
Overwegende dat artikel 480, 2°, van
llet Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging niet van toepassing is op gevallen
warin, zooals in castt, de nietigheid van
!let vonnis het gevolg is der schending,
door den recllter, van substantieele vormen, in akten van rechtspleging hem door
de wet opgelegcl ;
Overwegende dat artikel 17 van de wet
del. 4 Augustus 1832 en artikel 20 van de
wet del. 25 Maart 1876, de voorziening in
verbreking aannemen tegen de vonnissen
die, zooals in onderhavig geval, gewezen
Werden op een rechtspleging waarin de
substantieele rechtsvormen door den recllter werden geschonden ;
Overwegende dat tegen de bestreden
vonnissen als bezwaar wordt aangevoerd
inzonderheicl, dat ze werden gewezen ~
afwezigheicl van de partijen, zonder dat
deze regelmatig opgeroepen werclen om
zich te verdedigen ;
Overwegende dat de inachtneming van
de vormen, strekkende tot het verzekeren
van de rechten der verdediging, zich des
te meer opdrong, claar de bestreden vonBRu, d. VI, nr 2309, biz. 383 en de nota 2
biz. 384; Repe1·t. pmt. de d1·oit belge v' Re:
que t e civile, n rs 79 en 8().
'
(1) Ziet de voetnota R. J. B. onderaan dit
arrest in Bull. en PASIC 1945 I 227
(2) Zie verbr., 11 O~tober' 1928 (Bull en
PASIC., 1928, I, 244) en de nota 5.
·

nissen noch voor verzet, noch voor hooger
beroep vatbaar waren;
Over den grond van niet-ontyankelijkheid afgeleid hieruit clat het vonnis del.
12 Juni 1943 eenvoudig voorbereidend is;
Overwegende dat, daar de aanleggers
hun voorziening gericht hebben tegen gezegd vonnis en tevens tegen het einclvonnis
del. 15 J uni 1943, cle voorzieni'ng tegen het
vonnis cld. 12 Juni 1943 ontvankelijk is;
Overwegende cla,_t claaruit volgt dat de
gronden van niet-ontvankelijkheid niet
kunnen aangenomen worden ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1, 4, 5 van de wet van 16 Mei
1900 op de kleine nalatenschappen van
artikel 97 van de Grondwet, doord~t het
bestreden vonnis over de overneming van
de k~estieuze kleine nalatenschap, na
schattmg door den aangecluiden deskunclige, beslist heeft, zonder clat cle belanghebbenden of hun wettelijke vertegenwoordigers, en vooral zonder dat eischers
in cassatie, tenminste vijftien dagen op
voorhand, bij aangeteekenden brief overeenkomstig artikel 4 van de wet van
16 Mei 1900, opgeroepen werden dan
wanneer er betwist'ing bestond o~er de
overneming en de eischers, ter zitting
waartoe zij niet opgeroepen werden afwezig waren, wat de vrederechter verplichtte
tle belanghebbenden, bij aangeteekenden
brief, tenminste vijftien tlagen op voorhand te doen oproepen :
Overwegende dat nit geen enkele akte,
waarop het Hof acht kan slaan, blijkt dat
de verweerders zouden uitgenoodigd geweest zijn om zich te vertlecligen uitnoodiging, welke cle rechter hun bij aangeteekend schrijven moest sturen; tlat evenmin blijkt dat de termijn van vijftien
dagen, tot waarborging van hun rechten
voorgeschreven, werd in acht genomen;
Overwegende dat dit verzuim van vormen waarbij de wet de rechten cler verclediging heeft willen beschermen, nietigheid
medebrengt van de bestreden vonnissen;
dat het middel dus gegrond is;
Om clie redenen, !let Hof verbreekt de
bestreclen vonnissen; beveelt ditt onclerhavig arrest l!ial overg·eschreven worden
op de registers van het Vredegerecht van,
het kanton Aarschot en dat melding er
van zal gemaakt worden op 'den kant van
de vernietigde beslissingen; veroordeelt
de verweerders tot de kosten; verwijst de
zaak naar den Vreclerechter van het kanton Diest.
27 September 1945. - 1° kamer. - Voor·zi.ttm·, H. Soenens, voorzitter. - Ve1'slagoeve,·, H. de Cocqueau des Mottes. Gelijlclttidencle conclusie, H. Roger Jans-

sens de Bisthoven, advocaat generaal.
Pleite1·s, HH. clella Faille d'Huysse en
Struye.
·
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clingen van de bestretlen beslissing,
slechts mocht worden berekencl op het feitelijk loon van het slachtoffer ·:
ARBEJIDSONGEVALLEN. BASISLOON.
Overwegencle clat nit het bestreclen vonSLACHTOFFER MINDER DAN· EEN EN TWINTIG
nis blijkt, alsook uit het vonnis a q-uo
.TAAR OUD. BESTENDIGE WERKONBEWAAMwaarvan de beweegreclenen door bet beHEID. GEEN MEERDERJARIGE WERKLIEDEN
streclen vonnis overgenomen worden, dat
VAN DEZELFDE BEROEPSCATEGORIE. FEITEhet slachtoffer van het werkongeval min ..
LI.TK LOON VAN HE1' SLACHTOFFER EENIGE WETder tlan een en twintig jaar oud was,
TELIJKE BASIS VOOR DE BEREKENING VAN DE
het beroep uitoefencle van losdraaier en
VERGOEDING.
kaarder van paardenhaar met de hand, en
dat er nocb in clezelfde werkplaats, noch
1Vannee1· een werlcman van minde1· dan
in soortgelijke werkplaatsen in die beeen en twinUg jac~1· oml het slachtoffer
roepscategorie, meerderjarige werklieden
is van een a1·ueidsongeval en daaTdoo·r
waren;
een bestendige wwrlconbelcwaaniheid onDat het vonnis ook vaststelt dat het
deTgaat, moet, in geval e1· in de ondeTslachtoffer een bestenclige werkonbeneming waM·toe hij behooTt noch in
kwaamheid onderging ;
geUjlcaanUge ondeTnem{ngen meenle·rjaOverwegencle dat het bestreclen vonnis
'l'ige werlcUeden zijn van dezelfde behet vervolgens een schadevergoeding
roepscategor-ie, de ve1·goeding wo1·den
heeft toegekend op grand van het gemidben>,lcend op ba8'is van het fei.teUjk loon
cleld loon der werklieden van een beroepsvan het slachtojfeT. (Door kon. besl. van
28 September 1931 samengeschakelde categorie die niet deze is van het slachtoffer d. i. van ijzerdraaiers;
wetten, art. 6, al. 8.)
Overwegende dat artikel 6, alinea 8,
van de samengeordende wetten op het her(N. V. « LES PROVINCES RiEUNIES ll,
stel van de uit arbeidsongevallen voortT. VERCRuYSSE EN VAN BELLE.)
vloeieJ+de schade !llechts twee opeenvolgende basissen voorziet voor de berekening
ARREST.
der vergoeding aan leerjorigens of aan
werklieden van mincler dan een en twinGelet op bet bestteden vonnis, in graad tig jaar verschuldigd, in geval van bestenvan hooger beroep gewezen door de Recht- dige werkonbekwaamheicl : 1 o het feitebank van eersten aanleg te Gent, op 6 Fe- lij_k loon van het slachtoffer; 2o het gemrddeld loon der andere meerderjarige en
bruari 1941 ;
Over bet eenig middel tot verbreking, gezonde werklieclen van dezelfde beroepsscbending van artikel 6, bijzonder in zijn categorie, indien het feitelijk loon lager
eerste en achtste leden, der wet van is dan clit gemiddelcl loon;
Overwegende dat, bij gebrek aan die
24 December 1903 op het herstel van uit
arbeidsongevallen voortvloeiende schade, tweede basis, de eerste alleen 1l:on in acht
en der bij koninklijk besluit van 28 Sep- genomen worden ;
Overwegende_ dat, door aan bovengetember 1931 samengeordende wijzigende
wetten, en voor zooveel als noodig van melden tekst van alinea 8 een derde basis
artikel 1317, 1319 en 1322 van bet Bur- toe te voegen voor de berekening van de
gerlijk W etboek en van artikel 97 der schaclevergoecling, - basis door de wet
Grondwet, doordat de rechter ten gronde, niet voorzien, d. i. het gemiddeld loon
door cle conclusie der aanlegster in ver- vau qe werklieden van een andere bebreking aangezocht te zeggen dat de aan roepscategorie dan clie waarvan het
den verweerder in verbreking toekomende slachtoffer deel uitmaakte - en clit om
vergoecling moest worden berekencl op ba- de eenige reden clat het slaclrtoffer zekere
sis van zijn werkelijk loon; na in het be- leergangen volgde die het misschien eens
streclen vonnis te hebben vastgestelcl clat in die andere beroepscategorie zouden
de verweercler in verbreking mincler clan rangschikken, het bestreden vonnis die
een en twintig jaar oud was en bet slacbt- wetsbepaling heeft geschonden ·
Om die redenen, het Hof verbreekt het
offer wercl van een arbeiclsongeval clat
eene bestenclige gecleeltelijke onbekwaam- bestreclen vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest
zal overgeschreven worden op de
h~icl heeft veroorzaakt, clat hij het beroep
mtoefencle van losdraaier van paarclenhaar registers van de Rechtbank van eersten
en er geen meerderjarige werklieden clezer aanleg te Gent en dat melding er van zal
beroepscategorie bestaan, noch in het be- gemaakt worden op den kant van de verdrijf van verzekercle noc.h in de gelijk- nietigcle beslissing; veroorcleelt de veraardige bedrijven, hem eene vergoeding weerders tot de kosten; verwijst de zaak
toekent gesteuncl op het gemicldeld loon - naar de Rechtbank van eersten aanleg te
cler meerclerjarige werklieclen eener an- Oudenaarde zetelende in graad van hoodere beroepscategorie (cleze cler ijzer- ger beroep.
draaiers) ; clan watineer het herstel, in het
27 September 1945. - 1e kamer. - Voo1·geval voortvloeiend uit de feitelijke bevin- zitteT, H. SoEmens, voorzitter. - VerslagKAMER. -
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gc-ver, H. Wouters. -

Gelijlvl~~idcnde

con-

cl~~sie,

H. Roger Janssens de Bisthoven,
aclvocaat generaal. - Ple'iters, HH. Veldekens en Van Leynseele.
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KAMER. -

I October 1945.

VERNIELING VAN BUNDEJLS.- STRAFZAKEN. - MISDRIJVEN 'fEGEN DE WETGEVING
OP DE DOUANEN EN ACCIJNZEN. - AANLEIDING
GEVENDE TOT EEN VORDERINO VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN TOT EEN ·vORDERING VAN
HET BEHEER. -ARREST VAN VRIJSPRAAK EN
VAN VEROORDEELING. - VOORZIENlNGEN DOOR
HET BEHEER EN DOOR DEN VERDACHTE. GEEN VOORZIENING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE.- BUNDEL VERNIELD.- VERBREKINO.
- PERKEN.
W annecr· een a·ITest een -ver·dachte .m'ijspr·celct wegens een misdr·ijt tegen de
wetge-ving op de douanen en accijnzen
· en hem -ver·oor·deelt wegens een ander·
misdrijt op dezeltde wetge-ving, misclrij-ven aanleicling ge-vende tot een -vorclering -van het openbaar ministerie en
tot een -vor·dering -van het beheer, en
het hot -van -ver·or·eking, wactrbij enJoel zijn ingediend -voor·z·ieningen door·
het beheer· en door den -verdachte, zich
ingevolge cle ver·n·iel·ilng van den b~~n
del in de onmogelijkheid bevindt zijn
controle ·wit te oetenen, verbr'eelct het
zonde·r -voor·oehoud de oeschiklving van
veroordeeling; het ver·or·eekt de beschiklcirirJ van -vrij spraak in zoover'?'e zij Witspraak doet op de -vor·dering -van het
behee·r, mactr niet vn zoover·re zi,j ~tit
.~pr·aalc doet op de -vor·dering van het
openbaar· ministerie (1).

Overwegende clat Marcel Vits zich tegen
het arrest heeft voorzien in zooverre clit
arrest hem veroorcleelde wegens de betichtingen I, a, en II;
Overwegende dat de bundel van cle
rechtspleging vernield werd ih den brand
waardoor de lokalen van de griffie van
het Hof op 3 September 1944 geteistenl
werden;
Dat het Hof in de onmogelijkheicl verkeert na te gaan of de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen v66r den rechter over clen
grand werden nageleefd ;
Gelet op artikel 524 van het W etboek
van Strafvordering ;
Om clie redenen, het Hof voegt de voorzieningen samen ; verbreekt het bestreden
arrest in zooverre het uitspraak doet op
de vorderingen door het openbaar ministerie en door het beheer der douanen en
accijnzen ing·esteld tegen Marcel VitR
wegens de feiten I, a, en II alsook op de
vordering door voormeld beheer ingestelcl
tegen Marcel Vits, wegens het feit I, 11,
en tegen Jozef Vits; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op
de registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigcle beslissing ; verwijst de zaak naar
den Heer procureur generaal bi.i het Hof
van beroep te Brussel; legt de kosten van
den aanleg in verbreking ten laste van den
Staat.
1 October 1945. - 2e kamer. - Voor·H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever·, H. De
Wilde.
Gelijkl~~idende
concl~~s·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat generaal.
zitter,

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VITS, EN VITS,
T. BEHEER VAN FINANCIEN EN OPENBAAR MINIS2e KAMER. ,.--- I October 1945.
TERIE.)
ARREST.
, S'l'RAF. - DOODSLAG.- VERZAOHTENDE OMSTANDJGHEDEN. - STRAF VAN VIJF EN TWINGelet op het bestreden arrest op 8 J aTIG JAAR DWANGARBEID. - 0NWETTELIJKnuari 1944 door het Hof van beroep te
HEID.
Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen sa- Wanneer· het hot vwn nss·isen, verz.achtencle omstcmdigheclen ·i:n cwht nemencle,
menhangend zijn ;
vnn oordeel is elM er· enlcel annleiclinq
Overweg·ende dat Jozef Vits door het
is de dacler· vwn een moor·a te vei'Oo·i·bestreden arrest vrijgesproken werd van
cleelen tot een strnt vnn ti,iclelijlcen
al de hem ten laste gelegcle feiten; dat
clwangar-beicl, lean cleze stmt (le twintiu
Marcel Vits vrijgesproken werd van de
jawr niet over·sch?'ijclen. (Strafwetb,
betichting I, b;
art. 12, 79 en 80.)
Overwegende dat tegen die beslissingen
een voorziening ingesteld werd door het
(CUYPERS.)
beheer van douanen ell accijnzen; dat het
openbaar ministerie geen voorziening inARREI:iT.
gediend heeft ;
·
Gelet op het bestreden ·arrest op 6 J uni
1945 door het Hof van assisen cler pro(1) Verbr., 4 Juni 1945, zie hooger blz. 166,
vincie Antwerpen gewezen-;
en de nota (Bull, ·en PASIC., 1945, I, 177).
Over het miclclel van ambtswege, schen

_._I

-213ding van :1rtikelen 12, 79, 80 van het
Strafwetboek :
Overwegend.e dat het feit waaraan de
aanlegger. schuldig verklaanl werd, de
dooclslag uitmaakt die voorzien is bij artikel 393 van het Strafwetboek ;
Qverwegende dat het bestreden arrest,
bij toepassing van verzachtende omstandigheden, den aanlegger veroordeelt tot
vijf en twintig jaar clwangarbeicl;
Overweg:encle dat, luiclens artikel12 van
het Strafwetboek, de tijclelijke clwangarbeicl niet meer clan twintig jaar kan bedragen;
Overwegende derhalve dat de bestreden
beslissing in schending van de in het middel aangeduide bepalingen den aanlegger
veroorcleelcl heeft tot een straf van vijf
en twintig jaar clwangarbeicl;
Om die reclenen, het Hof verbreekt het
bestreclen arrest; beveelt dat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden op
de registers van het Hof van assisen cler
provincie Antwerpen en clat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
de vernietigcle beslissing ; verwijst de
zaak naar het Hof van· assisen cler provincie Brabant; kosten ten laste van den
Staat.
1 October 1945, - 2° kamer. - Vom·zitte·r, H. Fauquel, raadsheer waarnemencl voorzitter.- Ve1·slaggever, H. BaiL
Gelijkl·nidenlle concl·nsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaaL
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1 October 1945.

HOOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
TERMIJN. - HOOGER BEROEP INGESTELD NA
HET VERSTRIJKEN VAN DEN WETTELIJKEN
TERMIJN. - 0VERMACHT. - BINDENDE BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER.
H et behoort den 1·echter ove1· den amnd
te beoo1·deelen of overmacht den ve?·clachte heeft ve1·hinderd binnen den wettelijken tennijn hooger bemep in te
stellen tegen de beslissina van den eersten rechte1· (1).

(DE WEGHE.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest door !Jet
:Militair Gerechtshof g·ewezen, te Brussel,
den 10 Augustus 1945 ;
Over het eerste midclel, « claarop gegrond dat het arrest het aan de conclusie
gehecht geloof heeft geschonden daar het
in strijd met de conclusie beslist heeft clat
de aanlegger bekende slechts op 23 Juni
(i) Zie verbr., 26 Mei 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 200).

1945 zijn wil te hebben lloen kennen om
l10oger beroep in te stellen, clan wanneer
\le aanlegger van dien wil reeds 'op
22 Juni 1945 heeft cloen blijken ll :
Overwegende clat, in een regelmatig genomen conclusie, de aanlegger gevordercl
lleeft te mogen bewijzen dat hij op 22 Juni
1945 << aan den gevangenisbewaarcler het
rapport voor de griffie heeft aangevraagd,'
't is te zeggen, om er heen gebracht te
worden ten einde zijn beroep te doen ll ;
Overwegende clat het arrest door vast te
stellen clat de aanlegger aldus beweerde
clat llij op 22 J uni 1945 gevraagd had
<< naar de grifiie te gaan zonder er bij te
voegen clat hij het inzicht had beroep aan
te teekenen ll de aan de conclusie verschuldigcle trouw niet heeft miskend;
Dat het midclel niet kan' aangenomen
worden;
Over het tweede micldel, gesteund op de
schending van het artikel 203 van het
Wetboek van Strafvordering en van de
wet del. 25 Juli 1893, cloordat de aanlegger,
in strijd met de beslissing van het arrest
gerechtigcl was de overmacht in te roepen, zelfs indien hij op 22 Juni 1945 alleen
gevraagcl had naar de grifiie cler gevangenis overgebracht te worden :
Overwegende clat het arrest verklaart
dat het beroep te laat wercl ingesteld en
het aanbocl van bewijs door den aanlegger gedaan van de hand wijst ;
Overwegende clat die laatste beslissing
claarop is gegrond clat, ware het zelfs bewezen dat de aanlegger op 22 Juni 1945·
gevraagd had naar de. grifiie overgebracht
te worden, hij door dit enkel verzoek,
zonder aanduiding der reden waarom het
gedaan wercl, de noodige benaarstigingen
niet had vervulcl en zich bijgevolg op de
overmacht niet kon beroepen;
Overwegende clat die beoordeeling van
feitelijken en derhalve ook van bindenden
aard is; dat zij geen in het middel aangeduicle wetsbepaling schenclt;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
uitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
1 October 1945. - 2° kamer. - Voo·rFauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaaueve1·, H. Wouters. - Geli.iklnillende concl~tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaaL
.z-itter, H.

~e KAMER. -

I October 1945.

FRANSOHE TAAL-NEDERLANDSOHE
'l'AAL (GEBRUIK VAN DE).- STRAFZAKEN. - ARREST IN DE NEDERLANDSCHE
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TAAL. - VOORZIENING. - AFSTAND IN DE
FHANSCHE TAAL. - NIETIGHEID.

vn

Is n·iet'i_q cle
cle Fnmsche tattl gestelcle
ctkte tot vctststef!Jing van clen atstancl
van een voonz·iening ge1·icht tegen een
cw1·est gewezen in cle Nederlanclsche
taal.

(MONIN.)

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 11 October 1944 door het Hof van betoep te
Brussel gewezen; ·
Overwegende dat het bestreden arrest
opgesteld werd in de Nederlandsche taal
en dat de akte van afstand van de voorziening door den afgevaarcUgde van den
clirecteur der gevangenis te Vorst in de
Fransche taal werd gesteld ;
Dat luidens artikelen 27 en 40 van de
wet d~l. 15 Juni 1935, deze akte nietig is
en clat het Hof geen acht kan slaan op
den afstancl welke ze vaststelt;
En overwegencle clat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om cUe redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
1 October 1945. - 2° kamer. - Voo·rzitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Bail.
Gelijlcludclencle condusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal.
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KAwmR, -

I October 1945.

VONNISSEN EN .ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VONNIS BIJ VERSTEK. - HOOGER
BEROEP GEVOLGD DOOR VERZET. HET
HOOGER BEROEP BRENGT MET ZICH AFSTAND
VAN HET VOORDEEL VAN HET VERZE1' EN VAN
DEN EERSTEN GRAAD VAN JUR.JSDIOTIE.
Wa-nneer ·in stntfzalcen rle :ue·roonleelde
zoncler eenig voorbehotul hooger be1·oep
instelt tegen een vonnis bij ve1·steli,
rloet h-ij ctfstancl van het voonleel van
het verzet en bijgevolg vnn clen eersten
r1raad vtm .ittr1scUcUe (1).

(LEHEMBRE.)
ARREST.
Gelet op de bestreden arresten, door
het Militair Gerechtshof te Antwerpen op
1 en 9 Augustus 1945 gewezen;
(1) Zie verbr., 15 Februari 1921 (Bull. en
PASIC., 1921, I, 245); 24 Februari 1936 (ibid.,
1936, I, 162); 25 October 1938 (A,.,·. J!e,-b,·.,
1938, blz. 223; Bull. en PAsrc., 1938, I, 236).

I.

'Vat cle v0 orziening aangaat del.

1 .Augustus 1945 tegen het arrest van
1 Augustus :

Overwegende dat aanlegger regelmatig
afstand heeft gedaan van cUe voorziening;
II. Wat de voorziening aangaat del.
9 .Augustus 1945, tegen de arresten van
1 en 9 Augustus :
Over het micldel, schending van artikelen 195, 199, 200, 201, 202, 215 van het
Wetboek van Strafvordering, en van de
rechten van cle verclecliging, cloorclat het
bestreden arrest van 1 Augustus 1945, na
vastgesteld te hebben dat het vonnis a q·z~o
del. 5 December 1944 een verstekvonms
was en na cUt vonnis te niet gedaan te
hebben in zooverre het vermeldde·. clat het
op tegenspraak was gevelcl, beslist heeft
clat de behancleling der zaak over den
grond omnidclellijk v66r het krijgshof zou
geschieden; en cloordat het bestreden arrest van 9 Augustus 1945 den grond van
de zaak i behandelcl heeft en eischer ter
dood veroordeeld heeft, wanneer eischer
recht had op twee graden van jurisdictie,
wanneer bijgevolg de rechten der verclecliging geschonclen werden, en wanneer
het krijgshof de wettelijke verplichting
had cle zaak naar den krijgsraad te verwijzen :
Overwegende dat het miclclel het arrest
van 1 Augustus 1945 niet bestrijdt omclat
het gezegcl heeft clat het vonnis a q1to van
5 December 1944 bij verstek uitgesproken
was, - en niet op tegenspraak zooals beslist wercl door den eersten rechter, maar clat het mid del zich hierbi.i beperkt
aan het arrest van 9 .Augustus 1945 te verwijten clat het, door het onclerzoek van
een zaak waarover bij verstek uitspraak
werd geclaan, den veroordeelde van een
graacl van jurisdictie beroofcl heeft;
Overwegende dat, op 13 December 1944,
cle aanlegger (betichte) beroep heeft aangeteekend tegen het vonnis van· 5 December· dat, na dit beroep, d. i. den 15 December, hij clan tegen dat zelfcle vonniR
verzet aangeteekend heeft ;
Overwegende dat, in correctioneele zaken wanneer de veroordeelcle beroep
inst~lt zonder eenig voorbehoud, hij aan
het voordeel van het verzet verzaakt, en,
zoodoende, aan den eersten graacl van
jurisclictie;
Dat het middel dus niet gegrond is ;
En overwegencle dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en .flat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die reclenen, het Hof decreteert den
afstancl door aanlegger gedaan den 11 Augustus van cle voorziening del. 1 Augustus
tegen het arrest van 1 Augustus; verwerpt
de voorziening geclaan den 9 Augustus
'tegen de an·esten van 1 en 9 Augustus

I
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1945 ; veroordeelt den aanlegger tot de

kosten.
1 October 1945. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Wouters. - Gelijkl·nidende conclnB'ie, H. Colard, advocaat generaal.

1 October 1945. -

2e kamer. - Voo·rFauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slnggever, H. Wouters. - Gelijlcluidende conchtsie. H. Raoul
Hayoit de Ter'micourt, eerste- advocaat
generaal.
zitter, H.

le
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KAMER. -

I October 1945.

VONNISSEN EN ARRESTEN. - CoRRECTIONEELE ZAKEN. - ARTIKELEN 317 EN 325
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. ENKEL VAN TOEPASSING OP DE RECHTSPLEGING
V66R HET HOF VAN ASSISEN.

A1'tilcel 317 van het Wetboelc van St1·atvonle1'ing, naar lu.id waa1·van de getuiyen .iede1· ajzonderlijlc h~m yetuigenis
afteygen, en a1·tilcel 325 van hetzelfde
Wetboek, hetwellc aan de gefttiqen Ve1'biedt tot ellcande1· het woord te · 1·ichten,
zijn enkel van toepassing op de 1'echtspley·ing v661· het hot vnn ((,Ssisen (1).

(ZWAKHOVEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest, door het
Militair Gerechtshof, zetelencle te Luik,
op 22 Augustus 1945 gewezen;
Over het eerste miclclel, schencling van
artikel 317 van het Wetboek van Strafvordering, doorclat de getuige Dubois v66r
het militair gerechtshof gehoorcl wercl,
clan wanneer hij tegenwoorclig was geweest bij voorgaancle getuigenissen en
Over het tweede miclclel, schending van
artikel 325 van hetzelfcle wetboek claar
een getuige tot andere getuigen het woord
heeft gericht :
Overwegencle dat, zoowel artikel 317 van
het Wetboek van Strafvordering, waarbij
wordt. bepaalcl dat de getuigen, iecler afzonderlijk, hun getuigenis afleggen als
artikel 325 van hetzelfde wetboek: enkel van toepassing z~n op de rechtspleging vMr het hof van assisen gevoerd en
dat bovenclien die bepalingen niet op
straf van nietigheid worden voorgeschreven;
Dat de middelen derhalve niei kunnen
aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
r~chtsvormen werden nageleefd en dat de
mtges11roken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst dim aanlegger in de
kosten.
(1) Verbr., 20 Februari 1899 (Bull. en PASrc:,
1899, I, 127) ; 1 Septemher 1916 (ibid., 1916, I,
227) en 22 Juli 1933 (ibid., 1933, I, 294).
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4 October 1945.

BINDENDE BEOORDEELING DOOR
DEN RECHTER.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- AANBOD VAN BEWI.JS. - GEPASTHEID VAN
DE FElTEN. - BINDENDE BEOORDEELING.
De Techte1' over den [!Tond, voor wien een
VTang tot get1tigenverhoo1· wo1·dt gednan, be~JOrdeelt op bindende wijze de
gepastheul van de tot bewijs nangeboaen feiten (2).

(CARPENTIER, T. CONSOORTEN FORET.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 28 J uni
1944 gewezen door het Hof van beroep te

Brussel;
~ver het eenig midclel, schending van
artlkelen 97 cler Gronclwet, 141, 433 en 470
van _het Wetboek van burgerlijke rechtsplegmg, 340b, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest het aanbod van bewijs, clat door aanlegster in verbreking in bijkomende orde
werd geclaan, van de hand heeft gewezen,
om de reclenen : dat het aanbod van bewijs
slechts de '\Jekendheid van de gemeenscllap
kan betreffen, daar de bekendheicl de
eenige van de twee door de aanlegster in
verbreking voorziene omstandigheden is
die voor bewijs door getuigen vatbaar is ;
dat het onclerzoek van cle aangegeven feiten aantoont dat geen enkele clezer binnen
het door de wet omschreven kacler valt
en noodzakelijk het bestaan insluit van
vleeschelijke gemeenschap tusschen de
moecler van den aanlegger en den rechtsV?organger van de verweerders in .verbrekmg; dan wanneer de wet het bewijs door
getuigen toelaat van den geregelcle~ aard
van de gemeenschap gedurende llet tijclperk der bevruchting; dan wanneer de
door aanlegster q. q. aangegeven feiten
van clien aarcl waren clat ze het bestaan
bewezen van cle vleeschelijke gemeenschap
tusschen de moecler van Carpentier en den
rechtsvoorganger van de verweerders geclurencle het tijdperk cler bevruchting, alsook den algemeen bekenden en geregelden
aarcl van die gemeenschap; clan wanneer,
althans, het b.estreden arrest niet wettelijk gemoti veercl is, vermits het kan cloen
meenen, hetzij clat cle wet niet toelaat 'het
(2) Verbr., 5 Juli 1921 (Bull. en PAsrc., 1921,
I, 428); 21 Februari 1938 (ibid., 1938, I, 61) .
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geregeld karakter van de vleeschelijke ge- feiten aantoont clat geen dezer binnen het
meenschap door getuigen te bewijzen, het- door de wet omschreven kader valt, noch
zij dat de door aanlegster q. q. aangege- · nooclzakelijk het bestaan van de vleescheven feiten het bewijs van dat karakter lijke gemeenschap insluit;
Overwegende clat die beoordeeling over
niet tot doel hebben, aldus de trouw
schendende die verschulc1igd is aan de de gepastheid van cle feiten tot bewijs
conclusies waarvan het den duidelijken en aangeboden, namelijk ten einde !let bebepaalden tekst miskent en den zin. en de staan van de vleeschelijke gemeenschap te
draagwijdte er van ontaardt en m elk bewijzen, die alleen aanleiding· kan geven
geval de aangeduide wetsbepalingen be- tot de bij artikelen 340b en 340c van het
treffende de motiveering van de vonnis- Burgerlijk Wetboek aan de moeder toegekende rechten, bindend is, als dusdanig
sen en arresten schendende :
Overwegende dat uit de stukken der aan het toezicht van het Hof ontsnapt en
rechtspleging blijkt dat de hoofdzakelijke volstaat om het beschikkend gedeelte te
conclusies door aanlegster v66r het hof rechtvaardigen;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
van beroep genomen slechts wezen op den
algemeen bekenden aard van de gemeen- voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
schap welke bestaan heeft tusschen aan- de kosten en tot een vergoecling van
legster en den rechtsvoorganger van ver- 150 frank jegens de verweerders, g~naam
weerders, en dit om antwoorcl te verstrek- den Foret.
ken op de eenige beweegreden van het
'1 October 1945. - 16 kamer. - Vo;·r:<o'Uvonnis n qtto waarbij, aangaande !let door ter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
aanlegster aangeboden bewijs, verklaard voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Lambinet.
wordt dat « al waren zij bewezen, de aan- Geli)kluidende conclusie, H. Roger
gevoerde feiten evenmin als de in de de- .Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
batten verkregen elementen, de algemeene
bekendheid zouden bewijzen van de beweerde gemeenschap gedurende !let wettelijk tijdperk van de bevruchting )l ;
2e KAMmR. - 8 October 1945.
Overwegende dat, de hoofdzakelijke
conclusies aldus beperkt zijnde, de gecri- 1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. - BEDRIJFSBELASTING.
.AFSCHRIJVINGEN OP
tiseerde reden van het bestreden arrest,
BEDRIJFSIMMOBILIEN EN NIJVERHEIDSMATEwaatvan de bewoordingen in het middel
RIEEL. PERKEN W AARIN ZIJ ZIJN TOEGEaangehaald zijn, in dezen zin moet geLATEN OP DE KOS'l'PRIJZEN HERSCHAT INGEinterpreteerd worden. dat het algemeen
VOLGE DE MUNTDEVALUATIES.
'
bekend karakter van de gemeenschap, de
penige van de omstandigheden waarvan 2° INKOMSTENBELA.STINGEN. - BEde wet !let bewijs door getuigen toelaat
DRIJFSBELASTING. lNSCHRIJVING IN RET
<lie in de conclusies van aanlegster voorPASSIEF VAN EEN SOM ONGEVEER OVEREENSTEMzien is, ook de eenige is waarover het aanMEND MET RET BEDRAG DER JHJDRAGE DIE
bocl van bewijs kan gaan;
ZOU KUNNEN VERSCHULDIGD ZIJN BIJ TOEPASDat het woord << voorzien )) (« prevues )) ) ,
SING VAN DE WET VAN 12 JULI 1939 'l'OT OPin het meervoud, dat schijnt overeen te
RICHTING VAN EEN NATIONAAL WAARBORGFONDS
lwmen met !let woorcl « omstandigheclen ))
INZAKE KOOLMIJNSCHADE. RESERVE OF
(« circonstances )) ) waarvan het olllllidclelYOORZORGSFONDS NIET VRTJGESTELD VAN DE
lijk voorafgegaan is, moet beschouwcl
BEDRIJFSBELASTING.
worden als een vergissing in het schrijven 3° INKOIVISTENBEI".ASTINGEN. - BEof in het afschrijven, dan wanneer hetDRIJFSBELASTING. KOSTEN TOT YERKRIJzelfde woorcl, in het enk~lvoud, dat
GING VAN ONROERENDE GOEDEREN. RECHTER
overeenkomt met het woorcl << eenige ))
OVER DEN GROND STELT VAST DAT DIE KOSTEN
(« seule )) ) , aan den zin. volgens den saGEDAAN WERDEN .VOOR DE UITBREIDING VAN DE
menhangenden inhond van het arrest, zijn
ONDERNEMING. STJ:LZWI.JGENDE VERWERware beteekenis geeft ;
PING VAN DE BEWERING ALS ZOUDEN DIE KOSOverwegende, bijgevolg, dat het arrest,
TEN EEN WERKELIJKE VOOR AFSCHRIJVING
redelijk geinter)Jreteerd, niet het principe
VATBARE WAARDEVERMINDERING UITllfAKEN.
heeft willen uitdrukken dat alleen het algemeen bekend karakter van de gemeen- 1" Artilcel 20 vnn de wet vnn 13 Juli 1930
schap door getuigen kon bewezen worden,
(wetten betreffende de inkomstenbelaswat tevens allen grond wegneemt aan het
tingen samengeschakeld den 12 September 1936, art. 26, § 2, 4o, al. 3), hetwelk,
verwijt van clubbelzinnigheicl;
Waaruit volgt dat het micldel, clienaanmet het oog op de ajschrijving, heejt
gaancle in feite niet opgaat;
toegelctten, in de voorwnnrden die ·het
bepnnlt, de bed1·ijjsirnrnobUWn en het nijOverwegencle, ten andere, clat het bestreden arrest, wijzende op het door aanve1·heidsr(taterieel te he1·schntten, heejt
legster in verbreking vo6r !let hof van
slechts Ujdelijlr, en binnen de voorziene perlcen ajgeweken vnn het prinberoep gedaan aanbocl van bewijs, verklaart clat het onclerzoek der aangegeven
C'ipe (lett de nfsch1'ijving rnoet ge{J1'ond
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zijn op het bedrag van de oo1·spronkeUjlce be legging (art. 26, § 2, 4°, al. 2).
"Lrtikel 4 van het lc'oninlolijk besl!uit n" '277
1Jfm 31 Maart 1936 (samengescbakelde
wetten, art. 27, § 2bis, b), volgend 7tit de
nttmtdevalucttie van 30 Maa1·t 1935, 1aat
slechts met het oog op aen belastingV1'ijdom van de mee1·waa1·flen van hei·schatting, de he1·schatting van cle berl1·ijfsimm[!_bilien en van het nijvei'heidsmftte1·iee1 toe binnen de vom·waa1·aen
rlie het bepaalt; het is vreema aan
de afscMijvingen die beheerscht blijven
rloM het p1·incipe gehuldigcl floor artiIDel '26, § '2, 4o, a linea '2 (1).
2° Alhoewcl ae ve1·p1ichtin(l opuelegd aoo·r
cle wet van 1'2 Juli 1939 tot opdchUng
vnn een nntionnal waai·borgfoncls inzalce lcoolmijnschade in principe vaststnat, maalct de som ingeschreven in het
pnssief tot delg·ing van clie schulcl,
waarvnn het bedrng en de vervnldag onbekena zijn, een rese1·ve- of voorzo1·gsfonf1S uit dat ten annzien van cle toepassing van de 1Jed1'ijfsbe1asting als
winst wm·dt aange.<!ien (2). (Wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, samengescbakeld den 12 September 1936,
art. 27, § 2, 5°.)
3° Met vast te stellen dat de lcosten tot
verkrijging van mwoe1·ende goede1·en
hebben gediend tot de uitb1·eiding vnn
het bedrijf (wetten betreffende de

inkomstenbelastingen, samengescbakeld
den 12 September 1936, art. 27, § 2, 4°),
ve1·werpt het an·est stilzwijgend het
rnidflel dat aanvoe·rt flat d·ie lcosten een
waai·devermindering nitmaken die vatbaar ·is voor afschi·i,jving. (Idem, art. 26,
§ 2, 4°.)
(N. V. ~( OHARBONNAGES DE MAURAGE•ll,
_ T. BEHEER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

Gelet op bet bestreden arrest op 14 Juli
1943 gewezen door het Hof van beroep te

Brussel, nc kamer;
Over bet eerste middel, schending van
artikelen 1, 2, 3, 25, § 1, 26, § 2, 4°, 86 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengescbakeld door koninklijk
besluit dd. 12 September 1936, van .artikel 4, 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit
dd. 31 Maart 1936 waarbij wijzigingen

(1) Zie FEYE, TTaite de d•·oit fiscal, d. II,
nrs 254, 257, 258, 416 en 418; Pa1·lementai1'e
bescheiden, Kamer der volksvertegenwoordigers 1929·-1930•, Memorie van toelichting van de
wet van 31 Juli 1930, nr 13; SCHMITZ, lmpots
su1· les 1·evenus, blz. 209.
(2) Zie ver br., 13 J uli 1937 (Bull. en PASIC.,
1937, I, 224); 17 Januari 1938 (ibid., 1938, T,
12 en 13); 25 Februari 1942 (ibid., 1942, I, 56).

worden gebracbt aan de samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, van artikelen 1 en 8 van bet koninklijk besluit c1d;
25 October 1926 betreffende de muntstabilisatie, van artikelen 1, 4 en 5 van de wet
op de muntdevaluatie del. 30 Maart 1935
en van artikel 1 van bet koninklijk besluit del. 31 Maart 1936 boudende 'definitieve vaststelling van de monetaire pariteit, van artikelen 1319, 1320 van bet Burgerlijk Wetboek en 97 en 107 der Grandwet, cloorclat het bestreden arrest beslist
heeft dat de afschrijvingen gedaan op de
meerwaarden van v66r 1 Juli 1926 slechts
als bedrijfslasten aangezien worden inllien de berschatting opgenomen werd
uiterlijk in de in 1931 afgesloten scbrifturen of balansen, dan wanneer : 1 o de
af~chrijvingen, luidens artikel 26, § 2, 4o,
almea 2, gegrond zijn op bet bedrag van
de belegde gelden of op den kostprijs, en
dat die waarcle moet kunnen uitgedrukt
worden in de wettelijke eenbeidsmaat van
de waarden in voege op den dag waarop
de balans worclt opgemaakt; 2° de wetge·ver, door op 31 Maart 1936 (kiminklijk
besluit nr 277, art. 4) te beschikken dat
de meerwaarden, verwezenlijkt op de bedrijfsinnnobilien en uitrusting aangekocbt
of opgesteld v66r 1 Juli 1926, aangaande
de bedrijfsbelasting, den vrijdom genieten
in de voorwaarden welke bij bepaalt, niet
heeft kunnen vereischen dat die meerwaarden uiterlijk in de in 1931 afgesloten
schrifturen of balansen zouden opgenomen worden, en dat, bijgevolg, de beschikking van de eindalinea van 4° van
§ 2 van artikel 26 der samengeschakelde
wetten stilzwijgend werd ingetrokken wat
de herschattingen betreft welke gedaan
werden ingevolge het koninklijk besluit
n'' 277 del. 31 Maart 1936; 3° de beschikking van de eindalinea van 4° van § 2 van
artikel 26 der samengeschakelde wetten
niet tot uitwerksel kan gehad bebben den
aarcl van cle belastingwet op de inkomsten
te wijzigen en de belasting op bet inkomen
te vervangen cloor de belasting op bet kapitaal :
Overwegende clat in bet algemeen stelsel van onze fiscale wetten de bedrijfsbeIasting in principe op de winst steunt, 't is
te zeggen, op de verhooging van bet vermogen dat de uitoefening van een bedrijf
voor den belastingplichtige medebrengt;
Overwegende clat, volgens artikel 26, § 2,
4°, alinea 2, de afschrijvingen gegroncl
zijn op het bedrag van de belegde gelden
of op den kostprijs ;
Overwegende dat, v66r de wet op de
muntdevaluatie del. 16 Juli 1926, die beschikking toeliet de in den loop van bet
dienstjaar verwezenlijkte winst juist te
bepalen, daar de kostprijs en de afschrijvingen in dezelfde munteenheid werden
nitgedrukt, docb dat bet niet meer betzelfcle was na 1926, daar de kostprijs ver-
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Over het tweede micldel, schending van
meld wercl in gouclfrank terwijl de afschrijvingen in geclevalueercle frank wercl artikelen 1, 2, 3, 25, 26, 27, § 2, 5°, en 3,:;
uitgeclrukt; clat er alclus, ten gevolge van cler wetten op de inkomstenbelastingen
een onvolcloencle afschrijving, schijnbare samengescllakeld door koninklijk besluit
winst ontstond . die hooger was dan de del. 12 September 1936, vtm artikel 3 van de
werkelijke winst; wat aanleiding gaf tot wet del. 12 Juli 1939 tot oprichting van een
een belasting cUe onjuist overdreven was, nationaal waarborgfonds inzake koolen ten slotte neerkwam op de belasti:o.g mijnschade, van artikelen 1319 en 1::\20
van llet Burgerlijk Wetboek en 97 r1er
van een verlies en niet van een wii1st;
Overwegencle dat de wet van 13 Juli · Gronclwet, cloorclat het bestreden arrest
1930 in haar artikel 20, die toestand ge- beslist lleeft dat de provisie voor de
cleeltelijk verholpen heeft : clat ze, alhoe- mijnschacle door artikel 3 van de wet del.
wel ze als gronclslag van de afschrijving 12 Juli 1939 ingestelcl tot betaling van de
het bedrag van de belegcle gelclen of den bijclrage cUe ten laste komt van de conkostprijs behield, toegelaten heeft deze te cessionarissen van koolmijnen, een voorherschatten en de afschrijving op deze zorgsfoncls uitmaakte welke onder de toenieuwe basis te berekenen; clat ze, ten passing valt van artikel 27, .§ 2, 5°, van
andere, clit. recht afhankelijk heeft ge- de samengeschakelcle wetten, en onder
maakt van zekere beperkende voorwaar- oogpunt van de toepassing van de bedrijfsden, door, inzonclerheid, voor te schrijven belasting als winst client beschouwcl onder
dat cUe toelating slechts zou uitgebreicl voorwendsel clat gezegcle bijclrage noel!
worden tot de bedrijfsinnnobilien en het berekencl noch gevestigd was, dan wannijverlleiclsmaterieel en dat de herschat- neer de verplicllting gezegde bijclrage te
ting uiterlijk in de in 1931 afgesloten betalen ten laste van de vennootschap
schrifturen en balansen zou opgenomen kwam van zooclra cle wet van 12 Juli
1939 werd afgekondigcl, zelfs inclien !Jet
worden;
Overwegencle clat die wet slechts een bedrag en de termijn van de schuld nog
tijclelijke afwijking brengt van het prin- niet bepaale~ waren en dat, bijgeyolg, gecipe clat de afschrijving moet gegrond zegde som met kan beschouwcl worden als
zijn op het beclrag yan de oorspronkelijke een belastbare winst :
Overwegencle clat cle som van 131.000 fr.
belegging;
Overwegencle dat het koninklijk besluit die in de balans onder het passief voor:
nr 277 del. 31 Maart 1936, volgend nit de komt, slechts een schatting bij benadering van de bijclrage uitmaakt, die de
~untclevaluatie van 30 Maart 1935, een
meuwen maatregel van aanpassing voor- aanlegster aan het nationaal waarborgschrijft, wat de beclrijfsbelasting betreft · foncls inzake mijnschade zal moeten beclat cUt besluit, onder zekere voorwaarclen' talen;
Overwegencle clat de verpllchting in
de hersclu!-tting toelaat, met vrijstelling
van belastmg, van de bedrijfsimmobili'en principe vaststaat doch clat llet juiste been uitrusting verkregen v66r 1 Juli 1926; drag er van en de datum van de uitvoering er va:U. onbekend blijven ; dat de inOverwegende dat !lit besluit vreemd is schrijving in de balans onder het passief
a an de afschrijving; dat zijn artikel 4
een lofwaarclige voorzorgsmaatregel is, ge(artikel 27, § 2b·is, IJ. 2°. van de Ramen: nomen met het oog op een aanstaancle nitgeschakelcle wetten) bescl1ikt dut de meer- gave; clat llet elm: over een reserve gaat
waarden van llerschatting slechts belas- of over een voorzorgsfoncls, in den zin van
tingvri,illom genieteJ;J. inclien ze niet als artikel 27, § 2, 5°, van cle wetten samenwinsten vercleelcl of behandeld werclen
geschakeld door koninklijk besluit del.
wat bewijst clat de draagwijclte van het 12 September 1936 ;
besluit be11erkt is tot die meerwaarden
Dat llet miclclel in rechte niet opgant;
welke niet als winsten beschouwd worOver het clercle micldel, schencUng van
den;
artikelen 1, 2, 3, 25, 26 en 27 van cle wetOverwegende, voorwaar, dat de wet- ten betreffencle de inkomstenbelastingen
gever, van zooclra hij bekencle dat de samengeschakelcl cloor koninklijk besluit
meerwaarcle van herschatting slechts een clcl. 12 September 1936, van artikelen 1319
s~hijnbare en niet een werkelijke winst
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek en 97
mtmaakte, logisch had moeten toelaten de cler Gronclwet, cloonlat het bestreclen arafschrijving te berekenen op de basis van rest : 1 o beslist heeft clat cle kosten tot cle
een herschatte beleggingswaarcle;
verkrijging van onroerencle goecleren moeDoell overwegencle clat de wetgever van ten bescllouwcl Worclen als winsten wat cle
1936 over clat punt het stilzwijgen be- toepassing van de bedrijfsbelasting bewaart, clat hij alclus zijn wil te kennen treft, Clan wanneer het beclrag van die
geeft llet vorig stelsel te bellouden · clat kosten een werkelijke waarclevermindeniets toelaat te meenen clat hij artik~l 26, ring uitmaakte welke zicll geclurencle het
§ 2, 4°, der samengescllakelde wetten bescllouwcl elienstjaar voorcleed en, bij toepassing van de bepalingen van artikel 26,
heeft Willen intrekken;
Dat het micldel in rechte niet opgaat; § 1 en 4°, alinea 2, van cle samengesclla-
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-219kelde wetten, het voorwerp van een afschrijving kon nitmaken, en 2° nagelaten
heeft dat middel te beantwoorden dat
door de aanlegster in verbreking werd
aangevoerd zoowel in haar verhaal als in
haar conclnsies :
Over de twee onderdeelen :
Overwegende dat de aanlegster, in haar
conclnsies, v66r het hof van beroep
staande hield, dat de kosten tot verkrijging van zekere onroerende goederen, in
den loop van het beoogd dienstj aar gekocht, een werkelijke waardevermindering nitmaakten en als afschrijving van
de brnto-winst konden afgetrokken worden;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
verklaart clat die kosten geclaan werclen
voor de nitbreicling van de onclerneming,
dat het alclus op stilzwijgencle, cloch zekere wijze de bewering van de aanlegster
van de hand wijst;
Dat het dns gemotiveerd is overeenkomstig artikel 97 "der Grondwet;
En overwegende dat het, door aldns nitspraak te cloen, in feite heeft beslist; dat
zijn oordeel binaend is ;
Dat het middel in geen enkel van zijn
twee onderdeelen kan aangenomen worden;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeelt de aanlegster
tot de kosten.
8 October 1945. - 2" kamer .. - Voo1·zittei·, H. Fanqnel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijkhtidende oonclttsie, H. Colard,
advocaat generaal.
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8 October 1945.

OVERSPEL. - 0NDERHOUD VAN BIJZIT.
EcHTELIJK HUIS. - BEGRIP.
Het kwa1·tie·r waar de man zijn naohten
doorb1·engt en zijn maaltijden gebruikt
is het eohtelijk httis, in den zin zooals
bedoeld door de strafwet, zelfs ind·ien
de bijzit e1·, samen met haa1· eohtgenoot,
haar domio-ilie heeft en indien zij er clen
httu-rprifs van betnnlt (1). (Strafwetb.,
art. 389.)

(DE BOECK, T. TONETTI, b. p.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 27 Jnni
1945 door het Hof van beroe11 te Brussel
gewezen;
Voor zoover de voorziening gericht is
tegen het deel van het arrest dat nit(1) Zie verbr., 8 November 1943 (A'"'· Ve,-b,·.,
1944, biz. 14; Bull. en PAsrc., 1944, I, 39).

spraak doet over de pnblieke vorclering :
Over het eenig miclclel, schencling van
artikel 389 van het Straf:wetboek, do01'cla t
het bestreden arrest den aanlegger veroordeelcl heeft wegens onclerhoncl van bijzit · in het echtelijk huis, clan wanneer
« het kwartier l) waar het wanbedrijf begaan werd het echtelijk huis niet was :
Overwegende dat de omstandigheicl dat
de bijzit een gehnwcle vronw is, met domicHie en verblijf op gezegd « kwartier ll
ingeschreven, waarvan zij zelf het hnnrgelcl betaalt, niet belet clat gezegd kwartier het hnis van den aanlegger is in den
zin van artikel 389;
Overwegencle dat het arrest vaststelt,
eenerzijcls, dat zoo men onclerstelt dat de
man zelf van de bijzit op dat adres zijn
domicilie heeft, hij feitelijk gevangen is
in -Duitschland; anclerzijcls, dat de aanlegger sedert meerdere weken al de nachten
doorbracht in dat kwartier, clat bestond
nit een kenken en een slaapkamer met
slechts een enkel bed, dat zij samen in die
plaatsen 's middags en 's avonds hun
eetmalen namen, dat de aanlegger _300 fr.
per week aan zijn bijzit overhandigde en
clat hij elders slechts een fictief clomicilie
had;
Overwegemle clat llet hof van beroep,
- door nit die feiten af te leiclen dat de
plaats, waar de aanlegger aldus regelmatig toegang heeft, moet beschouwd worden
als zijn huis en, bijgevolg, als het echtelijk huis, - de in het midclel aangeduide
wetsbepaling juist heeft toegepast en de
conclusies van den aanlegger voldoende
heeft beantwoord;
En overwegende clat de snbstantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
uitgesproken vei;oorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Voor zoover de voorziening gericht is tegen het deel van het arrest clat uitspraak
doet over de bnrgerlijke vordering :
Overwegencle clat de aanlegger geen ancler miclclel inroept en dat het Hof er van
nmbtswege geen opwerpt;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot
de kosten.
'
8 October 1945. - 2" kamer. - Voo1·zitter, H. Fauqnel, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·sln.1Jgeve1·_, H. Vitry. Gelijlcltticlende oonolnsie, H. Colard, ad-

vocaat generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - 0PLIOHTING. - VERDACHTE WELKE TOT ZIJN VERWEER
VERSCHILLENDE FElTEN INROEPT DIE, VOLGENS
HEM, HET BESTAAN VAN BEDRIEGLIJI{E HANDE-

-220LINGEN UITSLUITEN. - ARRES'l' VAN VEROORDEEL1NG DAT DIT VERWEERMIDDEL NIET BEANTWOORDT. - GEBREK AAN MOTIVEERING.

hebben en het hierboven aangeduicl artikel 223 zou overtreden hebben; clat die
onnauwkeurigheicl cler midclelen het hof
niet toelaat ze te beantwoorden;
Is n·iet wetteUjlc gemotivee!·d het arrest
En overwegencle dat de substantieele of
dat den venlachte sch1tlclig ve!·lclaart
op straf van nietigheid voorgeschreven
aan oplichting zonde!' de concl1tsiiin te
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beantwoonlen waa1·bij wonlt staancle
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomgehouclen clnt geen beddeg-lijlce handestig de wet zijn ;
Ungen wenlen . gepleegd en cUenaanII. Wat de voorziening betreft gericht
[Jctande verschillende feUen cle1· zaalc
tegen het arrest dd. 18 November 1944 :
worden ingemepen waarvnn wonlt beOver het tweede midclel, << schending
wee!·d clat z·ij het bestaan ·uwn de!·gevan artike1 97 cler Gronclwet; 163 en 195
Ujke hanclelingen uitsl1tUen (1). (Grond- · van het vV etboek van Strafvorclering ; 496
wet, art. 97; Strafwetb., art. 496.)
van het Strafwetboek, cloorclat het bestreden arrest eischers in cassatie schuldig
(FRANS EN CHARLIER.)
aan aftruggelarij verklaart en ze veroorcleelt, zoncler de te lmnnen laste weerhou,
ARREST.
den bedrieglijke handelingen aan te duiGelet op de bestreden arresten op tegen- clen, clan wanneer eischers in hun genospraak gewezen op 18 November 194B door men besluiten betwistten beclrieglijke hanhet Hof van beroep te Brussel (Kamer van clelingen aangewencl te hebben, wat de
inbeschulcligingstelling) en op 18 Novem- rechter verplichtte de beclrieglijke hanber 1944 door het Hof van beroep te tleling aan te duiclen die hij weerhielcl >> :
0Yerwegencle clat de aanleggers, in regelBrussel;
I. Wat de voorziening betreft gericht te- matige conclusies, tegen de ten hunnen
gen het arrest van de kamer van inbe- laste weerhouden betichting van oplichschuldigingstelling del. 18 November 1943 : ting staande gehouclen hebben clat zij
Over het middel, schending van arti- geen bedrieglijke handeling gebruikt hebkel 97 der Grondwet, van de rechten clef ben; clat zij, dienaangaancle, verschillencle
verdediging, van artikel 223 van het Wet- feiten cler zaak iriroepen, die, volgens hen,
boek van Strafvordering (wet van 19 Au- van aard waren om in hunnen hoofde het
gustus 1920), doordat het bestreden arrest bestaan van handelingen van clien aard
.
de door eischers in verbreking genomen nit te sluiten;
Overwegencle dat het arrest clat verbesluiten verwerpt zoncler reclenen aan te
geven en zonder de ingeroepen micldelen weermiclclel niet beantwoorclt en zich beperkt bij de bevestiging van het bestaan
te beantwoorden :
Overwegende dat de aanlegger Frans van gezegde handelingen, zonder. ze nader
alleen v66r de kamer van inbesclmlcliging- te bepalen;
Dat het clus niet ten genoegen van artistelling besloten heeft ;
Overwegencle clat daar de eemge ten kel 97 der Grondwet gemotiveerd is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
laste •·an den aanlegger door het arrest
van veroorcleeling dd. 18 November 1944 voorziening die gericht is tegen het arweerlwuclen betichting cleze is welke voor- rest del. 18 November 1943; verbreekt het
zien is bij artikel 496 van het Strafwet- arrest del. 18 November 1944; beveelt dat
boek, het middel van belang ontbloot is, onderhavig arrest zal overgeschreven worbetreffende het cleel van de conclusies no- den op de registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal
pens andere betichtingen ;
Overwegende, betreffende de feiten die gemaakt worden op den kant van de veronder de toepassing vallen van artikel 496 nietigde beslissing ; verwijst (le zaak naar
van het Strafwetboek, dat het bestreden het Hof van beroep te Gent · legt de vier
arrest de verwerping van de conclusies vijfclen der kosten ten laste van .den
van den aanlegger Frans motiveert om de Staat; veroordeelt de aanleggers tot het
reclen dat de beslissing van de raadkamer overige vijfde der kosten.
voorbereidend is en clat de beklaagde het
15 October 1945. - 26 kamer. - Vom·zitrecht behouclt al zijn micldelen te doen te!', H. Fauquel, raadsheer wanrnemencl
gelden v66r de rechtsmacht van wijzen; voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail. Dat het miclclel, voor zoover het steunt Gelijlcluiclende concl1lsie, H. Roger Jansop het gebrek aan motiveering, in feite sens de Bisthoven, advocaat generanl.
niet opgaat;
Overwegende, dat het middel niet bepaalt waarin het bestreclen arrest de
rechten cler verdecliging zou geschonclen
2e KAMilllt. - 15 October 1945.
(1) Arg. verbr., 13 Maart 1944 (Bull.
PASIC.,

1944, I, 254).
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AR'fiKEL 2. -

NIET VAN TOEPASSING IN

STRA~'ZAKEN.

ilrtikel :2 der beslttitwet van 1 M ei 1944
dat de termijn van vm·haftl tegen de
·rechterlijlce beslissingen schorst is niet
van toepftssing in stratzalcen (1).

(DE HERDT EN LEENAERTS, T. SACRE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 18 Mei
1945 door het Hof van beroep te Brussel
op tegenspraak gewezen ;
I. Wat de voorziening van De Herdt
betreft :
11. Aangaande de beslissing op de publieke vordering :
Over het middel, schending van de besluitwet dd. 1 Mei 1944 op de schorsing
van verhaal tegen alle beslissingen van
welke rechtbank ze ook uitgaan :
Overwegende dat de schorsing voorzien
bij artikel 2 van de besluitwet del. 1 Mei
1944 niet van toepassing is in strafzaken;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
B. Aangaande de beslissing op de vordering van de burgerlijke partij :
Over het middel hieruit afgeleitl dat, in
strijcl met de wetsbepalingen op het verkeer, het arrest beslist heeft dat het niet
verlicht voertuig van den beklaagde een
onvoorzienbare hindernis uitmaakte die
de burgerlijke partij van alle font en gedeelde verantwoorclelijkheid ontslaat;
Overwegencle dat ten gevolge van de
niet-ontvankelijkheid van het hooger beroep' van den aanlegger, het bestreden arrest de beslissing van den eersten rechter
op de burgerlijke vordering niet moest
onderzoeken ;
Dat claaruit blijkt dat het midclel van
voorwerp ontbloot is ;
II. Wat de voorziening betreft van
Leenaerts, burgerlijk verantwoordelijke
partij :
Overwegende dat deze voorziening, niet
beteekend aan de partijen waartegen ze
gericht is, niet ontvankelijk is (Wetboek
van Strafvordering, art. 418) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
(1) Verg. verbr., 30· Septemb-er 1940 (Bull. en
PAsrc., 1940, I, 235); 6 Januari, 26 Mei, 21 Augustus en 3 September 1941 (A1·1·. Ve1'b1·., 1941,
blz. 4, 129, 190 en 192; Bull. en PAsrc., 194.1,
I, 5, 203, 325 en 329) ; 9 December 1943 (Ar?·.
Yerbr., 1944, blz. 48; Bull. en PAsrc. 1944 I
98).
'
, '

15 October 1945.- 2e kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, ra.adsheer. waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, .H. Bail. Gelijkhtidende conchtsie; H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste advocaat generaal.
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ASSISEN. - SAMENS'l'ELLING. VAN DEN ZE'l'EL.
- ASSESSOR VAN DEN VOORZITTER DIE RET
BIJ. ARTIKEL 133 VAN RET WETBOEK VAN
S'fRAFVORDERING VOORZIENE . BEVEL RE~1F'l'
VERLEEND. - NIETIGHEID VAN RET ARREST
VAN VEROORDEELING.
Is nietig het an·est van ve1·oo1·deeling,
·ttitgesprolcen doo·r een hot van assisen,
wanneer in zalce een van de assessors
van den voo1·zitter het bij a1·tilcel 133
van het W etboelv van St?·afvordet·ing
voorz·iene bevel heett ve1·leend. (Wet
van 18 Juni 1869, art. 95, gewijzigd door
art. 1' van · de wet van 21 December 1930.)

(TELLIER.)
ARREST,
Gelet op de bestreclen arresten· op 3 Juli
11J45 gewezen door het Hof v~ln assisen
van de provincie Oost-Vlaanderen, het
eene op de.publieke vordering, het andere
op de burgerlijke vordering ;
Over het middel van ambtswege, schending van artikel 95 van de wet del. 18 Juni
186\J aangevuld door de wet del. 21 December 1930, alinea 1 :
· Overwegende dat de rechter Robert Delmotte, clie, in de zaak, het bij artikel 133
van het W etboek van Strafvordering voorzien bevel heeft verleend, in schending
van artikel 95 van cle wet dd. 18 Juni
1869 aangevuld door de wet van 21 December 1930, artikel 1, als assessor van den
voorzitter cleel uitgemaakt heeft van het
hof van assisen dat het arrest van 3 Juli
1945 gewezen heeft;
Overwegencle dat het verbod, voorkomencle in de bij het middel aangeduide
wetsbepalingen, op straf van nietigheicl is
opgelegd;
Overwegende dat de verbreking van het
op cle publieke vordering gewezen arrest
cle verbreking meclebrengt van het op de
vordering van de burgerlijke partij gewezen arrest;
Om die reclenen, het Hof verbreekt de
bestreden arresten; beveelt dat onclerhavig arrest zal overgeschreven worden op
de registers van het Hof van assisen van
de provincie Oost-Vlaanderen en dat melrUng er van zal gemaakt worden op den
kant van de vernietigde beslissingen · verwijst cle zaak naar het Hof van a~sisen
van cle provincie West-Vlaanderen, zete- ·
lencle te Brugge; veroordeelt cle burger-

-
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lijke partij tot de kosten van den aanleg
in verbreking.

15 October 1945. - 26 kamer. - Voonzittcr, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Bail. ~
Gclijkhtidende conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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RECHTEN DER VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. - VERDAOHTE VERDEDIGU DOOR
EEN AMBTSHALVE AANGESTELDEN ADVOOAAT. ~
J'I1IDDEI• AANVOEREND DA'l' DE VERDAOHTE EEN
ANDEREN VERDEDIGER HAD GEKOZEN EN DAT DEZE
OM UITSTEL HAD VlmZOOHT. - ZITTINGBLAD
VASTSTELLEND DAT DE VAN AMBTSV/EGE AAN-

GESTELDE VERDEDIGER GEHOORD WERD IN ZIJN
1HDDELEN EN DAT DE VERDACH'l'E VERKLAARD
HEEFT NIEl'S TE HEBBEN UIJ TE VOEGEN. ~
GEEN SPOOR IN DE PROOESSTUKKEN VAN EEN
VRAAG OM UI'l'STEL. ~ J\IIIDDEL MIST FEITELI.JKEN GRONDSLAG.
aiist feitelijlcen gronfl!Jlay het miflllel
hie1·op gestcuncl dat, de 1·echten der verrlefUging mislcennend, fle ·rechtc·r over
den {j'I'Onfl ambtshalve 'UOO'/' den ve·rdachte een venledige1· heeft aangesteld
niettegenstaamfle de venlachte zelf een
ffnde1·en venlefUge·r hctfl gelcozen en flat
flie rechter geen ttUszJntalc heeft geflnan
op een vraft{} om ttitstel ·inr~ed1end do01·
(lezen lctntste, awn wwnneer, volgens fle
melclinr~en van het zUtingbln(l, de vnn
nmbtswege fU/Jngestelfle venlefli{!e;r wenl
uehoord in zijn verwecnnidclelen en dnt
noch in het zitUngblad noch in het fW·rest melaing is te · 'U·inflen vnn een vmag
om· tf.itstel noch om een vemoek tot b'i.ist(tnd cloo·r een nnde1·en venlerUge·r.

(THYS VAN DEN AUDENAERDE, T. BELGISOHEN
STAAT.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Militair Gerechtshof gewezen te Brussel,
tlen 14 September 1945 (enkel op schadevergoeding statueerende) ;
Over het eenig middel, schending van
de rechten der verdediging en van artikel 97 cler Gronclwet, doordat de rechters
ten grande een verdediger ambtswege aangesteld hebben om eischer te verdedigen,
al had eischer een anderen verdediger gekozen, en minstens doordat het bestreden
a.rrest niet geantwoord heeft op de vraag
om uitstel die door eischers verdediger
ingecliend werd; wanneer de uitoefening
van de rechten der verdediging ondenkbaar is zonder de vrije keuze van den
verdediger en wanneer het krijgshof
minstens de wettelijke verplichting had
op de vraag om uitstel te ant:woorden :
Overwegende dat nit de meldingen van

het proces-verbaal cler zitting van het
militair gerechtshof del. 14 September 1945
enkel spruit, clat lYJl' Van de Weyer, ambtswege verclediger van den verdachte, gehoord wercl in zijn verweermiddelen, en
clat de verclachte op ondervraging van den
heer voorzitter verklaarcl heeft niets bij te
voegen te hebben;
Dat, noch in clit proces-verbaal noch in
l!et bestreclen arrest, melding te vinden is
van een verzoek tot uitstel ter zitting ingecliencl, noch van een verzoek tot bijstancl
tloor een ancleren verclecliger ;
Dat het micldel dus grondslag mist in
feite;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening·; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.

15 October 1945. - 26 kamer. - V001'Zitter, H. Fauquel, raallsheer waarnemencl
voorzitter. - Ferslnggeve1·, H. Wouters.
Gelijlclttiflemle conclusie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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VFJRZEKilJRING.
WET VAN 24 .i\iEI
1937. - VERLEEN'l' AAN HE'l' SLAOHTOFFER
VAN EEN ONGEVAL GEEN REOHTS'l'REEKSOHE
\'ORDERING TEGEN DEN VERZEKERAAR VAN DEN
DADER VAN HET ONGEYAL. SLAOHTOFFER
KAN OP DE DOOR DE_N VERZEKERAAH AAN DEN
VERZEKERDE VERSOHULDIGDE SOMMEN DE
UITVOERING YERVOLGEN VAN ZIJN EIGEN
SOHULDVORDERING TEGEN DEZEN LAATSTE. VERVOLGING DIE ONDERSTELT DAT HET SLAOHTOFFER ZIJN REOHTEN UITOEFEN'l' TEGEN DEN
VERZEKERDE.
De wet van 24 Mei 1937 verleent aan het
slnchtoffer Vftn een ongeval geen 1"echtstreelc!Jche vorde1"ing tegen den verzelc'emfw der btt1'ge1·Uj lee ve1·nntwoo1·flelij lche-ifl vwn flen flader van het ongeval, in
(z.len zin flat het slachtoffe1· het 1·echt
zou hebben, ttit eigen hoofde, fle ve1·zekeringsve1·gocfling te floen vereffenen
tttsschen hem en den verzelce1·an1·.
Hct slnchtoffer heeft geen mule1· recht ,ieuwns clen ve1·zeke1·na1· flan op de door
rleze (tftn den ve1·zelcenle, krnchtens het
ve·rzekeringscontrnct, ve1·sch·nlcligfle sammen de ttitvoe1"ing te vervolgen van de
schtf.lclvorde1'ing flie het beZ'it tegen clen
1jerzelcenle. H et ve1·may fltts niet flen
verzelcenuw te dwingen de schulcl in
.zi.jn hanflen te lcwijten zoolany het zijn
rechten n·iet tlitoefent tegen den verzekenle fl'ie fle schftcle veroomaalcte (1).
(1) Zie
advocaat
in Bull.
volgende

d'e conclusie van den Heer eerste
generaal Raoul Hayoit de Termicourt
en P ASIC., 1945, I, 241. Zie ook bet
arresj;,
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223deze die het ongeval veroorzaakte, geen
« rechtstreeksche JJ vorclering verleent in
den zin en met de gevolgen welke het be~
streclen vonnis er aan hecht, te weten dat
ARRES'l.'.
de schulclvordering tot vergoecling van den
Gelet op liet bestreden vonnis op verzekercle tegen den verzekeraar als ei11 April 1039 op tegenspraak gewezen door gen zou overgedragen worden aan het
de Heclltbank van koopllandel te. Brussel; slachtoffer dat, bijgevolg, het recht zou
hebben gezegde schuldvordering, nit eiOver llet eenig middel, scllending van gen
hoofde, met den verzekeraar te verefartikelen 1 der wet del. 24 Mei 1937 waar- fenen zonder debat met den verzekerrle;
bij een voorrecllt ten bate van slaclltOverwegencle dat artikel 1 van de. wet
offers van ongevallen worclt voorzien, 22 van
24 Mei 1937, in zijn eerste alinea, zich
van de wet van 11 .Juni 1874 op de verze- erbij · beperkt, ten bate van het slachtlreringen, 1165, 1166, 1382 en 1383 van het offer, tegen den verzekerde en tegen de
Burgerlijk W etboek, cloorclat llet bes~re andere scllulcleischers van dezen laatste,
tlen vomiis de reclltstreeksche vordermg een voorrecllt te vestigen op een bestanclontvankelijk en gegrond heeft verklaard deel van het patrimonium van den verzewell>:e door de verweerster, als benadeelde kerde, te weten : « de vergoeding welke
clerde tegen de aanlegster, als verze- cle verzekeraar van de burgerlijke verant-·
keraa~· van hem die de schade veroor- woordelijklleid, op grond van de verzekezaakte, wercl ingesteld, dan wanneer der- ringsovereenkomst, verschuldigd is JJ;
gelijke vordering, in de onderstelling da~
Dat de tweede alinea van gezegde wetsze uit artikel 1 van de wet del. 24 Me1 bepaling enkel beschikt << dat geen betaling
1937 kan afgeleid worden, in elk geval van den verzekerde als ontheffing zal gelniet ontvankelijk is, wanneer, zooals in den, zoolang de bevoorrechte schuldonderhavige zaak, llet slaclltoffer den eischers niet schadeloos werden gesteld JJ ;
verzekercle, wiens verantwoordelijklleid
Dat nit dezen laatsten tekst enkel kan
voor het instellen van de vordering niet afgeleid worden clat de sommen, door den
op tegenspraak was bewezen geweest, en, verzekeraar !J_an den verzekercle wegens
daarenboven betwist was, niet in de zaak het verzekeringscontract verschuldigcl,
betrokken heeft :
krachtens de wet in handen van den verOverwegende dat bij tegene.iscll de « So- zekeraar in beslag genomen zijn, met dit
ch'>te- Bruxelloise d'auto-transport JJ van gevolg clat cleze laatste, alhoewel hij
de vennootschap van Engelsch recht schulclenaar blijft van den verzekercle,
« London and Scottish Assurance Jl, in zich slechts geldig van zijn sclmlcl kwijt
haar lloedaniglleid van verzekeraar van indien de betaling die hij er van cloet cle
den H. Wittouck, de herstelling eischte uitoefening vrijwaart van het voorrecht
van cle scllade welke door de font van de- · rlat aan de .schulclvorclering van het slachtzen laatste aan een harer voertuigen ver- offer tegen den verzekerde verbonclen is;
oorzaakt werd;
Overwegende, clienvolgens, dat het
Dat, - in weerwil van den grond tot slachtoffer van het ongeval, door de font
niet-ontvankelijkheid door den verzeke- van den verzekerde veroorzaakt, . tegen
raar afgeleid nit het feit dat de verze- den verzekeraar geen ander recht he-eft
kerde in de zaak niet was betrokken ge- dan op de door den verzekeraar aan den
weest, - het bestreden vonnis, overeen' verzekerde verschulcligde sommen de uitkomstig het akkoord tusschen partijen op voering te vervolgen van de schulclvordedat punt, aan den eiscll het karakter van ring die het slachtoffer tegen den verzerechtstreeksche vordering toekennende, kerde bezit;
deze als dusdanig ontvankelijk verklaart
Overwegende dat de verplichting welke
in den staat waarin ze worclt ingesteld en, de wet den verzekeraar oplegt, zich tot
nitspraak doencle over den grond, aan de die uitvoering te leenen, essentieel af« Societe Bruxelloise cl'auto-transport JJ hangt zoowel van de door den verzekerde
het voordeel van haar tegeneiscll toewijst; opgeloopen verantwoordelijkheid als van
Overwegende dat het akkoord tusschen de voorwaarden waaroncler de - verzekepartijen nopens de omscllrijving welke rle ringsovereenkomst den verzekeraar veraan de tusschen hen bestaande vorclering plicht den verzekerde aangaande die verclient gegeven, den rechter niet kan bin- antwoordelijkheid te waarborgen ;
den, noch kan volstaan om de beslissing
Dat daarnit volgt dat het slachtoffer te rechtvaardigen welke hij er uit afleidt; den verzekeraar niet zou kunnen dwingen
Overwegencle dat de wet van 24 Mei de schuld in zijn handen te kwijten zoo1937, waarvan artikel 1 opgenomen is ,on- lang het zijn rechten niet uitoefent tegen
der 9° van artikel 20 van de wet del.
den verzekerde die de schade .veroor16 December 1851 op de voorrechten en
zaakte;
hypotheken, aan het slachtoffer van een
Overwegencle clat, in onclerhavige zaak,
ongeval tegen den verzekeraar van de het slachtoffer zijn rechten tegen den verbnrgerlijke verantwoorclelijkheid
van zekercle niet heeft uitgeoefend, ,dat het
(LONDON AND SCOTTISH ASSURANCE_,
T. N. V. « ,BRUXELLOISE D' AUTO-TRANSPORT ll.)
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bestreden vonnis, door niettemin de vordering van verweerster ontvankelijk te
verklaren, cle in het middel aangeduide
wetsbepaling geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreclen vonnis; beveelt clat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de Rechtbank van koophandel te Brussel en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van de vernietigcle beslissing ;• veroordeelt de verweerster tot de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eersten aanleg te
Nijvel, zetelende in handelzaken.
18 October 1945. - 1e kamer. - Vdo1·zitte1·, H. Soenens, voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. - Gel'ijkl~titlencle conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat generaal. - Pleiter, H. Simont.

zoolnnu het r:;ijn mchten niet uitoefent
teuen llen ve·rzeke·rlle, die lle schftde ve1·oo1·znalcte. Maa1· het slnchtoffer nut[!
opt·rellen tevens tegen llen veTzekenle,
ten einde lleze te lloen ve·roonleelen tot
herstell-ing Vftn fle geleclen schafle, en
tegen flen ve1·zekentar, ten einde te
hoo1·en zeguen flat deze gehoullen is, binnan ae pe·rken van het verzelcer-imgscontract, tot ~titvoering van ae gezegde
ve1·oonleeling op fle door hem aan den
ve·1·zekenle verschulcligcle sommen (1).
2° Is van belang ontbloot het miflclel
WfHt1'1J'ij wonlt aangevoenl clat fle 1'eahter ove1· den groncl · ve1·keenlelijk een
VO'I'flering heeft omsclweven als z·ijncle
een ·rechtst1·eeksche vonlering, clan wannee·r flie omstandigheicl zoncle1· invloecl
is op cle wettelijkheia van het besahilclcenfl gecleelte wm het bestreflen mTest.

(PR-OVINCES REUNIES, T. JANSSENS.)
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ARREST.

1o VERZEKERING. - WET VAN 24 MEI
1937. - VERLEENT AAN HET SLAOHTm'FER VAN
EEN ONGEVAL GEEN REOHTSTREEKSOHE VORDERING TEGEN DEN VERZEKERAAR VAN DEN DADER VAN HET .ONGEVAL. - SLAOHTOFFER KAN
OP DE DOOR DEN YERZEKERAAR AAN DEN VERZEKERDE VERSOHULDIGDE SOMMEN DE UITVOERING VERVOLGEN VAN ZIJN EIGEN SOHULDVORDERING TEGEN DEZEN LAATSTE. - VERVOLGING
DIE -ONDERSTELT DAT HET SLAOHTOFFER ZIJN
REOHTEN UITOEFENT TEGEN DEN VERZEKERDE.
- GEZAMENLIJKE DAGYAARDING VAN DENVERZEKERDE EN VAN DEN VER-ZEKER-AAR. - WET•
TELIJKHEID.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL GENOMI!.'N
DAARUIT DAT DE REOHTER- OYER DEN GROND
EEN 'itJRDERING HEEFT OMSOHREVEN ALS. ZIJNDE
EEN R-EOHTSTR-EEKSOHE VORDERING. - 0MSOHRIJVING ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN HET BESOHIKKEND .GEDEELTE
VAN HET ARREST. - M!DDEL ZONDER BELANG.

Gelet op het bestreden arrest op 3 Manrt
1941 gewezen door het Hof van beroep te
Brnssel;
Over het eenig middel, schending van
artikel 20, 9°, der wet van 16 December
1851 op de voorrechten en hypotheken in !let bijzonder van de tweecle alinea zooals zij volledigd werd in haar artikel 20 door de wet van 24 Mei 1937 (art. 1)
die een voorrecht schept ten voordeele van
slachtoffers van ongevallen en voor zoover als nooclig van de artikelen 1250, 1 o,
1251, 3°, en 1166 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 cler Grondwet,
doordat het bestreden arrest, hoewel aanlegster in verbreking geen enkele betaling
had geclaan aan den verzekercle, beslist
dat voornoemd artikel 20, 9°, « eene
rechtstreeksche vordering aan den benadeelclen derde tegen den verzekeraar der
burgerlijke verantwoordelijkheid van den
dacler van !let ongeval ll toestaat, namelijk aan den persoon « bekwaam de recllten
1° De wet vwn 24 Mei 1937 ve1'leent aan van !let slachtoffer van het ongeval te
het slaahtojfer van een ongeval geen
doen gelden ... de wettelijke en de contracreahtst1·ee1Csche vo1·clering tegen clef!, ve1·tueele indeplaatsstelling inroepend l), en
zelceraar der bn1·gerlijke verantwoor-, zoodoencle de ·rechtstreeksche vordering
clelijloheicl Vftn den dftde·r van het onge- van den verweerder in verbreking ,Jansval, in clien zin flat de sah~tldvonlering
sens tegen aanlegger in verbreking ontvwn den ve1·zelcercle zou ·wo1·clen toegevankelijk verklaart, dan wanneer de wet
lcend ltan het slachtoffe·r en zou wonlen
dergelijke rechtstreeksche vorclering ten
bevrijd tegen de emaept-ies welke de vervoordeele van den benadeelden derde of
zeke·raa1· had kttnnen inroepen tegen van zijne rechthebbenclen niet voorziet
den verzekerde wegens omstancligheden
cloch zich beperkt tot het instellen van een
ontstaan na het ongeval.
voorrecht en tot het uitvaarcligen dat
Het slachtoffer heett geen wnller reaht
<< geen betaling aan den verzekerde zal als
jegens den ve·rzelceraa1· awn op ae £looT
ontheffing gelden zoolang de bevoorrechte
deze aan llen verzekerde, lcraahtens het
schulcleischers niet schacleloos werden geve·rzelce1'ingsaontraot, ver·sahullliglle samsteld )) :
men de ~titvoe1··ing te vervolgen ·van ·de
Overwefende dat uit de rechtspleging
sahttlllvorde?'ing die het bezit tegen flen
verzeke1·de. H et verma.g niet fle 1t-itvoe1'ing te ve1·volgen tegen aen verzekeraaT

(1) Zie het voorgaand arrest en de nota.
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-225blijkt : clat het Hof van beroep te Brussel, erfgenamen van de echtgenooten Coorebij arrest del. 18 Mei 1938, uitspraak mans schuldenaars verklaart;
Overwegende clat, weliswaar, zooals de
doencle in strafzaken, Janssens, eersten
verweerder in verbreking, en tevens Hec- voorziening staancle houclt, cle wet van
tor Cooremans verantwoordelijk had er- 24 Mei 1937, waarvan artikel 1 het 9° l1itkencl voor de gevolgen van een auto-on- maakt van artikel 20 van de wet van
geval; clat het arrest, clit ongeval toe- 16 December 1851 op cle voorrechten en
schrijvende voor drie vierden aan de fout hypotheken, aan het slachtoffer van een
van Janssens en voor een vierde aan de ongeval, tegen den verzekeraar van de
fou.t van Cooremans, Janssens tot volle- burgerlijke verantwoorclelijkheid van den
dige schadeloosstelling veroorcleeld had dader van het ongeval, geen << rechtstreekjegens de burgerlijke partijen Segers en sche ll vorclering verleent, in dezen zin,
]'ransquin « terwijl het hem vrijstond zich clat cle wet, de schuldvordering van den
daarna te voorzien als naar behooren ll ; dat verzekercle vernieuwencle, ze aan het
Janssens, naclat hij, fn uitvoering van clit slachtoffer als eigen zou overdragen, en ze
arrest, gezegde burgerlijke partijen vol- bijgevolg zou bevrijclen tegen aile excepkomen schadeloos hail gesteld en, verlda- ties welke cle verzekeraar, wegens wat na
rencle, voor zooveel als noodig, krachtens het ongeval zou voorgekomen zijn, tegen
een uit overeenkomst ontstane indeplaats1 den verzekerde zou kunnen inroepen ;
stelling in de rechten van clie partijen op
Overwegende dat artikel 1 van de wet
te treden, zijn 'verhaal nam tegen de r~rf van 24 Mei 1937, in zijn eerste alinea,
genamen van de ·echtgenooten Cooremans, zich erbij beperkt, ten bate van het slachten, te clien eincle, bij exploot del. 10 Mei offer, tegen den verzekerde en tegen de
1939, dagvaarclde : eenerzijds, deze laat- andere schuldeischers van dezen laatste,
sten tot terugbetaling van sommen welke een voorrecht te vestigen op een bestandin het totaal het vierde bedragen van deze deel van het patrimonium van den verzeclie hij aan de burgerlijke partijen be- kerde, te weten : << de vergoecling welke
-taald had, en, amlerzijds, verklarende de verzekeraar van de burgerlijke verantvoor zooveel a ls noodig gebruik, te maken woordelijkheid, op grond van de verzekevan tle zijdelingsehe vordering van arti- ringsovereenkomst, verschuldigcl is ll;
Dat de tweede alinea van gezegcle wetskelen 1166 van het Burgerlijk Wetboek,
de verzekeringsmaatschappij << Les Pro- bepaling enkel beschikt « clat geen betaaan den verzekercle als onthefling zal
vinces Reunies ll in haar hoedanigheid van ling
gelclen, zoolang de bevoorrechte schulclverzekeraar van de verantwoordelijkheid eischers niet schadeloos werden gesteld ll,
ten laste van wijlen Hector Cooremans clat, uit dezen laatsten tekst. enkel kan
gelegd, « om zich te zien en hooren veroor- afgeleid worden dat de sommen, cloor den
deeleu om te betalen, bij voori·echt en ten verzekeraar aan den verzekercle wegens
beloope der bedragen tot dewelke de eer- llet verzekeringscontract verschuldigcl,
ste geclaagden zullen veroordeeld worden, krachtens de wet, in hanclen van den vercle door haar versclmldigde vergoeding, zekernar in beslag genomen zijn, met clit
krachtens cle verzekeringsovereenkomst gevolg dat cleze laatste, . alhoewel llij
gesloten met Hector Cooremans, of ten _sclmlclenaar blijft van den verzekercle,
minste te zien en hooren zeggen dat de zich shichts gelclig van zijn sclmld kwijt
verzekeringsri:taatschappij zal gehouden inclien de betaling die hij ervan cloet de
zijn aan de erfgenamen der echtgenooten uitoefening vrijwaart van het voorrecht
Cooremans de sommen ter hancl te stellen dat aan de schulclvorclering van het slachtwelke deze laatsten zullen veroorcleeld offer tegen den verzekercle verbonden is;
wm:den aan den verzoeker te betalen ll ;
Overwegende, clienvolgens, dnt het
Overwegencle dat het arrest aan Jans- slachtoffer van het ongeval, door de font
sens het voorwerp van zijn exploot toe- van den verzekerde veroorzaakt, tegen
wijst zoowel tegen de erfgenamen van cle den verzekeraar geen ander recht lleeft
echtgenooten Cooremans als tegen de ver- clan, op de door den verzell:eraar aan den
zekeringsmaatschappij ; clat het arrest verzekercle verschuldigde sommen de uitechter, jegei:ls deze laatste, - zoncler Rtil voering te vervolgen van de schuldvordete blijven noch bij het begrip van de zij- ring die het slachtoffer tegen den verzeclelingsche vordering waarvan door Jans- kerde bezit ;
sens, in bijkomencle orcle, g.ewag wercl geOverwegencle dat de verplichting welke
maakt, noch bij de betwisting over de toe- de wet den verzekeraar oplegt, zich tot
passelijkheid van gezegd begrip, toepas- die uitvoering te leenen, essentieel afselijkheid die in de - zaak het voorwerp hangt zoowel van de door den verzekerde
van de debatten was geweest, - de vo:r:- opgeloopen verantwoordelijklleid als _van
dering als « rechtstreeksche ll bestempe- de voorwaarden waaroncler de verzekelencle, de vennootschap, krachtens de ver- ringsovereenkomst den verzekeraar verzekeringsovereenlwmst, veroordeelt om, plicht den verzekerde aangaande die verbij voorrecht, aan Janssens het bedrag antwoorclelijkheicl te waarborgen;
cler sommen te betalen :waarvan het de
Dat aldus het slachtoffer van het ongeVERBR., 1945: - 13
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val de uitvoering niet kan vervolgen tegen den verzekeraar, zoolang het zijn
rechten niet uitoefent tegen den verzekenle, clie de scbade veroorzaakte; dat
eehter, in strijd met de bewerilig van de
voorziening, de vordering welke het
slaehtoffer jegens den verzekeraar uitoefent niet de « zijdelingsche ll vorclering
is, voorzien bij artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek, vermits het niet optreedt
namens den verzekercle, doch, in eigen
naam, de uitvoering vervolgt van zijn
schuldvordering tegen dezen laatste;
Overwegende dat, in onderhavig geval, verweerder Janssens de erfgenamen
Oooremans en den verzekeraar samen
heeft gedagvaard; dat hij, terwijl hij de
veroorcleeling eischte van de eersten tot de
betaling van het vierde van cle vergoecling van de door de btirgerlijke partijen
geleden schacle, tevens vorclerde dat de
verzekeraar, binnen de perken van het
verzekeringscontract, zou gehouden zijn
gezegde veroonleeling jegens hem en ten
ontlaste van den verzekerde nit te voeren;
Overwegende clat het arrest, met dezen
laatsten eisch in te willigen, zich gedragen l1eeft naar de wetsbepalingen op dat
gebied;
Dat, gezien aimlegster aan het arrest
geenszins · verwijt, onder ai1dere oogpunten · clan cleze hierboven aangecluid, voor
haar bezwaar te hebben doen oprijzen met
de vorder!ng als « rechtstreeksche )) te omschrijven, het, ten opzichte van de voorziening, zonder belang is dat gezegcle omschrijving verkeercl is en da t de rech ter
over den grond gemeend heeft dat- zijn
beslissing, op de voorafgaancle reel en en
gesteuncl, slechts gerechtvaarcligd was
krachtens zijn leerstellig begrip over het
karakter van cle vordering;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten, alsook tot · een enkele vergoecling van 150 frank jegens al de verweerders.
18 October 1945. -1° kamer. - Voon;Uter, H. Soenens, voorzitter. - Verslngoever, H. vVouters. - GeUjkl·uiflencle conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat generaal.- PleUers, HH. Vehlekens, Simont eri Van Leynseele.
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22 October 1945.

VOORONDERZOEK · (IN
STRAFZAKEN). - VERZAOH'l'ENDE OMSTANDIGHEDEN.
VERNIELING VAN ROERENDE .EIGENDO~IMEN.
ARTIKEL 530 I'AN HE'l' STRAFWJG'l'BOEK. HOOB'DEN EN AANSTOKERS. -- STRAI<' VAN VIJF'£IEN TOT TWINTIG JAAH DWANGARBEID. HAADKAMER KAN DE VERDAOHTEN NIET VERlVI.JZEN NA.·\.l-t DE CO~EECl'IOXEELE RECHTHANK.

De r·nculkc~mer· kwn, b'ij nnnrternino vwn
verzcwhtencle om.stnncUgheclen, niet. vc·rtoijzen naar cle correctioneele ·rechtb(l,nk
tle hoofclen en acmstokers vnn een bencle
personcn venlncht vwn vernieling vcm
een wnclers ·roe·rencle eigenclomrnen, gepleegcl rnet gewelcl of becl-rC'igvngen in
een bewooncl lmis of in zijn na.nhoo1"'igheclen en met een vnn cle omstc~ntUghe
clen voo·rzien bij a1·t-ikel 471 V(l,n het

Stn~fwetbock. (Strafwetb., art. 530;. wet
van 231 Augustus 1919, art. 3; wet van
14 lVIei 1937, art. 3.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE MAROHE,
T. LAMBERT Eli OONSOORTEN.)
ARREST.

Gelet op het verzoekschrift tot regeling
1 van reclltsgebiecl uitgaande van den Procureur des Konings bij cle Rechtbank van
eersten aanleg te Marche-en-Famenne;
Overwegende clat : 1° Emile-Ghislain
Lambert, geboren te Harsin op 7 Juli
1908, landbouwer, gehuisvest te Band,e;
2° Arthur-Louis Defeche, echtgenoot van
Yvonne-Marie-Louise Dethy, geboren te
Uencleux op 9 .Januari 1907, landbouwer,
gelmisvest te Roy; 3° Thomas-Joseph
Dock, geboren te Fronville op 3 November
1922, lanclbouwer, gehuisvest te Harsin;
4° Fldgarcl-J oseph-Gilles Buron, echtgenoot Esther Bouillon, geboren te Hotton
op 14 September 1901, lanclbouwer, gehuisvest te Hotton; 5° Ikon-Emile Demelenne,
echtgenoot Celine Bouche, geboren te
Marcile op 19 September 1919, hanclelaar
in witgoecl, gehuisvest te Marcile; 6° Eelmonel-Marcel Goclfrin, echtgenoot Laure
Demoulin, geboren te Ambly op 14 December 1907, maalcler, gehuisvest te MarloievVaha; 7° Paul-Philippe-Jules Wiclert, geboren te Marcile op 3 Januari 1929, landbouwer, alclaar·gehuisvest; 8° Joseph-HenriGilles Boclinville, echtgenoot Alphonsine
Charlier, lanclbouwer, geboren te Fronyille
op 17 September 1899, gehuisvestteMarche;
9° Jean-Pierre Fran(;ois, eclltgenoot Cecile Goffart, geboren te Tillet op 26 October 1910, mekanieker, gehuisvest te Marche, 10° Marcel-Victor-Gilles-Joseph Beblier, echtgenoot Fanny Magy, geboren te
Baillonville op 6 Augustus 1912, landbouwer, gehuisvest te Marcile; 11 o .JosephDieuclonne-Gilles Bastin, geboren te Marcile op 24 April1919, werkman in een spiegelfabriek,. gehuisvest te Marche, Luiksche steenweg·, 58; 12° Raymond-PierreGustave Charlier, eclltgenoot Arsenie Herman, geboren te Seraing-op-Maas op 16 oc:
tober 1904, fokker, gelmisvest te Borlon;
13° Henri-Leon-Joseph Lambert, echtgenoot Rosa Toussaint, geboren te Beaussaint op 7 September 1908, lanclbouwer,
gehuisvest te Nassogne, bij beschikking
del. 14 Juli 1945 van de Raaclkamer der
Uechtbank van eersten aanleg te Marche-
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-227en-Famenne,, bij aanneming van verzachtende omstandigheden, naar de correctioneele Hechtbank te Marche-en Famenne
verwezen werden ten eincle er terecht te
staan om :
A. De dertien, te Marche-en-Famenne,
op 2g Mei 1945, als daclers, om het misdrijf
te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering
er van rechtstreeks te hebben medegewerkt, of om, door welke daad ook, tot .
cle uitvoering er van zoodanige hulp te hebben verleend dat, zoncler hun bijstand, het
misdrijf niet kon gepleegd worden, hetzij als medeplichtigen om met hun weten
de daders van het misdrijf te hebben geholpen of bijgestaan in de handelingen
welke· de feiten voorbereid of vergemakkelijkt ofwel in die welke ze voltooid hebben : 1 o kwaadwillig of bedrieglijk, op
welke wijze ook, registers, minuten of
oorspronkelijke akten van de openbare
overheid te hebben vernield, het feit gepleegd geweest zi,inde met behulp van geweld of van bedreiging en met braak in
een bewoond huis of iJi zijn aanhoorigheden; 2° met behulp van- geweld of beclreiging, in een bewoond huis of in zijn aanhoorigheden, een anders roerende eigendommen te hebben vernield of beschadigd,
het feit gepleegd geweest zijnde in vereeniging of in bende, cloch· zoncler wapen,
met de verzwarencle omstancligheicl clat zij
zich als hoofclen of als aanstokers geclragen hebben; go vrijwillig claclen van wederspannigheid te hebben gepleegcl door
met gewelcl of beclreiging ambtenaren aan
te vallen van het bestuur cler bevoorrac1ing, agenten van de bestuurspolitie, hanclelende ter uitvoering van de wetten, van
bevelen of van beschikkingen van cle openbare overheicl, de wederspannigheid gepleegd geweest zijncle in bende of met samenscholing en door verschillende personen ten gevolge van een voorafgaand
overleg en zoncler wapen;
B. 1° De viercle, te Marcile, op 2g M:ei
UJ45, met geweld of beclreiging, stnkken
van den inspectiec1ienst van de bevoorracling beclrieglijk te hebben weggenomen; 2° de vijfcle en de negencle, te M:arche, op 2g Mei 1945, met gewelcl of bedreiging, bedrieglijk een valies te hebben weggenomen, boter bevattencle; die op een ander werd inbeslaggenomen en clie in het
lokaal van de inspectiecliensten van de bevoorrac1ing te lVlarche wercl neergelegcl;
go cle vijfcle, te M:arche, op 2g lVlei 1945,
vrijwillig, het naambord te hebben beschadigcl van de' toezich tsdiensten cla t op den
voorgevel dezer was aangebracht, voorwerp tot het openbaar nut bestemcl en
, lloor de bevoegde overheicl opgehangen,
c1it zoncler toelating, beschacliging gepleegcl met gewelcl en op kwaaclwillige
wijze; 4° de twaalfcle, te lVlarche, op
2g Mei 1945, met geweld of bedreiging
bedrieglijk schoenen te hebben weggeno~
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men well;:e door de inspectiediensten van
de bevoorracling in beslag. waren genomen
geweest; in bijkomende orde, in dezelfde
omstancligheden van tijd en plaats, in zijn
yoordeel schoenen te hebberi verduisterd
welke door de inspectiediensten van de
bevoorracling op hem in beslag werden genomen; 5° de dertiencle, te Marche, op
2g Mei 1945, met geweld of bedreiging,
beclrieglijk een hem aanbelangenden dossier te hebben weggenomen die QP de bureelen van cle inspectiecliensten van de bevoorra cling werd neergelegcl, de cliefstal
begaan geweest zijnde _in een bewooncl
huis;
Overwegende clat de correctioneele
Rechtbank te Marche-en-Famenne bij vonnis del. 17 Augustus 1945, zich m~bevoegcl
heeft verklaarcl om van de aan de aanleggers ten l aste gelegcle misclrijven kennis te
nemen;
Overwegencle clat de beschikking en het
vonnis, beicle hiervoren aangehaalcl, in
kracht van gewijscle zijn gegaan, en clat
er een negatief geschil van rechtsgebied
uit ontstaat dat den gang van het gerecht
belemmert;
Overwegencle clat uit de vergelijking
van de twee onder A, 1° en 2°, weergegeven betichtingen schijnt te blijken clat de
vernieling of beschacliging van een anclers
roerencle eigenclommen aangericht wercl
met gewelcl of beclreiging, in vereeniging
of in bencle, in een bewooncl huis of in ·
zijn aanhoorigheden, daarenboven met de
verzwarende omstancligheicl van braak ;
Overwegende clat die misclaad, voorzien
bij artikelen 528, 529, 5go en 471 van het
Strafwetboek, wat de hoofden en aanstokers betreft, met clwangarbeicl van vijftien jaar tot twintig jaar gestraft wordt;
Overwegencle clat die straf voor de
raaclkamer een beletsel was om de beklaagclen naar de correctioneele rechtbmik te verwijzen (wet van 4 October
1867, art. 2, gewijzigcl cloo:r de wet van
2g Augustus 1919, art. g) ;
Overwegencle clat de andere betichtingen .verknocht voorkomen met de betichting van vernieling of beschadiging van
een anders roerencle eigendommen;
Om die reclenen, het rechtsgebied regelende, zoncler acht te slaan op de hierboven aangecluide beschikking van de raadkamer, welke als nietig en niet bestaancle
zal beschouwd worden, het Hof verwijst
de hierboven genoemde en gekwalificeercle
beklaagclen wegens de in de te hunnen laste
gelegcle betichtingen aangeduide feiten
naar de Kamer van inbeschulcligingstelling
van het Hof van beroep te Luik; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van de Rechtbank
van eersten a·anleg te Marche·en-Famenne
en clat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigd~ beschikking.
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22 OCtober 1945. - 2" kamer. - Voo1·zUter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggevm·, H. Vitry. Geliflcltt·idencle conclu.sie, H. Raoul Hayoit

de ±ermicourt, eerste advocaat generaal.
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LAS'l'FJR. - AANTIJGING IN AANWEZIGHEID
VAN DEN RELEEDIGDEN PERSOON EN VOOR GETUIGEN. - BELEEDIGDE PERSOON ONWETEND DAT
DE GETUIGEN DE AANTIJGING HERREN GEHOORD.
- 0MSTANDIGHEID WELKE RET RESTAAN VAN
RET MISDHI,JF NIET UI'l'SLUIT,
Een lasterlijke aantijging geclctwn in cle
awnwezigheid vnn clen beleecl'igden tJe·rsoon en v661' get·wigen is strnfbaa·r zelfs
·indien n·iet is bewezen dnt de beleecl'iude
persoon heeft geweten rlnt cle get'lf,'igen
de ctwnUjg·ing hebben gehoord. (Straf-

wetboek, art. 444, al. 4.)
(FRANTZEN, T. CLEl\ofENT.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 5 Juni
1945 gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
Voor zoover de voorziening gericht is
tegen het deel van het arrest dat nitspraak doet over de publieke vorclering :
Over het middel hieruit afgeleid, dat bet
hof Yan beroep verkeerd beslist heeft, in
strijd met wat artikel 444 van llet Strafwetboek voorschrijft, dat llet niet noodig
was dat de kwaadwillige aantijging v66r
getuigen gedaan werd,. wat slechts kan
verstaan worden door de werkelijke aanweziglleid van deze, en dat llet beslist
heeft dat het volstond dat de woorden gelloord werden door verschillende personerr, zelfs wanneer cleze die woorden
gehoord hebben terwijl zij in een andere
plaats waren en dat het niet bewezen is
dat .de beleecligcle geweten heeft clat rlie
personen de woorden gehoord hadden ; en
verder hieruit dat de door den betichte
neergelegde conclusies niet op gepaste
wijze werden beantwoord :
Overwegencle dat het bestreden arrest
geenszins zegt dat de persorien cUe de
kwaadwillige aantijging gehoord hebben
in een andere plaats waren, dat het integendeel hierop wijst dat zoo die personen
niet in de plaats zelf waren waar de woorden gesproken werden, zij zich toch bij de
burgerlijke partij bevonden;
Overwegende, anderzijds, dat de toepassing van alinea 4 van artikel 444 van het
Strafwetboek niet afhankelijk gesteld
wordt v·an de omstandigheid dat de beleedigcle persoon geweten heeft dat de getuigep, de kwaadwillige aantijging gehoord hebben;

Dat het middel in zijn eerste onderdeel
niet kan aangenomen worden ;
Overwegende dat op cle bewering van
de aanlegster dat de ten laste gelegde
woorden, inclien ze bewezen waren, slechts
een beleediging konden uitmaken die
strafbaar is met politiestraffen, luidens
artikel 561, 7°, van het Strafwetboek, het
arrest een juist antwoord heeft gegeven
• door, in de zaak, het bestaan vast te stel. len van al de bestanddeelen van het wanbedrijf voorzien door artikel 444 van het
Strafwetboek ;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Voor zoover de voorziening gericht is tegen het deel van het arrest clat uitspraak
cloet over de burgerlijke vorclering :
0Yerwegende dat ·de aanlegster tot staving van haar voorziening geen micldel inroept en dat het Hof van ambtswege er
geen opwerpt ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
cle kosten.
22 October 1945. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorl'litter. - Yerslnggwuer, H. Vitry. Gel-i:ikl-ttirlencle concln8'ie, H. Raoul Hayoit
de Te~·micourt, eerste advocaat generaa1.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - DERAT OP TEGENSPRAAK.
BESLISSING GEWEZEN OP EEN NIE1' AANGEDUIDE
TERECHTZITTING. ~ BESLISSING OP TEGENSPRAAK.
20 HOOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. TERMIJN. - OVER MACHT DIE DEN VERDACHTE
HEEFT VERHINDERD HOOGER REROEP IN TE
STELLEN RINNEN DEN TERMIJN. - BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER OVER DEN GROND.

1°

1

1o Wnnnee1' in st1·ntznken, na een clelwt
op tegenszwank, de beslissin{f wo1·rlt gewezen op een late1·e te1·echtzitting die
niet 011 voo1'hctnrl wenl nnngecltticl, ontneemt clie omstctnrligheirl cum cUe beslissin{f het lmnt1cte1· niet vnn een op
tegenspraa.lc ge1oezen besUss·ing (1).
2° Het behoort den 1·echter ove1· llen g'rond
te beoonleelen of lle ve'rc~nchte wenl
ve1·hinrlenl rloo1· overmcfcht binnen rlen ·
wettelij ken termijn hooge1' be1'0etJ in te
stellen tegen het vonnis a quo (2).
(1) Verbr., 13 Mei 1941 (Ar1'. Yerbr., 1941,
biz. 118; Bull. en PASIC., 1941, I,' 182),
(2) Verbr., 1 October 1945, zie hooger, biz. 213
(Bull. en PASIC., 1945, I, 231).
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229REND DA'Ij RET ARREST NIET EEN VASTSTELLING
DOET WELKE RET INHOUDT. J\IIIDDEL MIST
FEITELIJKEN GRONDSLAG.

(VAN HOOF.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 4 Juli
1945 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel·
Over 'het eenig midclel tot verbreldng,
scllencling van de rechten cler verclecliging
cloorclat het bestreclen arrest verklaarcl
heeft clat het llooger beroep, op 23 October 1944 door de aanlegster ingestelcl tegen het vonnis van de correctioneele
Hechtbank te Bergen del. 13 Juli 1944, te
laat wercl aangeteekencl, clan wanneer clat
vonnis niet op tegenspraak wercl gewezen, claar het uitgesproken wercl te Hyon
in afwezigheid van aanlegster die geclagvaarcl wercl om te verschijnen ten paleize
van justitie, Nimystraat, te Bergen :
Overwegencle clat het vonnis a q·uo, alhoewel gewezen zonder dat de aanlegster
ter terechtzitting bij de uitspraak verscllenen is, tocll op tegenspraak werd gewezen;
Overwegencle, inclerclaacl, dat een clebat
op tegenspraak op een vorige terechtzitting had plaats gehacl, en clat de aanlegster in haar verdecliging werd gehoorcl
zoowel door haar zelf als bij moncle van
haar raaclsman;
Overwegencle clat de vraag· of de omstancligheicl clat het ~'Ollllis te Hyon werd
gewezen een geval van overmacht uitmaakt
waarcloor de aanleg·ster belet werd er te
bekwamer tijtl hoger beroep tegen in te
stellen, op binclemle wijze lleantwoorcl wercl
door he.t bestreclen arrest clat verklaart
clat de voorwaarclen waarin het vonnis ·
a quo gewezen wercl geen beletsel waren
voor de aanlegster, zoo ze de nooclige
waakzaamheid had aan den dag gelegcl,
om te bekwamer tijcl kennis te kunnen nemen van de te haren laste gewezen beslissing;
Waaruit volgt clat het midclel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegencle clat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de
beslissi~g overeenkomstig de wet is ;
Om che reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt de aanlegster tot
de kosten.
22 October 1945. - 2° kamer. - Voo1·zitte·r, H. F'auquel, raadsheer waarnem<>ncl
voorzitter. - Verslaygever, H. Vitry. GeUj7cl!t-iilend6 conclus'ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat generaal.
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MIDDELFJN 'l'OT VERBRFJKING.
STRAFZAKEN. l\1IDDEL AANVOEREND llAT
CONCLUSIEN NIET WERDEN BEANTWOORD. CONCLUSIEN .BEANTWOORD, J\IIIDDEL B~WE-

2°

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. SoMMEN
EIGENDO:TYI VAN DE SCHATKIST VERKLAARD. ARTIKEL 123tc·r VAN RET STRAFWETBOEK. ARREST DAT VERKLAART DAT RET VERWERVEN VAN DIE SOMMEN DOOR DEN STAAT DE
HERSTELLING NIET UI'l'MAAKT VAN DE SCHADE
GELEDEN DOOR EEN ANDERE BURGERLI.JKE
PARTIJ DAN DEN STAAT. WETTELIJKE BESLISSING.

1° j]fissen feitelijlcen grondslag de m·iddelen clie een ,qeborelc aan antwoo1·d op cle
conclusien i.n1'0epen, clan wannee1· cleze
een r;epast antwoonl hebben gelwegen,
of dw beweren dat het ct1Test niet een
vaststelling doet wellce het inho!tdt.
2° Is wettelij lc het cwrest dat besHst flat
cle toelcenning van sommen aan cle
Schatk-ist, b·ij toepctssing van a1·tilcel 123ter van het St1·ajwetboelc, cle
he1·stelling niet lcctn lt-itmctlcen van cle
schade geleclen cloo1· een burge1'lijlce
partij wnclere clan den Staat.
(DARGENT EN CONSOORTEN, T. BELGISCHEN STAA'l'
EN STAD LUIK.)
ARREST,

Gelet op het bestreden arrest op 19 Juli
1945 gewezen door het Militair Gerechtshof zetelende te Luik;
I. Wat de voorziening-en betreft gericht
tegen lle beslissing op de publieke vorclering:
1 o Op het mid del aangevoercl door de
aanleggers Jos Jouan en Yvon Falise,
schencUng van artikel 97 der Gronclwet,
doordat het arrest niet gemotiveerd is,
omdat het de conclusies van aanleggers
niet beantwoorcl heeft, waarin cleze
staancle hfelclen clat de besluiten van de
secretarissen-generaal, aan llet. toezicht
van de rechtbanken ontsnappencle, zich
aan de reclltsonclerhoorigen opclrongen, en
cloordat, dus, de naleving van die besluiten geen strafbaar misdrijf uitmaakte :
Overwegende dat het arrest, na cUe bewering te hebben aangellaald, zoowel met _
eigen redenen als bij verwijzing naar de
reclenen van den eersten rechter, er op
antwoordt (( dat al ware die Stelling
echt >>, het aan Belgen toch niet toegelaten
was, zooals in onderllavig geval, hun yrije
en bewuste meclewerking te verleenen aan
een politiek met Duitsche strekking die
tot cloel had onze wettelijke instellingen
omver te werpen en in de administratieve
kaders agenten te plaatseri cUe door hun
rexistische gevoelens geneigd waren tot
gedweeheicl jegens den vijand; dat de aan"
leggers, buiten het feit clat zij ambten

-230hebben aangenomim in de nieuwe agglo- straf van nietigheicl voorgeschreven
meratie, door hun persoonlijlce bonding, rechtsvormen werden nageleefd en dat de
in verschillencle maten, 's vijancls politiek uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
of plannen in de hand hebben gewerkt;
Dat, alclus, het bestreclen arrest op het
II. Wat de voorzieningen betreft tegen
door beklaagden in conclusies aangevoercl de beslissing op. de burgerlijke vorderinverweer een antwoorcl heeft verstrekt, en gen gewezen :
clat het miclclel in feite niet opgaat;
Over het midclel aangevoercl door aan2° Over het miclclel aangevoercl door den leggers Fernand Jouan en Yvon Falise,
aanlegger Charles Croblaer, schencling van schending van artikel 97 der Gronclwet,
artikel.l18bis van het Strafwetboek, 1 en 4 doordat het bestreclen arrest de conclnsies
van de wet del. 5 Maart 1935 betreffende van aanleggers niet. beantwoord l1eeft die
de plichten cler ambtenaren in oorlogs- tegen de bewering van de burgerlijke
tijcl, 70 van het Strafwetboek en 97 cler partij cc Liquiclateurs clu Grand-Liege ll, de
Gronclwet, cloordat aanlegger veroorcleelcl omstandigheid opwierpen dat zij vreemcl
wercl om wetens en met kwaacl opzet gebleven waren aan zekere bestanclcleelen
's vijancls politiek te hebben geclieml, niet- van het beweercl nadeel, en clat zij bijgetegenstaancle het in feite vaststond dat hij volg niet verantwoorclelijk er voor konde te zijnen laste gelegcle feiten slechts clen verklaard worden noch veroordeeld
had uitgevoerd op vorclering· van zijn worden tot de vergoecling van clat gecleelte
hierarchische oversten; en cloorclat, al- cler schade :
Overwegencle ~clat het arrest vaststelt
thans, het arrest de conclusies van aanlegger in verbreking niet heeft beant- clat de beschulcligden met gemeen overleg
woorcl strekkencle tot ontslag van vervol- aan de werking van Groot-Luik hebben
ging om reclen clat, « opgeeischte ambte- deelgenomen, dat de samenwerking van
naar zijncle, hij, krachtens de bepalingen allen voor bet geheel van het bestuur noovan de wet del. 5 Maart 1935, verplicht clig was;
Dat het arrest alclus de reden aanduiclt
wercl de ambten van districthoofd, claarna
van gemeentesecretaris ad interim, nit te waarom aanleggers het geheel nadeel hebben
veroorzaakt waarvan de burgerlijke
oej'enen, ambten waartoe hij benoemd
wercl door besluit van .. het college van partij de schadeloosstelling eischte;
burgemeester en schepenen >> :
Dat het middel in feite niet opgaat;
Overwegende clat noch nit het bestreden
Over llEit tweede miclclel aangevoerd
arrest noch uit andere stukken cler rechts- door aanleggers .Touan en Falise, scherrpleging waarop het Hof acht kan slaan, cling van artikelen 42, 44 en 123ter van het
blijkt dat de aanlegger slechts op vorde- Strafwetboek en 1382 van het Burgerlijk
ring van zijn hierarchische oversten ·ge- Wetboek, doordat het bestreclen arrest ten
handelcl heeft;
bate van de Schatkist de verbeurclverklaOverwegencle, voor 't overige, dat het ring heeft uitgesproken van het beclrag
bestreden arrest de door aanlegger in con- cler vergeldingen aan aanleggers voor de
cllisies vermelcle bewering, clat hij krach- uitoefening van, hun ambt in Groot-Luik
tens de wet del. 5 Maart 1935 verplicht toegekencl, en tevens aanleggers heeft verwas de gecritiseercle ambten te vervullen, oordeeld om aan de burgerlijke partij
weerlegcl heeft door te antwoorden dat cc College des liquiclateurs du Grandzekere beklaagclen zich niet bepaalcl heb- Liege)}, ten titel van schadevergoeding,
ben bij het op hun post blijven, cloch clat de som te betalen van 12.360.217 frank
zij nieuwe ambten hebben aangenomen die waarin het bedrag van gezegde vergelcliningestelcl werclen in « het belang van den gen begrepen is; en over het miclclel aanvijancl >l;
gevoercl door aanlegger .Tadoul, schencling
Dat het midclel clus niet gegroncl is;
van clezelfcle wetsbepalingen, dom;clat het
3° Over het micldel aangevoerd door bestreclen arrest gezegcl !weft dat voor het
aanlegger Maurice Jadoul, schencling van vaststellen van het quantum cler aan ·geartikel 123ter van het Strafwetboek clat zegcle burgerlijke partij toe te kennen
vereischt opdat de verbeurdverklaririg van schaclevergoeding geen aanleicling er toe
de vergelding uitgesproken worde, clat het bestaat het bedrag cler uitgesproken verri:tisclrijf beg a an wercl met winstbej ag, clan beurdverklaringen af te trekken, clan
wanneer !let bestreden arrest dat winst- wanneer schaclevergoeding slechts verbejag niet vaststelt :
schulcligcl is in de maat waarili er nacleel
·
Ov.erwegencle dat het bestreclen arrest, bestaat :
in de laatste van zijn reclenen bepaalt dat
Overwegende dat het arrest terecht be« het bewezen is clat de beklaagden nit slist dat cle sommen, welke aan de Schatwinstbejag hebben gehanclelcl >> ;
kist verworven verklaarcl werden, niet de
Dat !let middel dus in feite niet opgaat; schadeloosstelling kunnen uitmaken van
4° Aangaancle het overige van de voor- een door de burgerlijke partij cc College
zieningen gericht tegen de publieke vor- des liquidatenrs du Grand-Liege>> gele·
clering :
den nacleel;
A anganncle
Overwegende clat de substantieele of op
het overige cler voorziening·en
I
•
,
I
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gericht tegen de beslissing op cle burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat aanleggers tot staving
van hun voorziening geen middel inroepen
en clat het Hof er yan ambstwege g·een
opwerpt;
Om clie redenen, het Hof, zonder acht
te slaan op de memories van cle veroordeelden Gaston Rouleau, Jean Moes, Guillaume Chantaux en Lucien Marquet,
welke niet werclen neergelegcl binnen den
door artikel 5 van de besluitwet del.
15 October 1944 voorzienen termijn, verwerpt cle voorzieningen; veroorcleelt cle
aanleggers tot cle kosten.
22 October 1945. - 26 kamer. - Voorzitte?", H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Wouters.
G-eH.ilclu-iclentle concl1tsie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat generaal.
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25 October 1945.

BINDFJNDE
BEOORDiiJELING
VAN
DFJN RECHTER.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- 'l'ESTAMENT. - TWIJFEL OMTRENT DEN.
ZIN VAN DE GEBRUIKTE UITDRUKKINGEN. ACHTEREENYOLGENDE ONYEREENIGBA1lE WILSBESCHIKKINGEN. - 0PSPOREN VAN RET WERKELIJK INZICHT VAN DEN ERFLATER. - BINDENDE BEOOTIDEELHm VAN DEN H.ECHTER OVER.
DEN GROND.

De innchtnemin,q van clen 1.oil van !len cle
cnjus is het le·iclencl pr·inci.JJe b-ij alle
interp1·etatie van een ttiterste ivilsbesch·ilclC'inrJ. Dacw die wil een vraar1 is
1Nw·1·ove·r in ellc bi.jzoncle1' aevaT in feite
moet wonlen {feoordeeld, behoort het
den rechter ove·1· den aroncl, wanneer e1·
tuJi,i[el 7Jestaat ove1· !len zin !lie cle erfla-·
ter nwn !le floor hem {febntilcte tt-itclntlckimrten heett {fegeven of wannee1· hij
1Joor achte1·eenvol(fencle onve1·eenigba1·e
be.,chUclcin{fen stnat, te mule1·zoelcen en
op bhulencle wijze te beslissen welk het
1nerlceUjlc inzicht van !len opstelle1· e1·
·uan is gewee.~t, 011 voon.oawnle !lett zi,in
inte·rp1·etatie niet. in st1'i,icl is met cle bewoonlh1rten vnn cUe beschilc7c'i11.1Jen.

(LACROIX, T. MEAN.)
AHREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 29 .Tannari 1943 gewezen cloor het Hof van beroep te Luik ;
Over het eenig middel tot verbreking,
schemling van artikel 843, 919, 1319, 1320,
1322, 1337, 1338, 1354, 1355 en 1356 van het
Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest geweigercl heeft te erkennen dat de

schenking van een millioen frank aan ieder
aanlegger in verbreking vanwege hun vader volgens een op 30 November 1936 opge'
maakte akte, gedaan werd << bij vooruitmaking en buiten erfdeel >>, en, bijgevolg,
niet onderworpen was aan inbreng in de
nalatenschap van den schenker, niettegenstaande cle uitclrukkelijke en onvoorwaardelijke erkenning van het vooruitmakencl
karaJ~:ter van die schenking, vermeld in
het besloten testament ·van den de mt,ins,
del. 30 Augustus 1939, beslissencle,
in schencling van cle geloofwaardigheicl
van deze akte en ·van de bewijskracht
van (\e erkenning die ze bevat,
dat cle vrijstelling van den inbreng, welke
de schenking treft in het tweede cleel van
gezegd testament, een nieuwe beschikking
zou uitmaken die met dat cleel zelf vervalt, omdat cle voorwaarde waarvan haar
bestaan afhing niet vervulcl wercl, en, ten
overvloede, dat in gejlegcle testamentaire
beschikldng de woorclen << bij vooruitmaking en buiten erfcleel >> als ongeschreven
clieuclen beschouwcl, en aldus om cle niet
clienencle reden beslist heeft, clat het geschreven stuk van 30 November 1936, cle
giften van hand tot hancl van een millioen
frank vaststellencle, niet voorziet clat cleze
geclaan werclen « bij vooruitmaking en
buiten erfdeel >> :
Overwegende clat nit het arrest blijkt :
clat Joseph Lacroix, aan ieder kind, hier
aanleggers, « van hand tot hand », een
som van een millioen hacl gegeven; clat clie
gift van hand tot hand vermelcl wercl in
een onclerhanclsche akte van 30 N ovember 1936; dat Lacroix, die daarna een
tweede huwelijk heeft aangegaan met verweerster, bij openbaar testament del.
.12 December 1938, bij . vooruitmaking en
buiten erfdeel vermaakt heeft : 1° aan
cleze laatste, het vruchtgebruik van het
huis clat hij op clien datum bewooncle, alsook het vruchtgebruik van andere onroerende goederen, en, in vollen eigendom, het
stoffeerencle huisraacl ·van gezegd huis,
plus een som van 200.000 frank: 2° a an
een zijner kleinclochters, den naakten eigendom van gezegcle onroerehcle goederen
en 200.000 frank in vollen eigenclom;
3° aan een andere kleinclochter, 200.000 fr.
· in vollen eigendom;
·
Overwegencle clat hij, bij besloten testament van 30 Augustus 1933, zijli vroegere
uiterste wilsbeschikkingen verklaarcle te
behouclen, doch op voorwaarde clat nit
zijn tweecle huwelijk geen kind geboren
worclt, claaraan toevoegende clat, inclien
clit geval verwezenlijkt wercl, hij de hiervoren gezegcle beschikkingen herriep om
er nieuwe te doen, waarvan een' als volgt
luiclt : « Mijn twee kinderen, Noemie en
Marcel Lacroix, gedurende mijn leven,
iecler, bij vooruitmaking en buiten erf"
cleel, een n1.illioen frank ontvangeu hebbencle, vermaak ik, in compensatie, bij
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vooruitmaking en buiten erfdeel, aan het
kind, dat nit mijn tweede huwelijk kan
geboren worden, het huis dat ik thans bewoon JJ;
Dat hij, daarenboven, aan dat kind vermaakte, namelijk, verschillencle andere onroerende goederen, welke hij bepaalde, er
in begrepen deze te voren in vruchtgebruik aan zijn vrouw gelegateerd; clat hij,
wat deze laatste betreft, de eerste te
haren bate gedane uiterste wilsbeschikkingen bevestigcle, claaraan toevoegencle het
vruchtgebruik, tot aan de meerderjarigheicl van het kind, van andere aan clit
laatste vermaakte onroerende goecleren,
alles bij vooruitmaking en buiten erfcleel;
dat hij, eindeli:)k, wat zijn twee kleindochters betreft, aan de eene den naakten
eigendom onttrok van de onroerende goecleren, welke haar te voren was toegekend
en voortaan voorbehouclen· bleef aan het
kind clat mocht geboren worden, doch
haar een som vermaakte van 300.000 fr,
en llet aan de andere vermaakt legaat van
200.000 frank bekrachtigde, deze legaten
eveneens bij vooruitmaking en buiten
erfdeel;
Overwe.gende dat het bestreden arrest,
vaststellende dat llet netto-actief van de
nalatenschap door .Joseph Lacroix achtergelaten 1.796.251 frank bedroeg, claaruit
besluit clat, inclien de schenking van twee
millioen, aan aanleggers op 30 November
1936 gedaan, aan inbreng niet onclerworpen was, zij en het beschikbaar en het
voorbehouden gedeelte uitgeput had en
dat, bijgevolg, al de legaten, en nan1elijk
deze welke· aan verweerster werden toegekend, vervalleu zijn ;
Overwegende dat het arrest, - na te
hebben opgemerkt dat die schenking, niet
bij vooruitmaking en buiten erfdeel gednan zijnde, in principe, aan inbreng onclerworpen was, - daaruit nfieidt clat de
nit het besloten testament hierboven aangehaalde clausule een nieuwe gift uitmaakte, onderworpen, zooals dp andere
beschikkingen, aan de vervulling van de
voorwaarde waarvan haar uitvoering afhing, 't is te·zeggen, de geboorte van een
kind nit het tweede lmwelijk ;
Overwegende dat het arrest, dnarna ond~rzoekende wat de erflater gewilcl heeft,
h1erop wijst : dat het verzekeren, na zijn
dood, van het lot van zijn vrnuw een van
zijn hoofdcloelen was, en dat. gezien cle
ongerijmdheicl van de gevolgen die zouclen
voortvloeien nit het verval van de aan
deze laatste gedane legaten, moet worden
aangenomen dat de cle cuj1t.s cle ware
draagwijdte niet kende van de cloor hem
gebruikte woordel\, of ann deze. althans
een betee}l:enis toekende clie ze niet hebben, 't is te zeggen, clat elke begiftigde
en legataris wat hem was gegeven of vermaakt geweest, in natura moest behouden
of in natura ontvangen, zonder artike-

len 826, 829 en volgencle van het Burgerlijk
Wetboek te moeten toepassen; clat dergelijke vergissing, clie heel het werk van het
testament vernietigt, aan de betwiste
clausule van het besloten testament ten
minste een beteekenis moet cloen geven
welke kan overeengebrac)lt worden met
het bestaan van het testament van 1938
en met clen wil van zijn opsteller;
Overwegende clat het arrest nit die beschouwingen afleidt : « Dat de appellante
(thans aanlegster) gegrond is om te beweren... clat de giften van hand tot hand
gec1nan werden zoncler vrijstelling van inbreng, en clat, claar geen kind nit het
tweede huwelijk geboren werd, geheel het
tweecle cleel van het besloten testament
als niet bestaancle client beschouwcl ; en
clat, eindelijk, cle vrijstelling van inbreng,
in clat testament op een vroegere scherrking betrek hebbende, in elk geval, slechts
een nieuwe gift zou uitmaken, afllankelijk
gestelcl van het bestaan zelf van het testament JJ ;
Overwegencle clat de inachtneming van
den wil van den de cnju.s het leiclencl principe zijnde bij alle interpretatie van een
uiterste wilsbescllikking, en die wil een
vraag zijnde waarover in elk bijzonder
geval in feite wordt geoordeeld, het den
recllter over den groncl behoort, wanneer
er twijfel best a at over den zin die cle erflntei· aan de door hem gebruikte uitdrukkingen lleeft gegeven, of wanneer hij voor
achtereenvolgende
onvereenigbare
beschikkingen staat, te onderzoeken en op
binclende wijze te beslissen welk het werkelijk inzicht van den opsteller er van is
geweest, op voorwaarcle clat zijn interpretatie niet iu strijcl · weze met de bewoorclingen ,van die lJescllikkingen;
Overwegende clat het hof van beroep,
- nitgenoocligcl zijn oordeel te geveu over
cle vraag welke de draagwijdte was van
de nan zijn onclerzoek onclerworpen uiterste wilsbeschikkingen, en over cle vraag
welke de logisclle beteekenis was die er
aan diencle gegeven om zicll te geclragen
naar clen wil van hun opsteller, - steunende op cle beschouwingen waarvan het
hoofdbestancldeel hiervoren is weergegeven, op bindencle wijze heeft kunnen beslissen, en clit zoncler in tegeuspraak te
zijn met de bewoorclingen van clie beschikkingen, clat de de c·ztjtts, in elke gebeurlijklleicl, cle aan de verweerster vermaakte
legaten heeft willen behouden, en, bijgevolg, cle op 30 November 1936 aan de aanleggers gedane schenkingen niet van inbreng heeft willen vrijstellen; clat clus
geen enkele van de in llet miclclel aangeclnide wetsbepalingen gescllonclen wercl ;
Om clie redenen, het Hof verwerpt cle
voorziening; veroorcleelt aanleggers tot cle
kosten en tot een vergoecling van 150 fr.
jegens cle verweerster.

-23325 October 1945. - 1• kamer. - Voor. zittm·, H. Soenens, voorzitter. - Versla.Queve1·, H. Lambinet. ;___ · Gdijkhtidende
concllts·ie, H. Oolard, advocaat generaal.
- Pleite1·s,. HH. Delacroix en Hermans.

1"

KAMER. -

25 October 1945,

HUUROVEREENKOMST. - HursHUUR.
- LANGDURIGE REWONING. - NIET DIENEND
TOT BEWIJS VAN HET BES'l)IAN VAN EEN HUURO'iEREENKOMST.
Het mctterieel feit V(Ln de bewonin,q, van
weUcen dtttw oolc, is op z·ichzelf niet
dienend tot bew·ijs van het bestaan van
een hmwovereenlcomst zoo het niet erJcen(l of wetteUjlc bewezen is dat die be7
woninu voo1·tvloeit ttit een hmwcont·ract.
lNj ontstentenis van akkoord v.an de
pa·rUjen om aan den hmwcle1· het tijaelij lc uenot vnn het om·oe1·end go eel te ·
gen een bepnnlclen of tegen een conventioneel betJna.Zbaren prijs toe te kennen,
bestant e1· geen hnnrove·reenlcomst en
lean. cleze 4erhalve geen beg·in vnn n-itvoering lc'l'ijgen. (Burg. Wetb., art. 1715

en 1716.)
(WASSON, T. VAN SINT.JAN.)
ARREST,
Gelet op het bestreden vonnis op 26 Juni
1943 gewezen door de Rechtbank van eersten aanleg te Brussel, uitspraak doencle
in graacl van hooger beroep ;
Over het eenig midclel, schencling van
artikelen 1101, 1102, 1104, 1108, 1315, 1341,
1347, 1709, 1715, 1716, 1319 tot 1322, 1350,
4°, 1354, 1355, 1356 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 der Gronclwet : 1° doordat
het bestreclen vonnis beslist clat het feit
dat de verweercler het litigieus onroerencl
goecl gedurende meer dan een jaar bewoond heeft seclert het begin der onderhanclelingen tusschen hem en den aanlegger met· het oog op het sluiten van een
huurovereenkomst, moest beschouwd worden als de uitvoering van een huurovereenkomst, en, bijgevolg, beslist heeft dat
de verweerder het .onroerencl go eel als
huurder bewoonde; 2° doordat het beslist
dat partijen slechts in oneenigheid waren
no pens clen huurprijs; 3° doorclat het een
cleskuncligen onderzoek beveelt ten eincle
de huurwuarcle te bepalen van gezegcl onroerend goed onder voorwendsel dat purtijen in bijkomende orde tot een schatting door cleskundige besloten; clan wanneer : a) uit de feiten zelf door de vonnissen vustgesteld blijkt dat er slechts
onclerhandelingen tusschen partijen hebben plants gehacl en clat cleze :dell op geen
enkel oogenblik ukkoorcl gestelcl hebben
over den huurprijs, hoofdbestanddeel zonder hetwelk er geen huurovereenkomst

kan bestaun; b) zoo er geen overeenkomst
bestaan heeft, !let onmogelijk is dat de bewoning door den zoogezegden huurder een
uitvoering heeft uitgemaakt van dergelijke huurovereenkomst; c) ingevul er betwisting ontstaat op de vraag of de bewoning van een onroerend goecl een bewoning ten titel van huurovereenkomst is,
het bewijs van het rechtskunclig karakter
van de bewoning slechts door geschrift
kan bewezen worclen, zooals trouwens cle
huurovereenkomst zelf; cl) in strijcl met
de bevestiging van het bestreclen vonnis,
clat aldus de bewijskracht van de conclusies •van den aanlegger miskent, aanlegger geenszins akkoord ging om, zelfs op
subsicliaire wijze, den huurprijs cloor clen
· cleskumlige te doen schatten; e) er slechts
aanleicling bestaat tot toepassing van artikel1716 van het Burgerlijk Wetboek wanneer partijen bekennen clat een prijs wercl
bepaalcl doch over den prijs niet ak!word gaan; welnu, in onderhavig geval,
blijkt uit de vaststellingen zelf van het
vounis .dat partijen het ndoit over een
prijs eens geweest zijn; f) cle redenen,
door het bestreden vonnis aangevoercl, en
cleze van den vreclerechter; welke het overneemt, niet volstaan om het beschikkencl
gecleelte te rechtvaarcligen en de conclusies van den aanlegger niet beantwoorclen;
dat ze onclerling strijclig zijn, vermits ze
eenerzijcls bekennen dat partijen op geen
enkel oogenblik over een huurprijs zijn
overeengekomen (bij gebrek waaraan geen
huurovereenkomst kan bestaan), en anderzijds, aannem.en dat er uitvoering van
de huurovereenkomst heeft bestaan :
Overwegencle dat uit de stnkken, regelmatig ter beoordeeling aan het Hof overgelegcl, blijkt dat aanlegg·er eig·enaar is
van een onroerencl goecl clat te Sillt-Lam, brechts-'IVolnwe gelegen is en bewooncl is
· door den verweercler die beweert huurder
er van te zijn krachtens een IJtOnclelinge
hnurovereenkomst welke in 1!l41 met aanlegger wercl gesloten, wat cleze laatste outkent; clat aanlegger, op 19 Maart 1943, den
verweerder clagvaarclde ten einde : 1 o te
' hooren zeggen dat deze het litigiens onroerencl goecl bewoont zonder titel noch
recht; 2° zich te hooren veroorcleelen om
het te verlaten op straf er te worden uitgezet; 3° zich daarenboven te hooren veroordeelen om aan aanlegger een som van
1.000 frank per maancl te betalen ten titel
van vergoeding van bewoning;
Overwegencle dat, daar het bestaan van
het voorgewend contract betwist is, de
verweerder den last draagt, zich naar de
door de wet voorgeschreven regelen gedragencle, het bewijs te leveren van de
lnmrovereenkomst welke hij inroept ; ·
Overwegende dat het materieel feit van
de bewoning, van welken cluur cleze ook
weze, op zichzelf niet clienencl is zoo het
niet erkend of wettelijk bewezen is dat
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die bewoning uit een huurcontract voortvloeit;
Overwegende dat <lit contract, om gesloten te worden, vereischt flat partijen
zich alrkoord stellen en over het tijdelijk genot van de verlmunle zaak clat de
verhuurder aan den huurder toekent en
oyer de correlatieve verplichting in hoofde
van den huurder voor clat genot een prijs
te bepalen die bepaald is of krachtens
overeenkomst kan bepaald worden; dat,
bij gebrek aan akkoord over het eene of
het andere van cUe punten, het huurcontract niet bestaat, hetgeen de mogelijkheid
uitsluit de uitvoering er van aan te vangen en dus artikel1716 van het Burgerlijk
W etboek zonder toepassing maakt ;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het vonnis , waartegen hooger
beroep, en van de bestreden beslissing, die
er naar verwijst, de aanlegger op 19 Sep-·
tember 1941, aan verweerder gevraagd
heeft « hem voorstellen te doen aangaande
de verhuring van het onroerend goed ll,
dat tot dan kosteloos bewooncl was, en, op
14 October 1941. door tusschenkomst van
zijn lasthebber; aan verweerder aangezegcl heeft dat hij vanaf 1 November daaropvolgend, « een huurprijs te betalen had
voor het onroerend goed dat hij bewoont.,
boven de betaling van cle belastingen ll ;
dat verweercler op 24 September 1941 antwoorclde << dat hij wel een geringen huurprijs wilde betalen, dat het echter aanlegger was die het bedrag er van moest aanduiden, met inachtneming van den vervallen toestand van het goed )), daarna,
op 18 October 1941, « een lnmrprijs aanbood van 500 frank per maand, of
van 400 frank per nmand met daarbij de
grondbelastingen, met dien verstande dat
zekere dringende werken aan het onroerencl goed zouclen uitgevoerd worden ll ;
dat aanlegger <<dat aanbod zonder antwoord liet, en plotseling, op 26 December 1942, de ontruiming van verweerder
eischte, bewerende dat cleze het goed zonder titel noch recht bewooncle ll ;
Overwegende· clat, zoo nit deze vaststellingen blijkt dat aanlegger, onder voorwaarden waarover nog moest onderhandeld worden, er in toestemde zijn onroe. rend goed aan verweerder in huur te geven, daaruit geenszins blijkt dat hij cle
eene ·of de andere van de door dezen laatste gedane voorstellen zou aangenomen
hebben; dat bij gebrek aan bewijs van
cleze aanneming, die door aanlegger betwist wordt, het huurcontract niet kan
beschouwd worden als gesloten en vatbaar
voor uitvoering; dat de rechter dus, ten
onrechte en in strijd met zijn eigen vaststellingen, verklaart « dat er slechts be···
twisting b~staat. over den huurprijs ll en
dat «de mtvoermg van een huurovereenkomst gedurende meer dan een jaar vaststaat ll;

Overwegencle, weliswaar, clat cle rechter over den groncl daaraan toevoegt
dat de uitvoering van het lmurcontract
cc volgens de in de debatten verkregen •~le
menten ll vaststaat, en « dat nit de elementen der zaak blijkt dat partijen zich, in
September en October 1941 er over akkoorcl stelclen clat de verweerder het goed
als huurder zon bewonen ll, cloch clat clergelijke bevestiging, ontbloot van aile verdere bepaling betreffencle den aard dezer
bewijsmicldelen, het Hof niet toelaat na
te gaan of gezeglle bewijsmicldelen beantwoorclen aan de vereischten van artikel 1715 van het Burgerlijk Wetboek,
clilt toepasselijk is op het geval waar, zooals in de zaak, het bestaan van de huurovereenlmmst zelf ontkend worclt :
Overwegencle dat 'het in schencling is
van de bewijskracht van de conclusies van
aanlegger clat cle rechter over den grond
veril:laart dat deze laatste, in bijkomemle
orcle, tot een clesknnclig onclerzoek besloten
heeft ten einde het beclrag van den huurprijs te bepalen, verklaring waaruit zon
kunnen afgeleid worden clat aanlegger,
cloor cleze stilzwijgende gerechtelijke bekentenis, het bestaan van de liuurovereenkomst heeft erkend; dat, inderdaad, nit
clie conclusies duidelijk blijkt dat het door
aanlegger ingediend verzoek tot cleskundig OJJ.clerzoek strekt tot het bepalen, niet
van het bedrag van den lmnrprijs, doch
van de vergoecling waarop hij, wegens een
onreclltmatig geachte bewoning, beweercle
recllt te hebben;
Waaruit volgt dat de bestreclen beslissing, door te beschikken zooals zij het
deed, de in het middel aangednicle wetsbepalingen lleeft geschonden;
Om cUe reclenen, het Hof verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op cle
registers cler Rechtbank van eersten aanleg te Brussel en dat me1ding er van zal
gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; veroorcleelt den aanlegger tot de kosten ; verwijst de zaak
naar cle Rechtbank van eersten aanleg te
Nijvel, zetelende in graacl van llooger
beroep.
25 October 1945. ~ 1e kamer. - V001'zitte'l', H. Soenens, voorzitter. - Ve'l'slag,(lever, H. Fauqnel. - Gelijlcl1f!idende concMt.sie, H. Colard, aclvocaat generaal.
Plei.te'l', H. Hermans.
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HUUROVEJREFJNKOMST. - HUISHUUR.
- HUURPRIJS OVERSCHRIJDT NIET 2.500 ~'R.
PER JAAR. - VONNIS GEWEZEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 12 VAN RET BESLUIT \'AN
--20 SEPTEMBER 1940. - VONNIS BLIJFT IN
LAATSTEN AANLEG NIETTEGENSTAANDE ARTIKE-
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Bij toep(tssing V(tn artilcel L?J van het besl·wit van den sec·ret(tris-genental van
het Jl1·inisterie vn1i j1t-stitie van 20 Septembe-r 1.940 houdemle uitzoncleringsbeZJnl:ingen vn1L tijdel-ijken ct(trd in zalce
h·unrovereenkomsten, nan1· lu:id wawrvwn de VI'C(lc-rechter 1titsz!'rnnlc doet in
lantsten et(tnleg indien het jaarUj ksch
bedr((,g ·vnn den hwnrzwi.js 2.500 j1·anlc
niet 01Jersclwijdt, is niet vatban·r voo1·
hooge·r lie·roez! het vonnis, gewezen v661·
de ·inwerlcin.Qtreding vnn n·rt-ilcel 1 van
het liesl1t-it .van 15 JuU 191,3, hetwelk het
voormelrl (t?"t·ilcel wij.z·igt en lietJa(tlt dat
de besl-issin[J in ee1·sten annleg werd gewezen. Het hoo[Je1' beroep tegen dergel-i;ik vonm:s is niet ontvnnlcelijlc geW01'(len lcrnchtens ct1"t-ilcel 11 vnn het
laatstvel"meld besl1tit.
(ECH'l'GENOOTEN BRIS~fE-VAN COTTEM,
T. ECHTGENOOTEN llllANDT-NEVEU.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 30 Augustus 1943 gewezen door de Rechtbank
van eersten aanleg te Bergen, zetelende in
graad van hooger beroep ;
Over het eenig midclel tot verbreking,
schencling van artikel.12, tweede alinea,
van het besluit dd. 20 September 1940 houdende uitzonderingsbepalingen van tijdelijken aard inzake lmurovereenkomsten,
zooals dit artikel is opgestelcl krachtens
artikel 1 van het besluit del. 15 .Tuli 1943,
tot toelichting en wijziging van de besluiten van 20 September 1940 en 18 November 1942, houclencle uitzoncleringsbepalin- ·
gen van tijdelijken aarcl inzake huurovereenkomsten ; schencling van artikel 10
en 11 van hetzelfde besluit cld. 15 Juli
1943; schencling van artikel 2 van het Rurgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
vonnis het hooger beroep niet ontvankelijk verklaard heeft, dan wanneer artikel 11 van het besluit del. 15 Juli 1943 uitdrukkelijk verklaart dat artikel 1 van gezegd beslnit - dus het nieuw artikel 12
van het besluit dd. 20 September 1940 van toepassing is op de reeds ingeleicle en
nog hangencle zaken, wat klaarblijkelijk
het geval is met de zaak waarover de
rechtbank moest uitspraak doen, en dan
wanneer de derde alinea van het nieuw
artikel 12 van het besluit del. 20 September 1940 beschikt dat de zaken, zooalE;
deze clie v66r de Rechtbank te Bergen
aanhangig was gemaakt, wat het bestreden vonnis erkent, slechts in eersten aanleg k.unnen gewezen worde~; doordat het
bestreden vonnis aldus- uitspraak doet,
onder voorwendsel dat de verzoekers het
verhaal hadden moeten nemen dat hun geboden was door artikel 10 van het besluit

van 15 Juli 1943, dan wanneer clit artikel
slechts van toepassing is op die zaken aileen die niet meer voor beroep vatbaar
zijn v66r den rechter die van den grond
der zaak kennis moet nemen :
Overwegencle clat, daar het jaarlijksch
bedrag· van den huurprijs 2.500 frank niet
overschreecl, het Vreclegerecht van het
lmnton Soignies, overeenkomstig alinea 2
van llet vroeger artikel 12 van het besluit
del. 20 September 1!l40, op 17 April1943, ii1
laatsten aanleg het vonnis heeft gewezen
waarbij de opzegging, op 24 November
1942 door cle verweerders aan annlegg0rs
gegeven bekraclltigd wenl, en waarbij,
bijgevolg, de uitzetting van deze laatsten
bevolen werd nit het onroerend goed << la
carriere de 1' A1liance ll genoemcl, gelegen
te Ecaussinnes-Lalaing;
Overwegende dat aanleggers, niettemin,
op 14 Mei 1943 tegen clit vonnis hooger
beroep hebben ingesteld;
Overwegencle, weliswaar, dat artikel 1
van het beslnit cld. 15 .Juli 1943 alinea 2
van het besluit dd. 20 September 1940,
hiervoren aangecluid, vervangt door een
nieuwe bepaling - artikel 12, alinea 3 luidens welke de krachtens clit laatste besluit ingestelcle eischen, v66r den vrederechter, slechts het· voorwerp kunnen zijn
van in eersten aanleg gevelcle beslissingen,
en clat artikel 11 van het besluit dd.
15 Juli 1943, hiervoren aangehaalcl, zegt
dat de bepaling van artikel 1 van datzelfde besluit zal toegepast worden bij de
·berechting van de zaken die reeds werden
ingeleid en thans aanhangig · zijn;
Doell overwegende dat, naar den zin
van het besluit del. 15 .Tuli 1943, buiten
het toepassingsveld van zijn artikel 11
blijven, en, bijgevolg, aan (le terugwerkende kracht van zijn artikel 1 ontsnappen, de. zaken die, zooals in onderhavig
geval, reeds het voorwerp zijn geweest
van een beslissing over den grond, beslissing die, v66r het inwerkingtreden van
het hiervoren vermeld besluit van 15 Juli
1943 in laatsten aanleg werd gewezen;
clat,. inderdaad, in dergelijke zaken, artikel 10 van datzelfcle besluit aan den tot
ontruiming veroordeelden huurcler slecllts
het recht voorbehoudt verzet te doen v66r
den voorzitter van de rechtbank van eersten aanleg, zetelende in kortgeding; dat,
behondens de uitoefening van dat recht
van verzet vanwege aanleggers te ondergaan, verweerders de beslissing kunnen
inroepen clie te hunnen voordeele in
laatsten aanleg werd gewezen niet enkel
v66r het op 14 Mei 1943 ingesteld beroep,
doch ook nog v66r het inwerkingtreden
zelf van het besluit del. 15 Juli 1943;
Overwegende dat de beperking·, in artikel 10 i.n. fine van dat besluit vermeld,
slechts toepasselijk is op de beslissing
die, ten tijde zelf waarop ze tusschenkwam, vatbaar was voor beroep v66r den
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II. Wat de voorziening betreft tegen de.
recllter die over den 'grond cler zaak uit
op cle burgerlijke vordering gewezen bespraak te doen llacl ;
Waaruit volgt dat llet bestreden vonnis, - slissing :
door llet llooger beroep niet ontvankelijk
A.. .Jegens Frans J onckheer
te verklaren, geen der in het midclel aanOverwegencle dat aanlegger geen enkel
gecluide teksten geschonden lleeft, docll miclclel inroept; clat bet Hof er van ambtser, integencleel, een juiste toepassing van wege geen opwerpt;
!weft gemaakt ;
B. Jegens Paul Lisein en cle Naamlooze
Om die redenen, llet Hof verwerpt de vennootscllap « Cllantiers navals Jabon et
voorziening; veroordeelt aanleggers tot de freres Jl :
kosten, alsook tot een enkele vergoeding
Over bet eenig miclclel, scbencling van
van 150 frank jegens verweerders.
artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burger6
25 October 1945. - 1 kamer. - Voo1·- lijl;: Wetboek; van artikelen 1, 2, 7, 42
zUte·r, H. Soenens, voorzitter. - Verslagen 123ter, 123qu:inq7t·ies van llet Strafwetuever, H. Connart. - Gelijkl·wiclencle conboek, van artikelen 1, 3, 4, 5 van de wet
clns·ie, H. Colard, advocaat generaal.
del. 17 April 1878 den voorafgaanclen titel
Pleite·rs, HH. Hermans en Co~lette.
.bevattencle van bet Wetboek van strafvordering, van artikel 97 cler GronclwE't :
cloorclat llet bestreclen arrest, alhoewel !1et
vaststelt clat bet door clen Staat, burger2 6 KAMER. - 29 October 1945.
lijke partij, geleel en nacleel kan geschat
worclen op cle som van 6.000.000 frank, den
MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 'rEGEN DE UI'l'WIDNDIGE VEJLIGHEJD beklaagcle en den burgerlijk verantwoordelijke tot de betaling van die som ,
VAN DEN STAAT.- TOEKENNING AAN DE
slecbts veroordeelt « met daarin begrepen
SOHATKIST VAN DE VERGELDING ONTVANGEN
1.454.999 frank die aan den Staat reeds
DOOR DEN SOHULDIGE. VERBEURDVERKLAwerclen toegekencl ll ten titel van de bij
RING DIE UITSLUITEND HET KARAKTlCR VAN
artikel 123te1· van het Strafwetboek voorEEN STRAF HEEFT. lN MINDERING BRENGEN
ziene verbeurclverklaring, clan wanneer de
TOT BELOOP VAN HAAR BEDRAG VAN DE SCHAincasseering door den Staat, van llet beDELOOSSTELLING TOEGEKEND AAN DEN STAAT,
drag der gelclstraf, - en de verbeurclverllURGERLIJKE PARTIJ. 0NWET'l'ELIJKHEID.
klaring is een gelclstraf, - uitgesproken
Het toelcennen nwn fle Schntldst vnn de
in den loop van de door het openbaal; mi·ui:wgeld·ing, ontvnngen cloo·r clen sclmlcUge
nisterie uitgevoercle strafvorclering, geen
nnn misclnclen tegen cle nU-wencUge veisclmdeloosstelling van het geleden naligheicl vwn fle·n Stnnt, mnnlct een stTnf
deel lmn uitmaken, sclladeloosstelling tlie
·uU wnnrvwn cle toepnsshtg 7dtslwitencl
slechts kan uitgesproken worden op de
nfhwngt vwn de p·ubl-ielce vonle1·ing en
burgerl~jke vorclering uitgeoefencl door
cUe rnoet wonlen witgespmlcen ten bate
clen bij het misclrijf benadeelclen persoon ;
van flen Stcwt, openbnn.J mncht.
en clan wanneer de toekenning, ten titel
Inclien de Stunt z·ich bwrge'/'lijlce pcwtij
van scllaclevergoeding van eene som, kleiheett [!estelcl, met{! cle sam clie hem worclt
ner clan het vastgesteld nadeel, de schadetoegekencl ten titel vnn herstelUng vnn
loosstelling van dat nacleel niet kan uitcle schncle, toe.oebnwht door clie rnisck'ijmaken :
ven nwn z·ijn tJriva.te belangen, n·iet wo·rOverwegende clat het toekennen aan de
den ·vermhulenl met het becl·rnu vwn de
Schatkist, kraclltens artikel 123ter van
ve1·gelcUng toe{felcencl ann cle Schathet Strafwetboek, van de vergelding cler
lcist (1). (Strafwetb., art. 123ter.)
bedrijvigheid van den schttlclige, eene
straf uitmaakt waaFvan de toepassing uit(BELGISOHE STAAT, T. OPENBAAR MINISTEHIE,
sluitencl van de publieke vordering afLISE!N EN OONSOORTEN.)
llangt, en clie moet uitgesproken worden
zelfs bij ontstentenis van alle burgerlijke
AHREST.
partijstelling; _clat, integendeel, de burgerGelet op llet b!i)Streden arrest op 13 Juli lijke vordering tot schacleloosstelling we-HJ45 gewezen door llet Militair Gereclltshof gens het door het misclrijf veroorzaakt
zetelencle te Luik ;
nadeel, op de schade steunt, aan private
I. W at de voorziening betreft- tegen de
belangen toegebracht, en slechts aan den
op de publieke vordering gewezen beslis- benacleelde behoort;
sing :
Overwegende clat clie twee vorderingen
Overwegende dat aanlegger, burgerlijke aldus in wezen verschillen wat betreft hun
partij, daar hij de publieke vordering niet groncl, llun doel en hun uitwerksels; dat ze
uitoefent, zonder hoedanigheid is om zich tegelijkertijcl kunnen uitgeoefencl worden,
tegen die beslissing te voorzien;
doch zich niet vermengen;
--------··
Overwegencle dat, inclien de bij arti(1) Zie verbr., 5 Mei 1945, supra, blz. 144
kel 123te'l' van het Strafwetboek voorziene
(Bull. en PASIC., 1945, I, 156).
verbeurclverklaring wordt uitgesproken
~~~~~-
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ten bate van den Staat, dan is het omdat
deze de openbare macht uitoefent;
Overwegende dat die verkrijging het
recht van den Staat onaangetast laat, om
daarenboven, in hoedanigheid van burgerlijke partij, de volkomen schadelo_osstelling te vervolgen van de schade · che mogelijks aan zijn private belangen werd
toegebracht;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat clit nadeel, in de zaak,
6 millioen frank bedraagt ;
Dat het nochtans den beklaagde Lisein
en de burgerlijk verantwoordelijke partij
slechts veroordeelt om die som aan den
Staat, burgerlijke partij, te betalen, met
« daarin begrepen ll 't is te zeggen, oncler
aftrek van << 1.454.399 frank aan den Staat
reeds toegekend ll ten titel van de bij artikcl 123ter van het Strafwetboek voorziene
verbeurdverklaring; ·
Dat het arrest, door aldus uit te spreken, dP in bet middel aangeduidc, wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch slechts in zoover
hPt uitspraak doet over de burgerlijke
vordering gericht tegen den verweerder
Liseil1 en de naamlooze vennootschap
<< Ohantiers navals Jabon et frerps n; verwerpt de voorziening voor 't overige ; veroordeelt aanlegger tot de kosten die betrekking hebben op het verhaal gericht
tegen bet openbaar ministerie en tegen verweerder Jonckheer, en tot een vergoeding
van 150 frank jegens dezen laatste; veroordeelt verweerder Lisein en de burgerlijk verantwoordelijke partij tot de overige kosten: beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van llet 1\filitair Gerechtshof te Luik, en
dat melding er van zal gemaakt worden op
den kant van het gedeeltelijk vernietigd
arrest; verwijst de zaak aldus omschreven
naar het militair gerechtslwf anders samengesteltl.
29 October 1945. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslarwever, H. Wouters.
Gel•i.i lolwidencle concl~i-s·ie, H. Oolard,
advocaat generaal.
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FHANSCHE TAAL - NEDERLANDSOHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - VooRZIENING IN EEN ANDERE TAAL DAN DEZE VAN DE
BESTREDEN BESLISSING. NIETIGHEID. TWEEDE VOORZIENING INGESTELD, VOOR RET
VERSTRI-JKEN VAN DEN TERMIJN, IN DE TAAL
VAN DE BESTREDEN llESLISSING. 0NTVANKELI-JK ..

lB n·ietig cle akte vwn vom·z-iening, opgestelcl 'in de F'nmsche tctal, tei·wijl de be-

streclen beslissing in de Nederlanclsche
tctal is r1esteld. Is regelmatig en ontvankelijlc de in de Nederlandsche taal gestelde voo1·zien·ing, ingesteld v66r het
verst-rijlcen van den termijn, in ve1·vnnging van de eente (1).
(DALLY.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel op 27 Juli 1945
gewezen;
Overwegende -dat de eerste akte van
voorziening, opgesteld op 2 Augustus 1945
in de Fransche taal, wijl het bestreden
arrest in de N ederlandsche taal gesteld is,
nietig is (art. 27 en 40 van de wet van
15 J uni 1935) ;
Overwegencle dat de tweede akte van
voorziening, ingesteld op 3 Augustus 1945,
in de Nederlandsche taal gesteld is; dat
deze tweede voorziening blijkbaar ingesteld werd omdat aanlegger de eerste als
nietig beschouwcle; dat deze tweede voorziening regelmatig is eu client ontvangen
te worden;
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en (]at de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt cle
voorziefiing; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
29 October 1945. - 2e kamer. - Vom·z-itteT, H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
voorzitter .. - T'eTslaggevi31", H. Fontaine.
-· Gelijlcl~ticlencle concl1tsie, H. Oolarcl,
aclvocaat generaal.
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REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRA~'ZAKEN. BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK.
VONNIS VAN. ONBEYOEGDHEID DOOR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK OM REDEN DAT DE
VERDACHTE MINDER DAN ZESTIEN J AAR OUD
WAS OP DEN DATUM VAN RET WANBEDRIJF. REGELING VAN RECHTSGEBIED. VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. VERWIJZING
NAAR DEN KINDERRECHTER.

Wanneer, na een beschilclcing tot venvijzing van de 1·acullcctme·r, cle co1·1·ectioneele 1·echtbanlc zich onbevoegd ver(1) Zie de voetnota L. C. ottdet;aan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1945, I, 259. Zie de wet
van 8 Maart 1948 betreffende de rechtspleging
v66r het Hof van verbreking en tot aanvullin,g
van artikel 40 van de wet van 15 J uni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken,
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lclaa1·t omclat cle verclachte clen vollen
leeftijcl vcm zest·ien jaar niet hacl bere·ikt op clen clatttm van het tvanbeclTijf,
regelt het H of van ve1·b-relcino het
·rechtsgebiecl; het ve1·n·ietigt cle besch·ilck·ing en venvijst clen venlachte naaT
den kincleTTechte1· vcm clezelfcle ·rechtlinnk, !letvellce in 1Joo-rk,omencl gevnl znl
worclen ve·rvn-ngen ove-reenlwmstig nrtikel .l1 ·vwn de ·wet vwn 16 Mei 1912 (1).

(PHOCUREUR GENERAAL TE GENT, T. STEENBEKE.)
ARUEST.

Gelet op bet verzoekscbrift tot regding van recbtsgebied uitgaande van den
H. procureur generaal bij het IIof van
beroep te Gent;
Overwegende dat Kamiel Steenbeke, geboren te Aalter op 7 Augustus 1926 en er
wonende Nieuwendamstraat, 21, bij beschikking van de Raadkamer van cle Recbtbank van eershin aanleg te Brugge del.
9 E'ebruari 1945, verwezen werd naar de
correctioneele Recbtbank te Brugge onder
beticbting van, te Aalter, tusschen-14 December 1941 en 6 April 1943, door middel
van geweld of erge bedreigingen, de misdaad van verkracbting te bebben gepleegd
op Georgette De Smet, geboren op 7 April
1927, kind boven clen leeftijd van veertien
jaar en beneden clien van zestien jaar;
Overwegende dat de correctioneele
Recbtbank te Brugge, bij vonnis van
21 Februari 1945, zich bevoegd verklaarde
en beticbte veroordeelde tot een gevangzitting van twee jaar en tot de gerecbtskosten, met bevel van onmiddellijke
aanbouding;
.
Dat beticbte en de procureur des konings beroep aanteekenclen tegen bet ge, velde vonnis ;
Dat het IIof van beroep te Gent, bij arrest van_19 Mei 1945, verklaarde dat de
eerste rechter onbevoegd was om kennis
te nemen van de strafvordering tegen Kamiel Steenbeke ingesteld ;
Overwegende dat de beschikking van de
Raaclkamer van de Rechtbank van eersten
aanleg te Brugge en het arrest van het
Hof van beroep te Gent hierboven aangehaald, beide in kracht van gewijsde zijn
gegaan en dat, nit hun tegenstrijdigheid,
een negatief geschil van rechtsgebied ontstaat dat den gang van het gerecht belellllllert ;
Overwegende da,t het arrest zich steu:nt
op de omstancligheid dat het niet bewezen
is dat het eenige feit, dat den betichte ten
laste wordt gelegd, :tiiet gepleegd werd
v66r 7 Augustus 1942, datum waarop hij
clen vollen leeftijd van zestien jaar heeft
verkregen;
(1) Sic verbr., 13 Mei 1941 (A1'1'. T'e.·br., 1941,
blz. 120; .Bull. en PAsrc., 1941, I, 184).

Dat, dienvolgens, betichte die den zestienjarigen ouderdom niet schijnt bereikt
te hebben wanneer hij het feit pleegde,
bij toepassing van artikelen 16 en 64 van
de wet van. 15 Mei 1912, v66r den kinderrechter diende gebracht;
Om die redenen, het IIof, het rechtsgebied regelende, doet hierboven aangehaalde beschikking van de Raadkamer van
de Rechtbank van eersten aanleg te Brugge
te niet; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van de Recbtbank van eersten aanleg te
Brugge en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar
den Kinclerrecllter bij de Rechtbank van
eersten: aanleg te Brugge, dewelke, indien
hij de hierboven te niet gedane beschikc
king heeft gewezen, zal vervangen worden
overeenkomstig artikel 11 van de wet van
15 Mei 1912, gewijzigd bij artikel 4 van de
wet van 2 Juli 1930.
29 October ·1945. - 2e kamer. - Vo01·zittm·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Leperre.Gelijlclu.iclencle conclusie, H. Colard, advocaat generaal.
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29 October 1945.

1° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
DADEN VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING. STUITEND KARAKTER JEGENS PERSONEN DIE
NIET BETROKKEN ZIJN IN DE BEDOELDE DADEN.
- VOORWAARDEN.
2° VERKNOCHTHEID. - STRAFZAKEN. 'FEITELI.TKF, OMSTANDIGHEID WAARVAN DE
VASTSTELLING BEHOORT AAJ\' DEN RECHTER
OVER DEN GROND.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ONDERSCHEIDEN WANBEDRI,JVEN EN VERSCHILLENDE
VERDACHTEN. - STUITING VAN DE VERJARING
JEGENS EEN VAN DE VERDACHTEN. - UITWERKING JEGENS DE ANDEREN; - GEEN VASTSTELLING VAN DE VERKNOCH'!'HEID DER MISDRIJVEN.
- BESLISSING NIET GEJ\IOTIVEERD.
1 o 0J)clnt clnclen vcm onclerzoelc of van vervolg·ing cle verjnring zo~ulen st~titen jegens venlachten welke e1· niet pe1·svonUjlc in zijn bet'I'Olclcen, wonlt er vere·ischt clnt het gnnt over· hetzelfcle feit
of ovm' verlcnochte fe'iten (2). (Wet van

17 April 1878, art. 26.)
2° H et behro,·t clen 1·echter over clen groncl
1

te oncle1 zoe ken en vast te stellen clnt
(2) Zie verbr., 24 Dec·ember 1917 (Bull. en
PAsic., 1918, I, 166}; 5 Februari 1940 (A1·r.
T'e1·b1·., 19W, blz. 13; Bull. en PAsrc., 1940, I,
32, en de notas); 15 April 1942 (Arr. T'm·b·r.,
1942, blz. 42; Bull. en PASIC., 1942, I; 88).

r-.:-.-

-239twee of rneer n~isd1·ijve11 ·verlcnoeht
zijn (1). (Wetb. Strafvord., art. 227.)
3° Is niet wetteUjlc gemoi'iveenl het a;r1·est dat, zonder vctst te stellen dat de
be·iae m·i8clr-i.j-ven ve1·1cnoeht zijn, verlclaart dat de ve1·jaring jegens een van
de ve1·daehten is gest~t-it dom· een daad
van ondei·zoelc ot van vervolging jegens
een andeTen ve·l'(laehte ve·rvol{!cl wegens
een ande-1· wanbeclrijf (2). (Grondwet,

art. 97.)
(llOD:IEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 27 April
1945 gewezen door het Hof van beroep te

Gent;
Over het eenig middel, schending· van
artikelen 22 ,en 26 der wet van 17 April
1878, artikel 227 van bet W etboek van
strafvorclering· en artikel 97 der Grandwet, in zoover bet bof van beroep in het
bestreden arrest besliste en vaststelcle
clat de verjaring der openbare vordering
regehnatig gestuit was door bet verhnor
op 5 Augustus 1943 van den genaamcle
Borre, clan wanneer clit verhoor noch een
akte van onclerzoek noch een akte van
vervolging is die betrekking heeft op de
strafvervolging ingespannen tegen eischer
in verbreking, en clan wanneer bet bof van
beroep niet vaststelde clat clit verhoor in
verbancl staat met een misclrijf clat ~:mmen
hangencl is met clit voor hetwelk eischer
in verbreking vervolg·cl en gestraft wercl :
Overwegencle clat aanlegger rechtstreeks
v66r de Correctioneele Recbtbank te
Vet~rne geclagvaard wercl om, met andere
beldaagcl~n, slagen en verwondingen te
hebben toegebracbt aan Prosper Henclryckx; clat een clezer meclebeklaagclen,
Daniel Clarys, tegelijkertijcl werd geclagvaarcl en, daarenboven, wegens slagen en
verwondingen aan Maurice Borre;
Overwegencle clat de recbtbank, bij vonnis del. 22 December 1944, wegens de
beticpting van slagen aan Prosper Henclryckx, aanlegger heeft veroordeelcl en
zijn meclebeklaagden heeft vrijgesproken;
dat, wat de beticbting van slagen aan
:1\'):aurice Borre betreft, hetzelfde vonnis
Daniel Clarys uit clien hoofcle veroorcleelt ·
Overwegencle dat aanlegger tegen dat
vonnis hooger beroep heeft ingesteld dat
hij geen conclusies · geuomen heeft 'v66r
bet hof, clat ziju veroorcleeling bekrachtigcl heeft, na te hebben verklaard dat de
verjaring van de publieke vordering gestuit werd door het hooren, op 5 Augustus 1943, van den getuige Maurice Borre
(1) Zie verbr., 7 Februari 1944 (A?'r. Verb•·.,
1944, biz. 89; Bull. en PAsrc., 1944, I, 181 en
meer b~paald de nota 1, biz. '183, 2e kolom).
(2) Z1e nota 2, biz. 238.

door den Substituut procureur des Kouings
te Veurue;
Overwegencle ..clat uit bet onclerzoek van
de rechtsplegiug blijkt dat, buiten clit verhoor, geen claaclvan onclerzoek of van vervolging te bekwamer tijcl gestelcl werd
waarbij cle verjaring kon onclerbroken
worden;
Overwegende clat bet verboor van Maurice Borre slecbts betrekking heeft op de
slageu en verwonclingen die de getuige,
volgens zijn klacht, van Clarys gekregen
heeft; dat in bet proces-verbaal, dat daarvan wercl opgemaakt, de naam van den
aanlegger niet voorkomt, en clat bet geen
vermelcling bevat betreffende de betichting Vllll slagen aan Prosper HendrycKx,
eenige beticbting welke aanlegger werd
ten laste gelegcl ;
Overwegende clat deze daaruit afleidt
dat de eenige daad van onderzoek of van
vervolging welke, zooals uit de recbtspleging blijkt, voltrokken wercl, tegen hem
niet kan ·ingeroepen worden en clat, bijgevolg, cle publieke vorclering jegens hem
· verj aarcl is ;
·
Overwegende dat de daden van onclerzoek of van vervolging de verjaring knnnen stuiten jegens personen die er niet
in betrokken zijn, op voorwaa1'de echter
dat bet over hetzelfde feit gaat of over
feiten die de eene aan de andere verbonden zijn door banden van verknochtheicl
blijkende uit vaststellingen van den
recbter;
Overwegende dat, in de zaak, )let den
aanlegger ten laste gelegcl feit en bet feit
waarover het in bet verhoor van getuig~
Borre gaat, onderscbeiden zijn; dat de
vraag of ze verknocht zijn in den zin van
a11tikel 227 van het Wetboek van strafvorclering van feitelijke omstandigheden afhangt waarvan het onderzoek eri de vaststelling nitsluitencl aan den recbter over
den grond behoort;
Overwegende dat bet bestreden arrest
geen v:iststelling van dien aard behelst ·
Dat die ontstentenis het Hof van v~r
breking niet toelaat zijn toezicht uit te
oefenen over cle wettelijkheicl van de bes~issing ;. clat clez.e dus ~nvolcloencl gemotlveercl IS en artlkel 97 cler Gronclwet, in
bet middel aangeduid, schenclt ·
·
Om clie reclenen, het Hof ve1:breekt ltet
bestreden arrest; beveelt clat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op cle
registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melding er van zal gemaakt worcl~n _op clen kant van de vernietigde besllssmg; kosten ten laste van clen Staat·
verwijst cle zaak naar het Hof van be~
roep te Brussel.
29 October 1945. - 2e kamer. - VoorzUter, H. Fauquel, raadsheer. waurnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Fontaine.
Gelijlcltticlencle eonelusie, H. Colard,
advocaat generaal.
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1°

:MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT.- GEDRUKTE
EN VERKOCHTE OF UITGEDEELDE GESCHRIFTEN
WELKE DIENSTNEMING IN HET « W AALSCH LEGIOEN ll HEBBEN T01' GEVOLG GEHAD. AANZEl"riNG TOT· DE MISDAAD VAN HET OPNEMEN
VAN WAPENS TEGEN BELGIE.

2°

:MEDEPLICHTIGHEID. AANZETTING.
VEROORDEELING VAN DEN AANZETTER NIET
WET'l'ELI.JK AFHANKELIJK VAN UE VERVOLGING
NOCH VAN DE VEROORDEELING VAN DE MATERIEELE DADERS VAN HET l\IISDRIJF.

3°

lVIIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. UITSPRAAK VAN EEN E;NKELE
STRAF WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN.
i\1IDDEL AANGEVOERD TEN AANZIEN VAN EEN
VAN DIE l\IISDRT,TVEN.- STRAF GERECHTVAARDIGD TEN AANZIEN VAN DE ANDERE MISDRIJVEN.
- :MIDDEL NIET ONTV ANKELI.JK.

1 o Zet ·rechtstreeks aan. tot het plegen

1!Ctn

de nL·i8dacul van het opnemen · van wapens te[Jen BelgW h'if cUe, cloo1· miclclel
vwn geclrnkte en ve·rlcochte of ·uitgecleehle [Jesch·riften, wetens talrijlce Belyen overhcutlt tot cUenstneming ·in de
rangen ·vwn het << TVaalsch Legioen Jl.

(Strafwetb., art. 66 [wet van 25 Maart
1891, art. 2, gewijzigcl door art. 1 van
de wet van 28 Juli 1934] en 113.)
2" De veroo'l'(leeling van den (tctnzette·r is
n·iet wettez.ijk afhanlceUjk van (le veTvolg·ing ot vwn cle vemonleeUng van cle
nwtei'ieele d(tcle·rs van (le misclaad (1).
3° De eisch tot vm·b1·eJcing is n·iet ontvankelij k 'incl'ien een enlcele straf We1·cl nit[/eS1J1'0 l•en we gens ve1·schWende misdrijven, het (Wngevoenle mhlclel slechts
een va.n (l'£e nLi.sd'l"ijven bet·rett en de
-strnf rJerechtvaanUgd bz.i:ift ten (twnzien
vnn rle anclen3 miS(lTijven (2). (Wetb.

Strafvord., art. 411 en 414.)
(POULET, T. JlELGISCHEN STAAT EN FUSS.)
ARREST.

Gelet op cle drie voorzieningen door aan·
legger gericht tegen het arrest op 3 October 1945 gewezen door het :Militair Gerechtshof te Brussel;
I. Wat de twee voorzieningen betreft
gericht tegen de op de Pl~blieke vorclering
gewezen beslissingen :
Over het eerste miclclel, schencling van
artikelen 1 van het koninklijk besluit del.
26 Augustus 1939, 16, 33, 58, 67, Yan de
(1) Zie verbr., 19 Mei 1941 (A''''· Ve,-b,·.,
1941, biz. 123; Bull. en PASIC., 1941, I, 196, en
de nota 4).
(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
2<1 S·eptember 1945, S11!JJ1'a., biz. 208 (Bull . . en
PASIC., 1945, I, 225).

wet van 15 .Turri 1899; 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 en
12 van de besluitwet van 26 Mei 1944; 184,
185 van het Wetboek van rechtspleging
voor het lanclleger van 20 Juli 1814; 191,
194, 195, 367 van het Wetboek van strafvorclering; 7, 16, 18, 19, 21, 31, 32, 42, 44,
47, 65, 66, 113, 115, 117, 118b'iS, 123 van het
Strafwetboek ; 11, 18, 31, 32, 34, 35, 36,
37, 41, 68, alinea 1, van de wet van 15 Juni
1935; 1 en 2 van cle besluitwet van 17 December 1942; 2. van de besluitwet van
6 Mei 1944; 1, 1 o, van de besluit-wet van
25 Mei 1945; 2 van de wet van 25 Maart
1891 gewijzigcl door de wet van 28 .Tuli
1934; artikel1 van de wet van 27 .Juli 1871;
1382 van het Burgerlijk Wetboek; 1 van
de besluitwet van 25 Mei 1945 tot wijziging van artikel 115 van het Strafwetboek; 7 van cle besluitwet van 26 · l\llei
1944; 24 van de wet van 15 Juni 1935;
1 van de besluitwet van 8 April 1917;
1 van de besuitwet van 29 April 1943,
10 van cle besluitwet van 19 September
1945; 3 en 4 van cle wet van 17 April1878;
8, 9, 20, 45, 61, 115, 121bis van het Strafwetboek; 369 van het Wetboek van strafvorclering; 97 der Gronflwet, cloorclat het
bestreclen arrest, na te hebben vastgestelcl
« dat aanlegger in talrijke in cle Nouveau
J owrnnl gepubliceerde artikels den lof heeft
gesproken van de vrijwilligers van het
Waalsch Legioen, hun cleugden, hun verdiensten en hun vaclerlanclsliefde heeft bezongen, hen « cle beste onder de Belgen ll
heetencle, en over hen en hun aanvoerclers cle bescherming van God afsmee·
kencle ll, beslist heeft dat hij door clie artikels, wetens, talrijke Belgen er toe heeft
overgehaald clienst te nemen in de rangen
van het Waalsch Legioen door hun te cloen
gelooven clat zij een vaclerlandslievencle
claacl verrichtten, gezegden aanlegger ver'
oorcleelcl heeft tot cle clooclstraf om rechtstreeks tot het plegen van cle misclttacl te
hebben aangezet die llet voorwerp van de
betichting is, clan wanneer cle verheerlijking van de Belgen, vrijwilligers van het
Waalsch Legioen, niet cle bijzondere en
rechtstreeksche aanzetting uitmaakt, die
luiclens artikel 66 van het Strafwetboek,
alleen strafbaar is; clan, wanneer ook de
rechtstreeksche aanzetting slechts strafbaar is zoo zij aanleicling heeft gegeven
tot cle misdaclen of tot het wanbedrijf, en
clan wanneer geen element cler zaak bewijst clat cle verheerlijking, waarvan hierboven spraak, tot uitwerksel heeft gehacl
een enkel persoon te overhalen om in l1et
iegioen clienst te nemen; clan wanneer ook
het bestreden arrest niet aancluiclt clat er
hoofclclaclers zouclen zijn van de misdaden
waaraan aanlegger zou deelgenomen hebben:
Overwegencle clat de rechter over den
groncl zich er niet bij beperkt er op te
wijzen clat aanlegger den lof heeft gesproken van cle Belgen, vrijwilligers van het

t:_:-: ------------

W aalsch Legioen; dat hij vaststelt dat
aanlegger door gedrukte en verkochte of
uitgedeelde geschriften cc wetens, talrijke
Delgen heeft overgehaald clienst te nemen in de rangen van het Waalscb Legioen >>, en clat bet pnbliceeren van die gescbriften cc de dienstneming van talrijke
Belgen in de rangen van bet legioen tot
gevolg beeft gebacl >> ;
Overwegende dat bet bestreden arrest,
nit clie bindende vaststellingen wettelijk
beeft kunnen afleiclen dat aanlegger recbtstreeks beeft aangezet tot bet plegen van
de misdaacl van bet 01memen van wapens
. tegen Belgie ;
Overwegencle dat uit cliezelflle vaststellingen blijkt dat die misdaadmaterieel
werd nitgevoerd door talrijke Belgen clie
aan de aanzetting van beklaagde bebben
geboor gegeven ;
Dat bet arrest aldns op de meest dniclelijke wijze doet uitschijnen dat cle aanzetting bet bedoel!l nitwerksel beeft gehacl;
Dat bet dns niet clienencl is dat de materieele daders van de misdaad niet met
naam zijn aangeclnicl of onbekend gebleven zijn, claar cle veroordeeling van een
cler claders, - in deze zaak van den aanzetter -niet aflmngt van cle vervolging of
van rle veroorcleeling van cle anderen;
Overwegende dat bet middel niet kan
aangenom:en worden ;
Over het tweede miclclel, schencling van
de in het eerste mid del aangeduide artikelen, cloordat het bestreden arrest beslist
heeft dat. de aanlegger in verbreking door
het publiceeren van zoowel geteekende als
niet geteekende artikels rechtstre.eks heeft
·meclegewerkt aan de uitvoering van de
door den eersten rechter te zijnen laste
gelegcle misdaacl, te weten cc de misdaad
van het opnemen van de wapens voorzien
door artikelel'l 113 en 117 van bet Strafwetboek en achteraf gepleegd door andere
Belgen >>, en tloordat, bijgevolg, het bestreclen arrest hem nit clien hoofde veroorcleelcl beeft tot de clooclstraf, dan wanneer
clergelijk publiceeren geen c1aac1 van
recbtstreekscbe meclewerking aan de misdaad lmn zijn, en clan wanneer het arrest
niet vaststelt clat er om het even welk verbancl ook bestaan heeft tnsschen het pnbliceeren van de artikelen en de door ancleren gepleegde misclaacl, clan wanneer het
ook niet vaststelt clat er tusschen aanlegger en de andere claders nm de misdaacl
welk overleg ook zon bestaan hebben met
bet oog op het voltrekken van de misclaad,
clan wanneer de rechtstreeksche medewerking aan een misdaacl of aan een wanbeclrijf niet mag verwanl worden met de
reehtstreeksche aanzetting tot llet plegen
vmi de misclaacl of van het wanbeclrijf, en,
ook, aanlegger niet, -zooals llet arrest bet
nochtans beslist beeft, reclltstreeks kan
meclewerken aan de uitvoering van de
misdaacl en tevens rechtstreeks anderen
YERBR.,

194.5. -
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tot de uitvoering er van aanzetten, doordat er, bijgevolg, althans, tusschen de
redenen va,n het arrest een duidelijke
tegenstrijdigheid bestaat clie gelijk staat
met een gebrek aan reclenen :
Overwegende dat het micldel, voor zoover het betrekking heeft op de misdaad
van het opnemen van wa]'>ens tegen· Belgie
(art. G6 en 113 van het Strafwetboek),
in feite niet opgaat, daar het b_estreclen
;mrest niet beslist dat cle aanlegger rechtstreeks ami' de uitvoering van die misclaacl
heeft meclegewerkt, docll dat hij door zijn
geschriften rechtstreeks tot het plegen er
van heeft aangezet ;
Overwegencle clat, wat de tweede ten
laste van beklaagcle gelegcle betichting betreft (art. G6 en 115 van het Strafwetboek), het micldel van belang ontbloot is,
daar cle eenig~ den aanlegger opgelegde
straf wettelijk gerechtvaardigd is door de
eerste bewezen verklaarcle betichting;
En overwegende, voor 't overige, cla t cle
snbstantieele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en clat de uitgesproken veroorcleelingen ovei·eenkomstig cle wet zijn;
U. Wat de voorziening betreft gericbt
tegen lle op cle burgerlijke vorcleringen gewezen beslissingen ·:
·
·
Overwegencle clat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen miclclel inroept
en clat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die reclenen, het Hof verwerpt cle
voorzi.ening ; veroordeelt aanlegger tot cle
kosten.
5 November 1945. - 2e kamer. - Vool·H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Vel·slaggever, H. Wouters. - Geli.ikl·widende eonclH-s'ie, H. Ro.t4·er: _
.Janssens cle Disthoven, aclvocant generaal.
zUter,

le

KAMER, -

8 November 1945.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.BE'lLISSiNGEN WAARTEGEN VOORZIENING l\1.0GELIJK IS. BUBGERLr.JKE ZAKEN. 'ToNNIS IN HOOGSTEN AANLEG DA'l' DEFINITIEF EEN
RECHT$PUNT BESI.ECHT, VOORWERP VAN BETWISTING TUSSCHEN DE PARTI-JEN. YOORZIENING ONTYANKELI.JK.

2° VONNISSTIJN EN ARRESTFJN. -

IN-

'l'ERPRETA'l'IE. RECHTER YAN vVIEN DE J:ESI.ISSING UITGAAT IS BEI'OEGD OM ZE TE INTERPRE'l'EEREN. REGEL SLECHTS VAN rOEPASSING IN GEI'AL VAN GE3CHII. TUSSCHEN DE PARTI.JEN .TEGENS WELKE DIE BESI.ISSIIW RET
GEWI-TSDE UITMAAKT.

l o Is. een eindvonnis en lean het 1-'00'I''WC1'1J
n-i.tm.alcen van eei1. voorzien·ing ·in verbrelo"ing het vonnis, yewezen in hoogsten
aqnle,g, clat definit-ief- een 1·echtspunt be-

-
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clerden verantwoordelijken persoon, en
verweerster te dwingen om aan aanlegster
het verschil terug te betalen tusschen llet
beclrag van de vergoeclingen door den Llerclen verantwoorclelijken pers_oon (in onclerhavig geval den H. Elie Corbier) betaalc1
als herstel van het stoffelijk nadeel, en de
hiervoren aangeduide forfaitaire vergoeclingen, - vaststellende clat cle beslechting
van het gecling uitsluitencl aflling van de
(N. V. ((LA ROYALE BELGE ll, T. HERREMANS.)
interpretatie welke cliende gege'ven aan
zeker cleel van de beschikll:ing van een arARREST.
rest op 19 .Tanuari 1942 door het Hof van
Gelet op llet bestreclen vonnis op 8 Jfe- beroep te Brussel tusscben verweerster en
bruari 1943 gewezen door de Rechtbank den clerclen persoon, waarvan spr:iak, gevan eersten aanleg te Bergen zetelende in wezen, dercle waartegen zij zich burgerlijll:e partij gestelcl had, ten onrechte hegraad van lwoger beroep ;.
Over den grond van niet-ontvankelijk- slist heeft clat de vorclering niet kon aanheicl afgeleid uit het voorloopig karakter genomen worden zoolang het hiervoren
aangehaald arrest del. 19 .Tanuari 1942 op
van het bestreclen vonnis :
Overwegencle clat h.et bestreden vonnis verzoek van de meest gereecle pnrtij niet
een eindvonnis is op tusscllengescllil, door- zou geinterpreteercl g·eweest zijn door cle
dat het beslist dat de rechter bij wien de rechtsmaclit zelf clie het had gewezen, clan
zaak aanlHmgig wenl gemaakt niet be- wanneer : 1 o cle interpretatie van een gevoegcl was om een clo01' llet hof van be- rechtelijke beslissing slechts met vrucht
roep in een anderen aanleg gewezen arrest kan gevorclercl worden door die partijen
te beoordeelen, en, bijgevolg, van mnbts- alleen tusschen welke cle beslissing, waarwege \'en groncl van niet-ontvankelijkbeid van spraak, gewezen wercl, en, in alle onderstelling, slechts jegens cliezelfcle paropwerpt;
Overwegende clat de· rechter over' den tijen uitwerksel kan bebben, wat, in de
groncl, door alclus te hanclelen, zich niet er zaak, lmiclige aanlegster belet een interbij beperkt aan partijen te bevelen t,en pretatie te bekomen, vermits · zij _geen
· reclltspleging welke ze bekwaam zijn aan partij was in het arrest del. 19 .T nnuari
te vullen, in staat · van wijzen te stellen, 1942, en, anclerzijds, verweerster belet een
cloch weigert een beslissing van het ge- interpretatie te bekomen, tenzij tegen den
recht te interpreteeren, alclus een recbts- H. Elie C01·bier, beslissing die _tegen de
punt, voorwerp van betwisting tusschen huiclige aanlegster niet zou kunnen ino·eroepen worden, en 2° clan wanneer cle bepartijen, clefinitief beslechtencl;
Dat cle grond van niet-ontvankelijkheicl slechting van een gecling aflmngt van de
interpretatie die nan een beslissing van
tlus niet kan aangenomen worden;
Over het eenig middel, schending van het gerecht client gegeven, beslissing welke
· artikel 1351 van het Burgerlijk vVetboek; tusscllen partijen geen gezng van gewijscle
bijgevolg van artikelen 4, 1165, 1315, 1317 l1eeft, cle rechter, bij wien de betwisting
en 1319 van lletzelfcle wetboek, 116 van worclt aanhangig gemaakt, zelf verplicht
llet Wetboek van burgerlijke reclltsple- is den zin en de drangwijclte van cle ingeging, 19, alineas 4 en 8, van cle wetten op roepen beslissing te bepalen :
Overwegencle dat cle rechtbank wnarbij
llet herstel der schacle voortspruitencle nit
arbeiclsongevallen, samengeschakelcl door het gecling wercl aanhangig gemRakt, ten
koninklijk besluit del. 28 September 1931, onrecllte geoordeelcl hepft, clat het !mar
d~on1at de rechter over den grond, bij niet behoorde -bet arrest te interpreteeren
wwn een vorclering werd aanllangig ge- clat op 19 Januari 1942, door het Hof van
maakt, er toe strekkencle, bij toepassing beroep te Brussel, correctioneele kamer,
van den regel clie cle samenvoeging ver- in de zaak van M. Herremans tegeil den
biedt van de forfaitaire vergoetlingen aan genaamclen E1ie Corbier werd gewezen,
het slachtoffer betaalcl krachtens de sa- arrest waarin annlegster niet betrokken
mengeschakelde wetten op de vergoerling is;
Overwegencle dat de regel, volgens
van de arbeidsongevallen, en van cle vergoeclingen volgens llet gemeen recht ann welke de rechter van wien een cluistere of
het slacll toffer toegekend ten laste van den · clubbelzinnige beslissing uitguat bevoegd
is om cleze te interpreteeren, slechts wordt
toegevast in geval cle partijen, jegens
(1) Zre DE PAGE, Tr·aite elernentair·e de droit welke die beslissing het gewijscle uit6
civil belge, 2 uitgave, d. III, blz. 939.
maakt, clienaangnancle in geschi1 zijn;
Overwegencle clat cle clercle, die op het
(2) Zie FuziER-HERMAN, Repert., v• Jugements et a'N'iJt8, nr 3032; CHAUVEAU sur CARRB
bestaan van clie beslissing steunt, geen
d. I, question 6(); verbr., 13 December 192B hoeclanigheid heeft om, van den rechter die
(Bull. en PAsrc., 1929, I, 40).
ze gewezen heeft. een interpretatie te be8lecht, voorwe·rp van betwisting t~tsgchen cle parUjen (1).
2o De, ·regel, volgens we lire cle 1:echter, van
wien een clwistm·e of clubbelzinnige besUss·ing uitgaat, bevoe[Jcl ·is orn cleze te
inte·rpreteeren, ·is 8lechts van toepass·ing
in geval cle pct·rUjen, je,qens welke cl·ie
besUss·ing het {lewijscle ·u:itnuutkt, clienaan[Jcumcle ·in geschU z·ijn (2).
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-243komen die de rechtbank, waarbij het (N. V. « ZEELICH1'ER THAMES IV >5 EN CC THE
ELIOTT STEAM 1'UG COMPANY LIMITED»,
nieuwe gecling worclt aanhangig gemaakt,
T.. N. V. C< STOOM EN SLEEPVAARTDIENST· MAzou bim1en ;
RIE II)) EN DE WINTER EN N. V. ((ROTTEROverwegencle clat, vermits aanlegster alDMISCHE SOHEEPSHYPOTHEEKBANK )),
clus onmachtig is om van het hof van beroep het interpreteerencl arrest ~e bekom(m
ARREST.
waarvan door bet bestreclen vonnis de ont- vankelijkheicl 1•an haa:r vorclering afhanGelet op het bestreden arrest door het
kelijk wordt gestelcl, het bestreden vonnis, Hof van beroep te Brussel op 9 Maart
in schenc1ing van de in het micldel aange- 11140 gewezen ;
cluide wetsbepa 1ingen, in de zaak, den bij
Over den groncl van niet-ontvankelijkde voorziening gecritiseerden groncl van heid van de voorziening, door verweerclers
niet-procecleeren ·heeft opgeworpen;
opgeworpen, wat betreft de voorziening
Om cUe redenen, het Hof verbreekt het van de eerste aanlegster, vennootschap
bestreclen vonnis; beveelt clat onderhavig van Nederlandsch recht « Zeelichter Thaarrest zal overgeschreven worden op de lnes IV », op grond dat de voorziening
registers van de Hechtbank van eersten slechts den 25 Juli 1941 beteekend wercl,
nanleg te Bergen en dat melding ervan znl dan wanneer, de beteekening van het begemaakt worden op den kant van het ver- streden arrest gedaan geweest zijnde den
nietigcl vonnis; veroordeelt de verweerster 9 September 19,10, de termijn om zich in
tot de kosten; verwijst de zaak naar de verbreking te voorzien; zelfs rekening
Hechtbank van eersten aanleg te Door- houdemle met de wettelijke onderbreking,
nik, zetelende in graad van hooger be- reeds verstreken was sedert den 1 Febrnari 1941 :
·
roep.
Overwegende dat het bestreden arrest
8 November 1945. - 1e kamer. - Voor- aan eerste aanlegster op 9 September 1940
.zitter, H. Soenens, voorzitter. Ve1·beteekend werd, niet c1oor het overmaken
slnggever, H. de Oocquean des Mottes. der stukken in Nederland langs diplomaGelijl."lniden(le conclu.s·ie, H. Haoul Hayoit
tieken weg, noch door het zenden van een
de 'l'ermicourt, eerste aclvocaat generaal. afschrift bij aangeteekende zending per
- Pleiters, HH. Marcq en Struye.
post, doch enkel bij een niet aangeteekencle · postzencling ;
Overwegencle, weliswaar, clat de twee
wettelijke hierboven beschreven beteekeningen onmogelijk waren, wegens den oorle KAMER. :___ 15 November 1945.
logstoestand; dat de verweerders nochtans
niet bewijzen, noch zelfs beweren, clat
1° DEURWAAHDEHSEXPLOO'l'. - BE- zij door heirkracht in cle onmogelijkheicl
TEEKENING IN OORLOGS'riJD VAN EEN EXPLOOT waren die beteekening te doen door een in
IN HE'r RUITENLAND. NIET AANGETEEKE;o.;DE Nederland bevoegden ministerieelen offiZENDING VAN EEN KOPIJ VAN HET EXPLOOT. cier, zooals voorzien bij de schikking tusGEEN ONMOGELI.JKHEJD DE RE'I'EEKENING TE schen BelgHc\ en N eclerland getrot'fen overDOEN OP EEN DOOR DE WET VOORGESCHREI'EN eenll;omstig artikel 6, 2°, van het verclrag
WIJZE. - NIETIGHEID.
van Den Haag del. 17 Juli 1905 clat goeclge2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN kenrd werd door de wet van 20 April 1909,
ARRES'l'EN. - 'l'EGENSTRIJDIGE REDENEN. schikking van kracht geworden op 7 Maart
193!; (Stnntsblarl van 28 Februari 1938,
- BESLISSING NIET GEMOTIVEERD.
blz. 1136);
Overwegende dat de groncl van niet-ont1° De beteel."en-ing vn oorlogst-ijrl vnn een
vankelijkheicl ch1s niet kan aangenomen
e;r:ploot ·in het lmitenlnnrl floor miflclel
worden;
vnn een n·iet nnngeteelcen de postzending
Over het eerste midcleL schending van
vnn een lcop-i.j is n·iet-ig wwnneer het n·iet
artikel 97 der Gronclw<>t : eerste tak :
bewezen ·is (l(£t lwi'l'lcracht de beteelcecloorclat het bestreden arrest, in verwarcle
nimg on·mogelij lc he eft gemnnlc-t 011 ~ een
en onverstaanbare beweegreclenen, na te
nncle·re rloo·r cle wet voor{}eschreven
hebben gereleveeJ'd dat de annvaring
wijze (1).
2° Is n·iet wettel-ij lc gemot-iveenl de beslis- plaats greep t-asschen den lichter Thnmes IV eh i< den stuurboordboeg, c1icht bij
sing cl-ie gesteunrl is 011 tegenstrijrl·ige reden steven van cle gelaclen rijnkas Wilnrl ll,
rlenen (2). (Gronclwet, art. 97.)
en « clat het immers vaststaat clat de
Thnrnes IV cliep cloorgedrongen was met
zijn voorsteven in het voorste geclee~te
(1) Zie de voetnota onderaan dit arrest in van clen stuurboordboeg van den Wilarl J),
Bull. en PAsrc., 1945, I, 270; alsmed·e verbr.,
nac1ien verklaart clat cle « voorsteven van
2 November 1916 (Bull. en PAsrc., 1917, I, 5,
het aanvarencl schip, op het oogenblik der
en de nota).
botsing, naar stuurboorcl moest afwljken
(2) Vaste rechtspraak.
, om de scheur in clen bakboordboeg van

::!44den Wiln1l op die plaats en in die richting
te knnnen teweegbrengen >>, dan. wanneer
het arrest, in zijn voorgaancle overwegingen, claarentegen de averij aan den stunrboordzijboeg van den Wilful sitneert, zoodat het omnogelijk worclt cle meening van
bet hof te kennen nopens de plants waar
de 1T'Untl zon getroffen zijn, hoewel !Jet
arrest op cleze overweging zijn afieicling
stennt, dat de Tlwmes IV nit het vaarwater van haar sleepboot is geraakt, en nit
clien hoofde de verantwoordelijkheicl voor
de aanvaring oploopt ; tweecle tak : doordat het bestreden arrest, in clezelfde verwarde en overstaanbare beweegrecle1wn,
releveert dat « bij het voorbijvaren der
sleep van den Express, de Thnmes IV ook
naar denzelfden kant-bakboord zon nitgeschoteil zijn ", hoewel het vercler verklaart << clat de voorsteven van het attnvarend schip op het oogenblik der botsmg
naar stnnrboorcl moest afwijken ll, dit
alles om er aan toe te voegen << dat znlks
slechts mogelijk is bij het afwijken naar
bakboorcl van den 'l'hwmes IV nit clen lOOl)
van zijnen tower >> :
Overwegende clat cle in het miclclel nangeluwlcle tegenstrijdigheclpn in de motieven van het bestreden arrest voorkmnen,
ten eerste, cloorclat het vaststelt dat een
aanvaring heeft plaats gegrepen « tnsschen den steven van den zeelichter
Thnmes IV en den stnnrboordboeg van de
. rijnkns W'ilnrl "· en chit « de Thames IV in
het voorste gedeelte van den stnnrboorclboeg van den Vf'ilcul gedrongen was >> en tlaarna rekening hondt met << de schenr
in ilen bakboordboeg van den W'ilncl "; ten
tweede, doordat het bestreden arrest verklaart clat cle << voorsteven van het aanvarend schil) op het oogenblik der botsing
naar stnnrboorclmoest afwijken >>, en verder, dat « de schenr in den bakboorclboeg
van den W-ilnrl slechts mogelijk is bij het
nitwijken naar bakboord van den Thn·mes IV'';

.

Overwegende dat cUe teg·enstrijclige beschonwingen aan het Hof niet toelaten
zijn contrule nit te oefenen noch aan. gaande de werkelijkheicl der aan clen
Vf'ilncl toegebrachte schade, noch aangaande cle stnnrboorcl- of bakboordrichting·
naar dewelke de Thnmes IV zon nitgeweken zijn ;
Overwegende dat de tegenstrijcligheid in
die motieven van het arrest een gebrek
:aan motieven nitmaakt;
Dat het bestreclen arrest aldus artikel 97
·der Gronclwet geschonclen heeft;
Om die redenen, en zonder het tweecle
middel in acht te nemen, het Hof verbreekt het bestreclen arrest; beveelt clat
·onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Brnssel en dat melcling er van
zal gemaakt worden op clen kant van de
vernietigde beslissing; veroordeelt cle ver-

weerders tot de kosten; verwijst de zank
naar het Hof van beroep te Gent.
15 November 1945. - 1 8 lmmer. - Vourzitter, H. Soenens, voorzitter. - Versllt!Jgever, H. Wouters. - Gelijklwiclencle conclnsie, H. Roger Janssens cle Bistlloven,
advocaat generaal. - Pleiters, HR. Veldekens· en Marcq.
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KAMER. -

19 November 1945.

REGELING VAN REOHTSGEBIED. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE, NA
CON'rRAVENTIOi'IALISEERING EEN WANBEDRI.TF
VERWIJS'l' NAAH DE POLITIEHYCHTBANK. VONNIS VAN ONBEVOEGDHEJD VAN DE POLITlERECHTBANK OM RED!cN DA'l' HET MISDRl,TJo'
\'ERKNOCHT IS MET EEN VOOR DJC COBRECTIONEELE RECHTBAf\~ AANHANGIG VVA~BEDRI.TF'
EN DA'I· EEN GOEDE TIECHTSBEDEELING YERG'l'
DAT OVER AL DE FElTEN TEGELIJK ZOU ""V\TORDEI\'
UITSPRAAK GEDAAN. NEGA'l'IEF GESCHIL VAN
RECHTSGEBIJ,D. VERNIETIGH~G YA['i DE B!cSCHIKKING BEHALVE WAT AANGAAT DE CON'l'HAVENTIONALlSEERING. 'TER\VI,JZING NAATI DE
CORRICCTIONEICLE HlcCHTBANK WAARDI.T Hlc'l'
WANBEDRIJF AANHANGIG IS.

1Vwnneer, nn contntvent-iona.liseer·ing, een
besch-ilGlcing vwn ae nuulka.me·r eon wa.nbecl·J"ijf heeft ve·rwezen ·rw.n·r de pol1UC1'echtbctnk en cleze .zich onbevoe,qd verklan·rt om ·reacn ant het miMl'l'i.if verknocht ·is met cen wanberl·rijf ant aa.nhnngi!J ·is bi.i de correctioneele mchtba'll k
en cla.t een fJOecle rechtsbeaeel-in a ver{!f
dnt over nl de fe-iten teuelijlc zo·u 1oorclrm u.itstJ·r·nir.k gellnwn, ontstnnt e1· ee·n
·negnt-ief oescha vwn rechtsgebiell dnt
nwnle·icUn[J {!eeft tot ·reoeUno van rechtsrtebiea. Het Hot vemieUrtt !le bescll'i/.:7.:-in[J, 1JehaZ.ve ,wat annf!IUtt cle contrnventionnUsee·l"in.f!, en ve-rw'ijst ae 1·eclr tsple[Jin[J ·rwa;r cle correcMonecle rechtbam./;
·wcr.n1·b'ij het wnnbecl'f·i.if nnnhnnrtif! ·is (1).
(PROCUREUR DES KONINGS 'J'E NAMEN,
'l'. RENIN EN CONSOOU'l'EN.)
ABREST.

Gelet op het verzoekschrift tot" regeling
van .rechtsgebied van den Procureur des
Konings te Namen del. 5 September 194ii :
Overwegencle clat de Raadkamer van de
Rechtbank van eersten aanleg te Namen,
bij beschikking del. 20 .T nni 1944, en bij
aanneming van verzaclltencle omstanclig(1) Zie verbr., 29 April 194(} (Bull. 'en PAsrc.,
1940, I, 136); 29 September 1941 (A•·•·. T'e•·b•·.,
1941, blz. 203 en 205; Bull. en PASIC., 1941, J,
359 en 361 [ twee arresten]) ; 7 Fe bruari 1941.
(A1'1'. Yerbr., 19'!4, blz. 89; Bull. 'ell PASIC.,
1944, I, 181, en de nota).
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hellen ·: 1° Marcel Renin, geboren te NaOverwegende dat het wanbedrijf bij de
men op 27 ,Juni 1918, wonende te Bouge; correctioneele rechtbank, die bevoegcl
2° Eugene Renin, geboren te .J ambes op was, was aanhangig gemaakt, wanneer
1B Mei 1884, wonende te Bouge; 3° Julia cle politierechtbank zich onbevoegd verKermeRse, geboren te Jambes op 19 Decem- klaarc1e;
ber 1889,. wonende te Bouge; 4° Alexis
Om die redenen, llet Hof, het rechtsge~1arteleur, geboren te Namen op 21 :Mei
bied regelende, vernietigt de beschikking
1891, wonende te Bouge; 5° Yvonne Hosse- van de Raaclkamer van cle Rechtbank van
let, geboren te Bouge op 5 September 1908, eersten aanleg te Namen del. 20 Juni 1944,
er wonende, naar de politiereclltbank heeft doch enkel voor zoover ze de politieverwezen, onder beticllting van te Bouge,
rechtbank lleeft aangeduid als de bein Mei 1944 : de eerste, drie vrijwillig sla- voegde reclltsmacht om te oordeeleu over
gen of verwoncling·en te hebben toege- c1e reg·eJmatig gecontraventionaliseerc1e
bracllt die een ziekte of een onbekwaam- wanbedrijven die ten laste van Marcel
lleid tot persoonlijken arbeid veroorzaakt Renin en anc1eren gelegd werden; beveelt
llebben aan Alexandre Gauthier en aan dat onderllavig arrest zal overgeschreven
den vierde, en deze aan den eerste; · ·Je worden op de registers van de Rechtbank
vijfc1e, door daden de eerste drie te lleb- van eersten aanleg te Namen en dat melben beleedigc1 in eene c1er omstandig·- ding er vm1 zal gemaakt worclen op den
llec1en aangeduid in artikel 444 van llet kant van de vernietigde beslissing; verwijst de reclltspleging ten laste van MarStrafwetboek ;
Overweg·enc1e dat de tweede en de vijfde cel Renin, Eugene Renin, Julia Kermesse,
daarenboven gedag·vaard werden onder be- Alexis J\!Iarteleur en Yvonne Hosselet
ticllting van scheldwoorden te hebben ge- naar de Correctioneele Rechtbank te Naricllt : de tweecle tot Alexandre Gauthier, men, zetelende in eersten aanleg, om er
berecht te worden met deze ten laste
de vijfde tot de derde;
Overwegende dat cle P'olitierechtbank te van Alexandre en .Jeanne Gauthier, echtNamen zich, op 28 Juli 1945, onbevoegd genoote Marteleur.
heeft verklaard om reden dat de zaak
19 .November 1945. - 2e kamer. - Voo1·verknocht is met deze ingeleid bij recht- z,itter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
streeksche dag-vaarc1ing van cleurwaarcler voorzitter. - Verslayyever, H. Vitry. Hoslet te N amen del. 25 Augustus 1944 en GeUjh:l11:i.clencle concl,us,le, H. Colard, aclthans aanhangig· v66r c1e Correctioneele vocaat g·eneraal.
Rechtbank te Namen;
Overwegende clat Eugene en Marcel
Renin, gehuisvest te Bouge, door die
1e KAMER. - 22 Novembel' 1945.
rechtstreeksche dagvaarcling, Alexandre
Gauthier e1~ .Jeanne Gauthier, echtgenoote 1° 1\HDDI<JLEN 'l'O'I' VEHBREKING. BURGERLI.TK,E ZAKEN. - VEILING MliJ'l' 'fOET\iarteleur, hebben gedagvaard, om v66r de
WI,JZING AAN EEN MEDEVEILER, - ARHES'f
Correctioneele Rechtbank te Namen te verschijnen onder betichting van, te Bouge,
DAT BESLIS'l' DA'f DE MEDE\'EILERS DIE GEiiJN
KOOPERS ZI,TN EEN ONDEELBAAR RECHT HEBEEN
in Mei 1944, beiden vrijwillig· slagen of verOP DEN GEHEELEN VERKOOPPRIJS. - l\fiDDEL
wonc1ingen te hebben toegebracht die een
AANVOER!iJND DAT HET ARRES'r VERKE!iJRDEziekte of een onbekwaamheid tot persoonLHK ZIJN BESLISSING IN RECH'fE S'fEUN'f OP
lijken arbeicl hebben veroorzaakt aan
DE OVERWEGING DA'l' DE MEDEVEILERS DEN WlL
Eugene Henin, de tweede, daarenboven,
HADDEN DE VEILING 'rE Oi\'DERWERPEN AAN DE
scheldwoorclen te hebben gericht tot EuREGELEN VAN DEN VERKOOP. - BESLISSING
gene Renin en Marcel Renin;
GE,STEDND OP DE UI'fDRUKKELIHCE BEDINGEN
· Overweg·ende dat c1e Correctioneele
VAN HET LASTENKOHIER. - J\ilDDEL MIST
Hechtbank te Namen, op 24 Augustus 1945,
~'EITELI-JKEN GRONDSLAG.
uitspraak cloemle over het hoog·er beroep
van het 011enbaar ministerie, het vonnis 2° BEJWI.JS. - BURGERLI.JKE ZAKEN. van de politierechtbank del. 28 .JuH 1945
REWr.TSKRACH'f VAN DE AK'l'EN. - LAS'fENbekrachtigcl heeft;
KOHIER VAN ElcN VEILING. - lN'fERPRE'fA'l'IE
Overwegencle clat nit de beschikking van
VAN I:EN BElliNG NIET ONVEREENIGBAAR ME'f DE
de raadkamer en nit het vonnis van de
IlEWOORDINGEN VAN Dl'r BEDING IN HUN GEHEEL
conectioneele rechtbank, beide in kracht
GENOMEN. BIND~NDE INTERPRE'l'ATIE.
van gewijsde gegaan, een negatief geschil iJo REDEJNEJN VAN DE VONNISSEN EN
van rechtsgebied ontstaat clat den gang
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. van llet gerecllt belemmert;
GEEN VER-PLICHTING EEN IN CONCLUSIF.\' GEOverwegencle clat de twee rechtspleginUI'fE BEOORDEELING TE REANTWOORDEN.
gen als verknocht voorkomeil, claar zij betrekking hebben op een en clezelfcle scene 1 o M'ist feitelij/Gen (J'I'OIHlslag het m'iclclel
van slagen en beleec1igingen; clat een goed
rlat aanvoe·1·t flat het n1Test 1!e'l'lteerilebeleicl van !let gerech t vereischt dat cloor
lij k 'i:n 1'echte heeft 1Jeslist rlat, -in een
een enkele rechtsmacht en tegelijk uitveiling met toew,ijzing awn een meilespraak gedaan wordt over de twee zaken;
1'6iler, ae mecle1Je-ilers d'ie yeen lcoovers
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zijn een ondeelbaa1· recht hebben op den ' de betaling van den gelleelen veilingsprijs
geheelen Ve1'7coopp,rijs daaT de medeveite eiscllen, - zich erbij -beperkt hun hoelers den wU hculden de veiling te onde·rdaniglleid van eigenaars in onverdeeldheid
we1·pen ctan de 1·egelen van den VC1'vast te stellen, alsook den wil van de gelcoop, clan wcmnee1· het a1Test z·ijn bemeenschappelijke bezitters om de veiling
sl-iss,ing ste·unt op de tdtdntlclcelijke beaan de regels van den verkoop te ondercl'ingen van het lctstenh:oh-ie-r, naa·r luid
werpen, - clan wanneer die omstandigwnar1xm de zwijs 1m zijn geheel zal worheden geen rechtelijk verband hebben
den betartld zoncler afho·zuling, venninmet de ondeelbaarheid van de schulclvorde1"ing of veTgeUjli?ing.
dering van den prijs van den verkoop en
2o Is bindend de inte·rp,retatie, gegeven
het arrest op dat punt dus in werkelijkdooT den ·rechter ove1· clen fJ1'01Ul, ctan
heicl van redenen ontbloot is, clit in strijd
een becl·ing vwn het lastenlcoh'ieT van ~:;en
met de verplicllting voor den recllter zijn
ve-iling wnnnee,r cUe inte1·p1·etatie niet
beslissingen te motiveeren :
onvereem:gbcuw 'is met de bewoonlingen
Overwegende dat het bestreden arrest
van cli.t gecling in ,<:!'ijn geheel genonwiL
vaststelt dat, krachtens het lastkohier op3o De verplichUnr1 de vonn,issen en aTres- gesteld met het oog op de veiling van zeten te moUt!eeren strelct zich n·iet ·wit
kere onroerende erfgoederen, die onder
tot het benntwoonlen van een in conpartijen onvercleeld zijn, deze aan wie het
clus'ien genite beoordeeling waarvwn de
goed toegewezen werd zonder afhouding,
clTaaow-ijclte n,iet wonlt betJanhl en
vermindering of vergelijking, . in handen
wanni'it niet tt.itclrnlclcelijk een 1'echteen op kwijtschrift van de verkoopers of
lijlc gevol,q wonlt Muele·icl (1).
van hun gevolmachtigde, doch ter studie
(OONSOORTEN GILLET, T. OONSOORTEN DELHAZEGILLET.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 12 Juli
1944 gewezen door het Hof van beroep te
Luik:
·
Over het eerste miclclel, eerste onclercleel, schencling van artikelen 577bis (§§ 1,
3, 4, 5, 6 en 8), 723, 724, 815. 1217, 1218,
1220 en 1221 van het Burgerlijk Wetboek
en van artikel 97 der Gronclwet, doorcl'at
het bestreden arrest beslist dat verweerclers in verbreking, in lum hoeclaniglleicl
van eigenaars in onverdeelclheid, een ondeelbaar recht hadden op den geheelen
prijs van den verkoop van de aan onvercleelclheid onderworpen erfgoederen, clan
wanneer de ondeelbaarheid van een recht
geenszins blijlrt uit het feit clat het onclerworpen is aan een nit erfopvolging ontstane ondeelbaarheicl, en clan wa,nneer namelijk het recht van de erfgenamen op
schnlclvordering van een som, die aan
dergelijke onvercleelrllleid toekomt, van
rechtswege onder !len verdeeld wordt;
tweede ondercleel, scllending van artikel 97 der Grondwet, cloordat !let bestreden arrest, -om te beslissen dat verweerders in verbreking een ondeelbaar recllt
lladden op den gelleelen verkoopprijs van
de aan onverdeelclheid onderworpen erfgoederen, waarbij het hun toegelaten was
(1) Zie vwbr., 26 Februari 1940• (A1·r. Ye,·b1'.,
1940, biz. 22; Bull. en PASIC., 1940, I, 60•) ;
22 April 1940 (Bull. en PASIC., 1940, I, 132);
13 November 1941 (ibid., 1941, I, 426); 22 October 1942 (A1T. Ve1·b1'., 1942, biz. 12r!; Bull.
en PASIC., 1942, I, 249) ; 25 Februari 1943 (Arr.
f!e1'b1·., 1943, biz. 46; Bull. en PASIC., 1943, I.
72).

van den aangestelden notaris, ten laatste
binnen de maand van ae eindelijke toewijzing, moeten betalen den prijs van hun
aankoopen, en zonder vermindering, de
toewijzingskosten en een aandeel van
16 p. c. ; dat, ingeval van toepassing van
een wetsbepaling hondencle verminclering
van fiscale rechten ten voordeele van een
kooper-medeveiler, dezes aandeel overeenkomstig die bepaling zon verminderd
worden; clat llaurenbol'en voorzien was
dat, ingeval eene clier voorwaarclen niet
uitgevoercl werd, de verkoop van rechtswege zou verbroken worden, en dat de verkoopers de niet betaalcle onroerende goecleren zonden kunnen llerveilen, zelfs
wanneer de in gebreke zijncle koopers medeveilers waren;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zoncler dienaangaande door de voorziening
te worclen bestreden, nit die uiteenzetting
besluit dat de veiling, waarvan s]1raak,
client beschouwd als een verkoop, de geintimeerclen - hier aanleggers - als koopers, en de appellanten als v~rkoopers, en
dat de appellanten, << in hun lloedanigheid
van onverdeelde eigenaars, een ondeelbaar
recht llebben op den gelleelen verkoopprijs )) ;
Overwegemle dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest en nit de gevolgtrekking welke !let claaruit afieidt blijkt,
dat, zoo het verklaart dat verweerders in
verbreking een ondeelbaar recht hebben op
den geheelen prijs, het niet is omdat dit
recht van een uit · erfenis ontstane ondeelbaarheid zou afhangen, doch wegens de
uitdrukkelijke bedingen zelf van het lastkollier, waarbij voorzien worclt dat de
prijs in zijn geheel betaald wordt « zoncler afllouding, vermindering of vergelijking )) ; dat daaruit volgt dat het arrest,
op clat punt, ten genoege van artikel 97
der Gronclwet gemotiveerd is;

-

2ri-

zijn beslissing rechtvaarcligende door een
D,t t !let miclclel in :zijn twee onderdeelen
eerste in rechte verkeerde beschouwing,
in feite niet opgaat ;
volgens
llewelke cle schulclvermenging
Over !let tweecle midtlel, eerste ondertleel, schemling van artikelen 1234, 1300. slechts kan ]Jl:tats grijpen indien een cler
en 1301 van !let Burgerlijk Wetboek, cloor- voor de schuldvergelijking vereiscllt<c; voortlat llet bestreclen arrest cle exceptie van ,-\•aarden -voorhanden is, te weten indien
sclml clvermenging door aanleggers in ver- de ingeroepen .;clmldvordering zeker en
breking· ingeroepen en afgeleicl uit hun eischbaar is, en door een tweecle beschouclubbele lloeclanigheicl van verlwopers en wing, gesteund op de door partijen in hun
koopers, en bijgevolg, schulcleischers en overeenkomst gebruikte termen, eene van
schuldenaars van den verkoopprijs, ver- die termen door het arrest noch tans gewerpt om reclen clat cc eenerzijcls, zoo hun nomen zijnde als zich in haar gevolgen
sclmlcl zeker en eiscllbaar is, clit niet llet met de schulllvermenging vereeuzelvigeval is met hun schuldvorclering die gende, clerwijze dat het onmogelijk is te
slecllts zeker en eischbaar zal worden na weten of het arrest in die tweede beschoude yereffening, en, anderzijds, cle geest wing een reden aanvoert clie een dwaling
v:m artikel 5 van het lastkohier, voor- omtrent het recht behelst of een reclen die
schrijvencle clat zij, a an wie het goecl eenvouclig weg nit den wil der partijen is
worclt toegewezen, zoncler afhoucling, ver- afgeleicl, afgezien van cle werkelijke bemindering of vergelijking, den prijs van teekenis van de g·ebruikte bewoordingen;
hun aankoopen zullen betalen ll met die en dat, bijgevolg, de motiveering van het
bewering in strijcl is; clan wanneer cle arrest het Hof van verbreking belet zijn
sclmlclvermenging, in tegenstelling met de toezicht nit te oefenen, wat een g-ebrek
vergelijking naar clewelke alleen llet last- aan motiveering uitmaakt :
kollier verwijst, het bestaan van twee zeOverwegencle clat verweerders een groncl
kere en eischbare sclmldvorcleringen niet van niet-ontvankelijkheicl opwerpen afgevereisch t ; tweecle onclercleel, schencling leicl nit het feit clat het middel nieuw is,
van artikelen 1101, 1134, 1135, 1315, 1316, om reclen dat aanleggers zich, .in hun con1317, 1319 en 1341 van het Burgerlijk Wet- clusies van hooger beroep, erbij beperkt
boek en van cle bewijskracht van cle ak- hebbende te verwijzen naar hun v66r de
ten, doorclat het bestreclen arrest cle eerste rechters genomen conclusies, de beexeeptie van sclmlclYermenging door aan- wering van cle verweerclers v66r het hof
leggers in verbreking ingeroepen verwerpt van beroep geenszins hebben beantwoord
om reden clat cle geest van artikel 5 van waarbij zij staande hielclen clat de schuldhet lastkohier, voorschrijvencle clat cle vermenging in de zaak niet kon tusschenkoovers cc zonder afhoucling, verminclering komen;
noch vergelijking ll, den prijs zullen betaOverwegencle clat het arrest vaststelt
len van hun aankoopen, met rlie bewering <c dat cle geintimeerden - thans aanlegin strij cl is, clan wmmeer 1° geen enkel gerfl - vruchteloos hun dnbbele hoedanigvan de gebruikte woorclen cc afhoucling, heicl van verkoopers en koopers, van
vermindering of vergelijking ll cle betee- schulcleischers en schuldenaars inroepen
kenis van schulclvermenging zou kunnen om voordeel te trekken nit de schulclverhebben en niet kan beschouwcl worden als menging die er nit voortvloeit ll;
uiting van ·het inzicht cle schul<lvermenOverwegencle clat uit die vaststelling
giug te begrijpen in de rechteH.jke instel- blijkt dat de door aanleggers v66r de
lingen die buiten de regeling van den prijs eerste rechters op clat punt genomen congesteld werclen, en 2° de rechter van cle clusies werden overgelegcl aau het hof
bewoorclingen cloor partijen in hun over- dat ~e onderzocht en beoorcleeld heeft; clat
eenkomsten gebruikt slechts mag afwijken dienvolgens, het micldel niet nieuw is, en
op voorwaarcle een gegroncle reden daar-' dat de grond van niet-o~tvankelijkheicl
voor aan te geven: derde onclerdeel, sell en- niet gegrond is ;
cling van artikel 97 cler Gronclwet, cloordat
Over het eerste en het derek onderdeel :
het bestreclen arrest de exceptie van
Overwegencle clat, zoo het bestreden arsclmldvermenging door aanleggers in ver- rest het miclclel van de hand wijst door
breking ingeroepen en afgeleicl nit hun aanleg;gers afgeleicl nit de schulclvermenclubbele hoeclanigheicl van verkoopers en ging die in hunnen hoofcle zou plants gehacl
koopers verwerpt, om reden clat <c eener- hebben, het niet enkel is omclat hun rechzijrls, zoo hun schulcl zeker en eischbaar ten op dat gedeelte van den toewijzingsis, clat niet het geval is met hun schulclc prijs nog niet zeker en eischbaar waren,
vorclering clie slechts zeker en eischbaar cloch ook om rerlen clat <c cle geest van artizal worden na cle vereffening, · en, ander- kel 5 van het lastkohier, voorschrijvencle
zijcls, cle geest van artikel 5 van het last- dnt zij aan wie het goecl wordt toegewekohier, voorschrijvende dat zij, aan wie zen den prijs van hun aankoopen zullen
het goed wordt toegewezen, zoncler af- betalen zonder afhoucling_, verminclering
houcling, vermindering of verg-elijking, noch vergelijldng, met die bewering in
den prijs van hun aankoo])en zullen beta- strijcl is n ;
len, met die bewering in strijd is ll, aldus
Overwegencle dat nit cleze laatste be-

;:chouwing, die op zichzelf volstaat om de
verwerping van het op de sclmldvermenging gesteund middel te rechtvaardigen,
volgt dat het arrest zich Iaten leiden
heeft door den zin waarin het hiervoren
n angehaald artikel 5 client -geinterpreteerd,
alsook door de algemeene strekking er
van;
Dat daaruit eveneens volgt dat de in
het dei·de onderdeel ingeroepen bezwaren
niet gegrond zijn ;
Oyer het tweede onderdeel :
Overwegende dat de door het arrest aan
artikel 5 van het lastkohier gegeven intervretatie niet onvereenigbaar is met de be\Yoorclingen van dit becling in hun geheel
genomen; clat die interpretatie dus bintlend is;
Overwegende dat uit clie beschouwingen
blijkt dat het middel in zijn drie onclertleelen in feite niet opgaat;
Over het clerde mifldel, schencling van
artikel fl7 der Grondwet, doordat, alhoewel nanleggers in verbreking concludeerclen dat, rekening gehourlen met het feit
dat zij mede~•erkoopers waren, de verplichting van de verkoopers niet kon nageleefd worden (vermits zij aan zichzelf
kwijtschrift zouden moeten geven), het
hof van beroep, zonder vast te stellen dat
het nit overeenkomst ontstaan bedill!.!; niet
dusdanig was, zich erbij beperkt te antwoorclen dat << de gelden moeten gestort
worden ter studie van den notaris die ze
slechts zal mogen afgeven na de vereffening, dat ze dus bij dezen ministerieelen
officier in consignatie kunnen blijven; clat
ze, danrenboven, ook op de consignatiekas
lnnmen neergelegd worden ll, redenen Qie
onopgelost laten de vraag rloor aanleggers
in verbreking uitdrnkkelijk of gedeeltelijk impliciet gesteld, te weten of hun
hoedanigheid van mecleverkoope1:s niet belette dat hun een betaling door henzelf geld~g zou gedaan worden, en die bijgevolg
met voldoen aan de verplichting die den
rechter is opgelegd zijn beslissing ov elk
punt van den eisch of van de exceptie te
motiveeren :
Overwegencle dat verweerders beweren
dat clit micldel, nieuw zijncle, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt << dat de geintimeerden beweren
dat de verplichting in handen en op lnvijtschrift van de verkoopers te betalen niet
te verwezenlijken is ll ;
Overwegencle dat nit del'le vaststelling
blijkt dat het hof kennis heeft genomen
van de conclusies der aanleggers tot
staving van hun verzet tegen bevel,
eonclusies waarnaar zij, v66r het hof,
verwezen en waarbij zij staande hielclen
<c dflt de geeiscllte prijs niet kon betaald
worden in lianclen en op kwijtschrift vaii
de verkoopers zooals het bevel het voorRchrijft, alclus de ongerijmdheid bewij-
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zende van de beweringen van verweerclers ll ; dat daaruit blijkt da t het miclclel
niet nienw is, en clat de grond van nietontvankelijkheitl niet kan aangenomen
worden;
Over den gronll :
Oveni•egencle clat het arrest, de hierboven weergegeven conclusies beantwoordencle, verklaart : << Dat clie bewering niet
ernstig is claar de gelclen moeten gestort
worden ter studie van den notaris die ze
slecllts na cle vereffening mag afgeven ... ;
dat ze, ten andere, ov lle consignatiekas
lnumen neergelegcl worden ll ;
Overwegende dat cUt antwoorcl, trouwens ingegeven door <1e clausulen van het
lastkohier, juist overeenstemt met de bewoordingen waarin tle bewering van aanleggers, zooals clie hierboven zijn aangelmald, omlijnd was;
Dat het miclclel in feite niet opgaat;
Over het viercle miadel, schencling van
tutikel 97 cler Grondwet, cloordat het llof
van beroep, -- door de conclusies van aanleggers in verbreking, toen ge'intimeerclen,
verzocht te zeggen dat het vanwege verweerster, toen appellante, cc ongepast is de
11etaling of (le consignatie te eischen van
den prijs van de onroerencle goederen, vermits zij zeH erg in hd ongelijk, en in gebreke is door het feit clat zij ~~en huis met
nanhoorigheden tlat cleel uitmaakt van de
verkochte goecleren zoncler recllt bewoont
en blijft bewonen Jl, en, door om die reclenen, bij gebrek nan andere, llet vonnis
Wflartegen llooger beroep te bekraclltigen,
- in het bestreden arrest deze conclusies,
zonder claarvoor een reden aan te geven,
heeft afgewezen, clan wanneer de rechter
verplicht is zijn beslissing op elk punt van
den eisch en van de exceptie te motiveeren:
Overwegencle clnt nanleggers, door v66r
den rechter over den groml te besluiten in
de in het mirlflel weergegpyen bewoordtngen, slechts een beoonleeling hebben geuit
waarvan zij de drangwijclte niet hebben
l1epanld en wanrnit zij niet uitclrukkelijk
een rechtelijk gevolg llebben nfgeleid ;
Overwegende rlat dP rechter over den
grond dus niet verplicht was ze te beflntwoorden;
Dat het mifldel alc1us in feite niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt nanleggers tot
cle kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens de verweerders.
22 November 1945. - 1e knmer. - YoorzUter, H. Soenens, voorzittE'r. - YerslarJrJe'Ver, H. Lambinet. Gelijlclniclenrle
concl-us1e, H. Colarc1, ndvocaat generaal.'
- Pl.e1te,rs, HH. Veldekens en Marcq.
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VERKEIDR. ____: OMGEKEERDE JJRIEHOEK. AFSTAND WAAROP DIT TEEKEN MOE'l' GEPLAATST
WORDEN.

De omqekeenle clriehoelc, bestema mn ann
te cl·iliiclen ant cle ·ue'l"lceei·svoo1Tnng belwort nwn cle best·wilnlers vnn voe1·tu.igen
rUe gebnt.ik malcen van aen werJ wawrop
zij gnwn nnnkomen, moet wonlen geplcw.tst op een atstana van onuevee1·
100 mete·r vwn ae lcl"wis·ing, ten wam nu:
zourlerlijlce omstcuuUgheclen het plcwtsen
er vnn op een lcleineren afstctncl rechtvcwHligen. (1) (Kon. besl. van 1 Fe-

brnnri 1934, art. 131, 4°.)
(VENNOOTSCHAP DRIESSENS EN NAUWELAER'l'S,
T. B.\CKELANDS.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen vonnis op 15 Juni
1944 op tegenspraak gewezen door de
Reclltbank van eersten aanleg te Antwerpen, zetelencle in graacl van llooger beroep;
T. Wat de beslissing op cle strafvon1ering betreft :
Overwegende <lat aanlegster, burgerlijke
partij, niet ontvankeHjk is de vernietiging
te eiscllen van gezegde vervolging, behalve
wat de kosten betreft;
II. Wat de beslissing op de burgerlijke
vorclering betreft :
Over het tweecle en llet derde micl<lel
samen, schencling van artikelen 131, alineas 1 en 4 van het koninklijk besluit del.
1 Febrnari 1934, 9 van het besluit cld.
S Juli 1941 op de politie van llet "irerkeer
en 97 der Grondwet, cloordat het vonnis,
- om te beslissen clat de omgekeercle .drlelloek, geplaatst bij het naderen van een
kruising op de door aanlegster gevolgde
baan, deze laatste verplichtte den verkeersvoorrang af te staan aan den eersten verweerder, - zich beperkt bij de bevestiging
dat clit teeken zich op een behoorlijken afstand bevoncl om toe te laten den verkeersvoorrang in acllt te nemen clie aan
den eersten verweerder toebehoorde, zonder verder te bepalen of het, zooaltl artikel 131, alinea 4, van het koninklijk besluit del. 1 Februari 1934 voorschrijft, 011
een afstand van ongeveer 100 meter geplaatst was ofwel, of uitzonderlijke omstandigheden het plaatsen ervan op E~en
kleineren afstand rech tvaardigden :
Overwegende dat de bepaling van arti-

(1) Verg. verbr., 11 Mei 1937 (A''''· J!e,.b,·.,
1937, biz. 4()'; Bull. en PASIC., 1937, I, 141);
11 Juli 1938 (A1T. J!e,·b?"., 1938, biz. 165; Bull.
en PAS! C., 1938, I, 269).

kel 131, alinea 4. van llet koninklijk besluit del. 1 Februai'i 1934, claar ze met geen
enkele bepaling strijdig is van het be·
sluit del. S Juli 1941 dat op het oogenblik
der feiten van toepassing was, onder clit
laatste besluit verpliclltend is gebleven;
Overwegende dat de rechter over den
grond, - door na. te Iaten op de feitelijke omstandigheden te wijzen die toelaten te oordeelen of het betwist teeken
overeenkomstig de voorscllriften van artikel 131, alinea 4 geplaatst was, - het
Hof in de onmogelijkheid stelt cle wettelijkheid na te -zien van de bestreden beslissing;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening wat de beslissing betreft over
de strafvervolging behalve aangaande cle
kosten; 'i•erbreekt het bestreclen vonnis
voor zoover het uitspraak doet over de
burgerlijke vordering en de kosten betreffemle de strafvervolging; beveelt dat onclerhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van de Rechtbank van
eersten aanleg te Antwerpen en dat melding ervan zal gemaakt worden op den
kant van cle gedeeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst de zaak naar de Rechtbank .van eersten aanleg te Mechelen, zetelencle in graad van hooger beroep; kosten voor de helft ten laste van den Staat
en ten laste van de verweerc1ers.
26 November 1945. - 2e kamer. - VoorzUter, H. Fauquel, nwdsheer waarnemenrl
voorzitter. - Verslagqeve·r, H. Bail. Gelijlcl1t.iclencle concl·ns·ie, H. Roger .JanRsens cle Bisthoven, aclvocnat generaal.
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J.o VOORZIENING IN VIDitBRIDKING. STRAFZAKEN. - ARREST VAN DE KAJ>H;R \'AN
IN!lESCHllLOIGINGSTELLING WAARBI,J, OM REDEN VAN

O~BIGI'OEGDHElD,

DE ZAAK VIT HANDEN

WOlWT GEGEI'IGN VAN DE GEWONE RECIITSMACH'I'. - VOORZIENING VOOR DE EINDBEilLISSlNG. - ONTI'ANKELI.TKHEID.
2° BIDVOEGDHIDID IDN AANLIDG.
STRAFZAKEN. -· l\1ISDRI.Tl' VOORZJEN DOOR DE
BESLUI'l'WET VAN 13 MEI 1940 EN YERKNOCH'l'
MISDRIJF BEHOOREND TOT DE BEVOEGDHEID
VAN DE GEWONE Rli:CH'l'SMACHT. - BEYOEGJJHEID VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT WELKE
OOK DE ZWAARTE WEZE VAN DE RESPECTlEVELIJK VOOR DIE MISDRI.JVEN VOORZIENE STRAFFEN.
1° Is ontvcmlwU.ilc cle voo1·ziening ingecliencl, v66r het e·inclvonnis, tegen een
an·est va.n cle lcnmer vwn inbesclw.lcligingstelz.ing hetwellc verlclaa1·t ant cle
[lewone rechtsmncht onbevoegtl ·is om
kennis te nemen van cle v<wvolg·ing en
rlienvol{}ens ae zaftlc 7tit lwnclen rteett

-250va.n het onclerzoelcsgerecht (1). (Stilzwij-

gencle beslissing; Wetb. Strafvord., arti·
kel 416.)
2o Kra.chtens (t•rUlcel 2 vnll de beslnitwet
va.n .9 Jnn'UnPi 1945 is de m-ilitcti·re
rechtsmaclit, die bevoegcl is om lcenn·is
te nemen vnn cle miscl·rijven voorzien bij
cle beslni.twet vcm 13 Mei 1940, het eveneens 01h lcenn·is te nemen vwn miscl1•ij1:"n
cUe behooren tot cle bevoegclheicl vnn
cle oewone 1'echtsmncht cloch ve1·1cnocht
zij-1i. met cle eerstbecloelde, wellce nolc rle
zwcw·rte weze fle1· ·respectieveUj lc voo1·
cUe m·iscl1·ijvmi voorz·iene stra.ffen (1).

(DE MEU EN DE CLERCQ.)

zieningen ingediend door Gilbert De
Olercq en Robert De Olercq
Overwegende dat de snbstantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing-wettelijk is;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
26 November 1945. - 2" kamer. - l'o01·zUte·J', H. Fauquel, raadsheer waarnemencl
voorv,itter. - l'e1·sla.rlflever, H. (le Oocqueau lles Mottes. - Geli,ilclu:irlenrle conclnsie, H. Roger .Janssens de Bisthm;en,
aclvocaat generaal.

ARREST.
Gelet op l!et bestreden arrest op 30 Augustus 1945 cloor llet Hof van beroep te
Brussel, Kamer van inbeschulcligingstelling, gewezen;
Over het eenig micldel, door Orner De
?\'leu ingeroepeu, schencling van artikel 2
van cle besluitwet del. 9 Januari 1945,
cloordat llet bestreclen arrest de gewone
reclltsmacht onbevoegcl lleeft verklaard
om reelen dat zekere aangeklaag·de feiten
(roofaanvallen A en B) samenhangen met
miselrijven voorzien bij artikel 1 va:n de
be:sluitwet del. 13 Mei 1940, clan wanneer
de wetgever de uitbreicling van tle bevoegclheicl cler krijgsraclen bepaalcl heeft
tot de mistlrijven die de wet als de zwaarste bescllouwt :
,
Overwegende clat luiclens artikel 2 van
de besluitwet del. 9 Januari 1945, wanneer een misclrijf dat tot de bevoegdheid
der gewone rechtsmacht behoort, samenhangt met een cler misdrijven voorzien bij
artikel 1 van de besluitwet del. 13 Mei
1940 betreffencle rle verscherping cler bestrafling van sommige geclurencle den tijcl
van oorlog gepleegcle feiten, beicle door de
militaire rechtsmacht berecht worden;
Overwegende dat deze wetsbepaling
klaar en cluiclelijk is ; clat de rechter niet
moet onclerzoeken of de misdrijven clie tot
de bevoegdheicl der gewone rechtsmaeht
belworen met een zwaardere of met een
gelijkaarclige straf kunnen beteugeld worden; dat niet de zwaarte der straffen doch
slechts de samel1hang der misclrijven in
aanmerking client genomen te worden; clat
hiernit volgt clat de beschouwingen van
het bestreden arrest over de respectievelijke zwaarte cler misdrijven overbodig
zijn en dat aanlegger er geen belang bij
heeft cleze beschouwingen ann te klagen ;
Dat het middel rechtelijken gronclslag
mist;
Voor het overige en aangaande de voor-
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26 November 1945.

MISDADEN EN WANBIDDIUJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DEN STAAT.- ARREST VASTSTELLEND DAT DE STAAT, BURGERLI.TKE PAR~'IJ',
EEN SCHADE HEE!l"l' GELEDEN. SCHADE
WAAIWAN WORDT VEHKLAARD DAT ZI,J HERSTELD IS DOOR DE TOEKENNING AAN DE SCHATKIST VAN DE VERGELDING ONTVANGEN DOOR DEN

SOHULDIGE. -

0NWE'l'TELI.TKHEID.

Schenrlt de rwtilcelen l23ter vnn. het Rtrnfwetboek en· 1382 vnn het B·uruerlijk
TVetlioelc het n·rrest rlnt. nlhoewel het
vnststelt rlnt . de Stnat, lilW[te·rUjlce
tJnrf'ij, een 8chafle heeft geleclen voortvloC'iemle ·lf'it een m·isrlnnrl teuen z'i_in lti.twencl-ir!C vei.ligheirl, fle eisch tot schculeloosstellhi rt 'ntw·ijst om 1·eclen clnt rle ,qelerlen schcule 1·eerls herstelrl ·is floor het
toel.:ennen o.a.n fle Sclwtlc'ist vnn de vei·[!elrlinrt onf1J(tn.(fen floor rlen Nchulcliue (2).

(BEHEER VAN FINANCIEN,

'1'.

VERLINDE.)

ARREST,
Gelet op llet bestreden arrest, door llet
Militair Gerechtshof zetelende te Gent gewezen, den 16 October 1945, op ·de vordering van de burgerlijke 'partij ;
I. Wat aangaat de voorziening tegen
Joris Verlinde :
0 ver het eenig middel, sell ending van
artikels 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek; van artikelen 1, 2, 7, 42, 123te1-,
123qlti.nquies van het Strafwetboek; van
artikelen 1, 2, 4, 5 van de wet van 17 April
1878 bevattende den voorafgaanden titel
van het Wetboek van rechts11leging in
strafzaken; van artikel 97 van de Gronclwet, doordut het bestreden arrest, alhoewel llet erkent clat de burgerlijke partij,
(2) Zie verbr., _22 en 29 October 1945, supm,

(1) Zie de voetnota R. J. B. onderaan dit
arrest in B1tll. en l;'Asr.c., 1945, I, 277.

blz. 229 en 236 (Bull. 'ell PAsiC., 1945, I, 252
en %8).

-251eischeres in cassatie, schade geleden heeft
ten gevolge van het gepleegd misdrijf,
nochtans llet herstel van clie schaclP Weigert, om reden dat het toekennen aan den
Staat van de waarde van de opgestreken
vergeldingcn, dat een strafmaatregel uitmaa kt, de sclutcle llerstelt ten beloope van
het beclrag cler aan de Schatkist toegekencle waarcle, clan wanneer het innen,
door Llen Staat, van het bedrag cler geldelijke strafmaatregelen, uitgesproken in
llen loop van de vorderi)lg tot toepassing
van de straffen,. cloor het ·openbaar ministerie uitgeoefend, het llerstel vau cle geleden schatle niet kan uitmaken of verntngen, llerstel dat slechts in den loop van
de vordering tot herstelling van cle Schade
door cliegenen welke ze geleden hebben,
kan gevordercl worden;
Overwegencle clat llet bestreclen arrest,
na vastgestelcl te hebben clat scllacle geleclen werd door de burgerlijke. partij, den
eisch van cleze partij noclltans ongegroncl
verklaart, om reden clat zij <ccloor de verbeurdverldaring (van 1L340.749 fr.) valledig schadeloos zal worden gesteltl, en clat
zij geen bewijs eener meerclere scllade inbrengt ll; •
Overwegende clat het toekennen aan de
Schatkist van de vergelcling cler beclrijviglleicl van den schulclige, voorzien bij
artikel 123te1- van het Strafwetboek,
gansch vreemd is aan de vergoecling van
de cloor het misdrijf toegebritehte scllade,
~ daar de eerste maatregel een straf is,
strekkende tot llet llerstel van de door het
misLlrijf aan cle politieke rechten van den
Staat veroorzaakte schencling, en de
tweecle, een toepassing van de burgerlijke
wetten clie voor doel heeft de schade berokkend aan bnrgerlijke belangen van den
Staat te herstellen;
Overwegende dat, door schadevergoeding te weigeren om reden dat de schade
reeds door een verbeurdverklaring herstelcl werd, het bestreden arrest de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft ;
II. '\>Vat de voorziening· aangaat tegen
Jnl\en Verlinde :
Overwegende dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept en clat het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die reclenen, het Hof verbreekt het
bestreclen arrest, cloch slechts in mover
llet geweigerd lleeft een schadeloosstelling
toe te kerinen voor de scllade door .Joris
Verlincle aan de burgerlijke partij berokkencl ; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt clat onclerhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers van
het Militair Gerechtsllof en dat melding er
van zal gemaakt worclen op den kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder .Joris Verlincle tot
de llelft der kosten; verwijst cle zaak, al-

zoo beperkt, naar het militair gerechtshof
anders· samengesteld.
26 No,:ember 1945. ~ 2e lmmer. ~ Voorzitte·r, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Wouters.'
'~ GeUjlcl1t.1clenll.e conclnsie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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KAMER. -

AMNES'l'IE. ~ BESLUITWET YAN 20 SE:TI<.;~I
nER 1945. ~ VOORZIENING TEGEN EEN AHREST
GEWEZEN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DIE
BESLUITWET. ~ 0NM0GELDKHEJD NA 'IE GAAN
OF.- IN DEN STAND VAN DE REOHTSPLEGING_, Dl!:
V00RVi!AARDEl'r VAN DE AMNESTJE VEREENIGD

ZIJN EN MEER BEPAALD m' DE VERDACHTE ER
VAN NIET IS UITGESLOTEN DOOR ARTIKEL 9
VAN DE BESLUITWET. ~ BIGSLTRSING OP DE
YOORZIENING

ZONDER

INACHTNEYIING

YAN

DE

AMNES'l'IE.

TVcmnee·r het best-rell.en a·rrest wen~ ,qewe•zen v66r het ·inwe·rlcingtreclen vcm cle 1Jeslnitwet van 20 Septem1Je1- 1945 1mW1'7J(i
amnestic wenl verleenll. voo1· zelce·re m·isclrijven en cle repelmM-i.g overgelegde
stul,:l.-en ·uun ile procedure ·Met toelu.te11
nn te gMW of rle venlnchte ·niet ·is 1tit[Jesloten vwn de nmnesUe 7Ji:i toepassinrt
vwn w1·tilcel 9 vnn cle 1Jesl·u.itwet. en, (lienvoluens, of al rle tot het belcomeu van
cle a:mnestie gestelile voo1'1~'aanlen ve·reenigcl z-i,in, ll.oet het Hot 7titspraMc 01J
cle vooJ"Ziening zoncle-r ina.chtnemh't(l van
fle 1Je11nl-in,f}en van {!eze.qcle 1H:s1·uitwet (1).
(OTTEN,

T.

BREESCH.)

ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 22 December 1944 door het Hof van beroep te
Luik op tegenspraak gewezen;
Over het middel afgeleicl nit het verzoek
tot toepassing van de besluitwet cld.
20 September 1945 waarbij amnestie wordt
verieend voor zekere misdrijven :
I. Wat de beslissing op de strafvervolging betreft :
Overwegende dat artikel 9 van de besluitwet del .. 20 September 1945 << van de
amnestie uitsluit zij clie, wegens feiten
van v66r deze besluitwet, van rechteu
werclen of zullen worden ontzet bij toepassing van de artikelen 123se::vies en
123se11Ues van het Wetboek van Strafrecht, of werclen of zullen worden vervallen verklaarcl van de rechten voorzien bij
bedoelcl artikel 123se::vies ll ;
Overwegende dat de regelmatig overge(1) Zie de voetnota L. C. onderaan dit arrest in Bu.ll. en PAsrc., 1945, I, 280.

..
legde stukken het Hof niet toelaten te zeggen of de bij artikel 9 voorziene uitsluiting in de zaak al dan niet van toepassing
is en, bijgevolg, na te gaan of de tot het
bekomen van de amnestie gestelde voorwaarden vereenigcl zijn ;
J<Jn overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en c1at de
uitgesproken
veroorcleelingen
overeenkomstig de wet zijn;
,
II. Wat de beslissing op de burgerlijke
vordering betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 5 van
de besluitwet waarover het gaat, amnestie niet mag aangevoercl worden tegen de
rechten van· clerden;
En overwegende clat geen ander miclclel
wm;dt ingeroepen en clat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
_
Om cUe redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.

26 November 1945. - 2" kamer. - Voor.<~Utc1·, H. Fauquel, raaclslieer waarnemend
voorzitter. - Vc·rslct{!f!CVcr, H. Bail. GcUjkln1clcndc conclns·ic. H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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1° BEWI.JS.
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een desknnd1genber1cht n-iet ·wnnnce1·,
zonder 1n-iskenn-ing vun cle bewoonUngcn
vwn hct bericht. h-ij zich ste·unt op vnst8tell-ingen vnn den dcsku.ncl-ige cenle·r
dnn op cle beslwiten wellce cleze er wit
hceft et/[!elc·icl (1).
2° De vntn.f} te weten of, rJclet op de freq·uenUe en op cle onver-wnchthc-ict vnn de
geben-rten-isscn. cUe cr het ve·rkecr belemmeren cen qroncl kn11 bescho·uwd tV01'rlcn nl~ ·in 't. a.lgemeen imacsloten, wonlt
floor clen ·rcchter op 1Jinrlencle w-ijze op_qelost (2).
3° Een verrJorxl-in[!, ueevenrerl·irJd. ·met lle
schncle cUe een overrJcUlg kan vemo·r.utken, is een no·rmnle lnst voor de toelcenn·in[J vnn een ovcrrJnnrJ over het erf vwn
een nnbumr (3). (Burg. vVetb., art. 682.)
4° De 1·echter, cUe een reclzt ·vwn over[Jni1fJ
toe kent op het erf vwn een nctb·u;u;r ·in het
1Joonlcel Vltn llcn el{Jenlut'l' vnn een in {Jeslotcn grand, nutg niet, zoncleJ' zi.,in bcsl-iss·bn.r; op cUt tmnt tc mot-iveeren, een
ve·r[Joedin{! wc-i{!eren uwn den e·irJe'IWct1'
vwn het 1Utbn1'ig rwf ·wnnneer rlezc cle1'{JeM:i ke vcrgoecl'iniJ 11 ecft rJe•JJOrrlenl. (Burg.
Wetb., art. 682.)
5° De Techte·r ·is er niet toe rJeho·ltclcll een
·in concl·usien uUgerlrnlcte beumr-i-II[J te
liecmtwoonlen wa.nrvnn de partij geen
e·isch noch venoeer of exceptie nfleiclt (4).
1

(SOENEN, T. SANDERS.)

DESKlJN-

DIGENBERICII'l'.
RECHTER DIE ZICH
fl'l'EUNT OP Die VASTS'l'ELLINGEN VAN DEN DES·
KUNjliGE EERDER DAN 0." ZI.JN BESLUITEN. ~
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACH'l'
VAN HET BERICHT.
2° BINDENDE BEOORDIDELING DOOR
DIDN RECHTEH. - BURGJGRLI.JKE ZAKEN.

GHOND

1 o De rechter schendt de bew'ijslcnwht vnn

BURGERLIJKE ZAKEN. -

BJ£,VIJSKHACHT VAN DE AKTEN. -

-
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IN lrET ALGE:NIEEN INGESLOTEN. -

FEI'l'ELIJKE VRHG. ~ BINDENDE BEOORDEELING.
3° IDHFDIENSTB.AARHEID. RECHT
VAN OVERGANG VAN DEN EIGENAAR VAN EEN INGESLOTEN GROND OVER EEN NABURIG ERF. ~
VERGOEDING. - NORMALE LAST VOOR DE TOEKENNING VAN EEN OVER.GANG.

4° REDENEN VAN DID VONNISSEN EN
.AHHJ<JSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. TOEKENNING ZONDER VERGOEDING VAN EEN
RECHT VAN OVERGANG OVER. HE'!, EHF PALENDE

AAN EEN INGESLO'l'EN GRO:ND. - VERGOEDING
GEVRAAGD DOOR DEN EIGENAAR VAN HET NABURIG ERF. - ARREST NIET GEMOTIVEERD OM'l'RENT DE WEIGERING VAN DE VERGOEDING. ~
ONWETTELI.JKHEID.
5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. ~
00NCLUSIEN. - BEWERING WAARVAN DE PARTr.J GEEN EISCH NOCH VEHWEER. OF EXCEPTIE
HEEFT AFGELEJD. - GEEN VERPLICHTING VOOR
DEN RECHTER DIE BEWERING TE BEANTWOORDEN.

ARREST.
I

Gelet op het bestreden vonnis op 8 Juli
1943 gewezen door cle Hechtbank van eersten aanleg te Veurne, zetelende in grnall·
van hooger beroep ;
Over het eerste middel, schencling van
artikels 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
vYetboek, en van de bewijskracht van het
deslmnclig verslag van cleskunclige Leper
op 15 Maart 1943 opgemaakt en geboekt
te Veurne ori 22 Maart 1943, boek 94,
blad. 62, vak 18, cloonlat cle bestreden beslissing uit het cleskunclig verslag heeft
afgeleicl clat cle uitweg van verweercler
o.nbruikbaar is, niet aileen geclurencle de
wintermaanclen doch ook geclurencle cle
(1) Over de controle van het Hof van verbreking op de interpretatie van een deskundigenbericht door den rechter over den grand,
zie verbr., 29 Maart 1926 (B"Il. en PAsrc., 192G,
I, 327) en 12 J anuari 1931 (ibid., 1931, I, 33).
(2) HILBERT, D1·oit de passage, Enclave,
nr 22; fr. verbr., 11 April 1881 ID. P. 1883, 1,
17); 17 Januari 1882 (ibid., 1882·, 1, 416).
(3) Zie verbr., 11 Januari 1945 (B"ll. en
PASIC., 1945, I, 82).
(4) V·erbr., 31 October 1935 (Bull. en PAsic.,
1936, I, 22) en 22 November 1945, zie hooger,
blz. 245 (Bull. en PAsrc., 1945 1 I, 273).
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-- 253 andere perioclen van het jaar, bij sterken
regenval, alswanneer de termen zelf van
het tusschenvonnis, clat clen cleslnuulige
aanstelde, en de gebruikte woorclen van
het verslag zelf bewijzen clat het de
clrangwijclte niet heeft welke bet vonnis
er ann hecht doch clat het cle onbruikbaarheicl tot de periocle van de wintermaanclen
uitdrukkelijk beperkt heeft :
Overwegencle clnt het cleskunclig verslng,
cloor het micldel ingeroeven, luitlt : (( In
den winter vooral, als de groncl doorloopend vochtig of bevroren is, bij zwaren
regenval, komt het water tot clirecte afstrooming·, zoodnt plotseling· doch meestal
kortdurencl booge waterstanclen voorkomen, waarbij de beek buiten hanr oevers
treeclt en de aangrenzencle lanclerijen onder water clompelt ll ;
Overwegende, weliswaar, dat de cleskunclige uit die vaststellingen enkel besluit clat het erf v:in Soenen (( in natte
winterperioden en bij sterken regenval ll
. inge:-; lot en ligt ; cloch, overwegencle cla t de
rechter de bewoonlingen van bet verslag
geenszins miskent, wanneer hij, steunencle
op de vnststellingen van den deskunclige,
eercler clan op cle besluiten welke deze er
nit afleiclt, het recht tot overgang toekent
zoncler onderscheicl Ynn seizoen ;
Dat het miclclel clus in feite niet opgaat;
Over het tweede miclclel, schencling van
· artikel 682 van het Burg·erlijk Wetboek,
en van artikel 97 der Gronclwet, cloordat
het bestreclen vonnis, nn in feite vastgesteltl te hebben dat, buiten de natte wintenmunulen, de toegang van het eigendom
van verweercler in· verbreking tot den
openbaren weg, enkel bij sterken regenval
over zijn eigen eigenclom onmogelijk is : ·
eerste tak, beslist heeft dat het eigenclom
van verweercler ingesloten was en dat,
clienvolgens, verweercler gerechtigcl was
voor cle nitbating van zijn eigenclom ten
allen tijde uitvi,eg te nemen naar den openbaren weg, over :O.et aanpalencl eigendom van eischer in· verbreldng, wanneer
artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalt clat het recht van doorgang slechts
bestaat voor zooveel een erf ingesloten
ligt en zijn eigenaar geen toegang heeft
tot den openbaren weg, en wanneer, bijgevolg, het bestreden vonnis aan verweerder
het recht van doorgang enkel had kunnen
verleenen vo01; de 11erioclen waarin zijn erf
werkelijk ingesloten zou liggen, doch niet
voor cle perioclen waar hij een ancleren
uitweg had, langs zijn eigen eigendom, tot
den OJ)enbaren weg; tweecle tak, terzelfclertijd beslist heeft, eenerzijcls clat de toegang· tot den openbaren weg enkel in bepanllle gevallen onmogelijk was en anclerzijcls clat de verweerder recht had op den
doorgang lang·s het eig·enclom van eischer
in verbreking, zulks ten allen. tijde, hetgeen een tegenstrijcligheicl in de motiveering is die met het gebrek nan de door

artikel 97 van de Gronclwet vereischte motiveering gelijk staat; dercle tak, beslist
heeft dat verweerder in verbreking ge.rechtigd was onvergelcl uitweg te nemen
naar den openbaren weg· langs het aanpalend eigendom van eischer in verbreking, wanneer ai'tikel 682 >an het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht van
overgang van den eigenaar van een ingesloten erf enkel kan gevorderd worden onder verplichting van een vergoeding, geevenrelligd aan de scllade die hij kan verourzaken; vierde tak, beslist heeft clat verweerder in verbreking gerechtigd was onvergeld uitweg te nemen naar den openb:iren weg langs het aanpalend eigendom van eischer in verbreking, zonder de
besluiten van eischer te beantwoorden
waarbij hij een vergoeding vorderde voor
het gebruik van den uitweg, wat in strijd
is met artikel 97 van de Grondwet :
Over de eerste twee onderdeelen :
Overweg-encle dat de vraag-, of, ----, gelet
op de frequentie en op de onverwachtheid
van de weersveranderingen die er het verkeer belemmeren - een grond kan bescllouwcl worden als in 't algeme'en ingesloten, zoodat de na burige eigenaar te
allen tijde overgang moet verleenen, als
vraag van feitelijken nard, door den rechter op bindende wijze opgelost wordt;
Overwegencle dat, in cle zaak, de bestreden beslissing op dergelijke beoordeeling
steunt; dat daaruit volgt dat het middel
in zijn eerste twee onclerdeelen niet kan
aangenomen worden;
Over het derde en het vierde onderdeel :
Overwegencle dat, luidens- artikel 682
van het Burgerlijk Wetboek, de eigenaar
van een ingesloten erf (( een vergoeding,
g·eevenrecligd nan de schade die hij kan
veroorzaken ll, verschulrligd is als normnle
last voor ,de toekenning van een overgang
over het erf vnn zijn nabuur ;
Overwegemle dat de rechter, zomler
zijn beslissing op clit punt te motiveeren,
en zonder rekening te houden met de conclusie waarbij partij Soenen aanvoerde
dnt haar een vergoeding verschnldigd was.
ingeval de eisch van partij Sanclers gegrond zou worden verklaard, nan deze
1mrtij llet recht tot overgang toestaat,
zonder verplichting tot een vergoecling;
dat het vonnis op clit laatste punt de in
het micldel aangeduide wetsbepalingen
schendt;
Over het dercle middel, schemling van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis de besluiten van eischer
in verbreking niet beantwoordt, waarbij
deze, om nan het verslag van den deskundige alle bewijskracht te ontkennen, ovwierp dat gezegde deskundige zijn taak
niet had vervuld, daar hi.i in gebreke gebleven was de partijen te trachten te verzoenen, wanneer de vonnissen, 0111 wettelijk gemotiveerd te zijn, op al de door de
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!Jesluiten der partijen voorgelegde middelen moeten antwoorden :
Overwegende dat, zoo de aanlegger in
conclusie beweerde dat de deskunclige niet
getracht !lad de partijen tot verzoening te
brengen, hij da.arop noch. eisch, noch verweer of exceptie heeft gegrond; dat aldus
de rechter, door die bewering niet te hebben beantwoord, artikel 97 cler Grondwet
niet heeft lnmnen schenden ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis in zoover het beslist
dat het toegestane recht tot overgang zoncler verDlichting van vergoeding zal uitgeoefend worden ; verweriJt de voorziening
voor 't overige; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden OlJ de
registers van de Rechtbank van eersten
aanleg te Veurne, en dat melding er ·van
zal gemaakt worden op den kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroorcleelt den aanlegger tot de twee derden
cler kosten en den verweerder tot een
clercle; verwijst de zaak alclus omschreven
·naar de ·nechtbank van eersten aanleg te
Brugge, zetelencle in graacl van beroep.
29 November 1945. - 1e kamer. - TToo·rzi.tter, H. Soenens, voorzitter. - TTe·rsl(ig.rJC'Ver, H. de Cocqueau des Mottes. Gelijklwi(lencle concl1tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat generaal.
- Ple'iters, HH. Struye en Veldekens.
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29 November 1945.

AHBEIDSONGEVALLEN. - BESLUIT VAN
24 DECEMBER 1941. VERGOEDING DER
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE ONGEVALLEN
DIE ZICH OP DEN

'VI~G

NAAR EN VAN HET \VERK

VOORDOEN. - NORM,~LE AFSTAND. DIE WOORDEN.

ZIN VAN

In artikel1 'Vctn het beslu-it 'VWn 21, December 19.)1 betrejfencle cle 'Ver(Jofxling de·r
I!Ch(tcle 'Vom·tspnt'itende 11it cle on(Je'Vnllen
(lie zich op den 1.1Je(J ncuw en 'Vnn het
werk 1;oonloen, hebben de woonlen
cc nonn(tle nfstnnd ll hun gewone beteekenis.
Het woonl << no·rm(tetl ll w1.l zeopen dntrtene wnt met (len reoel, met cle gewoonte o'Ve·reenstemt. De normnle (tfstanrl ·is (l'/l.s 'IJ;iet nooclznkelij k (le meest
(lirecte atstnml tusschen het 'Vei·1JUjf
van rlen nrbeicler en cle plnnts vnn zijn
werlc (1).

(CALCUS, T. VERZEKERINGSMAATSCHAPPI,J
(( LA ZURICH ll.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 10 Juli
1944 gewezen door de tweede .kamer van
(1) Zie verbr., 14 Juni 1945, supra, biz. 17()
(Bull. en PAsrc., 1945, I, 184).

de Rechtbank van eersten aanleg te Bergen, zetelencle in graacl van hooger bei·oep;
Over het eenig micldel, schending van
artikelen 1 en G van het besluit van de·
secretarissen-generaal nr 1893 del. 24 December 1941, betreffencle de vergoeding der
schade voortspruitencle nit ongevallen die
zich op den weg naar en van het werk
voordoen; 4 vim de bij koninklijk besluit
del. 28 September 1931 samengeschakelcle
wetten op de vergoecling cler schacle voortspruitencle nit arbeiclsongevallen, en 97
der Belgische Gromlwet, doordat het bestreden vonnis, in de zaak, aan uanlegster
in verbreking het voordeel van cle wetgeving op de arbeidsongevallen geweigerd
heeft, om reden dat het ingeroepen ongeval zich niet op den normalen weg naar
of van het werk heeft voorgeclaan, clQar
het slachtoffer in het station te MatHes,
de reglementaire beschikkingen van toepassing op den toegang tot de kaaien voor
spoorwegreizigers lleeft miskend, clan
Wtmneer : 1 o de font van den arbeicler, a!
stoncl ze vast, llet recht van cleze en dat
van ZIJn reclltllebbenclen op het voorcleel
van den wettelijken waarborg niet uitsluit; 2° luiclens de wet, de weg niet ophouclt normaal te zijn omdat de arbeider
hem in met de reglementaire voorsclrriften
Rtrijclige onistancligheclen zou gevolgcl llebben, en 3° het bestreden vonnis, in hoofde
van het. slachtoffer OlJ geen ongewonen en
ongerechtvaarcligden omweg wijst tnsschen zijn woonst en den trein waar llij
moest plaats nemen. eenig element clat
zon toelaten aan den afgelegclen weg een
abnormaal karakter te geven :
Overwegencle clat nit de vastst€llingen
van den rechter over cleri grond blijkt clat
de genaamcle Calcus, slachtoffer van het
betwist ongeval, zooals hij clagelijks
deed, den weg genomen had clie hem
rechtstreeks van zijn woonplaats naar het
station te MatHes bracht waar hij den
trein moest nemen naur Bergen, zijn werkvlaats; dat .wanneer hij, in cle nabijheicl
van het station gekomen, ·den slagboom
van den overweg langswaar hij regelmatig toegang tot het station had, gesloten
vond, Calcus, om zijn trein niet te missen,
hem langs de verkeercle zijde trachtte te
bereiken door over clen slagboom te klimmen en, in plaats van het station langs
den gewonen toegangsweg binnen te gaan,
een spoor overstak waarop een trein aankwam die hem ging snappen en clooclen;
Over de eerste twee onclercleelen van het
midclel :
Overwegencle clat het bestreden vonnis
aan de weduwe van clien arbeicler, aanlegster in verbreking, het voorcleel van de
wetgeving 011 de arbeillsongevallen heeft
geweigercl, - voordeel clat gevraagcl werd bij toepassing van artikel 1 van het besluit del. 24 December 1941, - enkel hierov
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steunende dat llet slachtoffer « door over
den slagboom van clen overweg te springen, den normalen weg niet heeft gevolgcl,
om op regelmatige wijze llet station binnen te gaan, weg die nienwe risico's deed
ontstaan >) ;
Overwegencle clat de rechter over den
groncl, in clie omstandigheden, in strijcl
met wat llet miclclel beweert, geenszins beslist heeft : 1° clat llet feit dat cle arbeider een font heeft begaan, op zichzelf
aileen llet recht van aanlegster op vergoeding nitsluit; 2° noch dat de weg van den
arbeicler zou opgehouclen hebben normaal
te zijn omdat hij in met de reglementaire
voorscllriften strijclige voorwaarclen gevolgcl werd;
Dat het midclel in zijn eerste twee onderdeelen clns in feite niet opgaat;
Over het dercle onclerdeel van het middel :
Overwegende clat, lnidens artikel 1 van
!let I;Jesluit del. 24 December 1941, de bepalingen van de samengeorclende wetten
betreffencle de vergoeding der schade
voortspruitencle nit arbeiclsongevallen van
toepassing zijn op cle ongevallen die zich
op den weg naar en van het werk voordoen, doch op voorwaarcle, namelijk, dat
de door den arbeicler gevolgcle weg de
« normale afstand weze ll ;
Overwegencle clat de zin van die bewoordingen cc normale afstancl ll door het
beslnit niet bepaald werd;
Overwegende dat het middel ten onrechte staancle hondt dat de normale afstand, noodzakelijk de meest clirecte afstand is;
Overwegende dat het woord cc normaal ll,
in de ,gewone omgangstaal wil zeggen
wat met den regel, met de gewoonte overeenkomt ;
Overwegende cla t het bestreden vonnis,
- door te beslissen dat het slachtoffer
van den normalen weg was afgeweken met
het station binnen te gaan niet langs den
regelmatigen toegang, doch met over den
slagboom van den overweg te klimmen, en
met zijn trein langs de verkeerde zijde te
trachten te bereiken - geen enkel van de
in het midclel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft;
Om clie redene~, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de
kosten en tot de vergoecling van 150 frank
jegens verweerster.
29 November 1945. - 1e kamer.- VoorzUte1·, 'H. Soenens, voorzitter. - Ve·rslag,qeve1·, H. Oonnart. - Gelijlclnidende conclusie : H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat generaai. Ple'ite1·s,
HH .. Delacroix en Collette.
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I;lOOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
:MISDRIJF TEGEN HE'f BOSOHWE'fBOEK.
VONNIS VAN VRIJSPRAAK. - BEROEP VAN RET
BEHEEI1 VAN WATERS EN BOSSOHEN.
BRENG'f ZOOWEL DE PUBLIEKE VORDERING ALS
DEN BURGERLI.JKEN EISOH V66R DEN REOHTER
lN nEROEP.

Het hoor;er beroep van het behee1· van wate1·s en bosschen tegen een vonnis van
v'l'ijspraalc wegens een misd1'ijf tegen
het Bosclvwetboek, 1wengt v66r den 1·echter ·in bemep, zelfs bij ontstenten·is van
een ve·rhaa:l vanwege het openbaa1· rn·in:istel"ie, zoowel de beslissing van den
eersten rechter op de p1tblielce vordel'ino
a.ls deze op clen eisch tot schadeloosstelling ·ingestelcl door het voonnelcl beheer.

'IBoschwetboek, art. 120 en 144.)
(PROOUREUR DES KONINGS 'fE LEUVEN, 'f. VAN
GRUNDERBEEK EN BEHEER VAN WATERS EN
BOSSOHEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen vonnis op 7 September 1945 gewezen door de Rechtbank
Yun eersten uanleg te Lenven, zetelencle
in grilad van beroep;
Over het eenig miclclel tot verbreking,
scllending van artikel 120 en 144 van de
wet van 19 December 1854 (Boschwetboek)
en artikel' 202, 3°, van het Wetboek van
strafvorclering (art. 7, wet van 1 ~lei
1849) cloordat het bestreclen vonnis voor
recht gezegcl heeft, clat op regelmatig beroep· van het beheer van waters en bosschen, cloch, bij gebrek aan beroep van·
wege het openbaar ministerie, de zaak op
strafgebiecl kracht van gewijscle .bekomen
heeft en clerhalve het eerste vonnis van
vrijspraak bek1;achtigcl heeft :
Overwegencle dat, luiclens artikel 120
van ~1et Boschwetboek, het beheer van
waters en bosschen gelast is met de vervolging cler inbreuken gepleegcl in de bosschen die onder het beheer van de wet van
19 December 1854 staan, zoowel voor de
toepassing van de straffen als voor de teruggaven en schaclevergoeclingen clie eruit
voortvloeien;
Dat artikel 144 van· gezegcle wet, alsmede artikel 202, 3°, van het Wetboek van
strafvordering, het boschbeheer machtigen
beroep in te stellen tegen de in eersten
aanleg gewezen beslissing ;
Overwegencle clat clit beroep voor uit·
werksel heeft de zaak in den stand te
plaatsen in dewelke zij zich v66r het bestreclen vonnis bevond;
Dat claaruit volgt clat het beroep ingestelcl cloor het beheer van waters en bosschen, zelfs bij ontstentenis van een ver·
haal vanwege het openbaar ministerie,
zoowel de publieke vordering als den bt'tr-
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gerlijken eisch v66r den rechter in beroep
brengt;
Overwegencle dat dienvolgens de Rechtbank van eersten aanleg te Leuven, met
te beslissen clat, bij gebrek aan beroep
vanwege het openbaar ministerie,- de zaak
op strafgebiecl kracht van gewijscle bekomen heeft, artikel 120 en 144 van het
Boschwetboek heeft miskencl;
Om clie redenen, het Hof verbreekt het
bestrellen vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de Hechtbank van eersten
aanleg te Leuven en dat melding er van
zal gemaakt worden op den kant van de
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
)lHar de Rechtbank van eersten aanleg te
Brussel; veroordeelt verweerder tot de
kosten.
3 December 1945. - 26 kamer. - Voo·rz'itte?·, H. Soenens, voorzitter. - Ve1·sla.IJ"
ueveT, H. Leperre. - GeU:ikllt-irlencle conclltsie, H. Haoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal.
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1° ERFENISSEN. -KLEINE NALATENSCHAPPEN. - VooRNEMEN o:~-r PERSOONLIJK HET
GOED TE BEZ~TTEN. - GEEN WETTELIJKE REDIG!\' VAN VOORI<EUR TOT UITOEFENING VAN HET
TIJ!~CHT

YAN

OVICRNE~IING.

2° EHFENISSEN. -KLEINE NALATENSCHAPPEN . ....____ 0YERLEVENDE ECHTGlCNOOT DIE HET
GOJ~D \'AN DE GEM:lCENSOHAP NIJ~1' HEEFT OVEH-

HENOJ.IEN. -

AANDUIDING, DOOR DIEN ECH'f-

GENOOTJ VAN DIENGENE VAN DE ERFGENAMEN DIE
iXA ZIJN OVER.LLJDEN, BI.T VOORKEUR HE~

RECHT YAN OVERNEMIKG ZAL UITOEJi'ENEN. -

AANDUIDING ONGELDIG.
1° De wet vnn 16 JJfei 1900 op rle -eTfreuelin_q vnn cle l"leine nalatenschnppen kent
r1een ·recht van vooTkeu.1· toe, voo·r rle
u-itoefen·ing va.n het 1·echt vnn ove?··JWminy, M1;n clezen vrm cle e?'fgenamen clie
vooruemens is JJCTsoonlijlc het goecl te
liezetten. (Wet van 16 l\1ei 1900, art. 4.)
2° De wet van 16 1lfei 1900 op rle ertre{!el-in.IJ van cle lcle·ine nalntenschctppen
[!eett ueen macht-ig·in.IJ ann den overlevenrlen echt[!enoot, clie het [!Oecl vnn rle
r1~meenschnp niet he eft ove1·genomen,
cl·ten[Jene oncle1· cle e1'fgenamen a.cm te
rlwiclen rUe, net zijn overl'ijclen., bij voorlce·u.r het poecl zott overnemen. (Wet van

16 Mei 1900, art. 4.)

(BEEUSAERT, T. BEEUSAER'J'.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 14 Mei
1943 door clen Vrederechter van het kanton Oostroozebeke gewezen;
Over het eerste en het derde miclclel sa-

men : het eerste, schending van artikel 1
en 4 der wet van 16 Mei 1900, brengende
wijzigingen in de erfregeling cler kleine
nalatenschappen, cloorclat het bestreclen
vonnis aan eischers Maria en Rene Beeusaert - alhoewel door de meerderheid cler
belangen aangeduicl - het recht ontkend
heeft, gezamenlijk het onverdeeld erf bij
toepassing van voornoemde wet van
16 Mei 1900 over te nemen, boven verweerster Zulma Beeusaert, om reden dat
deze overneming geschiedcle zonder het
voornemen om zicll onder het familiedak
te vestigen, noch de exploitatie cler ouders
voort te zetten, maar met een aan clen
geest der wet vreemcle bedoeling van belegging, en alclus den familiehaard in de handen nm vreemde pachters zou laten vallen;
en doordat het aan Zulma Beeusaert het
recht )weft toegekend, de overneming van
het erf uit te oefenen bij voorkeur op
Maria en Rene Beeusaert, nochtans cloor
de meerderheicl der belangen aangewezen,
om red en da t deze overneming met het
doel en den geest cler voornoemde wet van
16 Mei l!JOO t?trookte, hetzij het bestaan van
den ·familieliaarcl te bewaren, en de voortzetting van het lanclbouwbedrijf, zooals
dat tijdens lJet leven der ouders bestoncl,
te verzekeren, dan wanneer art.ikel 4 van
voornoemll.e wet van 16 Mei 1900 aan ieder
der erfgenamen in rechtstreeksche linie in
een door artikel 1 bepaalcle nalatenschap
!Jet vermogen toekent, om naar schatting
de tlaarin vermelde goecleren ·over te nemen, zonder het toekennen van clit vermogen aan eenige vereischte betreffende het
door den erfgenaam, die het wil uitoefenen, nagestreefde doel te onderwerpen, en
dan wunneer hetzelftle artikel, wanneer
meerdere belanghebbenden het recht van
overneming willen uitoefenen, bij gebrek aan overlevenden echtgenoot en aan
door 'den overledene aangewezen erfgenaam, de voorkeur geeft aan dengene clien
de meerderheid der belangen, en zoo niet,
de verloting zal aanduiden, zonder clat de
vrederechter wettelijk een volgorde, in
strijd met deze regelen, mag bepalen, om
_redenen steunende op het gebruik clat de
erfgenaam die wettelijk verkiesbaar is als
zijnde door de meerderheid der belangen
aangeduid, of de wettelijk bekroonde erfgenaam, respectievelijk van het overgenomen erf beoogen te maken, het ·eenige
doel der wet ·zijncle, de verbrokkeling van
het erf cloor deeling in natura, of zijn
overdracht aan derden bij wijze van vei-·
ling, te verhinderen, door het heele erf
aan een erfgenaam in rechtstreeksche linie
naar schatting toe te wijzen, om hem de
mogelijkheid te laten, doch zonder hem
de voorwaarcle -op te dringen het erf zelf
te bewonen, te exploiteeren of te behouden ; het derde, schending der artikels 1
en 4 der wet van 16 Mei 1900, houdende
wijzigingen in de erfregeling der kleine
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ualatenscllappen, en zoo nooclig, der artikels 7l8, 724, 815, 816, 883, 1441, 1474 van
het Burgerlijk W etboek, doord~t het be~
streclen vonnis aan eischers Mana en Rene
' Beeusaert de hun op groncl der meerclerheid van belangen toekomende voorkeur
weig·ert, om, overeenkomstig geU:~emfle wet
van 16 Mei 1900, de overnemmg, naar
scllatting, nit te oefenen van het onvercleeld erf nit de op 18 November 1924 door
den <lood van Adolf Beeusaert ontbonden
wettelijke gemeenscha p tusscllen zijn rech tgevers Adolf Beeusaert en Julie Schoonbaert voortkomend, en de voorkeur aan
verweerster Zulma Beeusaert toekent, om
reden dat deze laatste door hun moeder
Julie Sclloonbaert, na het overlijden van
den eerststervenden der echtgenooten, zou
a angewezen geweest zijn, dan wanneer
de eiscllers Maria en Rene Beeusaert, met
den cloocl van Adolf Beeusaert, in dezes
nalatenscllap, bij gebrek aan aanwij~ing
door dezen laatste van een ander erfgenaal11 0111 de overne111ing nit te oefenen,
het recllt verkregen hadden, 0111 het onvercleeltl erf met zijn bijgebouwen en toebehooren boven alle anderen over te
nemeil, op grond der meerderlleid van
belangen, en dat, bijgevolg, de aanwijzing van een verldeslijk erfgenaam cloor
Julie Sclloonbaert; overlevende eclltgenoote, verondersteld dat ze gelclig is naar
den vor111, ze naderhand niet van een
voorkeur berooven kon, aldus door hen
verworven, ten bate van een niet door den
eerststervende der eclltgenooten aanged uiden erfgenaam :
Overwegende clnt artikel 4 van de wet
van 16 Mei 1900 de orcle van voorkeur
aanduiclt wanneer verschillencle belangllebbenden het recllt van overneming willen
ttitoefenen en de uitloting beveelt indien
geen voorkeur wordt uitgeoefend;
Overwegende clat het bestreden vonnis,
allloewel het vaststelt dat aanleggers zijn
aangeduicl door de meerderheid der bel angen, niette111in beslist clat de voork~ur toekomt aan de verweerders, de eclltgenooten
Ciers, deze voornemens zijncle de uitbating
voort te zetten ; dat llet op volgende dubbele reden steunt : -clat die oplossing het
best met den geest van de wet strookt, en
clat Zulma Beeusaert, echtgenoote Ciers,
door de cle cu,J-tts wercl aangeduid;
Overwegende dat de wet geen voorkeur
geeft aan cliengene der erfgenamen die
voorne111ens is het goed persoonlijk te bezetten; dat, inclien de wetgever het inzicllt
had gellad zulken erfgenaa111 te bevoordeelen, de wet niet zou nagelaten hebben
den rang aan te wijzen waarin de aan
dezen erfgenaam gegeven voorkeur kan
worden uitgeoefend; dat, de tekst van de
wet \luidelijk en nauwkeurig zijnde, het
den rechter niet behoort er iets aan toe
te voegen;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
VERBR., 1945. 15

dat het over een goed van de gemeenschap
gaat, doch am:lneemt dat de- aanduiding
gedaan door de moeder, langstlevende,
niettemin gelclig is ;
Overwegende dat de kinderen, door het
overlijden van hun vader, eerststervende,
een zeker recht van medeeigendom !ladden verkregen op de ge111eenschappelijke _
goecleren ; -~la t de moeder, geen gebruik
gemuakt hebbencle van het bij !let hiervoren aangeduid artikel 4 voorzien recht
tot overne111ing, !let recht van de medegerechtigden niet mocht schenden, door cHengene van de erfgenamen aan te duiden die
bij voorkeur het onroerend- en onverdeeld
goed · zon overnemen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
omdat het anders beslist heeft, de in het
micldel aangecluide bepalingen geschonden
heeft;
Om die redenen, het Hof zoncler het
tweede 111iddel te moeten onderzoeken, hetwelk afgeleicl nit de onwettelijkheid in
den vor111 waarin de cle cnjlts dezen onder
haar erfgenamen heeft aangeduid die het
recht tot overnemen zou 111ogen uitoefenen,
wegens het antwoord hierboven op het
derde middel gegeven, als zoncler belang
voorkomt, verbreekt het bestreclen vonnis ;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Vreclegerecht te Oostroozebeke en dat melcling er van zal .gemaakt worden op den
kant van de vernietigde beslissing; veroorcleelt verweerclers tot de kosten; verwijst cle zaak naar den Vrederechter van
het eerste kanton Kortrijk.
6 December 1945. - 1~ kamer. - Voo·rz-itte1·, H. Soenens, voorzitter. - Verslaflf!ever, H. de Cocqueau des Mottes. GeUjkl·niclencle conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaaL -Pleite1'8, HH. Marcq en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELAS'l'INGEN. -

ARTI-

ALINEA 6, VAN DE SAMENGESCHAK~~LDE WEl"fEN. REOHTSVORMEN NIE1' VAN
TOE~ASSING WANNEER DE HELASTINGPLIOHTIGE
ZELF DE DOOR. HE~I GEDANE AANGIFTE VERBETERT.
Kl~L

55, § 1,

De 1·echtsvormen 1Joo-rZ'ie-n ·in artilcel 55,
§ 1, alinea 6, van de samenrJescllnkelrle
wetten 011
cle inlcomsten belnst1:n_qe·n
(wet vnn 28 .Ju.U 1938, ct-rt. 6, § 1), z·i:in
slechts vnn toepass·ina wwnneer 'het be8tmtr het floor flen belnst·inf!tJl-icht-if!e
nnnueaeven inlcomstencijfe1· meent te
moeten ve-rbete·ren,· zij zijn niet vnn toepnsS'infl wnnnee1· cle belastinaplichfoiue
zelf de floor hem geclwne cwngifte w'i,iziat.

258
(COPPIETERS, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
Geiet op het bestreden arrest op 5 December 1!l44 gewezen door het Hof van
beroep te Gent;
Over het eerste middel, daarop gegrond
dat de genomen beslissing « nietig is in
den vorm en slecht beslist ten grande JJ :
Overwegende dat noch het Ihiddel noch
de niteenzetting er van een wetsbepaling
aandnidt die door het bestreden arrest zon
geschonden geweest zijn ;
Dat het middel aldns, lnidens artikel 14
der wet van 6 September 1895, niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, daaruit afgeleid
dat het hof van beroep het artikel 55,
§ 1, laatste alinea, der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen geschonden heeft, daar de verklaring
van den belastingplichtige gewijzigd werd,
clan wanneer de door de wet bepaalde
rechtsvormen niet werden nageleefd :
Overwegende dat nit den tekst zelf van
het artikel 55, § 1, alinea 6, der samengestelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen volgt da t de voorschrevene
rechtsvormen slechts van toepassing zijn
« wanneer het bestnur het door den belastingplichtige aangegeven inkomstencijfer
meent te moeten verbeteren JJ ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, in het onderhavig geval, de
aanlegger zelf eigenhandig de vermeldingen van de door hem ingecliende aangifte
heeft gewijzigd;
Dat het middel mitsclien rechtelijken
gronclslag mist;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
10 December 1945. ' - 2° kamer. - Voo!·zitter, H. Fangnel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slarmeve1·, H. De Wilde.
Gelijkl~t·i(lende conclnsie, H.
Raoul
Hayoit de Termiconrt, eerste advocaat
generaal.

2"

KAMER. -

10 December 1945.

MJRDADEN EN W ANBEDRI.JVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEJD
VAN DEN STAAT. -ARREST DAT VASTSTELT DAT DE STAAT,· BURGERLI.JKE PARTIJ,
EEN SCHADE HEEFT GELEDEN. SCHADE
WAARVAN WORDT VERKLAARD DAT ZIJ HERSTELD IS DOOR DE TOEKENNII\'G AAN DE SCHATKIST VAN DE VERGELDING ONTVANGEN DOOR DEN
SCHULDIGE. - 0NWETTELIJKHEID.
Schendt de
wetlioek
1VetlioeJ,;
vnststelt
Uj, een

artilcelen 123ter van het Straten 1382 vnn het Btwrte1'li,ilc
het nrrest clnt, nlhoewel het
dnt cle 8ta.nt, 7Ju.rrteTlijlce pnTschncle heett ,qeleden voort-

vloe·iencle uit een misdaacl tegen zijn
wit·wen(lige ve-iligheicl, de eisch tot schn(leloosstelling ajwijst om 1·e(len dat de
geleden sch(ule is he1·steld ten 7Jeloope
van het lieclrag van (le toelcenning die
lwm wo1·dt gednan vnn de ve1·gelding
ontvangen door den sclmldirte (1).

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. LOWIES.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 13 Oc-·
tober 1945 door het Militair Gerechtshof
zetelende te Lnik gewezen;
I. Wat de voorziening aangaat tegen de
beslissing op de pnblieke vordering :
Overwegende dat de bnrgerlijke partij
de belangen der openbare partij niet ver·
tegenwoordigt;
Dat haar voorziening dns niet ontvankelijk is;
·
II. Wat de voorziening aangaat tegen de
beslissing op de bnrgerlijke vordering :
Over het middel, schending van artikelen 1382, 1383 van het Bnrgerlijk Wethoek; van artikelen 1, 2, 7, 42, 123te1·,
123q~tinq·uies van het Strafwetboek ; van
artikelen 1, 2, 4, 5 van de wet van 17 April
i878 bevattende den voorafgaanden titel
van het Wetboek van rechtspleging in
strafzaken; van artikel 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest, alhoewel het
erkent dat de bnrgerlijke partij, eischeres
in verbreking, schade geleden heeft ten
gevolge van het gepleegd misdrijf, noch·
tans het herstel van die schade weigert,
om reden dat het toekennen aan den
Staat van de waarde van .de opgestreken
vergelclingen, · dat een strafmaatregel nit,
maakt, de schade herstelt ten beloope van
het bedrag der aan de Schatkist toegekende waarde, clan wanneer het innen,
door den Staat, van het bedrag der geldelijke strafmaatregelen, nitgesproken in
den loop van de vorclering tot toepassing
van de straffen door het openbaar ministerie nitgeoefend, het herstel van de geleden scliade niet kan nitmaken of vervan·
gen, herstel dat slechts in den loop van
de vorclering tot herst~lling van de schade,
door hen welke ze geleden hebben, kan
gevorderd worden :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat schade geleclen werd door de burgerlijke partij, deze
partij nochtans van hare vordering afwijst, om reden dat, door cle strafmaatregel, - zijnde het toekennen ·aan den
Staat van de waarde der ontvangen vergelclingen - de schade door de bnrgerlijke
partij geledeit reeds hersteld werd ten beloope van het bedrag der aan de Schat(1) Zie verbr., 26 November 1945, supm,
blz. 250 !Bull. en PAsrc., 1945, I, 279) en 10 Deceniber 1945 (Bull. en PASIC., 1945, I, 287).
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kist toegekende waarde, dat het den
Staat behoort te bewijzen dat de schade
hooger is en dat zulkdanig bewijs niet geleverd werd ;
Maar overwegende dat het toekennen
aan de Schatkist van de vergelding der
bedrijvigheid- van den schuldige, voorzien
bij artikel 123ter van het Strafwetboek,
gansch vreemd is aan de vergoeding van
de door het misdrijf- toegebrachte schade,
- daar de eerste maatregel een straf is,
strekkende tot het herstel van de door
het misdrijf aan de politieke rechten van
den Staat veroorzaakte krenking;- en de
tweede, een toepassing van de burgerlijke
wetten die voor doel heeft de schade aan
de burgerlijke belangen van den Staat berokkend, te herstellen;
Overwegende dat, door schadevergoecling te weigeren om reden dat de schade
reeds door een verbeurdverklaring herstelcl wercl, het bestreden arrest de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen geschonclen heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch slechts in zoover
het geweigerd heeft een schadeloossteling
toe te kennen voor de schade door verweerder aail de burgerlijke partij berokkend; verwerpt de voorziening _voor het
overige; zegt dat onderha vig arrest- zal
overgeschreven worden op de registers
van het Militair Gerechtshof zetelende te
Luik en dat melding er van zal_gemaakt
worden op den kant van de gedeeltelijk
verbroken beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak
alzoo beperkt naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
10 December 1945. - 2<' kamer. - Vom·zitte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla,ggever, ·H. Wouters.
Gel-ijlclwidende conclns·ie, H. Oolarcl,
advocaat generaal.

2•

KAMER. -

17 December 1945.

1° VOORONDERZOEK (IN STRAFZA-

KEN). - BESCRIKKING VAN CONT:RAVENTIONALISEERING.
2° REGELING VAN REOHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN. - BESCRIKIUNG VAN DE
RAADKAMER WAARBI.J EEN WANBEDRIJF
WORD'£ GECONTRAVENTIONALISEERD. - VONNIS VAN ONBEVOEGDREID OM REDEN DAT RET
FElT ANDERS MOEST WORDEN OMSCRREVEN. NIEUWE KWALIFICATIE DIE DE CONTRAVENTIONALISEERING NIET UITSLUIT. - VERNIJ!]TIGING
VAN RET VONNIS VAN ONBEVOEGDREID. - VE:RWIJZING NAAR EEN ANDERE POLITIERECRTBANK.

ecn wnnberl;r·ijf verwijst nnn1· de politierechtbank, besHst over het je-it dat bij
de 1·nadlcnmer nnnhnngig wns, wellce ook
de ornschrijving weze cUe z·ij e1· nnn
heejt gegeven; de ~titgeszn;olcen contnF
ventiona,liseering blijft verwo1·ven indien de politierechtbcmlc vnn oo1·deel is
dnt het feit moet wonlen omsch1·even
volgens een nndere wetsbepa,ling clie cor1·ecUoneele strnj'fen voorziet, wnnneeT
deze lcunnen wonlen he'l"leid tot het bedmg vnn poliUestmffen (1).
2° W nnneer een beschilcking vnn de 1"ctndlcnmer, bij na,nneming vnn veTzachtende
omstancligheden, een veTdachte wegens
een wnnbed1·ijj heejt ve1·wezen nnnr de
politie1·echtbnnlc, en de polUie1·echte1·
z·ich onbevoegd heejt veTlclncwd omdat
het feit vn~t de telnstlegging moet wo1·clen omsclweven volgens een wetsbepnUng · nnde1·e dnn deze bedoeld in de beschilclc·ing tot ve·rwijz·iny en die c01··recUoneele st1·ntten vooTz·iet, onde·rzoelct
het Hof, op het verzoelc tot 1·egeling
vctn ·rechtsgebiecl, of de wettelijlce bepnling die de poUtierechtbnnlc meende
vnn toepnssing te zijn de herleiding
vcw de voo1·ziene strnffen tot het bedrng vnn poUtiestntffen ttitslu.it; bij
ontkeitnend nntwo01·d, veTnietigt het
H of het vonnis vnn onbevoeydheicl en
verwijst het cle rmnlc ncuw een nndere
pol-it-ie1·echtbnnlc.

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINAN'£
IN ZAKE ADAM.)
ARREST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied del. 4 September 1945
uitgaande van den Procureur des Konings
bij de Rechtbank van eersten aanleg te
Dinant;
Overwegende dat Georges Adam, bij beschikking van de Raadkamer der Rechtbank van eersten aanleg te Dinant del.
9 Februari 1945, bij toepassing van verzachtende pmstandigheden, naar de Politierechtbank te Gedinne verwezen wercl
- omclat hij, te Rieme, in December 1944,
oorlogsvuurwapenen in zijn bezit heeft
gehad, zonder toelating van den gouverneur der provincie ;
Overwegencle dat cle Politierechtbank te
Gedinne zich bij vonnis clcl. 20 Juli 1945,
onbevoegd heeft verklaarcl om cle reden
« dat in de zaak niet artikelen 11 en 17
van cle wet del. 3 Januari 1933 op het misclrijf moeten toegepast worden, cloch, wegens den staat van beleg, het ministerieel
besluit van 14 November 1944; dat de bij
artikel 3 van clat besluit voorziene straffen
correctioneele straffen zijn; dat aldus het

1° De

beschilclcing van de raadlcamm·
welke, hij aannerning va,n verza,chtende
omstandigheden, een verda,chte wegens

(1) Zie de voetnota R. J. B. onder.aan dit
arrest in Bull. en PASic., 1945, I, 290.

-260misdrijf aan de bevoegdheicl van de poli- 1° TVannee1· cle IJerl·riffsve'i"liezen in m·i·ncle-ring we-rclen gelwncht vnn rle inko-mtierechtbank ontsnapt ll;
sten vwn een bepaalrl rlienstjawr, kan cle
Overwegende clat, uit die twee bewe·rlceUjlcheicl vwn rUe verUezen, ctlhoeslissingen die in kracht van gewijsde zijn
wel aangenomen voo1· rle be·rekening •uwn
gegaan, een geschil van rechtsgebied ontrle beclri:ifsiJelnst-ing van au clienstjnwr,
staat clat den gang van het gerecht beworden betw·ist floor rlen fisou.s ·wwnnee·r
le=ert ;
Overwegencle cliit, zoo de bij artikel 3
het uant om de vaststelU·ilg van het beyan het ministerieel besluit del. 14 Novemrl·mg vwn rle voor het volyenrl cl·ie-nst:iruM·
ber 1944 voorziene straffen van correcversch~tlrlif!rle belnst-ing (1). CWetten betioneelen aarcl zijn, ze, krachtens artiketreffencle de inkomstenbelastiilgen snlen 6 en 7 van de besluitwet del. 9 Mei
mengeschakelcl den 12 September 1936,
art. 32, § 1.)
1944 betreffemle de strafbepalingen van
clit artikel en krachtens den staat van . 2° Artikel '£7, § bis, va.n: rle wetten IJetrejc
beleg, tot het beclrag van politiestraffen
fenrle rle ·inkomsteniJelnstinfjen snmenrtehunnen herleicl worden door ammeming
sohal.:elrl rlen 12 Septembe-r .1.936, cUe den
van verzachtencle omstancligheclen, juist
1Jelnst-inf!v·r1:irlom vcm zelce·re meenonwrzooals de bij artikel 17 van de wet del.
rlen nfhwnkeUjk stelt vnn het voemn vwn
3 Januari 1933 voorziene straffen;
ee·n boelchoncl-inr; overeenlcomst-ig rle beDat claarnit volgt clat de politierechtpaUnr;en vwn het H'etboelc vcm koopbank zich, ten onrechte, onbevoegd heeft
hamrlel, berloelt een '/'Cgelmnt-ig gevoenle
verklaarcl, daar het feit clat bij cUe rechtboekhomling rUe clen j~t'lsten toestctnrl van
bank was aanhangig gemaakt, hetzelfcle
den IJelnstinfjschnlclige ,iegens rlen fiscus
gebleven· was en claarcloor de raaclkablootlegt. (Wetten betreffencle cle inkommer clefinitief beslist heeft dat het feit
stenbelastingen samengeschakelcl den
slechts. aanleiding: kon geven tot toepas12 September 193G, art. 27, § 2b·is.)
sing van een politiestraf;
3o Wwnnee-r er een gewicht-i.g ve·rmoecle11
Om die reclenen, het Hof het rechtsge1Htn on;i'nistlleirl nopens een na.ngifte i-11
bied regelencle, vernietigt het vonnis van
cle inlcomstenbelastingen bestcwt; mn[!
de Politierechtbank te Gedinne del. 20 Juli
wettel-i.ik tot nnnslng vcti1 nmbtswe{/e
1945; beveelt clat onrlerhavig arrest zal
1A!0'1Ylen over{fegnan, wnt noorl.-;;nlcelijlc
overgeschreven worden op de registers
manlct het voornfgcwnrlel·i:i k nrlvies vw11
van de Politierechtbank te Geclinne en clat
rle .fiscale commissie (2). (Wetten betrefmelding er van zal gemaakt worden op
fencle de inkomstenbelastingen samengeden kant van de vernietigcle beslissing ;
schakelcl den 12 September 1936, art. 55
verwijst de zaak naar de Politierechtbank
en 56.)
te Dinant.
(N. V. Nj\.AIMACHINES ((PFAFF ll, T. BEHEER
17 December 1945. - 2° kmner. - Voo1·i
VAN FINANCIEN.)
zitte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve-rslag{/eve-r, H. Bail. ARREST.
GeUjlcl-zticlenrle conclu.sie, H. Roger Jam;sens de Bisthoven, advocaat generaal.
Gelet op het bestreclen arrest op 24 Juni
HJ42 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
'
Over het eerste mitltlel (betreffencle het
2e KAMER. - 17 December 1945.
clienstjaar 1936 navorclering in 1938),
schending van artikelen 97 en 111 van cle
1° BEDRIJFSBELASTINGJ1JN.
BE- Grondwet; 25, 32, § 1, 35, 53, 55, 74 van de
BRIJFSVERLIEZEN AFGETROKKEN VAN DE INwetten op de inkomstenbelastingen, saKOMS'l'EN VAN EEN DIENST.iJi.AR. - VERMINDE- mengescllakelcl
door koninklijk besluit del.
HING A,\NGENOMEN DOOR DEN ~'ISCUS. - l\10- 12 September 1936; 1 en 5 van bet koninkGELIJKHEID VOOR DEN FISCUS DE WERKELI.TKHEID VAN DIE BEDRUJ•'SVERLIEZEN TE BETWIS- lijk besluit del. 13 .J anuari 1933 betreffencle
de nationale crisisbijdrage : n) cloorclat
TEN VOOR. DE BEREKENING VAN DE VOOR EEN
het bestreden arrest ten onrechte heeft
VOLGEND DIENSTJAAH YERSCHULDIGDE BELASaangenomen clat het beheer, ter gelegenTING.
heicl van de betwisting van de aangifte
2° BEDRIJFSBELASTINGEN. - MEER- der inkomsten van het clienstjaar 1936,
WAAr:m;N VR.IJGES'l'ELD DOOR AR'l'IKEL 27, geldig beclrijfsverliez.en heeft kunnen .ver§ 2b~S, DER SAMENGESCHAKELD!c WETTEN. werpen welke verme!d werc1en in voor de
BELASTINGVRI.TDOM AFHANKELI.TK VAN HE'!'
VOEREN VAN EEN BOEKHOUDING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET WE'l'BOEK VAN
(1) Zie verbr., 16 September 1942 (Bull. <m
KOOPHANDEL. - BEGRIP.
PASIC., 1942, I, 189).
3°. INKOMSTENBELASTINGEN. ~ GE- . (2) Zi:e ver br., 9 Maart en 20 April 1937
WICHTIG VERMOEDEN VAN ONJUISTHEID. ,(Bull. en PAsrc., 1937, I, 84 en 120); 5 Maart
PROCEDURE VAN DEN AANSLAG VAN A1\'IBTS~TEGE.

-

WE'r'l'ELIJKHEID.

1940 (An-. Ye·rb1'., 1940·, biz. 29; Bull. en PASIC.,
1940, I, 74 en de nota 1).
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dienstj aren 1\J34 en 1933 neergelegde aangiften, armgiften die inoesten beschouwd
worden als aangenomen omdat de termijn
van clrie jaar verstreken was en omclat
llet belleer in gebreke .wa:;; gebleven, binnen den wettelijken termijn en in cle bij
het llienoren aangecluid artikel 55 voorziene voorwaan1en, een verbeterenc1 aclvies
te sturen betreffencle die dienstjaren ;.
7J) en doonlat, althans, het bestreden arrest zicll tegenspreekt door te beslissen
llat, incUen zelfs de fiscus vervallen was
om bij navorclering recl!ten te eiscllen betreffenc1e de dienstjaren 1\J34 en 1935, c1e
vraag nopens de werkelijklleid van de verliezen niettemin bleef bestaan :
Wat llet eerste onderdeel van !let midriel betreft :
Overwegencle clat de aanlegster, voor de
cUenstj aren 1934 en 1935 zekere bedrijfsverliezen heeft. aangegeven en overeenkomstig cUe aangifte belast wercl; clat cUe
aangifte te bekwamer tijcl geen aanleicling
lleeft gegeven tot eenig verbeterenc1 bericht of tot een navordering van rechten
vanwege !let belleer; clat heclen clienaangaancle verval bestaat;
Dat de aanlegster daaruit besluit clat de
aldus op stilzwijgende wijze aangenomen
verliezen rlezer cUenstjaren, onherroepelijk
hewezen zijn en, bij toepassing van het in
het mic1de1 aangednicl artikel 32, § 1,
bijgevolg, ook moeten afgetrokken worden
Y<lll de voor het dienstjaar UJ36 verschnldigr1e belasting ;
Doch overwegencle c1a t die stilzwijgende
erkenning of c1ie vervallenverklaring den
fiscns slechts hebben kunnen binden voor
de berekening van de belastingen betreffencle de dienstjaren 1934 en 193il waaron
ze betrekking had den; clat het beheer nid
beweert da t op die berekening dient terug
gekomen; clat zoo nit het feit dat het beheer zwijgt en niet verroert lmn worden
afgeleid dat het beeft aangenomen dat,
betreffende die dienstjaren en de taxes
die er betrekking op hebb<>n, de aanlegster
de door haar aangegeven verliezen geleclen
had, c1aarnit niet volgt dat het den fiscus,
beter ingelicht, voortnan verboclen was de
werkelijklleid er van te betwisten wanIH,er het er om gaat het bedrag te bepalen van de voor het volgend c1ienstjaar
verschuldigfle belasting;
Overwegencle clat de bewijsl:u;t van de
verliezen, die de annlegster betreffende
!let clienstjaar Hl36 aanvoe1't, 011 haar zelf
weegt;
Dat het bestreden arrest, door op binc1enc1e wijze in feite vast te stellen c1at c1it
bewijs niet gelevercl wercl, zijn beschikkend gedeelte wettelijk heeft gerechtvaarcligd;
Dnt het middel in zijn eerste onderdeel
in rechte niet opgaat;
, Wat het tweede onc1erc1eel van het middel betreft :

Overwegenc1e clat, weliswaar, het arrest
verklaart dat, zoo zelfs de fiscus ven<allen was om, 'voor c1e c1ienstjaren 1934 en
1935, rechten te eischen bij nnvordering,
•« de vraag nopens het bestaan nm de ingeroepen verliezen onbenntwoord blijft ll;
clocll dnt nit llen snmenhnng van llen
tekst klnar blijkt dat de vraag die door
den rechter bescllouwd wordt als onbeantwoord gebleven zijnc1e, deze is die hij
op te lossen had en die uitsluitend betrekking had op de voor het clienstjanr 1936
verscllulcligcle belnsting;
Dat de tegenstrijcligheid, waarvnn gewag, dus niet bestaat en dat het middel in
zijn tweede onderdeel in feite niet opgant;
Over het tweede middel (betreffende. de
fiscnle clienstjaren 1936, nnvordering in
1938, en 1!l37, navordering in 1!J3!l), schencling van artikelen 97 der Grondwet, 2, 25,
55 der wetten op de inkomstenbelastingen
snmengeschakeld door koninklijk beslnit
chl. 12 Septeinber 1936; 10 c1er wet van
25 Maart 18'76; 1165 van het Burgerlijk
W etboek ; 7 en III van !let slotprotocol
van de Frnnscll-Belgische ·overeenkomst
del. 16 Mei 1931, goedgekeurd door de wet
van 28 December HJ31 : n) doordat het
hof van beroep, ten onrechte, in het be~
streclen arrest, de uitkomsten·van de nanslagen, welke teil laste van de aanlegster
kraclltens een Fransclle wet en buiten de
tusschenkomst van het Belgiscl! fisca::il
bel!eer op forfaitaire gromh<lagen werllen
gevestigd, nls in Belgie verkregen heeft
bescl!ouwll, zoncler na te gaan, - zooals het verplicht was zulks te doen, bij ontstentenis van een wetsbepaling wanrbij
de Fransche fiscale wet in Belgie van toemtssing worc1t gemaakt en in strijdmet de
Fransch-Belgische overeenkomst die van
die Fransche wet afwijkt of cle uitvoering
er van afhankelijk stelt van !let voorafgaancl akkoorc1 van het Belgisch fiscaal beheer, - of de voorwaarden, wnnrin cle in
Frankrijk door het bijhuis van de aanlegster geboekte nitkomen verworpen werclen, regelmatig en wettelijk waren, dan
wanneer de Fransch-Belgische overeen1 komst vereiscllt clat, in gevnl van betwisting over een cleel van cle winst welke in
een van de twee contracteerem1e Staten
verwezenlijkt werc1 door een van den nnrleren Staat afhangende exploitatie, de bepaling van die wii1st geschiec1t met de
meclewerking van het beheer van den anderen Stant, wat in de zaak wercl verzuinu1; 1J) cloordat, clan wanneer het bel wijs van de overbelasting op !let beheer
woog, het bestreclen arrest het door het
Franscll be!Jeer gescha]len vooroorcleel
heeft aangenome1i, door ann de aanlegster
het bewijs te weigeren dat deze aanbooc1
te leveren om ·de in Belgie ontstane betwisting op te lossen : dat er geen verhooging van haar aankoopprijzen in Frankrijk was geweest en dat clus haar boek-
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arrest clit aanbocl van bewijsvan de hand
gewezen heeft OIJl de eenige reclen clat het
hof niet bevoegcl was om uitspraak te
doen over de wettelijkheid van de voorwaarden waarin de Fransche fiscus de
Fransche wet had toegepast, dan wanneer
het hoi verplicht was na te gaan of gezegde wet was toegepast geweest in overeenstemming met de Fransche-Belgische
overeenkomst :
vVat het eerste onclerdeel van het middel
betreft :
Overwegende dat de aanlegster staande
houclt clat, zoo het beheer het winstsalclo
van de Fransche exploitatie, in plaats van
het door de rekeningen van 'gezegde exploitatie aangeduid verliessaldo, heeft in acht
genomen, zulks aileen is geschied wegens
den forfaitairen aanslag waaraan de zetel
van de in Frankrijk gevestigde vennootschap onderworpen wercl;
Doell overwegende dat het arrest vaststelt dat dE Fransche fiscus, hierin ak- koorclmet de aanlegster, de aangifte heeft ·
verbeterd, verbetering waaruit bleek clat
de rekeningen van het bijlmis niet met
verlies, cloch met winst werden afgesloten;
Dat er dus geen betwisting bestond over
het deel van de in een cler twee Staten verwezenlijkte winst, en clat, bijgevolg, het
midclel in zijn eerste onderdeel in feite
niet opgaat;
Dat cUt eveneens waar is wat het tweede
onderdeel betreft, vermits, uit wat voorafgaat, blijkt clat het arrest niet het eenvoudig vooroorcleel heeft aangenomen dat,
in Frankrijk, uit den forfaitairen aanslag volgcle, cloch steunt op het feit dat de
aanlegster het bestaan heeft erkend van
een door het Fransche bijl,mis verwezenlijkte winst, die, overeenkomstig de Fransche wetgeving aanleicling heeft ·gegeven
tot een forfaitairen aanslag;
Over het clercle midclel (betreffencle het
fiscaal dienstjaar 1936, naverdering 1938),
schencUng van artikelen 27, § 2bis, en 86
van de wetten op de inkomstenbelastingen
samengeschakeld bij koninklijk besluit
del. 12 September 1936 (4 en 5 van het
koninklijk besluit nr 277 del. 31 :M:aart
1936) ; 1 en 5 van het koninklijk besluit
del. 13 Januari 1933 betreffende de nationa1e crisisbijclrage, cloorclat het bestreclen
arrest, ten onrechte, belastingvrijclom geweigercl heeft aan een reserve van meerwaarclen van 191.807 fr. 58 c., opgenomen
in de balans van 31 December 1935, door
een onjuiste clraagwijclte te geven aan de
voorwaarcle door die bepalingen vereischt
betreffencle het voeren van een boekhoucling overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van koophandel :
Overwegende dat, luidens · artikel 27,
§ 2bis, 1°, cler samengeschakelde wetten,
de voorziene vrijdom dan alleen toege-

staan wordt wanneer de belastingschuldige een boeklwuding voert overeenkomstig de bepalingen van llet Wetboek van
koophandel ;Dat deze nauwkeurige en algemeene
voorwaarde slecllts een regelmatig gevoercle boekhoucling kan bedoelen die clen
juisten toestand van den belastingsch ulclige jegens den fiscus blootlegt; clat het
bestreden arrest, -door aan den tekst clergelijke interpretatie te geven, zicll naar de
wet gedragen heeft ;
.
Waaruit volgt clat het miclclel in rechte
niet opgaat;
Over llet vierde middel, schending van
artikelen 55, 56, 57 en 74 van de wetten op
de inkomstenbelastingen samengescllakelcl
bij koninklijk besluit del. 12 September
1936 · 1 en 5 van het koninklijk besluit del.
-13 J~nuari 1933 betreffende de nationale
crisisbijclrage; 28 en 33 van.' llet koninklijk
besluit del. 22 September 1937 tot samenschakeling en wijziging van de-. uitvoeringsbesluiten cler samengescllakelcle wetten op de inkomstenbelastingen, cloorclat
het bestreclen arrest, om een onjuiste reclen, beslist heeft clat de bij artikel 56
voorziene procedure te recht werd toegepast om den aanslag te vestigen van llet
clienstj aar 1936 met verllooging ten titel
van straf, dan wanneer de betwisting van
de aangifte geenszins de tusschenkomst
vereischte van de fiscale commissie, deze
onbevoegcl was om kennis te nemen van de
vragen welke haar gesteld werden en het
aclvies van die commissie dus nietig was,
en dan wanneer, einclelijk, de controleur
tot die procedure klaarblijkelijk slechts
zijn toevlucht genomen heeft omdat hij,
op het oogenblik waarop hij de belasting
wilde vestigen, over de materieele mogelijkheicl niet meer beschikte om, binnen
den bij artikel 74 voorzienen termijn van
drie jaar, de bij artikel 55 voorziene
rechtsvormen en termijnen. na te leven :
Overwegende clat de ambtenaar die een
gewichtig vermoeden_ van onjuistheicl te
kennen geeft nopens een aangifte in de
inkomstenbelastingen, dienaangaancle tot
geen enkele rechtvaarcUging gehouclen is;
dat hij, in dat geval, lui dens artikel 56,
alinea 2, vooraleer tot den aanslag van
ambtswege over te gaan, zooals hij in de
zaak gedaan lleeft, het aclvies moet inwinnen van de commissie ingestelcl ingevolge alinea 2 van artikel 55; clat, in onderhavig geval, die commissie, en vervolgens het arrest, vaststellen dat er ee11
onjniste aangifte geclaan wercl door de
aanlegster cUe dus moest bewijzen dat het
beclrag van cle winsten, haur door de commissie toebecleeld, onjuist of overdreven
was, bewijs dat zij, volgens het arrest,
niet geleverd heeft ;
Overwegenele daf de commissie, haar advies gevencl overeenkomstig artikel 56.
alinea 2, niet, zooals ze gemeend heeft het
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te moeten doen, de vestiging van den aanslag van ambtswege moest rechtvaardigen
door de noodzakelijkheid de verliezen te
verwerpen clie, naar beweerd wordt, door
het Fransche bijhuis van aanlegster
geleclen werden ; dat de beschouwingen clie
de commissie clienaangaande uitbrengt
overbodig zijn en het door· haar gegeven
advies niet zouclen kunnen nietig maken;
Dat het micldel llus grond mist en niet
kan aangenomen worden ;
Om clie redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt de aanlegster
tot de kosten.
17 December 1945. - 26 kamer. - VoorzUte1' en verslaggeuer, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl voorzitter. GeHjlchl'idende conclus1e, H. Janssens cle Bisthoven, advocaat- generaal.
PleUe1·,
HH. de Mey (van cle Balie bij het Hof van
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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HEGFJJ,JNG VAN HECH'J'SGlDBIED. VERZOEKSCHRIFT AANYOEREND DA'l' EH EEN
POSITTEl' GESCHIL \'AN RECHTSGEiliED BESTAAT
TUSSOHEN EEN ONDERZOEKSRECH'l'ER EN EEN
KRIJGSRAAD. - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBI.J DE ZAAK UIT HANDEN
WORDT GEGEVEN VAN DEN ONDERZOEKSREOHTER, STUKKEN OVERGEMAAKT AAN DEN
KRIJGSRAAD IN UITi'OEHING VAN DIE BESOHIKKING. VERZOEKSOHRIFT ZONDER VOORWERP ..
Is zoncler voonoerp ·het verzoel,sclwift tot
regcz.ing van 1·echtsgebiecl bewerencl clat
er een posit·ief {fCSch-il van 1'Cchtsgeb1ecl
bestaa.t ttt.sschen een onderzoelcsrechte·r
en een krijgs·raacl, awn wanneer een beschiklC'ing van cle raadkame·r de zaak
wit hanclen heett gegeven van clen oncle1·zoelcsrechte1· en clie beschilcking we1·d
u·itgevoerd cloor het ovennaken va.n de
stuklcen der ·rechtspleginrJ nan clen
kTijgsma.cl. (Wetb. Strafvord., art. 527.)

(STRAUNARD EN BEELEN.)
ARHEST.
Gelet op de verzoekschriften tot regeling
van rechtsgebiecl tot het Hof gericht op
grond van artikel 527 van het Wetboek
van strafvordering·;
Overwegende tlat nit de rechtspleging
blijkt clat de Onclerzoeksrechter te Charleroi op 10 Februari 1944 de verzoekers onder bevel tot aanhoucling heeft gesteld
omdat zij, te Pont-a-Celles, op 5 Februari
1944, met mecleplichtigheicl, gepoogcl hebben ten nadeele van Eugene Meunier hetzij een cliefstal met gewelcl of b~drei
ging te begaan, hetzij een cliefstal gelijkgesteld met eeu met behulp van ge-

2G3weld of beclreiging gepleeg·den cliefstal,
door het feit dat de clieven, op heeter claad
hetrapt, geweld gebruikt of bedreigingen
geuit hebben om hun vlucht te verzekeren,
met deze omstandigheid clat clie poging tot
cliefstal begmm wercl in een bewooncl lmis
of in zijn aanhoorigheclen, bij nacht, cloor
twee of meer personen, en clat wapenen
werclen gebruikt of getoond;
Overwegende dat de Raaclkamer der
Rechtbank van eersten aanleg· te Charleroi, op 12 Februari 1945, bij toepassing
van cle bepalingen cler besluitwetten del.
18 September 1944, 13 :Mei 1940, 27 :Mei
1944 en 9 Januari 1945, de zaak aan den
onclerzoeksrechter heeft onttrokken;
Dat de ·Procuretir des Konings te Charleroi, op clenzelfden datum, in uitvoering
van het bevelschrift waarbij de zaak uir
hanclen wercl gegeven, cle stukken, voor
beschikking, aan den krijgsauditeur heeft
overgemaakt;
Dat de Krijgsraacl te Charleroi, - bij
vonnis del. 13 Augustus 1945 clat op tegenspraak wercl gewezen en in kracht van
gewijscle is gegaan, - over de vervolging
uitspraak geclaan heeft en iecler verzoeker veroorcleelcl heeft tot een gevangenisstraf van twee jaar;
Overwegencle dat, nit wat voorafgaat,
blijkt clat het beweercl geschil van rechtsgebiecl nooit bestaan heeft;
Waaruit volgt clat er voor het Hof
geen aanleicling bestaat tot regeling van
rechtsgebiecl ;
Om clie redenen, het Hof zegt clat er
geen aanleicling bestaat tot regeling van
rechtsgebiecl; veroordeelt de verzoekers
tot de kosten.
17 December 1945. - 2< kamer. - Voo1'zitter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slag{feve·r, H. Vitry.
GeUjkl·u:iclencle conclt).sie, H ..Janssens cle
Bisthoven, advocaat generaaL
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1° DIEFSTAL. - ZWARE DIEFS'l'AL. - BEGIN VAN UITVOERING. - BEGRIP.
2° OOHLOG. - BESLUITWE'l' VAN 13 :MEI
1940 BETREFFENDE DE VERSCHERPING DER BESTRAFFING VAN SOMMIGE GEDURENDE DEN TIJD
VAN OORLOG GEPLEEGDE FElTEN. - VAN TOEPASSING OP EEN MISDRIJ~' VOLTROKKEN NA DE
VERDUISTERING DOOR BEGONNEN TIJDENS DE
VERDUISTERING.
3° HEGELING VAN HEOHTSGEBIED.
- S'i'RAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER DIE, GEDURENDE DE ''IJANDELIJKE
BEZETTING, EEN MISDAAD VOORZIEN BIJ DE BESLUITWET VAN 13 JVIEI 1940 HEEFT VERWEZEN NAAR DE CORRECTIONEELE REOHTBANK. VONNIS VAN VEROORDEELING. - HERNEMING
\'AN DE WERKZAAMHEID DER MILI'fAIRE
RECHTSI\IACHTEN. - ARREST VAN ONBEVOEGD-

-264OU ]JEDEN DAT DE UISDAAD ·NIET WORDT
VOORZIEN DOOR DE BESLUITWET VAN 13 :MEI
1940. - RJCGELlNG VAN RECHTSGEBIED. ' J\{ISDAAD DIE ONDER DIG TOEPASSING VALT VAN
DE BESLUlTWET VAN 13 'MEl 1940. - VER-

Overwegencle dat de Haaclkarile'r van lle
Hechtbank van eersten aanleg te Luik, bij
beschikking del. 13 November 1943, uitspraak doende bij toepassing van de besluitwet van 13 Mei 1940 en van het besluit van cle secretarissen-generaal del.
NIE'l'IGING VAN HET ARRES'l' VAN ONBEVOEGDHEID. VERWI,JZING NAAR. EEN ANDER. HOF
18 November 1940 gewijzigd door de be\'AN BEROEP.
sluiten cld.I1G November 1942 en 19 Maart
1943 : Desire-Leopold-Gabriel J\iathieu,
1 o Darw rle zwnre rliejstal suinenyestelcl is
werkman-steenhouwer, geboren te St-Sernit een 1·eelcs opeenvolyende drulen rUe
vais-Nameil, op 28 Maart 1913, gelmisvest
de rtyent moet beyuun om z·ij-n misdruliy te Comblain-au-Pont, Fraiturestraat, 39,
·i.nzicht te verwezenlij ken, is de ·nitvoe- thans aangehouden ;, Leopold-Leon-.Jean1'-i-11{1 er vrm IJeyonnen doo1· 11 et 1Jleyen
J oseph Donfond, werkman-steenhonwer,
vwn een vrtn rlie rlrulen (1).
geboren te Sprimont op 26 Januari 1914,
2° Een misdTijj, voo·rzien rloor rle beslu-it- gehuisvest te Houvrenx, Groote Baan, 47,
wet vnn 13 Jlfei .1940 1Jetrette'l1(le rle ver- thans aangehouden; Pierre-Julien-Josephschm·p·iny de·r IJestnt,f]iny vmb sornmiye
Rene Damhaut, looclgieter, geboren te
(lerl-nrentle rlen t-i.jrl vwn oorloy yepleeyrle
Sprimont op 12 .Jannnri 1911, er gehnisjeUen en rlat volt'I"Olclcen wenl op een
vest, Cornkmontstraa t, 8, tlums aangehouooyen!Jl-ik rlnt rle venl·wisteriny vwn rle
den, zonder Yerzuchtemle omstandiglleclen
Hchten n:iet meer ve·re·ischt was, valt
ann te nemen, naar de Correctioileele
niettem·in onrler rle toepnss·inr1 vwn rl-ie
Rechtbank te Luik lleeft verwezen, om, te
IJeslnitwet ·inrl·ien. rle ·u-itvoeriny er vwn Beaufays, in den nacht van 1 op 2 Sepis IJe(lonnen (!Crl1wenrle rle ·verrlniste·r·in(l.
tember 1943, als daclers of mecledaders, ten
3° 1-TTnnnee·r, yerlnrencle de v-ijandel-i)lce IJe- nadeele van Elisabeth Lehnerz, weclnwe
zett-i-ny, de ntrullcwmer een m·isclrwrl Thonon, beclrieglijk muntspecien te hebvoorzien rloor de beslnitwet van 1.3 JJI ei ben weggenomen ten beloove van omtrent
191,0 heejt ve·i·we.zen nnar rle co·r1·ect-io- 40.000 frank' alsook verschillende voorwerneele rechtbanlc, rle;w recht/)(tnlc rlen
pen, cle diefstal gepleegd geweest zijnrle
verrlachte heeft veroonleelrl en het met geweld of beclreiging, in een bewooncl
hot van IJemep, nn het hernemen vnn lluis of in zijn aanhoorigheden, met brauk,
h·un werkznnmheirl rloor rle mil-itwi-re inklimming of valsche sleutels, bij nacht
rechtsnuwhten, een nrrest vnn onbe- door twee of meer personen, wapenen ge·Poeyrlheirl !weft verleenrl hierop ye- bruikt of getooucl geweest zijncle, en in
ste1mrl rlat rle misrlarul n-iet wa.s voor- oorlogstijcl tijdens de verduistering van de
.zien rloo1· rle IJesl'll:itwet vwn .13 Jl1 e-i 191,0, licllten in de plaatsen waar die verduisteonrlerzoekt het Hot vwn ver7Jmkh1{!, op ring door de bevoegde overheid wercl behet verzoelc tot reyel-in[l vnn ·rechtsge- volen;
lJierl, of rle 1Jepnlinr1en va:n rle voorOverwegende <lat de Correctioneele
melrle beslwi.twet vnn toezm.ss-in !J zijn Rechtbank te Luik, bij vonnis del. 6 .Jnni
op het misclr-i.if; IJ·ij bevest-i.rtenrl nnt- 1944, den eersten beklaagcle tot levenslanwoorcl, een besl-issinu over rlen groncl gen clwangrtrbeid en den tweeclen en den
!/C'I.vezen z·ijnfle cloor cle rJewon e 1·echts- llerclen beklaagde tot vijftien jaar dwangmrwht v66r het herncmen vwn h·nn arbeicl veroordeelll lweft ;
'l.xrkzrwmheul rloo·r rle m-il-itrd1·e rechtsOverwegende dat tegen .clit vonnis lloo·m.a.chf;en, cloet het te ni.et het rtn·est van ger beroep werd ingesteld zoowel door cle
onbevoeyclhe-icl en verwi;ist het cle znal.:
drie beklaagden als door llet openbaar minruw· een wnrle1· 11 of van lJeroetJ (2). (De- nisterie;
sluitwetten van 13 Mei 1940 en 18 SepOverwegende clat het Hof van beroel) te
tember 1944.)
Luik, bij inTest clcl. 7 .Juni 1945, zich onbevoegd heeft verklaard om reden << dat de
(PROOUREUR GENJGRAAL TE LUIIC,
eigenlijke misdaacl, 't is te zeggen de cliefIN ZAICE MATHIEU EN OONSOORTEN.}
stal met behulp van geweld, slechts heeft
11laats gehacl wanneer de vercluistering
ARREST.
van cle lichten niet meer vereischt was en.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling clnt, om llet tem]m8 rlelict-i te bepalen. dat
van rechtsgebiecl uitgaande van den Heer oogenblik client in acht genomen waarop
procureur generaal bij het Hof van beroep de hoofddaacl werd begaan ll ;
Overwegende clat nit dat arrest en nit
te Luik;
de beschiklring yan de Raadkamer der
Reclltbank van eersten aanleg te Luik del.
(1) Zie NYPELS en SERVAIS, a. III, art. 467, 13 November 1943, beide in kracht van genr 8.
wijsde gegaan, een negatief geschil van
(2) Zie verbr., 26 December 1944 et 2 Juli rechtsgebiecl ontstaat dat den gang- van
,
1945, sup•·a, blz. 69 en 181 (Bull. en PAsrc., het gerecht belemmert;
1945, I, 74 en 193).
Overwegende. dat de zware cliefstal saHElD
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mengestelcl is nit een reeks opeenvolgel~\le
<laden die cle agent moet begaan om ZlJll
misclaclig inzicht te verwezenlijken; clat
die claclen cleel uitmaken van den materieelen cliefstal en met cle bedrieglijke
ontvreemding zelf een oncleelbaar geheel
uitmaken (NI.JPELS en SERVAIS, art. 4()7,
nr 8) ·
Ov~rwegencle dnt de beslnitwet van
13 Mei 1940, opclat de militaire .rechtsmacht zou bevoegcl zijn (bevoegdheicl die
krachtens de hierboven aangeclnide besluiten van de secretarissen-generaal op
de correctioneele rechtbank werd overgedragen) niet vereischt dat elk van de feiten, die, samengenomen, het ten laste van
chin beklaagde gelegcl misc1rijf uitmaken,
tijdens de verduistering van de lichten gepleegd wercl; dat het volstaat clat de beklangclen de uitvoering van de misdaad
begonnen hebben onder begunstiging van
de duisternis ;
Overwegende dat de uitvoering begonnen is wanneer de agent een daad gepleegd heeft die begrepen is in de wettelijke bepaling van het misdrijf;
Overwegende dat het arrest vaststelt
.rlat de beklaagden erkennen dat zij, begunstigd door de uuisternis en tijdens de
verduistering van de lichten, over de afsluiting zijn geklommen, over de weide
zijn gegaan die het huis van de baan
scheiclt en tegen den muur van het onroerend goecl in hinclerlaag zijn gaan liggen
om er de terugkomst van het slachtoffer
af te wachten;
Dat die claclen een begin van uitvoering
uitmaken van de te hminen laste gelegcle misclaad;
Overwegende clat het dus van weinig
belang was dat de claad, waardoor de beclrieglijke ontvreemcling .voltrokken wercl,
plaats had op een oogenblik waarop de
verduistering van de lichten niet meer
vereischt was;
Overwegende dat, in clien feitelijken toestand, de beschikking van de raadkamer,
terecht, de beklaagden naar cle. correctioneele rechtbank verwezen heeft en dat het
hof van beroep zich, ten onrechte, onbevoegcl heeft verklaarcl ;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelencle, verbreekt het arrest van
het Hof van beroep te Luik, cld. 7 .Juni
1945; beveelt clat onclerhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Lui~ en clat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
17 December 1945. - 28 kamer. - Vom·zUte·r, H. Fauquel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslct,qgever, H. Leperre. Gel-i.iklwidende conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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ERFENISSEN. - UrrsLUITING. - AnTIKEL 727, 1°, \'AN HET BURGEHLI.TK WETHOEK. - PEHSOON GEINTERNEERD, KRACHTENS
EEN GERECH'rE!~IJKE BESLISSING, ALS DADER
VAN DEN :MOORD OP DEN OVEHLEDENE. -

PER-

SOON NIET IN STAA'l' VAN KTIANKZINNIGHEID,
":MAAR IN EEN STAAT VAN ERGF: GEESTESSTOOR-

NIS OF GEESTESZWAKHEID. -

UITSLUITING

VAN DE ERFENIS.

Art·ikel 727, 1°, ·vnn het B·zw,qe·rUjlc 1-Vetboek, nnwr l·n-icl wcuu·van onwcuurcli,q ·is
om te erven en van cle erfenis wonlt ·witgesloten hi.i cUe vemonleelcl, wenl om
clen ovedecle11e te hebben ,qecloocl, ·is vwn
toepctss·in,q OlJ clen clculer vwn cle v1'i:iwillige dooding op clen persoon vctn clen
overleclenc, rlculer welke wenl ,qeinte·rneenl cloor een ,qerechteU.,ilce beslissin,q
gewezen overeenkomst-i,q ctrt-ilcelen 7 of
10 vctn cle wet vnn, 9 April 1930 en ,qesteuna, ,qeenszins ov rlen stnat van
lcrwnkzinnioheicl vwn clen dade1·, mctct·r
nlleen op zijn stctnt vwn e·rue ,qeestesstoorn-i s of geesteszwctkheicl .

(OE LANDSHEER, T. DE LANDSHEER.)
De Hee1· eerste aclvoccwt ,qene·rnnl
H auoit cle Tenn·icow·t /weft z·i:in nclvies
,qegeven ctls vol,qt :

De aanlegger wercl bij beschikking cler
raaclkamer del. 15 November 1940 gei:nterneerd, voor een termijn van vijftien jaar,
in een door de Regeering claartoe bestemd
en ingericht gesticht.
Aanlegger, luiclens die beschikking,
heeft met voorbedacllten raad een moorcl
gepleegcl op clen persoon van zijn moecler
en van zijn schoonbroeder.
011 30 Januari 1941 werd hij door de
verweerster - zijn zuster - gedagvaard
om te hooren zeggen clat hij onwaardig
was om van zijn moecler te erven.
Artikel 727 van het Burgerlijk W etboek
luidt inclerdaacl : << Is onwaardig om te
erven en, als zooclanig, van de erfenissen
uitgesloten :
ll 1 o Hij die veroordeelcl wercl om clen
overleclene te hebben geclood of om gepoogd te hebben hem te clooclen Jl.
Het hof van beroep heeft, net als de
eerste rechter, clen eisch ingewillig·d. Tot
staving van deze beslissing werden de
volgencle reclenen voorgebracht :
1o De wetgever, wanneer hij de onwaarcligheid om te erven afhankelijk heeft gemaakt van het bestaan van een veroorcleeling, heeft aldus slechts de bewijslevering
van cle oorzaak der onwaarcligheid becloelcl.
Het is clus voldoende dat « een strafrechtelijke beslissing, omvattend welkerlei beteugeling, de plichtigheicl vaststelle
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van clen onwaarclig te verklaren erfge- clits ne peuvent etre condamnes a des dummages et interets puisque n'ayant pas de
naam ... >>;
2° Het volgt nit het verslag cler ter zake responsabilite, ils ne connnettent pas de
aangewezen cleskuncligen clat aanlegger faute au sens de l'article 1382 du Code
geen krmikzinnige is, maar slechts aan- civil; les partiellement responsables, au
geclaan is door erge geestesstoornis waar- contraire, commettent des fautes et cloicloor hij onbekwaam is zijn claclen te be- vent indemniser leurs victimes ».
lleerschen. vVelm1 de krankzinniglleicl aivVelnu, de onwaardigheid bepaalcl door
leen brengt de volleclige onverantwoorcle- artikel 727, 1°, van het Burgerlijk Wetlijklleicl teweeg, clan wanneer er, in llet hoek is op een sclluld gegrond : « O'est
onclerl!avig geval, slecllts spraak kan zijn nne veritable et effective penalite qui
van een vermindercle aansprakelijklleicl vient sanctionner ·la faute de l'indigne »,
van den clacler.
aldus J osserand (4). In denzelfclen zin
Waarop de aanlegger antwoorclt clat Planiol et Ripert (5) : « L'indignite est
een beslissing van interneering nooit kan prononcee par la loi a titre de peine a
gelijkgesteld worden met een veroorclee- raison de to·rts graves envers le clefunt ou
ling en dat de wet van 9 April 1930 geen sa !nemoire ».
onclersclleiclmaakt tusscllen den krankzinWanneer het over lcnmkzinn·igen gaat,
nige en den abnormale lijdend aan erge kan er ongetwijteld geen spraak zijn van
geestesstoornis.
schulcl of van erge bezwaren. V66r de wet
vVaar is llet clat een beslissing· van inter- van 9 April 1930 moest de krankzinnige
neering wegens een gepleegclen moord een wien een misdrijf ten laste was gelegd,
veroorcleeling wegens moord niet uit- vrijgesproken worden: artil.:el727, 1 o, kon
maakt: << Les anormaux sont traites non op hem geen toepassing vinden. De wet
en delinquants mais en malades », alclus van 9 April 1930, die aan den vorigen toede memorie tot toelichting der wet, en stand geen wijziging heeft gebracllt, wat
L. Oornil : « La loi cle defense sociale a aangaat de burgerlijke verantwoordelijkl'egarcl des anormaux et cles delinquant£ heicl, kan clus geenszins tot gevolg hebben
cl'habitude clu 9 avril 1930 >> (1).
dat een krankzinnige onder toep:issing
De geinterneerde wegens een feit als van voormeld artikel 727, 1 o, zou vallen.
misdrijf omscllreven, wordt dus niet weDaarentegen bleef een persoon die, zongens clit misclrijf veroordeeld. Artikel 12
der wet bepaalt trouwens dat de bijzon- der krankzinnig te zijn, toch door erge
clere Yerbeurclverklaring wordt uitgespro- . geestesstoornis was aangedaan, verantken « .'<'oonls ten aanzien van een veroor- woordelijk voor zijn daclen onder burgerlijk oogpuut, tenzij hij gedwcingen werd
deelde ».
Met andere woorden, · de geinterneerde door een !macht waaraan hij niet kon
is, eigenlijk gezegd, geen veroordeelde, wederstaan (Strafwetboek, art. 71). V66r
docll hij worclt in menig opzicht met een de wet van 9 April 1930 was clie persoon
ook aan een werkelijke strafveroordeeveroorcleelde gelijkgesteld.
Er blijft nu over na te gaan of llij, ten ling blootgesteld. Voortaan zal de abnoraanzien van artikel 727 van llet Burgerlijk male geen .straf, clooT cle stntfwetgeving
Wetboek, met een veroorcleelde behoort voo1·zien, meer oploopen. Maar de wet van
9 April 1930 laat den vorigen toestand
te worden gelijkgesteld.
Het staat buiten kijf dat de wet van onaangeroercl, wat aangaat de burgerlijke
9 April 1930 geen wijziging heeft toege- verantwoordelijkheid van den abnormale,
bracllt a.nn cle b1wge'l"lijlce gevol.Qen van onverschillig of het over de vergoeding
een feit ·gepleegcl door een krankzinnige van een sclmde gaat of een burgerlijke
of door een abnormale. Dit werd, in den sanctie gelclt. Alleen worden door voormelde wet de door de strafwetgeving voorloop van de voorbereidende bewerkingen
uitdrnkkelijk gezegd : « Oontre les de~ ziene straffen afgeschaft. Waaruit volgt
ments, pas de ·condamnation a des dum- m. i. dat de beslissing van interneering,
mages et interets; contre les anormaux be- getroffen tegen een abnormale, met een
neficiant de la loi nouvelle, nne con damna- veroordeeling client gelijkgesteld te worden in verband met artikel 727, 1 o, van
tion a des dommages et interets comme
het Burgerli.ik Wetboek, welk alleen een
par le passe, s'ils sont partiellement responsables », aldns de minister van jns- sanctie van burgerlijken aard bepaalt.
titie (2).
·
Welnu, het vloeit nit het bestreden arrest voort dat de aanlegger geen krankzinDe Procurenr Generaal Oornil doet ook
· opmerken (3) : · « Les dements proprement nige was, dat hij evenmin gedwongen werd door een macht waaraan hij niet
kon wederstaan, en dat hij, alhoewel door
(1) Biz. 49; zie oak nota onder verbr_., 4 Deerge geestesstoornis aangedaan, toch gecember 1944 (Bull. en PAsrc., 1945, I, 59).
(2) Kamer van volksvertegenw., zittijd 19271928, Pa1'lem. Handel., biz. 100.
(3) Op cit., biz. 19.

(4) Boek III, nr 733.
IV, nr 44.

(5) Boek
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deeltelijk verantwoordelijk bleef voor zijn
daden.
Ret beschikkencl gedeelte van het arrest
is alclus, m. i., wettelijk gerechtvaarcligd.

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 24 November 1943 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Over het eenig middel, schencling van
* * *
artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek,
van artikels 1 en 7 der wet van 9 April
Vollecligheiclshalve wensch ik een woorcl 1930 op het sociaal verweer, eerste tak,
-te reppen over de wet del. 16 April 1935. doordat het bestreden arrest beslist heeft
Luiclens die wet, wamieer een persoon die dat eischer in verbreking, die zijn moeaan krankzinnigheicl lijclt of door erge del" vermoorcl had en clie door de Raaclkageestesstoornis is aangeclnan, waarcloor mer der Rechtbank van eersten aanleg te
hij onbekwaam wordt zijn daden te be- Oudenaarde, bij toepassing der wet van
heerschen, aan iemancl anclers schade toe- 9 April 1930 op het sociaal verweer, voor
brengt, kan de rechter hem veroordeelen vijftien jaar werd geinterneerd, onwaartot de algeheele of gecleeltelijke vergoe- dig was van haar te erven om reden .dat
cling tot dewelke hij zou gehouden zijn, het volstaat dat een strafrechtelijke beinclien hij bekwaam was zijn daden te be- slissing, omvattend welkerlei beteugeling,
heerschen.
cle plichtigheicl .vaststelle om de onwaarAlclus worclt, wat betreft de vergoecling digheid als gegrond te doen voorkomen,
van een vetoorzaakte schade, een grondige daar waar artikel 727, 1°, van het Burger-·
wijziging gebracht 'in de vorige wetgeving. lijk Wetboek de onwaardigverklaring· van
De voorbereiclende bewerkingen clezer een veroordeeling afhankelijk maakt en
wet herinneren er aan clat cc les clements een beslissing van interneering niet met
sont exemptes par la jurisprudence de een yeroorcleeling kan worden gelijkgetoute responsabilite civile en raison de steld; tweecle tak, doordat het bestreclen
leurs actes ... Les individus qui, sans etre arrest; om te oordeelen dat ter zake de
prives de toute raison on de toute liberte, beslissing van interneering met een yerse trouvent cepenclant dans un etat habi- oorcleeling cliencle gelijkgesteld, en de ontuel de desequilibre ou de clebilite mentale waardigverklaring moest medeslepen, aansi grave qu'ils sont incapables du con- genomen heeft dat de plichtigheicl van
tr6le de leurs actions... la jurisprudence .eischer tot verbreking niet uitgesloten was
les assimile aujourd'hui aux etres respon- door de erge geestesstoornis waardoor hi.i
alleen onbekwaam was zijn claclen te besables ll (1).
heerschen, maar niet in staat van waanVoor de eenen als voor de anderen voert zinnigheicl verkeerde, claar waar de wet
de wet del. 16 April 1935 een nieuw regime _ op het sociaal verweer van 9 April 1930,
in. De rechter zal naar billijkheid beslis- artikels 1 en 7, op twee categorieen van
sen, claarbij rekening houdende met de geesteskranken clezelfcle maatregelen toeomstancligheden en met den stand van past, maatregelen die nooit een veroorcleepartijen.
ling daarstellen :
De wet van 1935 wijkt clus klaar en duiOverwegencle clat de beschikking van de
clelijk af van de vroeger gehuldigcle be- raadkamer in zake het openbaar minisginselen. Het strookt niet meer met de terie tegen Michel - Emiel - Prosper be
waarheid te zeggen dat een beslissing van Lanclsheer, verklaart dat deze de dader is
interneering geen wijziging toebrengt aan · van de feiten · der betichting, en, namede burgerlijke verantwoorclelijkheicl van lijk, cc van ouclermoorcl, t. t. z. cloocling geden betichte, zooals deze door cle be- pleegd vrijwillig, met het oogmerk om te
staancle wetgeving was bepaald.
clooden, op den persoon van zijn wettige
Echter slaat de door de wet van 1935 moecler ll; clat de raadkamer, op clat punt,
voorziene afwijking alleen op de vergoe- het requisitorium van het openbaar minisding van een veroorzaakte schacle. Die terie overnemencle, voor een termijn van
wet blijft v·reemcl aan de andere gevolgen vijftien jaar, de onmiddellijke interneevan burgerlijken aarcl, die nit een door ring van den verdachte beveelt, in een van
een krankzinnige of abnormale gepleegd de door de regeering daartoe bestemde bijzonclere gestichten;
feit lmnnen voortvloeien.
Overwegende clat het bestreclen arrest,
Inzonderheicl is die wet zonder verband zoncler clienaangaande bestreden te wormet de sanctie van burgerlijken aard be- den,· vaststelt dat, nit het strafrechteli.ik
paald bi.i artikel 727, 1°, van het Burger- onderzoek, clat de interneering is voorafgelijk Wetboek.
gaa,n, blijkt dat De Landsheere niet
Ik besluit tot het verwerpen van de krankzinnig was, doch alleen aan erge
voorziening.
geestesstoornis leecl, waardoor hij onbekwaam werd zijn daden te beheerschen,
en dat hij aldus, hoewel zijn verantwoor(1) PMin., 1935, biz. 287 en 300.
delijkheid verminderd was, van den bij

-268nrtikel 71 vnn het Strafwetboek voorzienen grond van verschooning niet heeft
kunnen genieten;
Overwegende clat, luiclens artikel 727
van het Burgerlijk 'Vetboek, « onwaarclig
zijn om te erven en, als zoodanig, van de
erfenis uitgesloten :· 1 o hij clie veroorcleeld
werd om den ovei·ledene te hebben geclood
of om te hebben gepoogd hem te dooclen ... ll;
Overwegende dat de wetgever, in die beschikking, tot doel heeft gehad het bewijs van de zedelijke onwaardigheid,
waarbij cle uitsluiting nit cle erfenis gerechtvaardigcl wordt, te dben afhangen
van de vaststelling, door den rechter over
<le misdaad, van de schuld van clen erfgerechtigde, - vaststelling die, krachtens
de alsdan in werking zijnde wetgeving,
noodzakelijk de veroordeeling van den
schnlclige meclebracht, welke ook de graad
van zijn verantwoorclelijkheid kon zijn,
tot sancties door de wet als straffen omschreven; '
Overwegende clat nit den tekst der wet
van 9 April 1930, inzonclerheid nit haar
artikel 12, alsmecle nit haar voorberei<lende werken blijkt, clat, inclien cleze wet
<len rechter, bij wien een vervolging van
een misdaacl of van een wanbeclrijf wercl
nanhangig gemaakt, toelaat cle claclers van
clergelijke misdrijven, clie hij als niet
krankzinnig erkent, doch als door erge
geestesstoornis of geesteszwakheicl aangeclaan, waardoor zij onbekwaam zijn geworden hun clnclen te beheerschen, slechts
aan een interneering te onderwerpen, maa tregel clie eercler als << genezend ll clan
als betengelend wordt beschouwd - cleze
wet niettemin, in die gevallen, wat de bur- ·
gerlijke gevolgen van de millclaad of het
wanbeclrijf aangaat, aan de op de publieke vordering gewezen beslissing het
gezag van cle vaststelling heeft overgelaten
van een schulrligheid in hoofde van den
clacler;
Overwegencle dat daaruit volgt dat het
be>:treden arrest, door nit te spreken zooa ls het deed, de in het mid del aangeduide
wetsbepalingen niet geschonden heeft ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeelt aanlegger q1tnlita.te qu.n tot de kosten, alsook tot de vergoecling van 150 frank jegens de verweerster.
20 December 1945. - J:e kamer. - Vom·.zitte·r, H. Soenens, voorzitter. :___ Ve1·slng-

gever, H. de Cocqueau des Mottes. Gel-ijkl-uiclencle concl-us·ie, H. Raoul Hayoit

cle 'l'ermicourt, eerste aclvocaat generaal.
Pleite·rs, HH. Van Leynseele en Resteau.
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20 December 1945.

VOORZIENING IN VERBREKING. BUR.GERLIJKE ZAKEN. ARREST GEWEZEN
OP EEN EISOH TOT SOHEIDING VAN TAFEL EN
BED. VOORZIENING. 0\'ERLI-JDEN VAN DEN
EISCHER IN DEN LOOl~ VAN DEN AANLEG IN \'ERBRJcKING.- VOORZIENING ZONDER YOORWERP.

Door het overl-ijclen vnn den e·isoher ·in clen
loop van den nnnleo i·n verb·rek-in{J te{J6n66'1'1· f/!1'1'681: [/61./J<Jzen op e6n 6isch tot
sclwicling vwn tnfel en bed, komt tle
voo1·z·iening voo-r als zi.jntle zontler voorwe-rp (1) .
(VERBEKEN, '1'. VAN DEN HAUTE.)

ARHES'l1,

Gelet op !let bestreclen arrest op 27. Januari 1943 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Gelet op de voorziening tegen clit arrest
gericht bij akte del. 10 Juni 1943;
Overwegencle clat nit 'een uittreksel der
registers van den burgerlijken stand
blijkt dat de eiser op 1R .Junnari 1944,
in den loop van den aanleg, overleden is;
Overwegencle dat het overlijclen van een
der echtgenooten, overkomende v66r dat
het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan, de vordering tot scueicling van tafel en bed doet vervallen ; dat
alclus, in zake, de voorziening als zonder
voorwerp voorkomt;
Om die reclenen, het Hof verkla art de
voorziening zoncler voorwerp; beveelt clat
cle zaak van de rol zal geschrapt worden.
20 December 1945. - 1 8 kamer. - TToo·rz-itter, }I. Soenens, voorzitter. - TTersla_q[J6Ver, H. de Cocqueau cles :Mottes. Gel-ijl.:lu-i!len(le CO'IWlu.s.·ie, H. Raoul Ha3'oit
de Termicourt, _eerste advocaat generaal.
--------------~----~-

(1) Zie in zake van ei.sch tot echtscheidinf(,
verbr., 24 Augustus 1944 (Bull. Bn PAsrc., 1944,
I, '~50) en de nota.
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ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE. ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING

JAARGANG 1945

Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).
A
Aanneming.
Amnestie.
Arbeidsongeval.
Assisen.
B
Belastingen en taxes.
Bescherming van de maatschapjJij tegen de abnormalen (Wet tot).
Bevoegdheid en aanleg.
Bewijs.
Bindende beoorcleeling van
den rechter.
Bosschen en wouclen.

D
Diefstal.
Douanen en accijnzen.

E
Erfdienstbaarheid.
Erfenissen.

F
Fabrieks- en handelsmerken.

G
Geneesknnde.

H
Hooger beroep.
Hnurovereenkomst.

K
Koophandel-Koopman.

R
Rechlerlijke inrichting.
Rechterlijke macht.
Rechtspleging in burgerlijke
zaken.
Rechtspleging in strafzaken.
Regeling van rechtsgebied.

s

L

Scheepvaart.
Schenking.
Smaad.
Straf.

M

Talen.

Landlooperi j.
Laster.
Lastgeving.
Lijfsdwang.

T

Militaire opeischingen.
Misdaden en wanheclrijven tegen de uitwendige veiligheid
van den Staat.
Misdrijf.
Munt.

0
Ontzetting.
Onvrijwillige dooding of verwondingen.
Oorlog.
Oorlogsschade.
Overeenkomst.
Overspel.
p
Pensioenen.

v

V ennootschap.
V erantwoordelijkheicl buiten
overeenkomst ontstaan.
Verbreking.
Verjaring in· burgerlijke zaken.
Verjaring in strafzaken.
Verkeer.
V ernieling van bundels.
V erzekering.
Voedingsmiddelen.
\T onnissen en arresten.
Voorloopige hechtenis.

w
Wet en koninklijk besluit.

(1) N. B. Onder· elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar het
in de verzameling gedrnkt staat, vermeld.
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AANNEMTNG. -

ARBEIDSONGEVAh
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A
AANNEMING.
Zie VERBREKING.
Bekmchtiging door de rechtbank.- Verzoek tot bekmchtiging 1·ege!matig aanhangig gemaakt bij de rechtbank door het
enke! ove1·handigen aan den proctweur des
Konings van de uitgifte van de akte van
aanneming. - Ambt van p!eitbezorge1· taCt!!tatief. - Ret ambt van pleitbezorger
is facultatief voor het aanbieden aan de
recbtbank van een verzoekscbrift tot bekrachtiging van een akte van aanneming;
om bet verzoek tot bekrachtiging aanbangig te maken v66r de rechtbank, volstaat
bet dat de meest gereede partij de uitgifte
van de akte van aanneming overhandigt
aan den procureur des Konings (Burgeri.
Wetb., art. 355 [wet van 22 Maart 1940].)
14 Juni 1945.
169

AM NESTlE.

de woorden « 'Soortgelijke arbeiders >>. De gelijksoortige arbeiders, naar wier loon
de rechter bet basisloon moet vaststellen
wanneer bet slachtoffer van een arbeidsongeval sedert minder dan een jaar in de
onderneming werkzaam was, zijn de arbeiders wier loon dit · van bet slachtoffer
benadert. (Samengeordende wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, art. 6, alinea· 2.)
5 Juli 1945.
185

2. - Basis!oon. - Arbeider eenig in
zijn soort. ,- Toepassing. - Is•wettelijk
met redenen omkleed het vonnis dat, ten
einde te beslissen dat de arbeider slacbtoffer van een arbeidsongeval en werkzaam
sedert minder dan een jaar in de ondernemin'g, eenig in zijn soort was, er op wijst
dat het slachtoffer maandelijks, zelfs ge- _
durende de maand waarin bet het minst
verdiende, een lwoger loon heeft verdiend
dan datgene van arbeiders die betzelfde
werk deden.
5 Juli 1945.
185

Beshlitwet van 20 September 1945. Voo1·ziening tegen een arrest gewezen v66r
de inwer]l,ingt1·eding van die bes!uitwet. 3. - Arbeide1· we1·kzaam sede1·t minder
Onmoge!ijkheid na te gaan of, in den
dan een jaar· in de onde1·neming en eenig
stand van de 1·echtsp!eging,. de voorwaa1·in zijn soort. · - Basis loon vastgeste!d ex
den van de amnestie vereenigd zijn en
aequo et bono. - De rechter stelt ex aequo
mee1· bepaa!d of de verdachte e1· van niet is
et bono het basisloon vast wanneer de aruitges!oten doo1· artikel 9 van de besh£itwet. - Beslissing op de voo1·ziening zon- beider, slachtoffer van een arbeidsongeval,
werkzaam was in de onderneming sedert
der inachtneming van de amnestie. minder dan een jaar en eenig was in zijn
W anneer het bestreden arrest werd gewesoort, doch hij mag slechts in acht nemen
zen v66r het inwerkingtreden van de bede loonen die het ongeval voorafgaan.
sluitwet van 20 September 1945 waarbij
amnestie werd verleend voor zekere mis5 Juli 1945.
185
drijven en de regelmatig overgelegde stuk4.
Basis!oon.
Slachtoffer
minder
ken van de procedure niet toelaten na te
dan een en twintig jaa1· oud. - Bestendige
gaan of de verdachte niet is uitgesloten
werkonbekwaamheid. ~ Geen meerderjavan de amnestie bij toepassing van artirige we1·klieden van dezelfde bMoepscatekel 9 van de besluitwet, en, dienvolgens,
g01'ie.- Feitelijk loon van het s!achtoffer
of al de tot het bekomen van de amnestie
gestelde voorwaarden veree'nigd zijn, doet · eenige 7i'ettelijke basis voo1· de berekening
van de ve1·goeding. - Wanneer een werkhet Hof uitspraak op de voorziening zonman van minder dan een en twintig jaar
der inacbtneming van de bepalingen van
oud het slachtoffer is van een arbeidsongezegde besluitwet. ·
geval en daardoor een bestendige werkon26 November 1945.
251
bekwaamheid ondergaat, moet, in geval er
in de onderneming waartoe hij behoort
noch in gelijkaardige ondernemingen meerAQBEIDSONGEV AL.
derjarige werklieden zijn van dezelfde be1. - Basisloon. - Samengeordende wet- roepscategorie, de vergoeding worden beten, artikel 6, alinea 2. - Beteekenis van
rekend op basis van het feitetijk loon van
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ASSISEN.

het slachtoffer. (Door kon. besl. v. 28 September 1931 samengeschakelde wetten, artikel 6, al. 8.)
27 September 19-15.
211

5. ·- Besluit van 24 Decembe·r 1941. Nonnale weg gevolgd door den arbeider.
- Met dien weg verbonden risico. - Begrip. - In het besluit van 24 December
1941 beteekenen de woorden "verbonden
risico » met den normalen weg van den
arbeicler, een risico dat in den aard· van
den weg ligt en waaraan de arbeider onvrijwillig is blootgesteld.
Een foutieve daad van den arbeider, die
enkel het natuurlijk en normaal risico
van den weg verzwaart, stelt het bedrijfshoofd niet vrij van zijn verbintenis tot
herstelling. Het ware .anders in geval van
foutieve daad, vrijwillig en vrij gesteld
door het slachtoffer, die een risico doet
ontstaan dat niet kan worden beschouwd
als zijnde normaal verbonden aan den weg,
zooals het feit op een trein te springen,
vooraleer deze stilstaat, ten einde zich het
voordeel van een zitplaats te verzekeren.
14 Juni 1945.
170
6. - Besluit van 24 December 1941. V ergoeding der schade voortspruitende uit
de ongevallen die zich op cjen weg naar
en van het weTk voordoen. ·- Nonnale
ajstand. ---'- Zin van die woorden. - In artikel 1 van het besluit van 24 December
1941 betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende nit de ongevallen die zich
op den weg naar en van het werk voordoen, heblien de woorden " normale afstand » hun gewone beteekenis.
Het woord " normaal » wil zeggen datgene wat met den regel, met de gewoonte
overeenstemt. De normale afstand is dus
niet 'noodzakelijk de meest directe afstand tusschen het verblijf van den arbeider en de plaats van zijn werk.
29 November 1945..
254

7. - Eisch tot herziening.
Oo1·zaak.
- De eisch tot herziening; bepaald bij
artikel 28 van de bij koninklijk besluit
van 28 September 1931 samengeordende
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende nit arbeidsongevallen, kan slechts als oorzaak hebben hetzij
een nieuw feit, hetzij een wijziging die
zich in den toestand van het slachtoffer
heeft voorgedaan na het tusscheE. partijen
gesloten akkoord of na het eindvonnis op
den oorspronkelijken eisch. (Samengeordende wetten van 28 September 1931, artikel 28.)
30 November 1944.
49

Herziening.
Ve1·trekpunt van
den tennijn gesteld voor de herziening. Eindbeslissing.- Begrip. ~ Het eindvonnis, dat het vertrekpnnt vormt van den
8. -

t~rr~ijn

van drie jaar gesteld voor de herziemng der vergoeding toegekend bij arbeidsongevallen, is die beslissing van den
rechter welke aan den oorspronkelijken
aanleg een einde stelt met de gegevens te
bepalen tot het berekenen van de vergoediVg die wegens arbeidsonbekwaamheid
aan het slachtoffer verschuldigd is op den
dag van het vonnis. Het feit dat dit vonnis de vergoeding slechts ten provisioneelen titel toekent om reden dat de
wonde niet geconsolideerd is en den aanlegger oplegt zich aan een nieriw geneeskundig onderzoek te onderw'erpen binnen
het jaar te rekenen vanaf zijn uitspraak,
ontneemt niet aan het vonnis het · !Girakter van eindbeslissing. (Samengeschakelde
wetten van 28 September 1931, art. 28.)
28 September 1944.
4

9. - Eisch tot herziening. - Tennijn
vooTzien bij artikel 28, alinea 2, der wetten
samengeschakeld door koninklijk besluit
van 28 September 1931. ·- Verval. - Regelen de?" veTjaTing niet van toepass-ing. De regelen der verjaring van een vordering zijn vreemd aan het verval van een
eisch tot herziening voorzien bij artikel 28,
alinea 2, van de bij koninklijk beslnit van
28 September 1931 samengeschakelde wetten betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende nit de arbeidsongevallen.
30 November 1944.
48
10. - Eisch tot he1·zie·ning. - Termijn
die geen aanvang heejt genomen. - Stuiting der verjaTing zonder vooTwerp. Er kan geen spraak zijn van stuiting der
verjaring van een eisch, wanneer de termijn om den eisch in te stellen geen aanvang heeft genomen.
30 November 1944.
48

ASS IS EN.
Zie

B!lVO!lGDHEID EN AANLJCG, STRAF, VONNISSEN EN ARRES'l'EN.

1. - Arrest van verwijzing. - Voo·rziening dooT den beschuldigde binnen den
tennijn van tien dagen te Tekenen van de
beteekening. - Dmagwijdte. - De voorziening door den beschu!digde tegen het
arrest van verwijzing naar lfet hof van assisen, ingediend binnen den termijn van
tien dagen te r.ekenen van de beteekening
van het arrest, draagt op. aan het hof van.
verbreking het onderzoek naar de schendingen van de wetten betreffende de bevoegdheid.
9 Augustus 1945.
198

2. -An-est van veTwijzi-itg.
Voorziening door den beschuldigde binnen den
tennijn voorzien in artikel 296 van het
Wetboek van Stmjvo1·dering. - Draagwijdte. - De voorziening door den be-

~

BELAS'l'INGEN EN TAXES.
'

scbuldigde tegen het arrest van verwijzing naar het bof van assisen, ingediend
binnen den termijn van vijf dagen voorzien in artikel 296 van bet Wetboek van
Strafvordering, draagt op aan bet hof van
verbreking bet onderzoek naar de nietigheden, aangewezen in artikel 299 van hetzelfde wetboek, alsm,\!de naar deze die
voortvloeien uit de niet-naleving van de
latere wetten die v66r de kamer van inbescbuldigingstelling een debat' op tegenspraak bebben ingesteld en er het gebruik
der -talen hebben geregeld. (Wet v. 19 Augustus 1920; wet van 15 Juni 1935, art. 13.)
9 Augustus 1945.
'
198

273

3. - Samenste!!ing van den zete!. Assessor van den voMzitter die het bij
a1·tike! 133 van het Wetboek van Stmjvm-de1·ing vom·ziene bevel heeft ver!eend. Nietigheid van het an-est van ve1·oordee!ing. - Is nietig bet arrest van veroordeeling, uitgesproken door een hof van
assisen, wanneer in zake een van de assessors van den voorzitter bet bij artikel 133
van het Wetboek van Strafvordering voorziene bevel beeft verleend. (Wet v. 18 Juni
1869, art. 95, gewijzigd door art. 1 van de
wet van 21 December 1930.)
15 October 1945.
221

B
BELASTINGEN EN TAXES.
Zie

DOUANEN EN ACCIJNZEN, VERDREKING.

1. Successie?"echten. Cont?-dleschatting. - Karakter en draagwijdte. De controle-schatting is een buitengewone
procedure die den ontvanger der successierechten toelaat, v66r alle vervolging, door
deskundigen een scbatting te bekomen
van de in de aangifte van nalatenschap
begrepen onroerende goederen, zeeschepen
en booten, schatting die zich aan den rechter zal opdringen indie~ daarna tusschen
den schatplicbtige en bet bebeer een geding oprijst. (Wetboek der successierechten, koninklijkbesluit nr 308 van 31 Maart
1936,-artt. 111 tot 122.)
14 December 1944.
64

2. - Sttccessie-rechten. - Contr6!eschatting. - Vordering tot nietigve1·k!Ming. Vonnis van ve1'nietiging. - Kosten de1·
nietigve1·k!aa1·de schatting ten !aste van
het behee1'. - Wanneer op vordering tot
nietigverklaring van de controle-scbatting
w~gens overtreding der wet, wegens zakelijke missing of wegens verkracbting der
wezensvormen, de rechtbank de scbatting
nietig verklaart, dienen de kosten ten laste
gelegd van bet beheer. (W etboek der successierechten, koninklijk besluit nr 308 van
31 Maart 1936, artt. 120 en 121.)
14 December 194-±.
64
3. - Be!asting op de inkomsten. - JVIobilientaxe op de inkomsten van ob!igaties.
- Tlel-vreemding van de ob!igaties v66r
den verva!dag van een interestcoupon. Taxe op deze inte1·esten ten !aste van hmtder van de ob!igatie op den vMva!dag. 'Vanneer 'de eigenaar van een obligatie
aan toonder deze vervreemdt v66r ·den
vervaldag van de interestcoupon, wordt
door de wet de mobilii~ntaxe op deze interest ten laste gelegd van den bonder van
de obligatie op bedoelden vervaldag, welke
VERDR., 1945. - 16

ook de tusschei1 partijen gesloten overeenkomsten wezen (Wetten op de inkomstenbelastingen, geordend den 12 September
1936, artt. 14 en 21.)
25 Sept~mber 1944.
3
4. - Be!asting op de bedrijjsinkomsten.
- Nota1·is die zijn mimtten ajstaat aan
zijn opvo!ge1'. - Prijs van de overdmcht.
- Geen be!astbaar inkomen. - De prijs,
dien een notaris bekomt voor den afstand
van zijn minuten aan zijn opvolger, is
geen belastbaar inkomen.
11 December 1944.
57

5. - Belastingen op de bed1-ijfsinkomsten. - AftYekbaye bed1'ijfsuitgaven. Bindende beooYdee!ing van den 1-echter die
ten g1-onde vonnist. - De rechter, die ten
grande vonnist, beoordeelt op bindende
wijze, volgens de hem overgelegde elementen, of bepaalde uitgaven werden gedaan om de inkomsten te verkrijgen of te
behouden en of zij dienvolgens, tot vestiging van de bedrijfsbelasting, mogen worden afgetrokken van deze inkomsten. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, koninldijk besluit van 12 September 1936, art. 26.)
23 Mei 1945.
159
6. - Inkomstenbe!astingen. - Bedrijfsbelasting. - Kosten tot verhijging van
onroerende goede1·e1t. - Rechte1- ove1· den
g1·ond ste!t vast dat die kosten gedaan
we?-den voor de uitbreiding van de ondeTneming. - Sti!zwijgende verwerping van
de bewering a!s zouden die kosten een
werke!ijke voor afschrijving vatbare waard'l!vermindMing uitmaken. - Met vast te
stellen dat de kosten tot verkrijging van
onroerende goederen hebben gediend tot
de uitbreiding van het b,edrijf (wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld den 12 September 1936, art. 27,
§ 2, 4°), verwerpt het arrest stilzwijgend
het middel dat aanvoert dat die kosten
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een waardevermindering uitmaketi die vatbaar is voor afschrijving. (Idem, art. 26,
§ 2, 4°.)
8 October 1945.
216

7. ---; Inkomstenbelastingen. - Bedrijfsbelasting. - AfschTijvingen op bedrijfsimmobiliiin en nijverheidsmaterieel. ~ Perken waarin zij zijn toe.gelaten op de kostprijzen he1'Schat ingevolge de numtdevaluaties. - Artikel 20 van de wet van
13 Juli 1930 (wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschak. den 12 Sepu~mber. 1936, art. 26, § 2, 4°, al. 3), hetwelk, met het oog op de afschrijving, heeft
toegelaten, in de voorwaarden die het bepaalt, de bedrijfsimmobilien en het nijverheidsmaterieel te herschatten, heeft slechts
tijdelijk en binnen de voorziene perken
afgeweken van het principe dat de afschrijving moet gegrond zijn op het bedrag van de oorspronkelijke belegging
(art. 26, § 2, 4°, al. 2).
Artikel 4 van het koninklijk besluit
ur 277 van 31 Maart 1936 (samengeschakelde wetten, art. 27, § 2bis, b), volgend
nit de muntdevaluatie van 30 Maart 1935,
laat slechts met het oog op den belastingvrijdom van de meerwaarden van herschat~
ting, de hetschatting van de bedrijfsimmobilien eri van het nijverheidsmaterieel
toe hinnen de voorwaarden die het bepaalt; het is vreemd aan de afschrijvingen
die beheerscht blijven door het principe
gehuldigd door artikel 26, § 2, 4°, alinea 2.
8 October 1945.
216
8. - Inkomstenbelastingen. - Bedrijfsbelasting. - Inschrijving in het passief
van een son~ ongeveer ove1·eensten~1nend
met het bedrag dn bijdmge die zou kunnen ve1'Schuldigd zijn bij toepassing van
de wet van 12 Juli 1939 tot oprichting van
een nationaal waarborgfonds. inzake koolmijnschade. - ReseTve of voorzorgsfonds
niet v1·ijgesteld van de bedrijfsbelasting.
- Alhoewel de verplichting opgelegd door
de wet van 12 Juli 1939 tot oprichting van
een nationaal waarborgfonds inzake koolmijnschade in principe vaststaat, maakt
de sam ingeschreven in het passief tot
delging van die schuld, waarvan het bedrag en de vervaldag onbekend zijn, een
reserve- of voorzorgsfonds nit dat ten aanzien van de toepassing van de bedrijfsbelasting als winst wordt aangezien. (Wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld den 12 September 1936,
art. 27, § 2, 5°.)
8 Octob.er 1945.
216
9. - Bedrijfsbelastingen. - MeeTwaardeH vrijgesteld door artikel 27, § 2bis, der
samengeschakelde wetten. - BelastingvTijdom afhankelijk van het voeren van een
boekhouding overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van koophandel. -

· Begrip. - Artikel 27, § 2bis, vim de wetten betreffende de inkomstenbelastingen
samengeschakeld den 12 September 1936,
die den belastingvrijdom van zekere meerwaarden afhankelijk stelt van het voeren
van e~n boekhouding overeenkomstig de
bepalingen van het \V etboek van lwophandel, bedoelt een regelmatig gevoerde
boekhouding die den juisten toestand van
den be!astingschuldige jegens den fiscus
blootlegt. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschak. den 12 September 1936, art. 27, § 2bis.)
17 December 1945.
260
10. - Bedrijfsbelastingen.
BedTijfsveTliezen afgetrokken van de inkomsten
van een dienstjaar. - Vennindering aangenomen door den fiscus. - JI/Iogelijkheid
voo·r den fisws de weTkelijkheid van die
bedrijfsveTliezen te betwisten voor de beTekening van de voor een volgend dienstjaGT verschuldigde belasting. - vVanneer
de bedrijfsverliezen in mindering werden
gebracht van de inkomsten van een bepaald dienstjaar, kan de werkelijkheid
van die verliezen, a!hoewel aangenomen
voor de berekening van de bedrijfsbelasting van dit dienstjaar, worden betwist
door den fiscus wanneer het gaat om de
vaststelling van het bedrag van de voor
het volgend dienstjaar verschuldigde belasting. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld den 12 September 1936, art. 32, § 1.)
17 December 1945.
260
11. Inkomstenbelastingen.
Gewichtig vermoeden van onjuistheid. P1·ocedure van den aanslag van ambtswege.- Wettelijkl!eid.- Wanneer er een
gewichtig vermoeden van onjuistheid nopens een aangifte in de inkontstenbelastingen bestaat, mag wettelijk tot aanslag
van ambtswege worden overgegaan, wat
noodzakelijk maakt het voorafgaande!ijk
advies van de fiscale commissie. CWetten
betreffende de inkomstenbelastingen sa ..
mengeschakeld den 12 September 1936,
artt. 55 en 56.)
17 December 1945.
260
12. - , Inkomstenbelastingen.
Artikel 55, § 1, alinea 6, van de samengeschakelde wetten. - Rechtsvonnen niet van
toepassing wanneer de belastingplichti.ge
zelf de dooT hem gedane aangifte verbetert. - De rechtsvormen voorzien in artikel 55, § 1, alinea 6, van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen
(wet van 28 Juli 1938, art. 6, § 1), zijn
slechts van toepassing wanneer het bestuur bet door den belastingplichtige aangegeven inkomstencijfer meent te moeten
verbeteren; zij zijn niet van toepassing
wanneer de belastingplichtige zelf de door
hem gedane aangifte wijzigt.
10 I>ecelllber 1945.
257
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·13. - Bes!issing waMbij de To! uitvoeTbaaT woTdt veTkLaaTd. - Fonna!ite·it
bijdragende tot het vestigen van de belasting. - De beslissing waarbij de rol uitvoerba:;tr wordt gemaakt is een verrichting
die, door den titel van inning tot stand te
brengen, bijdraagt tot bet vestigen van de
belasting.
30 October 1944.
23
14. - Taxe op de spelen en weddenschappen. - Zake!ijke waarb01·g dooT de
belastingsch~tldigen te steUen. Macht
van den ministeT van financien. -· De aan
.den minister van fi.i1ancien toegekende
1nacht om de categorieen der belastingplichtigen aan te wijzen die gehouden
zijn een zakelijken waarborg te stellen en
er het bedrag van te bepalen, brengt liet
recbt mede den vereiscbten minimumwaarborg per categorie van scbatplichtigen te bepalen. (Wet van 28 Augustus
1921, art. 96, gewijzigd door art. 12, § 3,
der wet van 4 Juli 1930; koninklijk besluit
van 3 December 1930, art. 1; ministerieele
besluiten van 26 Juli 1931 en 16 December 1932.)
26 Februari 1945.
113

15. - Gemeentetaxes.
Rechtstreeksche hoofde!ijke ,gemeenteomslag. - Opcentiemen dooT een gemeente gevestigd
op een aan den Staat venchuldigde belasting. - Bezwaa1·schrijt van den belastingschuldige betreffende de vestiging der belasting. - Bevoegdheid van de bestendige
deputatie. - Bet bezwaarschrift van den
belastingscbuldige betreffende een rechtstreekschen hoofdelijken gemeenteomslag,
zooals opcentiemen door een gemeente gevestigd op een aan den Staat verschuldigde belasting, moet v66r de bestendige
deputatie van den provincieraad gebracht
worden, tenzij bet bezwaarschrift de
grondslag zelf van de aan den Staat verschuldigde belasting betwist. (Gemeentewet, art. 138; wet van 22 Juni 1865, art 1;
wet van 30 Juli 1881, art. 40; wet van
6 September 1895, artt. 5 en 21.)
30 October 1944.
23

BEllOEP.
Zie

BooGER BEROEP.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET TOT).
Zie

--

GENEESKUNDE, VERBRJlKING.

1. - InobseTvatiesteUing. - Niet afhanke!ijk van de vaststeUing van aanwijzingen van schuld. - De inobservatiestelling wordt niet afhankelijk gesteld van de

AANL~G.

275

vaststelling vari aanwijzingen van schuld.
(Wet van 9 April 1930, art. L)
6 September 1945.
200

2. - Inobse1'vatiesteUing. - Geen tusschenkomst van de bur.geT!ijke partij. De burgerlijke partij neemt geen deel aan
de debatten op de inobservatiestelling.(Wet van 9 April 1930, art. 2.)
6 September 1945.
200
3. - Ve1·zoek tot inobservatiesteUing.Gerecht van wijzen in raadkamer uitspmak doende; ten wa1·e de veTdachte de
openbaarheid van de debatten vToeg. In kennis gesteld met een verzoek tot inobservatiestelling in de psychiatriscbe afdeeling, beslist het gerecht van wijzen in
raadkamer, ten ware verdachte de openbaarbeid van de debatten zou gevraagd
hebben. (Wet van 9 April 1930, art. 5.)
5 Februari 1945.
96
4. - InobservatiesteUing. - Hof van
be1·oep dat over den g1·ond van de zaak
kennis neemt. - ·Bevel tot" inobservatiestening uitgesproken in 1·aadkamer. - Ret
arrest van bet hof van beroep, kennis nemende over den grand van de zaak, waarbij de inobservatiestelling van den verdachte wordt bevolen, wordt uitgesproken
in raadkamer tenzij de verdachte vraagt
dat de openbaarheid der debatten wordt
bevolen. (Wet van 9 April 1930, art. 5.)
200
6 September 1945.

5. -Wet van 9 Apri! 1930.- Penoon
gernternee1·d wegens een doo1· de wet van
24 Feb1·ua1·i 1921 als wanbedrijf gekwa!ifieerd feit. - Ontzeggin,g van de uitoefening der geneeskunde kan ni_et .te zijnen
laste uitgesp1·oken woTden do01' den strajTechte1'. - Ten laste van personen wiens
interneering hij beveelt bij toepassing van
artikel 7 van de wet van 9 April 1930, kan
de strafrechter geen straf uitspreken, behoudens de bijzondere verbeurdverklaring;
het is hem namelijk niet toegelaten de
ontzegging van de uitoefening van de
geneeskunde uit te spreken.
4 December 1944.
53

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
Zie

BELASTINGJlN EN TAXES, HOOGER BEROEP,
HUU)l.OVEREENKOMST,
00RLOG,
RECH'fERLIJKE MACHT, RECHTSPLEGING IN
STRAFZAKEN, VERBREKING.

1. - Bur.gMlijke zaken. - Eisch waa1·van de wet de gTondsLagen tot begrooting
niet bepaaU. - Begrooting door aanlegge·r '
op een lage1· bedTag dan dit van den laatsten aanleg. - Geen betwisting doo1· ve1·weMdeT. - Geen toezicht van den rechteT
op deze begrooting met het oog op de bepaling van den aanleg. - Wanneer de
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grondslagen tot begrooting van een voor
een burgerlijk gerecht gebrachte eisch niet
door de wet bepaald zijn, en de aanlegger,
zonder bet'Yisting vanwege den verweerder, den eisch op een bedrag begroot
heeft dat het beloop van den laatsten aanleg niet overschrijdt, ontsnapt de begrooting aan het toezicht van den rechter, en
kan het hooger beroep niet aangenomen
worden, dat tegen het vonnis ten grande
werd ingesteld, zelfs indien de door partijen gedane begrooting aan den rechter
in hooger beroep als lager dan het werkelijk bedrag van den eisch voorkomt.
1 Februari 1945.
92
2. - Stmjzaken: - Betichte wegens
een misd,rijf voor de conectioneele 1·echtbank .gedaagd. - Betichte die bewee1·t het
slachto_fje1· te zijn van een samenhangend
misd1'ijj behoorende tot de bevoegdheid
van de poliUerechtbank. - Goede rechtsbedeeling vereischende dat beide 1nisddjven tegelijkertijd berecht worden.
RechtstTeeksche dagvaaTding van wege
den bctichte v66r de coTrectioneele 1'echtbank. - Bevoegdheid van deze 1·echtbank
om o-uer de twee misdTijven !titspTaak te
doen. - Opdat het slachtoffer van een
misdrijf behoorelide tot de bevoegdheid
van de politierechtbank - slachtoffer dat
zelf wegens een wanbedrijf v66r de correctioneele rechtbank gedagvaard is
de dader van het misdrijf v66r de correctioneele rechtbank kunne dagvaarden
bij toepassing van de wetsbepalingen over
de uitbreiding der bevoegdheid bij samenhang, volstaat het dat een goede rechtsbedeeling vordere dat het eene en het andere misdrijf tegelijkertijd en door den
zelfden rechter berecht worde. (Wetboek
van strafvordering, artt. 226 en 227.)
23 October 1944.
16
3. - Stmjzaken. - JYiilitaiT op 28 JYiei
1940 in actieven dienst. - Doodslag Zate1·
gepleegd. - MilitaiT niet in de doM de
besltdtwet van 31 Augustus 1944 bedoelde
voorwaarden onder de wapens geroepen.
- Bevoegdheid ·van het hof van assisen.
- De op 28 JVIei 1940 in actieven dienst
zijnde militair, die later een doodslag
pleegt' en niet in de door de besluitwet van
31 Augustus 1944 bedoelde voorwaarden
onder de wapens werd geroepen, valt onder de bevoegdheid niet win de militaire
rechtsmach1', doch wei van het hof van
assisen. (Bes!uitw. van 16 September 1944.)
5 n1aart 1945.
119
4. - Stmjzaken. - JYiisdrijven voorzien
bij aTtikelen 113 tot 123quinquies van het
W etboek van Stmj1·echt. -~ Bevoegdheid
van-de militaiTe Techtsmacht. ·- Verdachte
die Techter is in een Techtbank van eenten
aanleg. - Geen voonecht van jurisdicUe.
- Niettegenstaande de bepalingen van de

artikelen 479 en volgende van het Wetboek
van Strafvordering, is de militaire rechtsmacht bevoegd om een rechter in een
rechtbank van eersten aanleg te vonnissen,
welke er van verdacht wordt een van de
misdrijven te hebben gepleegd voorzien
bij de artikelen 113 tot 123quinquies van
het Wetboek van Strafrecht. (Besluiiwet
van 26 JYiei 1944; artt. 1 en 2.)
17 n1ei 1945.
154

5. - Stmjzaken. - Wet van 15 Juni
1899, artikels 18 en 19. - Voorwaarden
van niet-toepassing. - Opdat een persoon,
in oorlogstijd, op grond van artikels 18
en 19 der wet van 15 Juni 1899 aan de
militaire rechtsmachten zou onderworpen
zijn, volstaat het niet dat hij niet aan het
Ieger gehecht is; er wordt verder vereischt
dat hij niet gemachtigd werd om een legerkorps te volgen noch wettig opgeeischt, voor zoover het in laatstvermeld
geval om een _misdrijf zou gaan betreffende de wettelijke verplichtingen van de
opgeeischte personen.
19 JYiaart 1945.
123
6. - Strajzaken. - Adjmtct-griffieT bij
den krijgsmad. - JYiisdrijf gepleegd in
oo1·logstijd. - Bevoegdheid van de mil·itaire rechtsmacht. - In oorlogstijd nioet
een adjunct-griffier bij den krijgsraad,
daar hij gemachtigd is een legerkorps te
volgen, gevonnist worden door de militaire rechtmacht voor al de misdrijven
die hem ten laste worden gelegd. (Wet van
15 Juni 1899, art. 195.)
14 JVIei 1945.
147

7. - Strajzaken. - Voo1'loopige toe kenning aan de gewone Techtsmacht van de
kennisneming van misd1'ijven die tot de
bevoegdheid behooren van de militai1·e
Techtscolleges.- Bevoegdheid van de gewone Techtsmacht om tegelijkertijd ke-n-nis
te nemen van misdaden die tot de bevoegdheid van de ·milUaire rechtsmachten behooTen en van samenhangende misdr-ijven die
tot hun nonnale bevoe.gdheid behooren. \Vanneer zij voorloopig de bevoegdheid van
de militaire rechtscolleges uitoefent, is de
gewone rechtsmacht bevoegd om terzelfdertijd kennis te nemen van misdaden die
tot de bevoegdheid behoo.ren van de krijgsrechtbanken en tevens van de samenhangende misdrijven die behooren tot haar
eigen normale bevoegdheid. (Besluiten van
18 November 1940, 16 November 1942 en
19 Maart 1943.)
27 November 1944.
·16
8. - Stmfzaken. - Misdrijf voorzien
bij de 6eslu.itwet -van 13 Mei 1940. - Bes/.issing ten. gTDnde van de gewone rechtsmacht van wijzen v661' het henTen-ien van
hun werkzaamheid do01· de militai1'e rechtsmachten. Gewone 1·uhtsmacht blijjt
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bevdegd niettegenstaande het hMnemen
dezer werkzaamheid. - Wanneer de, gewone rechtsmacht van wijzen, v66r het
hernemen van hun werkzaamheid door de
militaire rechtsmachten, een beslissing
ten grande heeft gewezen over een vervolging die tot de bevoegdheid dezer
rechtsmachten behoort, namelijk een vervolging wegens een bij de besluitwet van
13 :Mei 1940 voorzien misdrijf, blijft zij
bevoegd on~ van de zaak kennis te nemen,
niettegenstaande het hernemen van hun
werkzaamheid .door de militaire rechtsmachten. (Stilzwijgende beslissi,ng; besluitwet van 18 September 1944, art. 1.)
22 Januari 1945.
82
9. - Strafzaken. - Misdrijf voo1·zien
door de bes!uitwet van 13 Mei 1940 en samenhangend misdrijf. - Bes!issing ove1·
den grand gewezen door de gewone 1'echtsmacht v66r dat de m-Hitai1·e rechtsmachten
hun werkzaamheid hebben hentomen. Bes!uitwet van 9 Jant!aTi 1945. - Gewone
rechtsmacht b!ijft bevoegd. - vVanneer,
v66r de herneming van hun werkzaamheid
door de militaire rechtsmachten, de gewone rechtsmacht van wijzen een beslissing over den grond heeft gewezen op een
vervolging welke, sedert de iliwerkingtreding van de besluitwet van 9 Januari 1945,
behoort tot de bevoegdheid van de militaire rechtsmachten (in zake een vervolging wegens een misdrijf voorzien door de
besluitwet van 13 :Mei 1940 en een samenhangend misdrijf), blijft de gewone-rechtsmacht bevoegd om kennis' te nemen van
de zi:tak niettegenstaande de---nirneming
van hun werkzaamheid door de militaire
rechtsmachten. (Besluitwetten van 18 September 1944, artt. 1, 13 Mei 1940 en 9 Januari 1945, art. 2.)
180
2 Juli 1945.
10. - Stmjzaken. - Misd1'ijj voorzien
door de bes!uitwet van 13 Mei 1940. Samenhangende misdrijven. - Bevoegdheid van de militaire rechtsmacht. - Bes!uitwet 'Van 9 JamtaTi 1945. - Sedert de
inwerkingtreding van de besluitwet van
9 Januari 1945 is de militaire rechtsmacht,
die bevoegd is om kennis te nemen van
de misdrijven voorzien door de besluitwet
van 13 Mei 1940, eveneens bevoegd om
kennis te nemen van de met gezegde misdrijven samenhangende misdrijven.
26 Juli 1945.
192
11. - Misdrijf 'Voorzien' doo1· de bes!uitwet 'Van 13 Mei 1940 en 'Verknocht misdrijf behoorend tot de bevoegdheid 'Van de·
gewone 1·echtsma_cht. - Be'Voegdheid 'Van
de miUtai1·e rechtsmacht we!ke oak de
zwaarte weze van d'e 1'espectievelijk voo1·
die misd1"ij'Ven 'VOo1·ziene staf!en. ~ Krachtens artikel 2 van de besluitwet van 9 Janilari 1945 is de militaire rechtsmacht, die

bevoegd is om kennis te nemen van de
misdrijven voorzien bij de besluitwet van
13 Mei 1940, het eveneens om kennis te
nemen van misdrijven die behooren tot de
bevoegdheid van de gewone rechtsmacht
doch verknocht zijn met de eerstbedoelde,
welke ook de zwaarte weze der respectievelijk voor die misdrijven vootziene straffen.
26 November 1945.
249

Stmfzaken. - Diefsta! 'Van pervoorwe1·pen op het lijk van een
so!daat van een geal!iee1·d Ieger. - Artike/. 1, n" 5, der bes!t!itwet 'Van 27 M ei 1944
niet toepasselijk. - Onbevoegdheid van de
mi!itai1·e rechtsmacht. - Het artikel 1,
nr 5, der besluitwet van 27 Mei 1944, hetwelk tijdelijk aan de militaire rechtsmacht
de kennisneming toekent van de diefstallen
bedreven ten nadeele van den Staat of van
een met Belgie verbonden Staat waarvan
de legers op vaderlandsch grondgebied optreden, kent geen bevoegdheid toe aan die
rechtsmacht om kennis te nemen- van een
diefstal van persoonlijke voorwerpen, begaan op het lijk van een soldaat behoorende tot een leger van een geallieerden
Staat.
25 Juni 1945.
177
12. -

soo1~lijke

1'3. - Stmfzaken. - Inbreuk voorzien
doOT het Boschwetboek. ·- Bevoegdheid
'Van de politierechtbank. - De bij de
boschwet voorziene misdrijven behooren
tot de bevoegdheid van de politierechtbank. (Wetboek van strafvordering, artikel 138 [K. B. nr 252 van 8 Maart 1936,
art. 1].)
16 October 1944.
12

BEWIJS.
Zie

BINDENDE BEOORDEELING DOOR DEN RECH-.
1'ER, HUUROVEREENKOMS1', LAS1'GEVING,
RECH'l'ERLIJKE INRICH1'ING, VERBREKING.

1. - Burger!ijk.e zaken. - VordMing ingeste!d na de afk.ondiging 'Van de wet van
14 APri! 1938, bij dewe!ke artike~ 1341 van

het Burgei'lijk Wetboe k gewijzigd wordt.
- Zallen die de sam of de waaTde van
1.500 fmnk niet te boven gaan. - Bewifs
door gesch1·ijt niet 'Vereischt. - Wanneer
een burgerlijke vordering wordt ingesteld
na de afkondiging van de wet van 14 April
1938 waarbij artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd wordt, is het bewijs door geschrift slechts vereischt indien
de zaak de som of de waarde van 1.500 fr.
te boven gaat.
26 October 1944.
22

2. - Buitengerechtelijk.e bekentenis.
Vonn. - Sti!zwijgende bekentenis. - De
wet schrijft voor de buitengerechtelijke bekentenis geen enkelen vorm voor; deze kan
stilzwijgend zijn en blijken uit vaststaande

~--
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BEWIJS.

feiten van uitvoering verricht door de partij waartegen de bekentenis wordt ingeroepen.
'
19 October 1944.
13
, 3. - Buitengerechtelijke stilzwijgende
bekentenis. - Gemis aan contmctueelen
band tztsschen de partijen. - Omstandigheid zonder invloed. - Opdat een partij
gerechtigd weze de houding die door de
andere partij tegenover haar werd aangenomen als bekentenis in te roepen, is het
niet vereischt dat partijen door een overeenkomst gebonden waren.
19 October 1944.
13
4. - Eed. - BttTgeTlijke zaken. - Beslissende eed. ~ Kan slechts door eene deT
pm·tijen worden opgedragen. - Toezicht
van den 1·echteT. - PeTken. - De beslissende eed kan slechts door eene van de
partijen opgedragen wqrden.
Zoo de rechter een recht van toezicht
heeft over de vraag, of de opgedragen
beslissende eed aan de voorwaarden der
wet voldoet, en den vorm van den eed
kan wijzigen om aile dubbelzinnigheid te
vermijden, is het hem geenszins toegelaten, van ambtswege een beslissenden eed
op te dragen welke door zijn voorwerp
verschilt van dengene dien de partij had
opgedragen.
15 n1aart 1945.
122

5. - Bewijskmcht van de akten. Rechte1· ten grande een gesch1·ijt inteTpreteeTende. - InteTpretatie met de bewooTdingen van het gesch1·ijt veTeenigbaaT. en
op uitwendige omstandighede11 gesteund.
- Geen schending van de aan de akten
veTschuldigde t1·ouw. - Schendt de bewijskracht van de ,akten niet, de rechter
over den grond, die, bij de uitlegging van
een geschrift, aan dit laatste een draagwijdte toekent, die met zijne bewoordingen vere'enigbaar is en bovendien op . uitwendige omstandigheden steunt.
8 Februari 1945.
101
6. - Bewijskmcht van de akten. InteTPTetatie van een geschTift. - An-est
dat afwijkt van de bewooTdingen van het
geschrijt zonder eenig -ititwendig element
in te roepen tot 1·echtvaaTdiging van zijn
veTklaTipg. - Schending van de bewijskmcht van de akten. - Schendt de bewijskracht van de akten het arrest dat, bij de
interpretatie van een geschrift, afwijkt
van de bewoordingen er van zonder eenig
uitwendig element in te roepen dat de gegeven interpretatie zou rechtvaardigen.
(Burgerlijk Wetboek, artt. 1319, 1320 en
1322.)
19 April 1945.
133
7. - Bewijskmcht van de akten. - BuTgMlijke zaken. - Met redenen omkleede

inteTPTetatie van een overeenkomst. - InterpTetatie niet onve1·eenigbaaT met den
gebTuikelijken zin van de bewooTdingen
van de oveTeenkomst. - SouveTeine interp1·etatie .- Is bindend de door den rechter
gedane interpretatie van een overeenkomst, met opgave van redenen, welke
interpretatie niet in strijd is met- de gewone beteekenis van de bewoordingen van
de overeenkomst.
26 April 1945.
136
8. - BuTgeTlijke zaken. - Bewijskmcht
-van de akten. - LastenkohieT van een veiling. - InterpTetatie van een beding niet
onveTeenigbaaT met de bewo01·dingen van
dit beding in hun geheel genomen. - Bindende inteTpTetatie. - Is bindend de interpretatie, gegeven door den rechter over
den grorid, aan een beding van het lastenkohier van een veiling wamieer die interpretatie niet onvereenigbaar is met de bewoordingen van dit geding in zijn geheel
genomen.
22 November 1945.
245
,9. Bewijskracht van de akten. BuTgeTlijke zaken. - Beslissing die de
venneldingen miskent van het inleidend
exploot en van de conclusie betTetfende
den datum van het inleiden de1· vo1·dering
en het vooTweTp eTvan. - Schending van
de bewijskmcht van deze akten. Schendt de bewijskracht van het exploot
van rechtsingang en van de conclusie de
beslissing die de vermeldingen miskent
van deze akten, betreffende den datum van
het inleiden van de vordering en het voorwerp ervan. (Burgeri. Wetboek, artt. 1319
en 1320.)
7 December 1944.
55

10. - BU?·geTlijke zaken, - Bewijskracht van de akten. - Exploot van dagvaaTding een enkelen eisch jOT111UleeTend.
- A nest ve1·klaTend dat de vordeTing twee
venchillende eischen o11ivat. ~ Schending
van de bewijskmcht van het exploot. Schendt de bewijskracht, van het exploot
van dagvaarding, het arrest dat verklaart
dat de vordering twee verschillende eischen
omvat, dan wanneer deze akte een enkelen eisch formuleerde.
22 Februari 1945.
112
11. - Bewijskmcht van de akten. Inte1·pTetatie van het exploot van Techtsingang en van de conclusien. - InteTPTetatie veTeenigbam·· met de bewooTdingen van
die akten. - Bindende inteTpTetatie. De rechter over den grond interpreteert
op bindende wijze het gerechtelijk contract wanneer zijn,interpretatie niet onvereenigbaar is met de bewoordingen van het
exploot van rechtsingang en van de conclusien.,
12 Juli 1945.
,188

---
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BINDENDE BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER.
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12. - Bewijskmcht .van de akten. Vonnis een eisch tot ve1·goeding van sto.ffeUjke schade ongegmnd veTk!aTende. V e1"00Tdee!ing tot vergoeding van zedeUjke schade. - Schade do01· aan!egge1·
niet ingemepen. - Schending van de bewijsk1·acht van het geTechteUjk contmct.
- Schendt de bewijskracht van het gerechtelijk contract, het vonnis dat, na een
eisch tot vergoeding van een stoffelijke
schade, namelijk het bedrag van het liggeld, ongegrond verklaard te hebben, den
verweerder veroordeelt tot vergoeding van
een zedelijke schade, waarvan het bestaan
door den aanlegger niet werd ingeroepen.
12 April 1945.
131

2. - BuTge1·Ujke zaken. - VeTdeeUng.
- Bestaan van een benadee!ing. - Geschi!ptmt van feite!ijken aard. Bindende beoordee!ing van den TechteT oveT
den gTond. - De rechter die ten gronde
uitspraak doet beoordeelt op bindende
wijze of een deelgenoot, bij de verdeeling,
a1 dan niet benadeeld werd; deze beslissing
ontsnapt aan de controle van het Hof van
verbreking.
12 October 1944.
8

BEWIJSKRACHT DER AKTEN.

5. - Burge1·Ujke zaken. - Aanbod van
bewijs. - Gepastheid van de feiten. Bindende beooTdeeling. ~ De rechter over
den grond, voor wien een vraag tot getuigenverhoor wordt gedaan, beoordeelt
op bindende wijze de gepastheid van de
tot bewijs aangeboden feiten.
4 October 1945.
215

3. - Burger!ijke zaken. - Testament.
- TwijfeL omtTent den zin van de gebndkte uitdn!kkingen. - Achtereenvol.gende onve1·eenigbm-e wi!sbeschikkingen.
- Opsporen van het weYkeUjk inzicht van
den ufiateT. - Bindende beoordee!ing van
13. - Bu1·ger!ijke zaken. - Bewijsden rechter oveT den gTond. - De inachtkmcht van de akten. - Deskundigenbeneming van den wil van den de ct£jtts is
richt. - RechtCT die zich steunt op de
vaststeUingen van den desktmdige eerde'i" het leidend principe• bij. alle interpretatie
.dan op zijn bes!uiten. - Geen miskenning van een uiterste wilsbeschikking. Daar die
van de bewijskracht van het bericht. - • wil een vraag is waarover in elk bijzonder
De rechter schendt de bewijskracht van geval in feite moet worden geoordeeld,
een deskundigenbericht niet wanneer, zon- behoort het den rechter over den grand,
wanneer er twijfel bestaat over. den zin die
der miskenning van de bewoordingen van
het bericht; hij zicht steunt op vaststellin- de erflater aan de door hem gebruikte uitdrukkingen heeft gegeven of wanneer hij
gen van den deskundige eerder dan op
voor achtereenvolgende onvereenigbare bede besluiten welke deze er uit heeft afgeschikkingen staat, te onderzoeken en op
leid.
bindende wijze te beslissen welk het wer252
29 November 1945.
kelijk inzicht van den opsteller er van
is geweest, op voorwaarde dat zijn inter14. - Stmfzaken. - B·uTger!ijke vorpretatie niet in strijd is met de bewoorduing. - OndersteUing gedaan door de
dingen van die beschikkingen:
btwge1·Ujke pm-tij. - Vonnis vaststeUende
25 October 1945.
231
dat die ondeTsteUing e!ken grand mist. Geen schending van. de 1·ege!en nopens
4. - Toestemming tot een rechtshandeden bewijs!ast. - Schendt geenszins de reUng gegeven en gebYekkig om reden van
gelen nopens den bewijslast het vonnis
bedrog. SouveTeine feite!ijke beoo'l"waarbij een onderstelling van de burgerdee!ing. - De rechter over den grond belijke partij wordt verworpen na vaststeloordeelt souverein of de tot een rechtshanling dat zij hoegenaamd geen grond vindt
deling gegeven toestemming gebrekkig is
in het onderzoek van de zaak.
om reden van bedrog.
18 December 1944.
66
5 Februari 1\)45.
94,

Zie BEWIJS.

BIND.E:NDE BEOORDEELING
DOOR DEN RECHTER..
Zie BELAS'riNGEN EN TAXES, BEWIJS, HOOGER
BEROEP.

.

1. - BuTgeT!ijke zaken. - G1·ond in het
algemeen inges!oten. - Feite!ijke vmag.
- Bindende beoordeeUng. - De vraag te
weten of, gelet op de frequentie en op de
onverwachtheid van de gebeurtenissen die
er het verkeer belemmeren, een grond kan
beschouwd worden als in 't algemeen ingesloten, wordt door den rechter op bindende wijze opgelost.
29 November 1945.
252

6. - De rechter die over den gmnd
beslist beo01·deeU op bindende wijze den
zin en de dmagwijdte van een getuigenis,
zoo deze beooTdeeling niet onvMeenigbaaT
is met de bewoo1·dingen e1·van. - De zin
en de draagwijdte van een getuigenis worden op souvereine wijze beoordeeld door
den rechter die ten gronde beslist, voor
zoover deze beoordeeling niet onvereenig~
baar is met de bewoordingen van die getuigenis.
12 October 1944.
9
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BOSSOHEN EN WOUDEN. -

BURGERLI.JKE PAR'l'I.J.

7. - St?·afzaken. - Feitelijke omstandigheden 11an samenhang. - Bindende beoordeeling. - De rechter die over den grond
uitspraak doet beslist op 'bindende wijze,
in feite, dat een goede rechtsbedeeling
vordert dat twee misdrijven, die v66r hem
gebracht zijn, tegelijkertijd en door denzelfden rechter zullen berecht worden.
23 October 1944.
16

de -uijandelijke legeTS of hun diensten HIStend. - Stmfwetboek, artikel 113. - Feitelijke beoordeeling. - Sou11ereine beoordeeling. - De beslissing van den rechter
over den grond, dat een uitgevoerd werk
in feite een op de vijandelijke legers of
hun diensten rustend werk uitmaakt, is
souverein. (Strafwetboek, art. 113; besluitwet van 17 December 1942, art. 1.)

8. - Stmfzaken. - Vmag of de madsman 'Van den beklaagde o'UeT den noodigen
tijd beschikt heeft om de 11e1·dediging 'VODr
te be-reiden. - Bindende beoordeeling. De ten grande beslissende rechter beoordeelt op bindende wijze of de raadsman
van den beklaagde over den noodigen tijd
heeft beschikt om de verdediging voor te
bereiden.
26
6 November 1944.

14. - VerkeeTSonge'Val.
Ge11aarlijke
snelheid. - Bindende beooTdeeling. De rechter die over den grand uitspraak
doet beoordeelt op bindende wijze het gevaarlijk karakter van de snelheid die een
autogeleider aan bet door hem bestuurd
voertuig geeft.
23 November 1944.
43
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1945.
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15. - Stmfzaken. - Verzachtende omstandigheden. - Bindende beoordeeling.
9. ~ Stmfzaken. - Verhoor 11an getuigen. - Gepastheid. - Bindende beoor- - De ten grande beslissende rechter beoordeelt souverein het bestaan van verdeeling. De ten grande beslissende
rechter oordeelt bindend of tot verhoor , zachtende omstandigheden. (Wet v. 4 October 1867, art. 1, gewijzigd bij art. 3 van
van getuigen dient te worden ·overgegaan.
de wet van 23 Augustus 1919.)
13 November 1944.
36
13 November 1944.
37
10. - Stmfzaken.
OnderrichUngen
gege11en 'VOOr de uitvoering 11an een misBOSSCHEN EN WOUDEN.
drijf. - Hulp die alleen de uUvoering
heeft 11ergemakkelijkt. - Zood(mige hulp
Zie BEVOEGHEID EN AANI,EG, HOOGER BEdat, zonde1· haaT, liet misdrijf niet kon
ROEP.
W01'den gepleegd. - Bindende vaststelling.
1.
- Vervolging 11an de inbreuken op
- De rechter, die over den grond uithet Bosdtwetboek. - Hooger beroep van
spraak doet, beoordeelt op bindende wijze
den pmcuTe1W des konings tegen een vonof, door het geven van onderrichtingen of
nis 11an de politieTechtbank. - Wijze 11an
van inlichtingen voor de uitvoering van
uitoefening. - De procureur des konings
een misdaad of van een wanbedrijf, de
die van zijn recht van beroep tegen een
verdachte enkel de uitvoering van bet misvonnis, door de politierechtbank inzake
drijf heeft vergemakkelijkt of, integenboschmisdrijf geveld, wil gebruik maken,
deel, zoodanige hulp heeft verleend dat,
moet noodzakelijk handelen overeenkomzonder haar, bet misdrijf niet kon worden
stig artikel 205 van het vVetboek van strafgepleegd.
vordering, gewijzigd door artikel 8 van de
14 Thfei 1945.
148
wet van 1 lVIei 1849. (Boschwetb., art. 144.,1
16 October 1944.
12
11. - Stmfzaken. - Niisdadig opzet
'Van den 'Verdachte. -Arrest dat, om het2. - Besluit 11an 5 Octobe1· 1942. - Niezelfde in feite te kenmerken, zich steunt
Ug doch tijdelijk geldig verklaard. - Binop 'VeTklaringen 'Van derden. - Bindende
dende kmcht. - Het besluit van 5 Octobeoordeeling 11an den rechteT. - vVanneer,
ber 1942, dat de straffen verzwaart voor
om bet misdadig opzet van .den verdachte
boschmisdrijven, alhoewel nietig, tijdefijk
in feite te kenmerken, de rechter die ten
geldig verklaard zijnde door artikel 3 van
grande vonnist, zich steunt op de verklade besluitwet van 5 l\1ei 1944, moet door
ringen van derden, is die beoordeeling
de hoven en rechtbanken worden toegebindend.
past.
17 Thfei 1945.
154
5

12. - Heeft betichte de wapens gedmgen tegen Belgie? - Bindende beoo1'deeling. - De rechter die over den grand
'Jitspraak doet beslist souverein of een
beklaagde de wapens tegen Belgie heeft
gedragen. (Strafwetboek, art. 113.)
·16
27 November 1944.
13. ~ Stmfzaken -

Werk 1iormaal op

~ebruari

1945.
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BU:QGE:QLIJKE PAIUIJ.
Zie

0NVRIJWII,UGE DOODING OF VERWONDINGEN, RECH'i'SPI,EGING. IN S'I'RAFZAKEN,
VERAN'I'WOORDEI,IJKHEID BUI'i'EN OVEREENKOMS1' ON'I'S'I'AAN, VERBREKING, VERJ ARING IN BURGERI,IJKE ZAKEN, VONNISSEN EN ARRES'I'EN.

--! '-:-:-_

DADING. -

DOUANEN EN ACCLfNZEN.
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D
DADING.
Zie OvllREENKOMST.

DEUR.WAAR.DER.SEXPLOOT.
Zie RECHTSPLllGING IN BURGJlRLIJKll ZAKllN.

DIEFSTAL.
Zie BEVOllGDHlliD llN AANLllG, 00RLOG, REGllLING VAN RllCHTSGJlBillD.

Zware diefstaL - Begin van uitvoMing.
- Begrip. - Daar de zware diefstal samengesteld is uit een reeks opeenvolgende
daden die de agent moet begaan om zijn
misdadig inzicht te verwezenlijken, is de
uitvoering er van begonnen door het plegen Val} een van die daden.
17 December· 1945.
263

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
Zie VERNillLING VAN BUNDELS.
1. - Doorvoer. - Koopwaa-r ingevoe1·d
met het oog op doo1·voer en niet wedM
uitgevoerd. -- Verscht~ldigde 1·echten. Vrijstelling bij verlies dM koopwaa1·. Voorwaa-rden. - Wanneer koopwaar, in
doorvoer verzonden, niet binnen den bepaalden termijn weder uitgevoerd werd,
zijn de doorvoerrechten verschuldigd welke
oak de oorzaak weze waarom de wederuitvoer geen plaats greep; de vrijstelling van
de betaling der rechten, ingeval de koopwaar ten gevolge van overmacht te niet
gaat, is facultatief en in elk geval onderworpen aan de voorwaarde dat de geteisterde koopwaar zich onder toltoezicht bevond. (Wet van 6 Augustus 1849, artt. 27
en 29; wet van 27 December 1902, art. 6.)
19 October 1944.
15

verwekt de nietigheid niet van de ingestelde vordering.
9 October 1944.
6
3. · - Stmjrechtelijke vemntwoordelijkheid van de nteesten en de aanstellers. Misd-rijf gepleegd door een gehuwde vrouw
medewe1·kend in de handelsexploitatie van
haa1· .echtgenoot. - Stmj1·echtelijke verantwoordelijkheid van den eclttgenoot. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid
die, luidens artikel 231 van de wet van
26 Augustus 1822, op de meesters en de
aanstellers weegt wegens de misdrijven
gepleegd door deze wiens diensten zij
gebruiken, strekt zich uit tot den man
wegens de feiten gepleegd door. zijn vrouw
die medewerkt in zijn handelsexploitatie.
13 November 1944.
31
4. - Beteugeling van het bedrog.
Materieele ove1·treding van een wetsvo01'schrijt. - Misdrijf. - De wetten die, inzake douanen en accijnzen, het bedrog
beteugelen, straffen de eenvoudige materieele overtreding van hun voorschriften,
afgezien van het opzet van den overtreder;
het volstaat dat de dader bewust heeft
gehandeld, zelfs indien hij het strafbaar
karakter van het gepleegde feit niet kende.
13 November 1944.
31

5. - Beteugeling van het bedmg.
Medep!ichtigheid. - Kennis va.n het bedrag vereischt. - Het beginsel dat de
wetten, die het bedrog inzake douanen en
accijnzen beteugelen, de eenvoudige materieele overtreding van hun voorscl;lriften
straffen, afgezien van het opzet van den
overtreder, is niet van toepassing op de
medeplichtigheid; deze onderstelt noodzakelijk dat de beklaagde kennis heeft dat
het gepleegde feit bedrog uitmaakt.
13 November 1944.
31

6. - Ve1·voenniddel dat gediend heejt
om het misdrijf te begaan. - Eigendom
van een deTde. - VeTbeurdve1·klaTing. 2. - Wet van 26 Augustus 1822, arti- Is niet wettelijk gemotiveerd de teruggave
kel 238. - Beklaagde, aanwezig bij de in- van een in douanezaken in beslag genabeslagneming, niet uitgenoodigd het op- - men vervoe;rmiddel wanneer die beslissing
stellen van het proces-ve1·baa! bij te wo- is gesteund op de enkele omstandigheid
dat de dader van het misdrijf er van g;een
nen. - Gevolgen. ---'- Het niet naleven van
eigenaar was. De verbeurdverklaring moet
de beschikking van artikel 238 van de
worden bevolen indien het vervoermiddel
wet van 26 Augustus 1822 volgens dewelke
gebruikt werd voor den sluikhandel of
de beklaagde, aanwezig bij de inbeslagnedaartoe in gebruik gesteld werd, onverming, dient uitgenoodigd om aanwezig te
schillig of de eigenaar onwetend was aanzijn bij het opstellen van het proces-verbaal, kan invloed hebben op de bewijs- gaande het misdrijf.
kracht van gezegd proces-verbaal, doch
7 A1ei 1945.
146
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bank, die het vonnis waartegen beroep
geveld heeft, onregelmatig was samengesteld, trekt het hof van beroep de zaak tot
zich overeenkomstig artikel 215 van het
'Vetboek van Strafvordering.
. 8 Januari 1945.
77
3. - Tot zich trekken van de zaak.
Artikel 215 van het Wetback van StmfvordeTing. - Toepasselijk op de militaire
rechtsmachten. - De bepaling van artikel 215 van het 'Vetboek van Strafvordering, naar luid waarvan de rechter in
hooger beroep over den grond der zaak
moet uitspraak doen, telkens als hij de beslissing van den eersten rechter vernietigt om een andere reden dan de onbe'ioegdheid, is een algemeen principe, dat
namelijk op de militaire rechtsmachten
van toepassing is.
22 Januari 1945.
84

4. - Stmfzaken. - EenpaTigheid.
Verzwaring ·van de ve1·oordeeling tot de
kosten. - Eenparigheid niet vereischt.
Zonder te beslissen met eenparigheid van
stemmen kan het hof van beroep de veroordeeling van den verdachte tot de kosten
verzwaren. ('Vet van 4 September 1891,
art. 2.)
24 September 1945.
208
5. - Strajzaken. - Hoogei beTOep van
het openbaar ministerie ten onrechte aangenomen. - Verzwaring van de straf door
den rechter in hooger beTOep. - Verbreking. - lVIoet verbroken worden het arrest dat in strijd met de wet het hooger
beroep van het openbaar ministerie aanneemt en de door den eersten rechter uitgesproken veroordeeling verzwaart.
29 Jan uari 1945.
89

8. - Stmfzaken.- Tennijn.- Hooge1'
beroep ingesteld na het verstTijken va.n
den wettelijken tennijn. - Ovennacht. Bindende beoordeeling door den 1·echter.
- Het behoort den rechter over den grond
te beoordeelen of overmacht den verdachte
heeft verhinderd binnen den wettelijken
terruijn hooger beroep in te stellen tegen
de beslisting van den eersten rechter.
16 October 1945.
213
9.
Stmjzaken. - Tennijn. - Overmacht die den verdachte- heeft ve1'hinde1·d
hoogeT beToep in te stellen bimien den te1·mijn . . - Beoordeeling door den rechte1·
over den g1'0nd. - Het behoort den rechter over den grond te beoordeelen of de
verdachte werd verhinderd door overmacht
binnen den wettelijken termijn hooger beroep in te stellen tegen het vonnis a quo.
22 .October 1945.
228
10. - Sh·ajzaken. - Misdrijf tegen het
Boschwetbock. - Vonnis van vrijspmak.
- Bcroep van het beheer van waters en
boss chen.- Brengt zoowel de publieke vordeTing als den btwgerlijken eisch v66·r den
rechter in beroep. - Het hooger beroep
van het beheer van waters en· bosschen
tegen een vonnis van vrijspraak wegens
een misdrijf tegen het Boschwetboek,
brengt v66r den rechter in beroep, zelfs
bij ontstentenis van een verhaal vanwege
l1et openbaar ministerie, zoowel de beslissing van den eersten rechter op de publieke vordering als deze op den eisch tot
schadeloosstelling ingesteld door het voormeld beheer. (Boschwetboek,, artt. 120 en
144.)
3 December 1945.
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HUUROVEREENKOMST.
Zie

VONNISSI\N EN ARRESTEN.

Strafzaken. - Eenparigheid vereischt om een vonnis van vrijspmak te
wijzigen. - Wet van 4 September 1891,
artikel 2. - Niet toepasselijk op de a1'1'esten van het miUtair gerechtshof. - Artikel 2 van de wet van 4 September 1891,
naar luid waarvan het hof van beroep
slechts met eenparigheid van stemmen een
vonnis van vrijspraak kan wijzigen, is
niet van toepassing op het militair gerechtshof.
22 Januari 1945.
85

1.
lVlondelinge huuroveTeenkomst
nag op geeneTlei wijze ten uitvoe1' gebmcld. - Bewijs door getuigen steeds uitgesloten. - 'Vanneer een huur zonder geschrift werd aangegaan en nog op geenerlei wijze is ten uitvoer gebracht, kan het
bestaan er van niet door getuigen bewezen
worden, zelfs indien een begin van bewijs
door geschrift voorhanden is. (Burgerljk
Wetboek, art. 1715.)
124
22 Maart 1945.

7. - Stmfzaken. - Zaak door de akte
van beroep niet door de dagvaa1'ding bij
den rechte1· in hoogM be1'0ep aanhangig
gemaakt. - Bij het militair gerechtshof,
zetelende als rechtstnacht van hooger beroep, worden de zaken, niet door de dagvaarding maar we! door de verklaringen
van beroep almhangig gemaakt.
9 April 1945.
128

2. - HuishtW1'. - Langdudge bewoning. - Niet dienend tot bew·ijs van het
bestaan van een huuToveTeenkomst. - Het
materieel feit van de bewoning, van weiken duur ook, is op zichzelf niet dienend
tot bewijs van het bestaan van een huurovereenkomst zoo het niet erkend of wettelijk bewezen is dat die bewoning voortvloeit uit een huurcontract. Bij ontstentenis 'van akkoord van de partijen om aan

6. -

-

HUUROVEREENKOMST.
den buurder bet tijdelijk genot van het
onroerend goed tegen een bepaalden of
tegen een conventioneel bepaalbaren prijs
toe te kenuen, bestaat er geen huurovereenkomst en kan deze derbalve geen begin van uitvoering krijgen. (Burgerlijk
Wetboek, artt. 1715 en 1716.)
25 October 1945.
233
3~ V ennoeden dat de verhuring oak
de nonnaLe. bijhoorigheden van de verhunrde zaak omvat. - Vrijheid de partijen bij het hmtrcontmct. - Htturcontract
van een appartement, de gemeene deeLen
van het gebmtw, .zooaLs het dak en het
tmppenhuis, nit de .vedimwde zaken sLuitende. - GeLdigheid. - Indien, om den
huurder in staat te stellen te genieten van
het verhuurde goed, de verhuring wordt
vermoed ook de normale bijboorigheden
ervan te begrijpen, dan nog staat het den
verhuurder en huurder vrij hun wederzijdsche verplichtingen en rechten anders
te bepalen en kunnen zij, in het huurcontract van een appartement, de gemeene
deelen van het gebouw, zooals dak en
tr1_1ppenhuis, uit het gehuurde uitsluiten.
16 November 1944.
38

4. V erpLichting voo1· den hmwder de
gehmtrde zaak terug te geven. - Huurder
in fout door het. enkeL feU dat deze verpLichting niet nagekomen we1·d. - Hu1t1'der die, om -zich te onUasten, e\'m toevaL
inroept. - Door hem te Leveren bewijs. De lmurder is verplicht de gebuurde zaak
terug te, geven; hij wordt in font gesteld
door het enkel feit dat hij die verplichting
niet heeft nageleefd en hij moet het bewijs leveren van het toeval dat hij tot zijn
outlasting inroept. (Burgerlijk Wetboek,
art. 1732.)
16 November 1944.
38

5. - VerpLichting voor den hu1trder de
gelwn-rde zaak temg te geven. - Nietuitvoering toe te sclwijven aan bmnd. Be·urijding van den h1Htrder onderw01·pen
aan het bewijs dat de bmnd is ontstaan
uit een vreemde oo1·zaak die hem niet kan
wo-rden ten laste gelegd. - In het geval
waarin de niet-uitvoering van de verplichting de gehuurde zaak terug te geven toegeschreven wordt aan den brand ervan, is
de ]murder slecbts bevrijd indien hij het
bewijs levert dat de brand is ontstaan nit
een vreemde oorzaak, die hem niet ten
laste kan worden gelegd. (Burgerlijk Wethoek, art. 1733.)
16 November 1944.
38
6. - VerPLichting voor den hmtrde1· de
gehuurde zaak tentg te geven. - Niet-1tit1!0ering toe te sclwijven aan bmnd- Uitgesf1·e ktheid 'Van de verplichtin.g de schade
te herstel!en. - In. het geval waarin de
niet-naleving van de verplichting bet ge-
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huurde goed terug te geven toegeschreven
wordt aan den brand ervan moet de huurder slechts de schade herstellen welke de
door hem in huur genomen plaatsen ondergaan hebben; ten ware te zijnen laste een
aquiliaansche font zou bewezen zijn, is de
lmurder jegens den verhuurder tot geen
schadeloosstelling gehouden wegens de aldus geleden verliezen. (Burgerlijk Wetboek, art. 1733.)
16 November 1944.
38
7. ----' V erplichting voo1· den huurdM de
gelnm1·de zaak terug te geven.- Niet-uitvoering toe te schrij-uen aan brand. - Gebo1tw betrokken door ve1'Schinende htmrders. - Hoofdelijke verantwoordelijkheid
van de hu1wde1·s. - Dmagwijdte. -Regel
niet van toepassing ingeval de verhuurde1·
zelf een dee! van het gebmtw bet1·ekt,
zelfs indien hij bewijst dat de brand be,gonnen is in de in htnw gegeven plaatsen.
- Zoo, in bet geval waarin bet verbrande
gebouw betrokken wordt door verschillende huurders, de wet een massa vormt van
hun contractueele verbintertissen tot teruggave en zij beveelt dat de scbuldenaars
van elke dier verbintenissen schuldenaars
zijn van het gebeel ervan, is deze beschikking, die afwijkt van het gemeen recht,
niet van toepassing wanneer de verhuurder
zelf een deel van het gebouw betrekt; te
dien opzichte is het onverschillig dat de
verhuurder bewijst dat de brand in de iil
huur gegeven plaatsen begonnen is. (Burgerlijk Wetboek, art. 1734.)
16 November 1944.
38
8. - In kmcht van gewijsde gegaan
vonnis dat de ontntiming va.n den hmwder
beveelt. - Verzet v66-r den voorzitte1· va11
de 1·echtbank. -, Besluit van 18 Novembe1· 1942. - Macht van den voo1·zittCT. Op het verzet gedaan v66r den voorzitter
van de rechtbank van eersten aanleg tegen een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis dat de ontruiming van den lmurder
beveelt, " kan " de voorzitter de ontruiming doen schorsen en uitspraak doen
over den duur en de voorwaarden van de
verlenging; hij is er niet toe gehouden die
schorsing toe te . staan, zelfs dan wanneer
het vonnis waartegen· verzet gesteund is
op het verstrijken van den huurtijd. (Besluit van 18 November 1942, art. 18.)
28 December 1944.
72
'9. Huishuur. - Hmt1·p1·ijs oveTsch1:ijdt niet :2.500 fmnk peT jaa1·. - Vonnis gewezen bij toepassing van aTtikel 12
van het besluit van 20 September 1940. Vonnis b!ijft in laatsten aanleg niettegenstaande m·tikelen 1 en 11 van het besluit
van 15 Juli 1943. -'-- Bij toepassing van artikel 12 van het besluit van den secretaris
generaal van het Ministerie van justitie
van 20 September 1940 houdende uitzonde-

KOOPHANDEL-KOOPMAN.
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ringsbepalingen van tijdelijken aard in
zake buurovereenkomsten, naar luid waarvan de vrederecbter uitspraak doet in laatsten aanleg indien bet jaarlijkscb bedrag
van den huurprijs 2.500 frank niet overscbrijdt, is niet vatbaar voor booger beroep
bet vonnis, gewezen v66r de inwerkingtreding van artikel 1 van bet besluit van
15 Juli 1943, 'betwelk bet voormeld artikel
wijzigt en bepaalt dat de beslissing in
eersten aanleg werd gewezen. Het booger
beroep tegen dergelijk vonnis is niet ontvankelijk geworden kracbtens artikel 11
van bet laatstvermeld besluit.
25 October 1945.
234

besluU. - Verpachter geeft opzegging om
zelf het goed te exploiteeren. - Voo1·waarden tot geldigheid van de opzegging. \Vanneer de eerste ingebruikneming van
een landeigendom nog loopende was op
den dag V?n het in werking treden van
bet besluit van 26. November 1940, kan een
door den verpacbter gegeven opzegging
ten einde zelf bet goed te exploiteeren
slecbts uitwerksel hebben indien de pacbter zich, in een gescbreven pacbtbrief, bet
recht beeft voorbebouden om die reden
een einde te stellen aan de pacht. (Besluit
van 26 November 1940, artt I en 2, 6° .)
30 November 1944.
50

10. - Pacht. - Beding dat aan den
pachter de verbintenis oplegt, v661· het
einde van de pacht, een deel van de goederen te laten bmak Zi,ggen of ter beschikking te stellen van zijn opvolgeT. - Geldiglteid. - Voorwaarde. - De door de
overeenkomst aan den pachter qpgelegde
verbintenis om, gedurende een bepaalden
termijn die bet einde van de pacht voorafgaat, een dee! van de goederen te Iaten
braak liggen of ter beschikking te stellen
van zijn opvolger, beperkt de vrijheid van
den pachter niet, zooals deze wordt gewaarborgd door artikel 1766bis van bet Burgerlijk Wetboek (wet van 7 Maart 1929, artikel 5), daar bij zijn intreden de pachter
he eft .genoten van eenzelfden toestand.
17 Mei 1945.
151

!3. - Pacht. - Wet van 7 Maart 1929.
- Besluit van 26 Novembe1· 1940.- Eerste
·ingebntikneming. - Beteekenis dezer uitdrukking. - In artikel 6, § 2, van de wet
van 7 Maart 1929, evenals in artikel 2, 6°,
van bet besluit van 26 November 1940,
beoogen de woorden " eerste ingebruikneming " de eerste vestiging van den pacbter
op de gebuurde plaatsen.
:JY];aald dienvolgens geen eerste ingebrnikneming uit, naar den zin van voormelde bepalingen, de vestiging krachtens
een pachtovereenkomst die op een andere
ingebruikneming volgt van hetzelfde goed
door denzelfden pacbter krachtens een onderbunr, al was deze door een anderen
verpacbter toegestaan.
1 Maart 1945.
115

11. - Pacht. - Beding dat aan den
pachter de verbintenis oplegt, v66r het
einde van de pacht, een deel van de goede1·en te laten bmak liggen of ter beschikking te stellen van zijn opvolger. - Geldiglteid van de opzeggi1ig. - Voorwaarde.
- De door de civereenkomst aan den pachter opgelegde verbintenis om, gedurende
een bepaalden termijn die bet einde van
de pacht voorafgaat, een dee! van de goederen te Iaten braak liggen of ter bescbikking te stellen van zijn opvolger, tast de
geldigheid niet aan van de opzegging die
juist. twee jaar v66r bet verstrijken van de
pacbt werd gegeven daar bij zijn intreden
de pacbter beeft genoten va~1 eenzelfden
toestand.
17 Mei 1945.
151

14. - Huur van aan den Staat, aan de
p1·ovic-ien, aan de gemeenten of aan de
openbare instelnngen behoorende landeigendonunen. - VooTkeUTTecht aan den bezitnemeT toegekend in geval van nieu.we
pacht. - Recht aan den oonpmnkelijken
·pachter voorbehouden, met uitsluiting van
dengene, aan wien de pacht zonder tusschenk01nst van den verpachter 7f.Jerd ove1·gedragen.- Het voorkeurrecht dat de wet
van 7 Mei 1929 op de verhuringen van de·
landeigendommen van den Staat, de provincien, de gemeenten en openbare instellingen, aan den bezitnemer toekent in
geval van nieuwe pacbt, beboort slechts aan
den oorspronkelijken pachter; bet kan niet
ingeroepen worden door dengene aan wien
de pacbt, buiten aile overeenkomst van
den verpachter, werd overgedragen. (\Vet
van 7 Mei 1929, art. 2, al. 4.)

12. - Landpacht. - Besluit van 26 November 1940.
Eente ingebntikneming
loopt bij het in werking t1·e[ien van het
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KOOPHANDEL-KOOPMAN.
Zie VENNOO'rSCHAP, VOEDINGSMIDDELEN,
NISSEN EN ARRES'rEN,
LIJK BESLUIT.

1. -

WE)'

EN

VONKONINK-

Besluiten van 3 en 31 ]uli 1940

betTefjende de vaststelling .deT P1"ijzen. De besluiten van 3 en
Niet-igheid. 31 Juli 1940 betreffende de vaststel1ing der
prijzen der goederen en diensten zijn nietig. (Besluitwet van 1 Mei 1944; besluitwet van 5 Mei 1944, art. 1, litt. A, n,. 22.)
18 December 1944.
65

I
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2. - Reg!ementee1·ing de1· prijzen tijdens de bezetting. - TijdeUjk in we1·king
gebmcht do01" het bes!uit van 1 Septembe1· 1944. - De reglementeering der prij-

bezit niet bewijst dat het voortkomt van
wettelijk geslachte dieren:
13 November 1944.
34

zen zooals zij tij dens de bezetting werd
opgelegd is tijdelijk in werking gebracht
door het besluit van 1 September 1944 op
bet bevriezen van de onder de bezetting
opgelegde prijzen.
18 December 1944.
65

8 . - Bes!uit van 19 ]uni 1942 tot beteuge!ing van de sltdkslachtin.g en den onwettigen hande! in v!eesch. - Beschikking voo1·
-tijdeUjk geldig gehouden -uanaf den dag
va1i ham· inwerkingtreding.- Gevo!gen.-

3. - Bes!uiten van 3 en 31 Jt~U 1940
betreffende de vaststeUing der 'prijzen. Nietiglteid. ---., De besluiten van 3 en
31 J uli 1940 betreffende de vaststelling der
prijzen van de koopwaren en diensten zijn
nietig. (Besluitwet van 1 Mei 1944; besluitwet van 5 Mei 1944, art. 1, litt. A, nr 22.)
12 Februari 19;l5.
106

4. - Re,g!ementeering de1· p1·ijzen onder
de bezetting. ~ VoDTloopig in werking
b1·engen door besluit van 1 Septembe1· 1944.
-De onder de bezetting opgelegde reglementeering der prijzen werd tijdelijk in
werking gebracht door het besluit van
1 September 1944 op het bevriezen der
onder de bezetting opgelegde prijzen.
12 Februari 1945.
106

Het besluit van 19 Juni 19-12 tot beteugeling van de sluikslachting en den onwettigen handel in vleesch wor4,t luidens de
besluitwet van 5 Mei 1944 voor tijdelijk
geldig gehouden vanaf den dag van zijn
inwerkingtreding.
11 December 1944.
63

9. - Shdks!achting. - Daad van hoofdzakeUjke dee!neming. - De door den verdachte aan onbekende personen gegeven
toelating om een dier te slachten in zijn
schuur, maakt een daad uit van hoofdzakelijke deelneming aan het misdrijf van
sluikslachting voorzien bij artikel 1, § 1,
van het besluit van 19 Juni 1942.
7 ~1ei 1945.
145

10. - Bes!uit van 19 Juni 1942. - Nietuitdee!ing van va1·kensvleesch. - Omstandigheid die zonde1· ttitwe1·king is op de
5. - Beshdt van 18 At~gt~stus 1941. toepasse!ijkheid van het bes!t£it op het
Huiszoeking. - Voorwaa1·den tot wetteUjk- . voorhanden hebben van va1·kens. - Het
heid. - Met er op te wijzen dat de conbesluit van 19 Juni 1942 tot beteugeling
troleurs gerechtigd waren te meenen dat
er in de private woonstgelegenheid van
den verdachte voor handels- of speculatieve doeleinden bestemde producten, eetof koop~aren voorhanden waren, stelt de
ten grande oordeelende rechter het bestaan
vast van de voorwaarden, gesteld door het
besluit van 18 Augustus 1941, opdat de
huiszoeking regelmatig zijn zou.
7 Mei 1945.
145

S!uiks!achting. Bes!uit van
Voorwaarden tot toepassing van een ge!dboete. - Door het be6. -

19 _Tuni 1942. -

sluit van 19 Juni 1942 wordt het misdrijf
van sluikslachting dan alleen, hoven de
gevangenisstraf, met een geldboete gestraft wanneer de dader gehandeld heeft
met winstbejag en hij, op het oogenblik
van het misdrijf, de meester was van het
geslachte dier. (Besluit dd. 19 Juni 1942,
artt._ 1, 2 en 8.)
13 November 1944.
33

7. - Onwettig vervoer of bezit -uan
vl.eesch. - l1 oorwaa1·den van het misd1·ijj.
- Het vervoer of het bezit van vleesch is,
luidens artikelen 1 en 4 van het besluit
van 19 Juni 1942, slechts strafbaar wan•
neer het gebleken is dat dit vleesch voortkomt van sluikslachting, of wanneer het
vleesch niet het regelmatig merk van de
keuring draagt en hij die het vervoert of

van de sluikslachtingen en van den onwettigen handel in vleesch, straft de onwettelijke daden van het voorhanden hebben van varkens zonder dat vereischt
wordt dat het varkensvleesch het voorwerp zou geweest zijn van een uitdeeling.
28 Mei 1945.
163
11. - Bes!uit van 27 Juni· 1942, Mtikel 6, § II. - Tijde!ijke geldigheid. Bes!nitwet van 31 Augustt~s 1944 ste!t er
een . einde aan zonde1· terugwe1·kende·
hmcht. - De besluit\ivl't van 31 Augustus
1944 heeft,' ·bij zijn artikel 6, een einde
gesteld, zonder terugwerkende kracht, aan
de tijdelijke geldigheid van artikel 6, § II,
van het besluit van 27 Juni 19-12.
5 Februari 1945.
100

12. - Bes!uit 27 Juni 1942. - BepaUng
welke voo1' tijdeUjk geldig wo1·dt gehouden. - Het besluit van 27 Juni 1942 betreffende de bevoorrading van het land is,
naar luid van artikel 3 van de besluitwet
van 5 Mei 1944, voor tijdelijk geldig gehouden te rekenen van den dag zijne,r inwer king stelling.
28 Mei 1945.
163

13. - Besltdt van 29 funi 1942. - Houdende instel!ing van een administratieve
p1·ocedure. - Nietigheid. - Het besluit
van de secretarissen-generaal van 29 Juni
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LANDLOOPERIJ. -

1942 houdende instelling van een. administratieve procedure is nietig. (Besluitwet
van 1 Mei 1944, art. 1; besluitwet van 5 Mei
1944, art. 1, A, 13, en B.)
18 Juni 1945.
174

LIJFSDWANG.
wet van 31 Augustus· 1944 betreffende de
tijdelijke maatregelen inzake regeling en
liquidatie der Nationale Landbouw- en
Voedingscorporatie·, beeft, zonder terugwerkende kracbt, een einde gemaakt aan
de tijdelijke geldigbeid van het besluit van
de secretarissen-generaal dd. 11 December 1942, wat betreft de bepalingen andere
dan deze welke nieuwe inbreuken instellen, namelijk wat betreft de beschikkingen waarbij bijzondere straffen voorzien
worden. (Besluitwet van 31 Augustus 1944,
artt. 2 en 6.)
13 November 1944.
28

14. - Besluit van de secretaTissen-generaal dd. 11 DecembeT 1942. - Nietig
veTklaaTd doch voOT tijdelijk geldig gehouden doOT de besluitwetten van . 1 en
5 J\llei 1944. - Het besluit van de secretarissen-generaal van 11 December 1942 betreffende de bestraffing van valschheid en
van zekere andere misdrijven inzake ravitailleeringszegels en andere ravitailleeringstitels, is nietig verklaard doch voor
tijdelijk geldig gebouden door de besluitwetten van 1 en 5 lVIei 1944. (Besluitwet
van 1 Mei 1944; besluitwet van 5 Mei 1944,
art. 3.)
13 November 1944.
28

16. - Besluit van 24 Augustus 1943, de
voorwaa1·den bepalende voor het veTvaa1·digen van het gewoon brood met het oog
op den ve1·koop. - Beschikking voo1·zien
bij Mtikelen 2 en 5 van de besluitwet van
27 OctobeT 1939. - Het besluit van 24 Augustus 1943, voor zoover het zekere voorwaarden bepaalt voor bet vervaardigen
van het gewoon brood met het oog op
den verkoop, is een beschikking voorzien bij artikelen ·2 en 5 van de besluitwet
van 27 October 1939, gewijzigd bij de besluitwetten van 11 en 14 Mei 1940.
13 November 1944.
30

15. - Besluit van de secretal"lssen-genemal dd. 11 DecembeT 1942. - Besluitwet van 31 Oogst 1944. - Stelt, zonder tentgwerkende kracht, een einde aan de
tijdelijke geldigheid van het besluit van
11 December 1942, behoudens de beschikkingen van dat besluit waarbij nieuwe inbreuken worden ingesteld. - De besluit-

L
LANDLOOPEIUJ.
Bijloope1· van ontuchtvrouwen. - V e1·oo·rdeeling tot de kosten. - Onwettelijk.
-De bijlooper van ontuchtvrouwen die ter
bescbikking vmi de regeering wordt gesteld kan niet worden veroordeeld tot de
kosten van de rechtspleging.
24 September 1945.
207

Omstandigheid welke het bestaan .van het
misdTijf niet uitsluit. - Een !asterlijke
aantijgingl.gedaan in de aanw~~igheid _van
·den beleechgden persoon en voor getmgen
is strafbaar zelfs indien niet is bewezen dat
de beleedigde persoon heeft geweten dat de
getuigen de aantijging hebben gehoord.
(Strafwetboek, art. 444, a!. 4.)
22 October 1945..
228

LASTER.

LASTGEVING.

· Zie VONNISSI\N EN ARR!lST!lN.

Bewijs. - Stilzwijgende lastgeving. IYiacht van den Techter om het besta.an
van deTgelij/i mandaat uit vaststaande feiten af te leiden. - De recbter over den
grond mag bet bestaan van een stilzwijgend mandaat af!eiden uit, bij het geding,
vaststaande feiten.
8 Februari 1945.
101

1. - LasteTlijke aangijte. - WeigeTing
van wege een agent van de contnJle van
de mvitailleering veTvolging in te stellen
<vegens een tegen de stTajwet begaan misdTijf. - Geen eindbeslissing van de bevoegde oveTheid in den zin van m·tikel 447,
alinea 3, van het Stmjwetboek. - Is geen
eindbeslissing in den zin van artikel 447,
alinea 3, van het Strafwetboek, de weigering van wege een agent van de controle
van de ravitailleering vervolging in te
stellen wegens een ttO:gen de strafwet begaan misdrijf dat hem aangegeven werd.
9 October 1944.
8
2. - Aantijging in aanwezigheid 71an
den beleedigden penoon en v66r' getuigen.
- Beleedigde penoon onwetend dat de
getuigen de aantijging hebben gehoo1·d. -

LEGER.
Zie BEVOI\GDHIJID EN AANLI\G, 00RLOG,
RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN, VERBREKING.

LIJFSDWANG.
Zie VI\RBRI\KING.

1. -

Stmfzaken. -

Beklaagde minde·r-

j.:-_-

r:-·-__ ::__:

-_I

iVIEDEPLIOHTIGHEID. -

MISD. TEGEN VEILIGH. V. D. STAAT.

jarig ten tijde deT feiten. -- V M001'deeling
tot lijfsdwang.
Onwettelijkheid.

ning door bek!aagde. -

289

Verbreking. -

Wanneer het hof van beroep den lijfsdwang heeft uitgesproken ten einde de invordering van de kosten van de publieke
vordering te verzekeren maar den duur
van dezen maatregel niet bepaald heeft,
verbreekt het hof, op voorziening van den
veroordeelde,' de veroordeeling tot lijfsdwang.
·
16 April 1945.
131

Lijfsdwang kan tegen een veroordeelde
niet worden uitgesproken hoofdens door
hem tij dens zijne minderjarigheid gepleegde misdrijven. (Wet van 27 Juli 1871,
art. 6.)
12 Februari 1945.
108

2. - Duur niet bepaa!d doo1· het hof
van beroep die hem uitspreekt. - Voorzie-

M
MEDEPUCHTIGHEID.
Zie

DOUANEN EN ACCIJNZEN, MISDADEN EN
WANBEDRIJVllN TEGEN Dll UITWJlNDIGll VJllLIGHJliD VAN DEN STAAT, MISDRIJJI, STRAJI.

MIDDELEN TOT VERBREKING.
Zie

VERBREKING.

MILITAIRE OPEISCHINGEN.
Bes!issing van den vredeTechte1· de vergoeding bepa!ende. - Toezending van een
afschrijt van het vonnis e!t van een staat
aan het bevoe,gde ministerie. Maakt
geen beteekening ttit die a!s vert1·ekPtmt
ge!dt voor den tennijn van hoogeT be1·oep.

- De toezending door den burgemeester
aan het bevoegde ministerie van een afschrift van het vonnis van den vrederechter, dat de wegens een militaire opeisching
verschuldigde vergoeding bepaalt, en van
den ten gevolge van dit vonnis opgemaakten staat, maakt een administratieve formaliteit nit, doch geen beteekening die
den termijn van hooger beroep doet toopen. (Wet van 12 Mei 1927, art. 17; koninklijk besluit van 3 Mei 1939, art. 121; Wethoek van Burgeri. Rechtspleg~, art, 16.)
12 April 1945.
130

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE
VEILIGHEID
VAN
DEN
STAAT.
Zie

BllVOEGDHlliD EN AANLEG, BINDENbll BllOORDEllLING DOOR DEN RECHTJlR, STRAF,VERANTWOORDELIJKHlliD BUITEN OVERiillNKOMST ONTSTAAN, VERBRJlKING, VONNISSEN EN ARRESTEN, WE'l' EN KONINKLIJK
BESLUIT.

1. - GedTukte en v.erkochte of uitgedee!de gesch1·ijten we!ke dienstnemi1ig in
het « Waa!sch Legioen » hebben tot gevo!g gehad. - Aanzetting tot de misdaad
n;RBR.,

1945. -

17

van het opnemen van wapens tegen Be!gie.

- Zet rechtstreeks aan tot het plegen van
de misdaad van het opnemen van wapens
tegen Belgie hij die, door middel van gedrukte en verkochte of uitgedeelde geschriften, wetens talrijke Belgen overhaalt
tot dienstneming in de rangen van het
« Waalsch Legioen ». (Strafwetb., art. 66
[wet van 25 lVIaart 1891, art. 2, gewijzigd
door· art. 1 van de wet van 28 Juli 1934]
en 113.)
240
5 November 1945.

2 . - Artike! 115, § 2, a!inea 4, van het
Strajwetboek. - VervoeTonderneming. VoorwaaTden van het misdrijf. - Een vervoerondernemer die, in het bezette grondgebied, vervoer doet voor den vijand, valt
onder de toepassing van artikel 115, § 2,
alinea 4, van het Strafwetboek indien hij
zijn bedrijvigheid ten dienste van den
vijand stelt ten einde, voor rekening van
dezen laatste, materialen, producten of levensmiddelen voorzien bij 1°, 2° en 3° van
de tweede paragraaf van het voormeld artikel 115 te verzamelen. (Besluitwet van
25 lVIei 1945.)
23 Augustus 1945.
200

3. - Inbreuk op artike! 118bis van het
W etboek van Strafrecht. - Daden we!ke,
zonder ve1·sclwoning, een httlp voo1· den
vijand uitmaken. - Artikel 118bis van het
Wetboek van Strafrecht, gewijzigd door
artikel 3 van de besluitwet van 17 Decem!Jer 1942, onderstelt niet noodzakelijk een
mtellectueelemedewerking met den vijand·
het beoogt de daden die, zonder verschoo~
ning, een hulp voor den vijand uitmaken.
23 April 1945.
134
4. - A1·tikel 118bis van het Wetboek
van StrajTecht. Deelneming aan een
p1"0paganda gMicht tegen den weentand
tegen den vijand. - V!oeit niet voo1·t ttit
een !outeTe opinie. - Kan vooTtv!oeien ttit
den steun verLeend aan dergelijke p1·opaganda do01' midde! van he1·haalde en openbaTe gedmgingen. -'-- Indien zij niet kan

voortvloeien nit een loutere opinie, kan de
misdaad een propaganda, gericht tegen
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den weerstand tegen den vijand, nit te
Iokken, te helpen of te begunstigen, voortvloeien uit den steun welke aan dergelijke
propaganda wordt verleend door middel
van herhaalde en openbare gedragingen.
(Wetboek van Strafrecht, art. 118b-is; besluitwet van 17 December 1942, art. 3.)
17 ]dei 1945.
154

5. ~ Aang'ifte aan den v-ijand. ~ VoOTwam·den van het volt-rokken m-isd-rijf. Brief met telastlegging van een feit. -'-N-iet ter kennis gekomen van den vijand
of van zijn agenten. ~ Omstandigheden
onajhankelijk van den wil _van den dade_r.
~ Paging. ~ Een persoon Is, naar den zm
van artikel 121bis van het Strafwetboek,
gewijzigd door artikel 4 van de besluitwet
van 17 December 1942, slechts aan de opsporingen, vervolgingen of gestrengheden
vanwege den vijand, door de aangifte van
een feit blootgesteld, indien deze laatste
van dat feit kennis krijgt ten gevolge van
de aangifte.
Er bestaat dienvolgens slechts poging
tot misdaad van aangifte aan den vijand,
wanneer door omstandigheden onafhankelijk van' den wil van den dader, de brief,
aantijging van ee1i werkelijk of denkbeeldig feit inhoudende, niet ter kennis kwam
van den vijand of van zijn agenten.
16 April 1945.
132
6. - Aangijte ami den vijand. ~ Aangegeven feit dat geen aanleiding_ geeft tot
ve·rvolging op grand van de Belgtsche wet.
~ Omstandigheid die het misd1·ijj niet
nitslui.t. ~ De aangifte aan den vijand,
voorzien bij artikel 121bis van het Wetboek van Strafrecht, kan een misdrijf uitmaken niettegenstaande het aangegeven
feit geen vervolging zou kunnen rechtvaardigen op grond van de Belgische wet.
30 April 1945.
143

7. - Aangifte aan den vijand. ~ Inlichtingen veTstrekt door den beklaagde
aan een Belg. - Beklaagde die weet dat
die inlichtingen zullen worden medegedeeld aan den vijand en die .het opzet heeft
de aangeduide personen bloat te stellen
aan opsporingen, vervolgingen of gest1·engheden 'vanwege den vijand. - Stmfba-re
deelneming. ~ Is strafbaar als dader of
mededader van aangifte aan den vijand,
h ij die kennis geeft van zekere fei ten aan
een Belg, terwijl hij weet dat die inlichtingen zullen worden medegedeeld aan den
vijand en hij het opzet heeft de aangeduide personen bloot te stellen aan opsporingen, vervolgingen of gestrengheden
vanwege den vijand. (Strafwetb., art. 66
en 121 bis, gewijzigd door art. 4 der besluitwet van 17 December 1942.)
167
4 Juni 1945.
8. -

A.1·tikel 123ter van het Stmjwet-

boek. - Vergelding wordt eigendom van
de schatkist verklam·d. ~ Beteekenis van
het woord "v-ergelding ». - De door den
schuldige ontvangen vergelding, welke
naar luid van artikel l23teT van het Strafwetboek eigendom van de Schatkist moet
worden verklaard, bestaat in de geldsommen en waarden welke door den schuldige, wegens het door hem begane misdrijf, werden ontvangen; er dient geen onderscheid te worden gemaakt tusschen het
geval waarin de vergelding in haar geheel
voor den schuldige een winst uitmaakt en
het geval waarin die vergelding gedeeltelijk gedane uitgaven vergoedt.
23 Augustus 1945.
193
9. ~ Artikel 123ter van het Stmfwetboek. - Waarde -uan de vergelding ontvangen dooT den scluildige. ~ Ontstentenis van alle bescheid. ~ Vaststelling dooT
den rechter door middel van ande-re bewijsgronden. - ·wanneer geen enkel bescheid voorhanden · is waaruit het bedrag
blijkt van de vergelding bedoeld in artikel l23te-r van het Strafwetboek, bepaalt
de rechter hetzelfde door middel van alle
andere bewijsgronden.
23 Augustus 1945.
198

10. - Sommen e·igendom van de Schat-·
kist verklaart. ~ Artikel 123ter van het
Stmjwetboek. - An·est dat ve1·klaart dat
het veTwuven van die Sommen doo1· den
Staat de he1·stelling niet uitmaakt van de
schade geleden doo-r een andere b1wgnlijke paTtij dan den Staat. - TVettelijke
beslissing. - Is wettelijk het arrest dat
beslist dat de toekenning van sommen
aan de Schatkist, bij toepassing van artikel 123ter van het Strafwetboek, de herstelling niet kan uitmaken van de schade
geleden door een burgerlijke partij andere
dan den Staat.
22 October 1945.
229
11. - Toekenning aan de Schatkist van
de vergelding ontvangen door den schuldige. ~ VeTbeu-rdverkla-ring die uitsluitend
het karakteT van een stmf heeft. - In
mindering brengen tot beloop. van /war
bedmg van de schadeloosstelling toegehend aan den Staat, burgeTlijke partij. Onwettelijkheid. ~ Het toekennen aan
de Schatkist van de vergelding, ontvangen
door den schuldige aan misdaden tegen de
uitwendige veiligheid van den Staat,
maakt een straf uit waarvan de toepassing
uitsluitend afhangt van de publieke vordering en die moet worden uitgesproken
ten bate van den Staat, openbare macht.
Indien de Staat zich burgerlijke partij
heeft gesteld, mag de som die hem wordt
toegekend ten titel van herstelling van de
schade, toegebracht door die misdrijven
aan zijn private belangen, niet worden
verminderd met het bedrag van de verge!,

MISDRIJF: ding toegekend aan de Schatkist. (Strafwetboek, art. 123teL)
29 October 1945.
236

-12. - An-est vastste!lend dat de Staat,
btwgerlijke partij, een schade heeft geleden. - Schade waarva.n wordt ve1·klaa1·d
dat zij hersteld is doOT de toekenning aan
de Schatkist van de ve1·gelding ontvangen
door den schuldige. Onwettelijkheid.
- Schendt de artikelen 123te?· van het
Strafwetboek en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, het arrest dat, alhoewel het vaststelt dat de Staat, burgerlijke partij, een
schade heeft geleden voortvloeiende uit
eel;t misdaa~ tegen zijn uitwendige veiligh~~d, den e1sch tot schadeloosstelling afWlJSt om reden dat de geleden schade
reeds hersteld is door het toekennen aan
de Schatkist van de vergelding ontvangtm
door den schuldige.
26 November 1945,
250
13. - An·est dat vaststelt. dat de Staat,
bm·ge1·l·ijke paTtij, een schade heeft geleden. - Schade waarvan wordt ve?·klam·d
dat zij hersteld is doo1· de toekenning aan
de schatkist van de vergelding ontvangen
door den schuldige. ·- Onwettelijkheid.

- Schendt de artikelen 123ter van het
Strafwetboek en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek het arrest dat, alhoewel het vaststelt dat de Staat, burgerlijke partij, een
schade heeft geleden voortvloeiende uit
een misdaad tegen zijn uitwendige veiligh~~d, den eisch tot schadeloosstelling afWlJSt om reden dat de geleden schade is
hersteld ten beloope van het bedrag van
de toekenning die hem wordt gedaan van
de vergelding ontvangen door den schuldige.
·
10 December 1945.
258
14. - Door het misd?·ijf aan den Staat
berokkende schade. Uitgaven gedaan
tot bestTijding van de misdadige bed?·ijvigheid van den oveTtreder. - Schending v_an
een bu1·geTlijk ?'echt. - Geeft aanleiding
tot een vo1·deT·ing tot schadeloosstelling. -'-

Een misdaad of een wanbedrijf tegen de
uitwendige veiligbeid "van den Staat kan,
afgezien van de krenking van de politieke
rechten van den Staat, een nadeel berokkenen aan bet patrimonium van dezen
laatste, aldus een burgerlijk recht schenden en aanleiding geven tot· een vordering
tot schadeloosstelling; dit nadeel kan bestaan in de lasten die de Staat heeft moeten dragen om de misdadige werking van
den overtreder te bestrijden.
5 ~1ei 1945.
144

15. -

Ontzetting van zekere 1·echten

(Strafwetboek, art. 123sexies). - Karakter. De ontzetting voorzien bij artikel 123sexies van het Strafwetboek (besluitwet van 6 Mei 1944, art. 2, 1°, A) is
geen straf, maar wel een maatregel van

l\IIUNT.

29L

burgerlijken aard, die door den rechter
niet moet uitgesprok'en worden maar door
de wet zelf verbonden wordt aan zekere
veroordeelingen; die maatregel is van toepassing zelfs wa?-neer he~ misdrijf, dat
tot de veroordeelmg aanle1ding geeft, bedreven werd v66r het inwerkingtreden van
de besluitwet.
'
13 November 1944.
35

MISDIUJF.
Zie

DIEFS'l'AL, KooPMAN-KOOPHANDEL, LASTER, MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN
DE UI'l'WENDIGE VEILIGHEID VAN DEN S'l'AA'l'
ONVRIJWILLIGE DOODING OF VERWONDIN:
GEN, SMAAD, S'l'RAF, VONNISSEN EN ARRESTEN, WE'l' EN KONINKLIJK BESLUI'l'.

1. - Medeplichtigheid: - Geven van
.on.den-ichtingen. - Die enkel de ~dtvoe
ring van het misdrijf ve?<gemakkelijken.
Medeplichtigheid. Artikel 67 ali-

nea 2, van het Wetboek van Straf;echt
dat straft als medeplichtigen van een mis~
daad of van een wanbedrijf diegenen
welke. onderrichtingen 'hebben gegeven om
het fe1~te plege!J-, b_edoelt de personen die,
d_oor dte ondernchtmgen, enkel de uitvoermg van het misdrijf hebben vergemakkelijkt.
14 Mei 1945.
148
2. - Medeplichti.gheid. - Geven van
onde?Tichtingen. Die een zoodanige
hulp verleenen dat, zonder /war, het misdrijf niet kon worden gepieegd. - Dadet·schap._ ~ Hij die, door onderrichtingen of

door mhchtmgen, zoodanige bulp heeft
verleend tot de uitvoering van een misdaad of van een wanbedrijf dat, zonder
zijn bijs~and, deze niet kon worden gepleegd, 1s dader van bet misdrijf. (Artikel 66, alinea 3, van het Wetb. van Strafr.)
14 Mei 1945.
148

MUNT.
1. - Wet van 29 April 1935. -Schade
ve?·oo?'Zaakt door een onTechtmatige daad.
- Schade welke uitsluitend bestaat in een
bepaalde ~>itgave in nationale m~mt. - Ten~gbetaiing van die sam maakt de juiste
ve1·goeding uit. - Wet van 29 April 1935
vreemd aan de·rgelijke ve1·goeding. ~ Het

arrest dat vaststelt dat de schade, veroorzaa~t door een ~mrechtmatige daad, uitslmtend bestaat 1n een bepaalde uitgave,
gedaan door bet slachtoffer in nationale
~unt, en tevens dat de terugbetaling van.
dte .s~m, met de _gerechtelijke interesten,,
de JUlste vergoedmg van die schade uit-'
maakt, beslist terecht dat artikel 1 van de
wet van 29 April 1935 vreemd is aan dergelijke vergoeding.
21 ])ecember 1944.
68
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. -

OORLOG.

toepassing beperkt moet blijven tot den
strikt gei:nterpreteerden tekst.
I Maart 1945.
116

2. - Munt in omloop door den wetgever bepaald. - Vrij/ieid van de partijen
om het bedrag vari hun Ve?'bintenissen
vast te leggen. -Artikel 1895 van het Btt1·gerlijk W etboek. - St·rikte uitlegging. Zoo de wetgever bepaalt wat als munt 'in
omloop is, dan laat deze maatregel de
partijen vrij het bedrag van hun verbintenissen vast te leggen en het te doen
schommelen naar verhouding met de
waarde· van de munt op den dag der betaling, onder voorbehoud van artikel 1895
van het Burgerlijk vVetboek, waarvan de

3. - Nhintdevaluatie. - Koninklijk besluit van II APTil 1935. - Ongedaan maken van de a.gio-clausule. - Alleen in de
door het besluit opgesomde. oveTeenkomsten.- Het koninklijk besluit van 11 April
1935, in uitvoering van de muntwet van
30 Maart 1935 genomen, verklaart de agioclausule zonder uitwerking slechts in de
overeenkomsten welke het opsomt.
1 lYiaart 1945.
116

0
ONDERZOEK IN STRA:FZAKEN.
Zie RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

ONTZETTING.
Voo1·ziening in veTbreking door een ontzette ingesteld. - Bekmchtiging door den
voogd tijdens het geding. - Gedekte nietigheid. - De nietigheid, uit het instellen
van een/ voorziening in verbreking door
een ontzette voortspruitende, wordt gedekt
door de bekrachtiging door den voogd tijdens het geding.
8 Februari 1945.
101

schonden en kan dtis niet beletten dat die
souvereiniteit verder uitgeoefend wordt
door middel van wetten uitgaande van de
bevoegde organen die zich in het buitenland teruggetrokken hebben.
6 November 1944.
26
2 . - Capitulatie van het Zeger. - Voortzetting van den staat van o01·Zog. - De
capitulatie van het Ieger heeft aan den
om·log tusschen Belgie en Dnitschland
geen eiude gesteld.
27 November 1944.
46
3. -. Duitsche veTordening van 2 Juli

tot uitvoe-ring en aanvtilling van de
veroTdening inzake vijandelijke bezittingen in het bezette gebied. ~ WeTkelij~<e
oorlogsmaatregel. ~ Ve1·bod voor de nationale 1·echtsmachten deel te nemen aan
ltaar toepassing. - De Dnitsche verordening van 2 Juli 1940 tot uitvoering en aanvulling van de verordening inzake de vijandelijke bezittingen in het bezette gebied
maakt werkelijk een oorlogsmaatregel uit,
die getroffen werd door den vijand ten
einde de hand te leggen op de in Belgie
gelegen goederen van· 'staatsburgers van
de met Duitschland vijandelijke Ianden.
De nationale rechtsmachten mogen geen
deel nemen aan zijn toepasssing.
30 November 1944.
51
1940

ONVRIJWILLIGE DOODING OF
VERWONDINGEN.
Oorzakeltjk verband tusschen de fout
van den beklaagde en den dood van het
slachtoffer. - Wettel-ijk gerechtvaaTd·igde
toepassing van artikels 418 en 419 van het
Strafwetboek. - ·wanneer er oorzakelijk
verband· bestaat l:usschen de nalatigheid of
de onvoorzichtigheid van den beklaagde
e·u den dood van het slachoffer, is de toepassing· van artikels 418 en 419 van het
Strafwetbo~k gerechtvaardigd.
5 Februari 1945.
94

OORLOG.
Zie BEVOEGDHEID EN AANLEG, JYIISDADEN EN
WANBEDRIJVEN 'rEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT, RECHTSPLEGING' IN
BURGERLIJKE ZAKEN.

1. - Bezetting door den vijand, - De
souvereiniteit van den bezetten Staat bl-ijft
in haa1· geheel voortbestaan. - De bevoegde organen van den Staat, die zich in
het buitenland terugtrokken, kunnen de
nationale souvereiniteit uitoefenen do01'
middel van·wetten.- De bezetting van het
grondgebied door den vijand laat de souvcereiniteit van den bezetten Staat onge-

4. - Krijgsgevangenschap van den Koning. - Bezetting van het gmndgebied
do01' den vijand. Onmogelijkheid te
vooTzien in het Tegentschap. - De gmndwettelijke macht van den Koning uitgeoefend doOT de in mad ve1·gadeTde ministers. ~ Vanaf den dag waarop de Koning,
krijgsgevangen genomen zijnde, in _de onmogelijkheid verkeerde te regeeren tot op
den dag waarop de bevrijding van het
grondgebied de bijeenroeping der Kamers.
en het benoemen van den Regent heeft
mogelijk gemaakt, hebben de in raad
vergaderde ministers de grondwettelijke
macht van den Koning uitgeoefend eiJ. der-

r-.:-~-

OORLOG.
halve de wetgevende macht om de voor de
verdediging van het grondgebied en de
vrijwaring van de levensbelangen der Natie
vereischte maatregelen te nemen.
11 December 1944.
60

5. - Beslttit van de secretarissen-generaaL - Buiten de pet·ken gaande van de
wet van 10 Mei 1940, gefntet'PTeteerd door
de besluitwet van 5 Mei 1944. - Nietig
verklaat·d doot' aTtikel 1 van de besluitwet
van 5 Mei 1944. - In werking gebracht
doo-r den Koning kmchtens aTtikel 4 van
de besluitwet van .5 Mei 1944. - Beslttiten
die s!echts van kmcht Wot"den vanaf den
dag waamp de Koning ze in weYking heeft
gebracht. - De besluiten genomen tijdens
de bezetting door een secretaris-generaal
buiten de perken van de wet van 10 Mei
1940, zooals deze verklaard werd door: de
besluitwet van 1 Mei 1944, en die nietig
verklaard werden bij artikel 1 van de besluitwet van 5 Mei 1944 doch tijdelijk in
werking worden gesteld overeenkomstig
artikel 4 van gezegde besluitwet, worden
alleen van kracht vanaf het besluit 'die ze
in werking brengt.
18 December 1944.
65
6. - Besluiten van de secYetarissen-genemal van de ministeTies. - De pet·ken te
buiten gaande van de wet van 10 Mei 1940
gefnte-rpreteerd door de besluitwet van
1 Mei 1944. - Nietigvet·klaring dotn artikel 1 van de bes!uitwet van 5 Mei 1944. In weTking brengen door den Koning,
krachtens artike! 4 van de besluitwet van
5 Mei 1944.- Beslttiten slechts van hacht
wordende vanaf het beslttit dat ze in 1Vet·king bTengt. - De door den secretarisgeneraal van een ministerie onder de vijandelijke bezetting getroffen besluiten, buiten de bepalingen van de wet van 10 Mei
1940 zooals zij door de besluitwet van 1 Mei
1944 gei:nterpreteerd werd, nietig verklaard
door artikel 1 van de besluitwet van 5 Mei
1944 en tijdelijk overeenkomstig artikel 4
van laatstvermelde besluitwet in werking
gebracht, worden slechts van kracht van
af het besluit dat ze in werking brengt.
12 Februari .1945.
106

7. Boerenwacht. - Besltdten van
24 Juni en 4 Augustus 1941. - Nietigheid.
- Zijn nietig de besluiten van 24 Juni en
4 Augustus 1941 houdende oprichting van
de boerenwacht. (Besluitwet van 1 Mei
1944, art. 1; bes!uitwet van 5 Mei 1944,
art. 1, !itt. A, nr 4.)
2 J uli 1945.
185

8. - Besluitwet van 31 Augttstus 1944,
acrtikel 13bis (besluitwet van 16 Septembet·
1944). - Wettelijke · bepaling de bevoegdheid van de miUtait·e rechtsmachten wijzigende. - Toepasselijk op de vet·volgingen tijdens welfte geen beslissing ten
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grande gewezen weTd v66r haar in wet·king
treden. - Artikel 13bis van de besluitwet
van 31 Augustus 1944, aangevuld .door de
bes!uitwet van 16 September 1944, dat de
bevoegdheid van de militaire rechtsmachten
wijzigt, is van toepassing op de vervolgingen tijdens welke geen beslissing over den
grand der zaak gewezen werd· v66r zijn
in werking tred~n.
12 Februari 1945. '
104
9. - Beslttitwet vdn 9 ]amtat·i 1945. Wettelijke bepaling die de bevoegdheid
wijzigt van de militaiTe t'echtsmachten. Toepasselijk op de in gang zijnde Vet"volgingen waat'in, v66r haaT inweTkingtt·eding, nag geen beslissing over den gwnd
is gevallen. -De besluitwet van 9 Januari
1945, die de bevoegdheid van de militaire
rechtsmachten wijzigt, is van toepassing ·
op de in gang zijnde vetvolgingen waarin,
v66r haar in werkingtreding, geen beslissing over den grand is gevallen.
30 April 1945.
142
10. - Schoning van den termijn van
veThaal tegen de rechterlijke beslissingen.
- Besluitwet van 1 Mei 1944, Mtikel 2. Niet van toepassing in stmjzaken. - Artikel 2 der besluitwet van 1 Mei 1944 dat de
termijn van verhaal tegen de rechterlijke
J:eslissingen schorst is niet van toepassing
1n strafzaken.
·
15 October 1945.
220
11.- Beslwitwet van 13 Mei 1940 bett·effende .de Vet'Scherping de-r bestrajfing van
somnnge gedtwende den tijd van ooTlog
gepl:eegde feiten. - Toepasselijk op de
pogmgen tot diefstal voorzien in hoofd"
stuk I van titel IX van boek II van het
Wetboek van Stmj-recht. - De besluitwet
van 13 Mei 1940 betreffende de· verscherping der bestraffing van sommige gedurende den tijd van O()rlog gepleegde feiten
is toepasselijk op de pogingen tot diefstal
voorzien in hoofdstuk I van titel IX van
boek II van het 'iVetboek van Strafrecht.
26 December 1944.
69

12. - Besluitwet van 13 Mei 1940 . •
Toepasselijk op de p1Jgingen tot · diejstal
vom·zien bij hoofd~tttk I· van titel IX van
boeh II van het Strajwetboek. - De besluitwet vail 13 Mei 1940 die de bestraffing
van sommige gedurende den tijd van oarlog gepleegde feiten verscherpt, is toepasselijk op de pogingen tot diefstal voor~
zien bij hoofdstuk I van titel IX van
boek II van het Strafwetboek.
5 Februari H)45.
98

13. ~ Besluitwet van 13 Mei 1940.
Toepasselijk op de pogingen tot diefstal
voorzien bij hoojdsttbk I van titel IX van
boek II van het Strajwetboek. - De be~
sluitwet van 13 Mei 1940, betreffende de
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verscherping der bestraffing van sommige
gedurende den oorlog gepleegde feiten, is
van toepassing· op de pogingen tot diefstal
voorzien bij hoofdstuk I van titel IX van
boek II van het Strafwetboek.
2 Juli 1945.
181

voorschotten dat het bedrag der definitief
bepaalde vergoeding overtreft. (Samengeschakelde wetten van 6 September 1921,
artikelen 48 en 74; wet van 14 April 1933,
art. 2.)
20 September 1945. ,,
206

14. - Besluitwet van 13 M ei 1940 betreffende de venclteTping der bestmjfing
van sommige gedwrende den tijd van oarlog gepleegde feiten. - Van toepassing
op een misdrijf volt·rokken na de veTduisteTing doch begonnen tijdens de ve?·duisteTing. - Een misdrijf, voorzien door de
besluitwet van 13 lVIei 1940 betreffende de
verscherping der bestraffing van sommige
gedurende den tijd van oorlog gepleegde
feiten en dat voltrokken werd op een
oogenblik _dat de verduistering van de lichten niet meer vereischt was, valt niettemin
onder de toepassing van die besluitwet indien de uitvoering er van is begomien gedurende de verduistering.
17 December 1945.
263

OVE:QEENKOMST.
Zie BINDENDE BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER.

1. -- Dading.- Toestemming eener part-ij door het bedrog van de ande1·e padij
ve-rkTegen. - Nietigheid. - Is nietig de
dading waartoe een partij slechts door het
bedrog van de andere partij toegestemd
heeft.
94
5 Februari 1945.

2. - TVederkeerige contmcten. - "Exceptio non adimpleti contmctus ". - Geldt
rechtens in dergelijke contracten. -.De
exceptio non adimpleti contmctus geldt
rechtens in de wederkeerige contracten.
(Burg. Wetb., art. 1184.)
26 April 1945.
136

OOR.LOGSSCHADE.
Te..rugvOTdeTing door den Staat van het
deel deT voonchotten dat het bedmg der
definitieve vergoeding o-vedreft. - BijzondeTe bepaling van artikel 74 van de samengeschakelde wetten zonder toepassing. De bijzondere bepaling van artikel 74 der
wetten op het herstel van de schade voortspruitende uit oorlogsfeiten betreft enkel
·den eisch tot terugvordering van het onverschuldigde, gesteund op de vervallenverklaring, wegens bedrog, van het recht
op vergoeding. Zij is niet van toepassing
op een eisch tot terugvordering van het
dee! van de door de verweerders ontvangen

OVE:QSPEL.
Onderhoud van bijz-it. - Echtelijk Intis.
- Begrip. - Ret kwartier waar de man
zijn nachten doorbrengt en zijn maaltijden
gebruikt is het echtelijk huis, in den zin
zooals bedoeld door de strafwet, zelfs indien de bijzit er, samen met haar echtgenoot, haar domicilie heeft en indien zij
er' den huurprijs van betaalt. (Strafwetboek, art. 389.)
219
8 October 1945.

p
PACHT.
Zie HUUROVEREENKOMSl'.

PENSH)ENEN.
Vennee1·deTing ten voordeele van zekeTe
oo?'logsinva.liden. - Wet van 13 JYiei 1929
en koninklijk beslu-it van 16 IYiei 1929. Uitgestrektheid van de machten der bijzondere commissie ingesteld door artikel 4
v~n die wet. -De vermeerdering van pen- ·
swen; welke door koninklijk besluit wordt
toegekend aan een oorlogsinvalide, overeenkomstig artikel 4, alinea 1, van de wet van
·13 lVIei 1929, kan hem niet worden onttrokken door- de bijzondere commissie ingesteld door die wet en door het koninklijk
besluit van 16 Mei 1929. Die commissie

heeft enkel bevoegdheid om tusschen te
komen v66r het toekennen van de vermeerdering door koninklijk besluit, hetzij ingeval van twijfel omtrent de vraag of de
invalide al de vereischte voorwaarden vervult, hetzij ingeval de invalide de gegrondheid betwist van de weigerh1g van de door
hem gevraagde vermeerdering.
17 lVIei 1945.
149

PLEITBEZOIWE:Q.
Zie AANNEMING, VERBREKING.

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
Zie KooPHANDEr,-KooPMAN.

--~
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RECHTBANKEN.- RECHTSPLEGING IN BURGERLIJKE ZAKEN.
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R
.RECiiTBANKEN.
Zie RECHl'SPLEGING IN STRI\FZI\KllN.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
Zie RECHTSPLEGING IN STRI\FZAKEN.

RECHTERLIJKE INRICHTING.
Zie ASSISEN, HOOGER BEROEP.

1. - MilitaiTe Techtsmachten. : _____ Samenstelling van den zetel. - Uitloting en benoe11ting van de officieTen. - Eedaflegging. - Be?!!ijs. - De vaststelling, in het
proces-verbaal der openbare zitting en het
arrest van het militair gerechtshof, dat de
officieren die van het hof deel uitmaakten
door uitloting werden aangewezen, met aanduicling van den datum van de uitloting
en van de wettelijke bepalingen overeenkomstig welke daartoe werd overgegaan,
evenals de vaststelling dat die o:tficieren
den voorgeschreven eed hebben afgelegd,
met aanduiding van de wettelijke bepaling die het eedsformulier opgeeft, brengen
het hewijs voor van de regelmatigheid van
de uitloting, van de aanwijzing van de officieren en van hun eedaf!egging, indien de
wettelijkheid van de uitloting of van de
eedaf!egging v66r den rechter over den
grand niet betwist werd.
22 Januari 1945.
84
2.- JVlilitaiTe Techtsmacliten. - Samenstelling van den zetel. - Uitloting en aanwijzing dM ojficieren. - Eedaflegging. BevDijs. - De vaststelling in het procesverbaal der openbare zitting, en in het
vonnis of arrest van een militaire rechtsmacht, dat de militaire !eden van dit
rechtscollege door nitloting aangewezen
werden, met aanduiding van den datum
van de uitloting en van de wettelijke bepalingen, overeenkomstig welke er toe overgegaan werd, alsook de vaststelling dat
deze militaire !eden den voorgeschreven
eed hebben afgelegd, met aanduiding van
de wettelijke bepaling die het eedsformulier vaststelt, maken het bewijs uit van de
regelmatigheid van de uitloting, van de
aanwijzing en eedaflegging der militaire
leden, wanneer de wettelijkheid van de
uitloting of van de eedaflegging v66r den
rechter ten grande niet betwist werd.
5 Februari 1945.
100

-RECHTERLIJKE MACHT.
Zie VONNISSEN EN ARRESTEN.
1. - Bevoegdheid. - Besluit van de
uitvoe-rende macht. - Beoordeeling van
zijn noodzakelijkheid en hoogdringendheid.
Onbevoegdheid van de TechteTlijke
macht. - De noodzakelijkheid en hoogdringendheid van een door de uitvoerende
macht getroffen maatregel, indien zij werden vastgesteld door het besluit en niet
worden tegengesproken door den tekst er
van, ontsnappen aan de contr6le van de
hoven en rechtbanken.
19 Februari 1945.
111

2 . - Wet. - Besluitwet. - GTondwettelijkheid. - Onbevoegdheid. ~ De hoven
en rechtbanken mogen niet nagaan of een
wet of een besluitwet, die het karakter
van een wet heeft, overeenstemt met de
Grondwet.
14 Mei 1945.
148
~ECHTSPLEGING

IN BURGER-

LUKE ZAKEN.
Zie BEVOEGDHEID EN AANLEG, ERFENISSEN,
HUUROVEREENKOMST, MILITAIRE OPEISCHINGEN.
1. - Den1·waarde1'Sexploot. - Beteekening in oo1'logstijd van een exploot in het
buitM1land. - Niet aangeteekende zending
van een kopij van het exploot. - Geen
onmogeLijkheid de beteekening te doen op
een door de wet voo1·gesch1·even wijze. Nietigheid. - De beteekening in oorlogstijd van een exploot in het buitenland door
middel van een niet aangeteekende postzending van een kopij is nietig wanneer
het niet bewezen is dat heirkracht de beteekening onmogelijk heeft gemaakt op
een andere door de wet voorgeschreven
wijze.
15 November 1945.
243
2. - Request civiel. - Vonnissen gewezen in laatsten aanleg door de v1·edeTechte1·s. - Ontvankelijkheid. - Het request civiel is toegelaten tegen de vonnissen gewezen in laatsten aanleg door de
vrederechters · (stilzwijgende beslissing).
(Wetb. bg. rechtspl., art. 480.)
27 September 1945.
209
3. - Schending van de rechtsvormen. Aan den rechter doo1· de wet opgelegde
akten van Techtspleging. Schend-ing
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door den nchter van de snbstantieele
rechtsvormen. - Geen aanleiding tot request civiel. - De schending van de substantieele rechtsvormen door den rechter
in een hem door de wet opgelegde akte van
de rechtspleging geeft geen aanleiding tot
request crviel. (Wb. bg. rechtspl., art. 480,
20.) .
27 September 1945.

nECHTSPLEGING
ZAKEN.

209

IN

ST-RAF,.

Zie

AMNESTIE, ASSISEN, BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ADNORMALEN
(WET TOT), BEVOEGDHEID EN AANLEG, BINDENDE DEOORDEELING DOOR DEN RECHTER,
'BoSSCHEN EN WOUDEN, HOOGER llEROEP,
KOOPHANDEL-KOOPMAN, 00RLOG, REGELING VAN RECHTSGEDIED, VERBREKJ:NG,
VONNISSEN EN ARRESTEN, VOORLOOPIGE
HECH1'ENIS.
.

HOOFDSTUK I.
VOORONDERZOEK.- RAADKAMER.
INDESCHULDIGINGSTELLING.

1.- Onwettige handeling van een agent

met rechterlijke politie belast. - Inbeslagneming en ondervragingen die het gevolg
zijn van dit onwettelijk. optreden. - Een
inbeslagneming en ondervragingen die·
slechts het gevolg zijn van het onwettelijk
optreden van een agent met rechterlijke
politie belast, kunnen wettelijk tot grond
niet dienen van een vervolging of een veroordeeling ten opzichte van het slachtoffer dezer onwettige handeling.
8 Januari 1945.
76

2. - Niet ingaan door een beklaagde op
een dagvaarding om te veTSchijnen v66r
een onde1·zoeksrechteL - Veroordeeling
tot de geldboete voorzien bij artikel. 80 van
het TVetboek van Stmjvm·de1·ing.- Onwettelijkheid. - Is onwettelijk bet bevel van
een onderzoeksrechter hetwelk veroordeelt
tot de geldboete voorzien bij artikel 80 van
het vVetboek van Strafvordering een persoon die geen gevolg heeft gegeven aan
de dagvaarding om te verschijnen v66r
dien magistraat ten einde er te worden
gehoord als beldaagde.
30 April 1945.
141
3. - Onderzoeksrechter bij wien aanhangig werd gemaakt, ingevolge de schoTsing van de werking de1· militaire Techtsmachten, een vervolging behoorend tot de
bevoe.gdheid van die rechtsmachten. Herneming van huh we·rkzaamheid door
deze laatsten. - Onde1·zoeksrechte1· blijjt
bevoegd om het ond.erzoek voort te zetten
tot na de zaak uit handen wordt gegeven.
- De onderzoeksrechter bij wien aanhan-

gig werd gemaakt, ingevolge de schorsing
van de werking der militaire rechtsmachten, een tot de bevoegdheid van die rechtsmachten behoorende vervolging, blijft bevoegd om, na de herneming van hun
werkzaamheid door die rechtsinachten, het
onderzoek voort te zetten tot na bevelschrift of arrest waarbij de zaak nit handen wordt gegeven. (Besluitw. van 18 September 1944, art. 1.)
23 lVIei 1945.
158
4. - V e-rzachtende omstandigheden. Vernieling van roerende eigendommen. ATtikel 530 van het Strafwetboek. -Hoofden en aanstokers.- Straj van vijftien tot
twintig jam· dwangaTbe-id. - Raadkame1·
kan de verdachten niet verwijzen naaT de
co1'1'ectioneele Techtbank. - De raadkamer
kan, bij aanneming van verzachtende omstandigheden, niet verwijzen naar de correctioneele rechtbank de hoofden en aanstokers van een bende personen verdacht
van vernieling van eens anders roerende
eigendommen, gepleegd ·met geweld of bedreigingen in een bewoond huis of in zijn
aanhoorigheden en met een van de omstandigheden voorzien bij artikel 471 van het
Strafwetboek. (Strafwetb., art. 530; wet van
23 Augustus 1919, art. 3; wet van 14 Mei
1937, art. 3.)
22 October 19JS.
226

5. - Beschikking van contmventiona/.i- •
seering. - De beschikking van de raadkamer welke, bij aanneming van verzachtende omstandigheden, een verdachte we"
gens een· wanbedrijf :verwijst naar de politierechtbank, beslist over het feit dat bij
de raadkamer aanhangig was; welke ook
'de omschrijving weze die zij er aan heeft
gegeven; de uitgesproken contraventionaliseering blijft verworven indien de politierechtbank van oordeel is dat het feit moet
worden omschreven volgens een andere
wetsbepaling die correctioneele straffen
voorziet, wanneer deze kunnen worden herleid tot bet bedrag van politiestraffen.
17 ])ecernber 1945.
259
HOOFDSTUK II.
BEHANDELING OP DE TERECH1'ZI'I'TING.

6. - Krijgsmad. - Getttige meeT dan
vijft-ien jaar oud. - G'ehoord zonder eed.
- Nietigheid van het vonnis. - Is nietig
het vonnis van veroordeeling, gewezen
door den krijgsraad, wanneer ter terechtzitting een getuige van meer dan vijftien
jaar oud werd\ gehoord zonder eed. ('Wetboek Strafvorder., artt. 79 en ISS.)
17 September 1945.
204
7. - Vonnis van den k-rijgsmad nietig
wegens het ondeThooren, zonde1· eed, van
een getuige van meer dan vijftien jam·

--

I

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
ond. - Ve1·wijde1·en van dit getuigenis
door het militai1· gerechtshof. · - A nest
van bevestiging. - Nietigheid. - Door
zich er bij te beperken uit het onderzoek
v66r den krijgsraad het getuigenis te verwijderen van een zonder eed gehoorden
minderjarige van meer dan vijftien jaar
en door vervolgens het vonnis van veroordeeling te bevestigen, maakt het arrest
van het militair gerechtshof zich de nietigheid van het vonnis eigen.
17 September 1945.
204
8. - Co1Tectionee~e zaken. - A1·tikelen 317 en 325 'l!an het Wetboek van Straf'liorde1·ing. - Enke! van toepassing op de
~·echtsp!eg·ing 'l!66r het Hof 'lian ass.isen. Artikel 317 van het Wetboek van Strafvordering, naar luid waarvan de getuigen
ieder afzonderlijk hun getuigenis afieggen,
en artikel 325 van hetzelfde wetboek, hetwelk aan de getuigen verbiedt tot elkander
het woord te richten, zijn enkel van toepassing op de rechtspleging v66r het hof
van assisen.
215
1 October 1945.

9. - Strajzaken.- Mi!itai1· gerechtshof.
- Vmgen gesteld aan den beklaagde. Antwo01'den. - Verme~ding in het zittingb!ad. - Vennelding niet vereischt do01· de
wet. - Geen enkele wetsbepaling vereischt
dat in het zittingblad van het militair gerechtshof il;lelding wordt gemaakt van de
op de terechtzitting aan den beklaagde gestelde vragen en van zijn antwoorden.
9 Augustus 1945. ·
196
HOOFDSTUK III.
RECH'I'EN VAN DE VERDEDIGING.

10. - Qualijicatie van het strafbaa-r feit.
. - Vastste!lingen 'lian het 'l!onnis a quo
waardoor beklaagde noodzake!ijk kennis
kTeeg dat het misd1·ij/ s!echt omschreven
was. - Wijziging van de qua~ificatie do01·
het anest. - Geen verp!ichting 'li001' den
Techter in bMoep beklaagde tlitdntkke!ijk
daarvan te 'li61'Wittigen. - De rechten van
de verdediging worden niet gekrenkt wanneer een arrest van veroordeeling de omschrijving van het misdrijf wijzigt zonder
daarvan uitdrukkelijk den beklaagde te
verwittigen, van zoodra deze laatste, om
wille van de vaststellingen van het vonnis
a quo niet in de' onwetendheid kon verkeeren van de omstandigheid dat de qualificatie door het arrest aangenomen deze
'Was die op de ten laste gelegde feiten
paste en het dus tegen deze omschrijving
is dat hij zijn verdediging voor den rechter
in beroep heeft voorgedrage'tl.
16 October 1944.
II

11. -

V eranderi~tg van de benaming van
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het strajbaa1· feit. - V eTdachte niet 'l!e1·wittigd. - Schending 'lian de 1·echten 'l!an de
ve1'dediging. - De rechter, die- over den
grond uitspraak doet, mag de oorspron%elijke benaming van het ~strafbaar feit niet
vervangen door een nieuwe benaming·zonder voorafgaandelijk den verdachte dienaangaande te waarschuwen.
7 ~1ei 1945.
146

12.- Vonnis 'lian ve1'001'deeling 'lierzwa1·ende omstandigheden die niet in de dag- ·
vaarding 'li001'Zien wa1·e1t in aanme1·king
nemende.- Beklaagde niet gewaarschttwd.
- Schendin,g 'lian de 1'echten de1· 'lierdediging. - Schendt .de rechten van de verdediging het vonnis van veroordeeling da t
ten laste van beklaagde verzwarende omstandigheden in aanmerking neemt die
niet in de dagvaarding voarzien werden,
wanneer niet is vastgesteld dat beklaagde
voorafgaandelijk daarvan verwittigd werd.
13 November 1945.
35
13.- Stmfzaken.- Beklaagde door advocaten 'lian ambtswege aangednid verdedigd. - Geen aan'liraag tot bijstand 'lian
andere 'lierdedigers. - Geen schending van
de 1·echten van de 'lie1'dediging. - De beklaagde kan -niet beweren dat de rechten
van de verdediging geschonden werden
omdat h.ii slechts door de van ambtsweg~
aangedmde advocaten werd bijgestaan dan
wanneer hij den bijstand van andere' verdedigers niet aangevraagd heeft.
9 April 1945.
128

14. - St1·ajzaken. - VeYdachte ve1·dedigd door een ambtshalve aangestelden advocaat. - Nliddel aan'lioerend dat de veYdachte een andeYen veydedige1' had gekozen en dat deze om ttitstel had 'Ue1·zocht.
Zittingblad 'l!aststel!end dat de van
ambtswege aangestelde 'l!erdediger gehoo1·d
we1·d in zijn midde!en en dat de 'lierdachte
'lierklaa1·d heeft niets te hebben bij te 'l!Oegen. - Geen spoor in de processtttkken
'lian een 'liraag om ttitsteL - JVIidde! mist
feitelijken g1·onds!ag. - Mist feitelijken
grondslag het middel hierop gesteund dat,
de rechten der verdediging miskennend,
de rechter over den grond ambtshalve voor
den verdachte een verdediger heeft aangesteld niettegenstaande de verdachte zelf
een anderen verdediger had gekozen en
dat die rechter geen uitspraak heeft gedaan op een vraag om uitstel ingediend
door dezen laatste, dan wanneer, volgens
de meldingen van het zittingblad, de van
ambtswege aangestelde verdediger werd
gehoord ·in zijn verweermiddelen en dat
noch in het zittingblad noch in het arrest
melding is . te vinden van een vraag om
uitstel noch van een verzoek tot bijstand
door een anderen verdediger.
15 October 1945.
222

298

REDENEN VAN DE VONN. EN ARR. HOOFDSTUK IV.

REGELING VAN REOHTSG.

llEGELING VAN R.ECHTSGEBIED.

BESLISSING.

I. - Strafzaken. - Verzoekschrift gesteund op het feit dat veTschillende misStmfzaken. - Ve1·ooTdeeling.
Aanduiding van de toegepaste wetsbepa- drijven, gevonnist dooT afzonderlijke rechtbanken, v66r eenzelfde rechtmacht hadden
lingen. - Vennelding in het vonnis of in
moeten vervolgd worden· omdat zij de uUhet anest en niet in het zittingblad. De vermelding van de aanduiding, ter te- j voering waren van een en hetzelfde misdadig opzet. -- Veroordeeling in kracht
rechtzitting door den voorzitter, van de
toegepaste wetsbepalingen moet worden van- gewijsde- gegaan. - Publieke vordegedaan in het vonnis of in het arrest en· ring en burgerlijke vordering definitief
niet in het zittingblad. (Wetb. Strafv., ar- . veTvallen. - VeTzoekschrift zonder voo1·werp. - Is zonder voorwerp het verzoektikelen 195 en 211.)
schrift tot regeling van rechtsgebied ge9 Augustus 1945.
196
grond op het feit dat misdrijven, die door
verschillende rechtbanken gevonnist wer16. - Stmfzaken.
VeTglssing in de
den, v66r eenzelfde rechtsmacht hadden
vennelding van den tekst der wet. - Uitmoeten' vervolgd worden wegens het begespToken straf wettelijk. - Geen nietig- staan van eenzelfde misdadig inzicht, dan
heid. - De vergissing in de vermelding wanneer de in het verzoekschrift vermelde
van den tekst der wet brengt geen nietigveroordeelingen allen in kracht van geheid van de beslissing met zich, mits de
wij sde zijn gegaan en dat dien volgens de
opgelegde straf degene is die de op het
publieke- zoowel als de burgerlijke vordefeit toepasselijke wet voorziet. (Wetboek
ring definitief vervallen is.
van Strafvord., artt. 411 en 414.)
25 September 1944.
90
29 Januari 1945.
2. - Stmfzaken. - Beschikking van de
17. - Stmfzaken. - Feitelijke omstanmadkamer _die een niet geconectionalidi.gheid waarvan de vaststeUing behoort seerde misdaad verwijst naar de con-ectioaan den rechter ove1· den grand. - Het neele 1·echtbank die voorloopig de. bevoegdbehoort den rechter over den grand te onheden van de m-ilitaire rechtsmacht uitoederzoeken en vast te stellen dat twee of
fent. - AHest van onbevoegdheid gemeer misdrijven verknocht zijn (Wetboek
steund op de ove1·weging dat de misdaad
van Strafvordering, art. 227.)
niet behoort tot de bevoegdheid van de
militaiTe rechtsmacht. - _Regeling van
29 October 1945.
238
rechtsgebied. - Onwettelijkheid van de
beslissing van onbevoegdheid. - Vernieti18. - Strajzaken. - Solidaire veroordeeling van verschillende beklaagden tot ging van het an·est en verwijzing naaT
het hof van bemep anders samengesteld.
schadeloosstelling jegens de burgerlijke
parUj. - Regeling tu.sschen de beklaagden - vVanneer de raadkamer een niet gecorondeTling van den last van die veroo1·- rectionaliseerde misdaad heeft verwezen
deeling. - StmjHchtCT zonder macht om naar de correctioneele rechtbank, die voordam·toe ove1· te gaan. - De strafrechter, loopig de bevoegdheden van de militaire
die verschillende beklaagden solidair ver- rechtsmacht uitoefent, en dat het Hof van
beroep een arrest van onbevoegdheid heeft
wijst in de betaling van schadevergoeding
verleend, gesteund op de overweging dat
aan de burgerlijke partij, heeft de macht
niet te beslissen in welke mate de beklaag- het feit niet behoorde tot de bevoegdheid
van de militaire rechtsmacht, onderzoekt
den, in hun onderlinge betrekkingen, den
het Hof, v66r wie een verzoek tot regelast zullen drag en van die veroordeeling.
ling van rechtsgebied is ingediend, of dit
9 Augustus 1945.
193 feit behoort tot de oevoegdheid van de militaire rechtsmacht; in bevestigend geval,
19. -J\IIilitaiTe rechtspleging.- JI/Iilitair
indien de correctioneele rechtbank ten
. gerechtshof vonnissend als rechtsmacht grande heeft uitspraak gedaan v66r het
van hooge1· be1·oep. - Arresten niet vat~ hernemen van ohun werkzaamheid door de
baar voor verzet. - De arresten van het militaire rechtscolleges, vernietigt het Hof
militair gerechtshof, vonnissend als rechts- het arrest van onbevoegdheid en verwijst
macht van l10oger beroep, zijn niet vatbaar de zaak naar hetzelfde Hof van beroep
voor verzet.
anders samengesteld. (Beslw. van 18 September 1944, artt. 1 en 2.)
23 J.\.1ei 1945.
160
69
26 l)ecember 1944.

15. -

I

llEDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AllllESTEN.
Zie

VONNISSEN EN ARRESTEN.

3. St-rafzaken. - Beklaagde onder
vijandelijke bezetting, door de madkameT
naar de co1Tectioneele Techtbank ve1·wezen.
- Misdaad tot de ·bevoe.gdheid van de mi-

,'.-:-.::-_.

REGEr~ING

VAN RECHTSGEBIED.
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Htaire rechtsmacht beho01·ende en wan- naar den procureur des Konings van een
bedrijf tot de be-voegdheid -van de conec- ander arrondissement.
tioneele rechtbank. - H enMming van Tnm
29 Januari 1945.
90
werkzaamheid doo1· de militain 1'echtsmachte1'lc. - Vonnis van onbevoegdverkla5. - Beschikking :van de madkame1· den
ring gesteund op de verknochtheid deze1·
dader van een misdaad naa1· de C01'1'ectiomisdrijven en het ka1·akter van misdaad van neele rechtbank verwijzende bij toepassing
een van beide. - Vonnis van v661· het in van de beslt~iten van 18 Novembe1· 1940,
we1·king treden van de beslnitwet van 9 Ja- 16 November 1942 en 19 IYlaaTt 1943. mw1'i 1945. ·- Ve1·zoek tot 1·echtsregeLing.
Vonnis van onbevoegdheid daarop ge- Om reden van -voonnel.d besluit zonde1· steund. dat de zaak niet tot de bevoegdVOOTWe1·p geworden. - Ontt1·ekking van heid van de militai1·e rechtsmacht beho01·t
1·echtswege aan de gewone 1·echtsmacht. :-:-;-, en de misdaad niet geconectionaliseerd
\Vanneer de raadkamer een beklaagde b)we1·d. - Regeling van rechtsgebied. dens de vijandelijke bezetting naar de corVonnis van onb'evoegdheid wettelijk gerectioneele rechtbank verwezen heeft,- werechtvaaTdigd. - VMnietiging van de begens een misdaad tot de bevoegdheid van
schikking en verwijzing naar een kamer
de militaire rechtsmacht en een wanbevan inbeschuldigingstelling. - Wanneer
drijf tot de bevoegdheid vati de correctio- · de raadkamer, bij toepassing van de beneele rechtbank behoorende,. en de rechtsluiten van 18 November 1910, 16 Novembank, bij vonnis gewezen na het her!1~m.en ber 1942 en 19 Maart 1943, een persoon
van hun werkzaamheid door de mthtatre
naar de correctioneele rechtbank verwezen
rechtsmachten, doch v66r het in werking 1 heeft, wien een misdaad wordt ten laste
treden van de besluitwet van 9 Januari gelegd, en deze rechtbank zich onbevoegd
1945, zich onbevoegd heeft verklaard, · omheeft verklaard, ,omdat de zaak niet tot
dat de misdrijven verknocht zijn en h~t
de bevoegdheid van de militaire rechtsmisdrijf, dat tot de bevoegdheid van 9-e ml- macht behoort en de misdaad niet gecorlitaire rechtsmacht behoort, een mtsdaad rectionaliseerd werd, vernietigt het Hof,
uitmaakt, wordt een verzoek tot regeling
op het verzoekschrift tot regeling van
· van rechtsgebied, sedert het in werking
rechtsgebied, de beslissing van de raadtreden van de besluitwet van 9 Januari
kamer, na vastgesteld te hebben dat de
1945 zonder voorwerp. Immers de gezacorrectioneele rechtbank, in zooverre zij de
menlijke toepassing van artikel 2 van voorambtsverrichtingen van de militaire rechtsmelde beslrtitwet en van artikel 1 van de
macht uitoefent, onbevoegd was, hetzij om
besluitwet van 18 September 1944, heeft
reden van den aard van het feit, hetzij om
voor gevolg dat het kennis nemen van het reden van de hoedanigheid van betichte,
een en ander misdrijf van rechtsweg·e aan
en verwijst de zaak naar een kamer van
de gewone rechtsmacht onttrokken wordt,
inbeschuldigingstelling.
en dat de zaak bij dagvaarding. zonder an12 Februari 1945.
104
dere formaliteiten v66r de militaire rechtsmacht kan gebracht worden.
6. - Strafzaken. - Raadkamer den beklaagde 11aa1· de co1'1'ectioneele 1·echtbank
22 Januari 1945.
82
ve1·wijzende. - lYiisdrijf tot de bevoegdheid van de militaire 1·echtsmachten behoo'4. - Conflict tusschen gewdne en militaire rechtsmacht. - Beschikking van de 1'end. - . Vijandelijke bezetting. - Mili1·aadkamer die de kennisneming van de taire rechtsmachten hun WMkzaamheid herVonnis van onbe1·echtspleging aan den onde1·zoeks1·echte1· nomen hebbende. onttrekt. - Beslissing van onbevoegdheid voegdverklaring. - Geen aanleiding tot
van de militaire rechtsmacht. - 1Ylisd1·ijt ngeling van 1·echtsgebied om 1·eden van
dat tot de bevoegdheid van de gewone de ontlasting van 1·echtswege van de ge1·echtsmacht blijkt te behooren. - Ve1·- wone rechtsmacht. - Wanneer de raadnietiging van de beschikking. - Verwij- kamer tijdens de vijandelijke bezetting
zing van de zaak naar den pwc~wett1' des een beklaagde naar de correctioneele rechtKonings. - Wanneer een beschikking van bank heeft verwezen wegens een tot de
de raadkamer aan den onderzoeksrechter
bevoegdheid van de militaire rechtsmachde kennisneming van de rechtspleging ten behoorend misdrijf en de rechtbank,
de militaire rechtsmachten hun werkzaamonttrokken heeft omdat het misdrijf tot
de bevoegdheid van de militaire rechts- heid hernomen hebbende, zich onbevoegd
macht behoorde, en de krijgsraad zich na- heeft verklaard, bestaat er geen grond tot
regeling van rechtsgebied. De gewone
dien onbevoegd heeft verklaard, bij een
rechtsmacht van wijzen, geen beslissing
in kracht van gewijsde gegaan vonnis,
over den grond gewezen hebbende op den
gaat het Hof na, op het verzoekschrift tot
regeling van rechtsgebied, of de zaak tot
dag van de herneming van hun werkzaamde bevoegdheid van de gewone rechts- heid door de militaire rechtsmachten,
ma:cht blijkt te behooren; indien zulks het wordt, luidens artikel 1 van de besluitwet
geval is, vernietigt het Hof de beschikking van 18 Septvmber 1944, van rechtswege
van de raadkamer en verwijst de zaak van· de zaak outlast, welke bij dagvaarding
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REGELING V.AN RECHTSGEBIED.

zonder andere formaliteiten v66r ·de bevoegde militaire rechtsmacht kan gebracht
worden.
19 Februari 1945.

111

7. - Gesch-il tusschen de bu.rgeTl-ijke en
de mUitaire Techtsmachten. - Beschikking van de madkame1· waa1·bij de onderzoeksrechter wordt ontlast. - Beslissing
van onbevoegdheid van· de militaire 1'echtsmacht. - Misdrijf dat schijnt te behooren
tot de bevoegdheid van de gewone Techtsmacht. - Vernietiging van de beschikking
van de madkame1·. - V erwijzing van de
zaak naar een procureuT des Konings. W anneer een beschikking van de raadkamer den onderzoeksrechter heeft outlast van het onderzoek om reden dat bet
misdrijf behoort tot de bevoegdheid van de
militaire rechtsmacht en dat nadien het
militair gerechtshof een arrest van onbevoegdheid heeft geveld hetwelk in kracht
van gewijsde is gegaan, vernietigt het
Hof, op het verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer
na te hebben vastgesteld dat de zaak niet
schijnt te behooren tot de bevoegdheid
van de militaire rechtsmacht en verwijst
het de zaak naar den procureur des Konings van een ander arrondissement.

25 Juni 1945.

177

8. - Stmfzaken. - Beschikki1~g van de
madkamer die den dadeT van een misdaad
verwijst _naar de correctioneele rechtbank
wdke tijde!ijk de ambtsvenichtingen van
de militaire rechtsmacht uitoefent. - C01·rectioneele rechtbank verklam·t zich onbevoegd en als militaire rechtsmacht en
als gewone rechtsmacht. - Herneming
van hun werkzaamheid do01· de mUitaire
rechtsmachten. - Anest dat ·het vonnis
van onbevoegdheid bevestigt. - Misdaad
behoorende tot de bevoegdheid van de ·miZitahe rechtsmachten. - Geen beslissing
over den grand. - Zaak van rechtswege
onttwkken aan de gewone rechtsmacht.
- Geen aanleiding tot regeling van .,-echt's,gebied. - Wanneer de raadkamer den dader van een misdaad heeft verwezen naar
de correctioneele rechtbank die tijdelijk
de ambtsverrichtingen van de militaire
rechtsmacht uitoefent, dat de correctioneele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard, om de ambtsverrichtingen zoowel
van de militaire rechtsmacht als van gewone rechtsmacht uit de oefenen en dat,
nadat de militaire rechtsmachten hun
·~verkzaamheid hernomen hebben, het hof
van beroep het vonnis van onbevoegdheid
heeft bevestigd, zegt bet hof van verbreking dat er geen aanleiding is tot regeling
van rechtsgebied, na te hebben vastgesteld
eenerzijds dat het feit behoort tot de
bevoegdheid van de militaire rechtsmachten en anderzijds dat de gewone rechts-

macht, die geen beslissing over den grond
heeft gewezen, van rechtswege is outlast
van de zaak, die v66r de bevoegde militaire rechtsmacht kan worden gebracht
zonder andere formaliteit dan een dagvaarding. (Besluitwet van 18 September 1944,
art 1.)
·
181
2 Juli 1945.

9. - Strafzaken.
Beschikking van
verwijzing naar de conectioneele rechtbank. - Vonnis van onbevoegdheid door
de conectioneele .1·echtbank om Teden dat
de verdachte minder dan zestien jaar oud
was op den datum van het wanbedrijf. Regeling van rechtsgebied. - V enzietiging van de beschikking. - Ve1·wijzing
naa_r den kinderrechteT. - Wanneer, na
een beschikking tot verwijzing van de
raadkamer, de correctioneele rechtbank
zich onbevoegd verklaart omdat de- verdachte den vollen leeftijd van zestien jaar
niet had bereikt op den datum van bet
wanbedrijf, regelt het Hof van verbreking
het rechtsgebied; het vernietigt de beschikking en verwijst den verdachte naar
den kinderrechter van dezelfde rechtbank,
dewelke in voorkomend geval zal worden
vervangen overeenkomstig artikel 11 van
de wet van 15 Mei 1912.
29 October 1945.
237
10. - Beschikking van de madkamer
die, na conh·aventionaliseering een wanbedrijf verwijst naar de poUtierechtbank. Vonnis van onbevoegdheid van de politierechtbank om reden dat het misdrijf verknocht is met een voor de co1Tectioneele
rechtbank aanhangig wanbedrijf en dat
een goede rechtsbedeeling ve1·gt dat over
aT de feUen tegelijk zou wDTden uitspraak
gedaan. - Negatief geschil van 1·echtsgebied. - VeTnietiging van de beschikking
behalve wat aangaat de contTaventionali-seeTing. - VeTwijzing naa1· de conectioneele rechtbank waarbij het wanbedrijf ·
aanha.ngig is. - \Vanneer, na contraventionaliseering, een beschikking van de
raadkamer een wanbedrijf heeft verwezen
naar de politierechtbank en deze zich on~
bevoegd verklaart om reden dat bet misdrijf verknocht is met een wanbedrijf dat
aanhangig is bij de correctioneele rechtbank en dat een goede rechtsbedeeling
vergt dat over al de feiten tegelijk zou
worden uitspraak gedaan, ontstaat er een
negatief geschil van rechtsgebied dat aanleiding geeft tot rege!ing van rechtsgebied. Ret Hof vernietigt de beschikking,
behalve wat aangaat de contraventionaliseering, en verwijst de rechtspleging naar
de correctioneele rechtbank waarbij bet
wanbedrijf aanhangig is.
19 November 1945.
244
1.1. -

Stmfzaken. -

Beschikking van

REQUEST CIVIEL.- SOHEEPVAART.

de raadkamer waarbij een wanbedr·ijf
wordt gecontraventionaliseerd. - Vonnis
van onbevoegdheid om 1·eden dat het feit
anders moest worden omschreven.
Niettwe l«valificatie die de contraventionaZisee1·ing niet tt.itslt<it. - V ernietiging van
' het vonnis van onbevoegdheid. - Verwijzing naar een andere politierechtbank. W anneer een beschikldng van de raadkamer, bij aanneming van verzachtende omstandigheden, een verdachte wegens een
wanbedrijf heeft verwezen naar de politierechtbank, en de politierechter zich onbevoegd heeft verklaard omdat het feit van
de telastlegging moet worden omschreven
volgens een wetsbepaling andere dan deze
bedoeld in de beschikking tot verwijzing
en die correctioneele- straffen voorziet, onderzoekt het Hof, op bet verzoek tot regeling van rechtsgebied, of de wettelijke
bepaling die de politierechtbank meende
van toepassing te zijn de herleiding van
de voorziene straffen tot het bedrag van
politiestraffen uitsluit; bij ontkennend antwoord, vernietigt het Hof het vonnis van
onbevoegdheid en verwijst · het de zaak
naar een andere politierechtbank.
17 Decen1ber 1945.
259

301

aan den krijgsraad. (Wetb. van Strafvordering, art. 527 .)
17 December· 1945.
263
13.- Strajzaken.- Beschikking van de
raadkamer die, gedurende de vijandelijke
bezetting, een 1nisdaad voo1·zien bij de besluitwet van 13 Mei 1940 heeft ve1·wezen
naa1· de conectioneele 1·echtbank. - Vonnis '!!an vemo1·deeling. --::- Herneming van
de werkzaamheid de.r militai1·e rechtsmachten, - An·est van onbevoegheid orn reden
dat de misdaad niet wordt voorzien door
de beslt<itwet van 13 Mei 1940. -,- Regeling
van 1·echtsgebied. - Misdaad die onder de
toepassing valt van de besluitwet van
13 Mei 1940. - Ventietiging van het arrest
van onbevoegdheid. V uwijzing naa1·
een ander hot van beroep. - Wanneer, gedurende de vijandelijke bezetting, de raadkamer een misdaad voorzien door de besluitwet van 13 Mei 1940 heeft verwezen
naar de correctioneele rechtbank, deze
rechtbank den verdacht-e heeft veroordeeld
en het hof van beroep, na het .hernemen
van hun werkzaamheid door de militaire
rechtsmachten, een arrest van onbevoegdheid heeft verleend hierop g·esteund dat de·
misdaad niet was voorzien door de besluitwet van 13 Mei 1940 onderzoekt het Hof
van verbreking, op'het verzoek tot regeling
van rechtsgebied of de bepalingen van de
voormelde besluitwet van toepassing zijn
op het misdrijf; bij bevestigend antwoord,
een beslissing· over den grond gewezen
zijnde door de gewone rechtsmacht v66r
het hernemen van hun werkzaamheid door·
de militaire rechtsmachten, doet het te niet
het arrest van onbevoegdheid en verwijst
het de zaak naar een ander hof van beroep.
(Besluitwetten van 13 Mei 1940 en 18 September 1944.)
·
17 December 1945.
263

12. - Ve1·zoekschritt aanvoerend dat er
een positief geschil van rechtsgebied bestaat tusschen een onde1·zoeksrechter en
een krijgsraad. -Beschikking van de raadkamer waarbij de zaak uit handen wordt
gegeven van den onderzoeksrechter. Stt<kken overgemaakt aan den krijgsraad
in uitvoering van die beschikking. - Ve1·zoekschrijt zonde1· voorwerp. - Is zonder
voorwerp het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied bewerend dat er een positief geschil van rechtsgebied bestaat tusschen een onderzoeksrechter en een krijgsraad, dan wanneer een beschikking van de
raadkamer de zaak nit handen heeft gegeven van den onderzoeksrechter en die beschikking werd uitgevoerd door het overmaken van de stukken der rechtspleging

REQUEST CIVIEL.
Zie· RECHTSPLllGING IN mfRGERLIJKE ZAKllN.

s
SCHEEPVAART.
1. -

Zeeverzekeringen. - Besltdt van
Sch01·sing der 'te1·mijnen. - .Niet van toepassing op de termijnen die reeds vediepen v661· het in
7VMking t1·eden van het besluit. - De
schorsing van de termijnen, voorzien inzake zeevervoer en -verzekeringen bij besluit van 12 Augustus 1942, is niet van
toepassing op de ter,mijnen die verliepen
v66r het in werking treden van dat besluit ..
(Besluit van 12 Augustus 1942, artt. 1
1.2 Augustus 1942 .. -

en

3.)
4 J anuari 1945.

73

2. - Zeeverzeke1·ingen. - Afstand tdt
oo·rzaak van opb1·enging. - Vo01·waarden.
- De opbrenging doet onmiddellijk het
recht ontstaan tot afstand van de verzekerde zaken; de termijn bepaald door artikel 243 van de geordende wetten op de zeev.aart (Wetboek van koophandel, boek II,
tltel VI) schorst enkel de uitoefening van
dat recht. Opdat, bij het verstrijken van
dien termijn, de afstand zou kunnen geschieden; wordt er niet vereischt dat de
opbrenging nog steeds als dusdanig bestaat; het volstaat dat op dit oogenblik de
opgebrachte zaken niet werden vrijgemaakt; dit is. onder meer het geval wan-

302

SOHENKING. -

neer, geen beslissing -van vrijmaking tusschengekomen zijnde, de opbrenging werd
omgezet in opeisching.
4 Januari 1945.
73

TALEN.

2. - Misdaad met de doodstmf gestrajt.
- V erzachtende omstandigheden. - Uitgesproken stmf mag niet minder dan een
jaar bedmgen. - De straf, uitgesproken
tegen den dader van de bij artikel 113
van het Strafwetboek voorziene en met den
dood gestrafte misdaad, mag, zelfs bij aanneming van verzachtende omstandigheden,
niet mindh dan een jaar gevangenis bedragen. (Strafwetboek, art. 81.)
19 Februari 1945.
110

SCHENKING.
AscendentenvMdeeling. - Vordering tot
vemietiging. - Tijdstip dat dient in acht
genomen bij het schatten de1· goederen. ~
In geval van vordering tot vernietiging
wegens benadeeling van een as·cendentenverdeeling bij akte onder de levenden,
moeten de goederen begrepen in' de verkavelingen geschat worden naar hun
waarde op den dag van het overlijden van
den schenker.
5 October 1944.
6

3. - Doodslag. - V erzachtende omstandigheden. - Straf van vijf en twintig jaar
dwangarbeid. - Onwettelijkheid.- Wanneer het hof van assisen, verzachtende
omstandigheden in acht nemende, van
oordeel is dat er enkel aanleiding is de
dader van een moord te veroordeelen tot
een straf van tijdelijken dwangarbeid, kan
deze straf. de twintig jaar niet overschrijden. (Strafwetb., artt. 12, 79 en 80.)
1 October 1945.
212

SMAAD.
Begrip. - Stelt het bestaan vast der
bestanddeelen van het misdrijf van smaad
aan een agent drager van het openbaar
gezag, het arrest dat vaststelt dat het epitheet " gamin ", door beklaagde tot een
opperwachtmeester der gendarmerie gericht, het inzicht aantoont den verbalisant
een g'ebrek aan ernst in het vervullen van
zijn ambt te verwijten.
11 December 1944.
62

4. - Jl!Iedeplichtigheid. - Aanzetting.
- V ewordeelin,g van den aanzetter niet
wettelijk afhankelijk van de veTvolging
noch -Jan de vemoTdeeling van de materieele daders van het misdrijj. - De veroordeeling van den aanzetter is niet wettelijk afhankelijk van de vervolging of
van de veroordeeling van de materieele
daders van de misdaad.
5 November 1945.
240

STRAP.
Zie

5. - Verbeurdverklaring.
Wettelijke
voorwaarden niet vastgesteld. - VeTbTeking. - De verbeurdv.erklaring wordt onwettelijk uitgesproken, wanneer het voorhanden zijn van de· voorwaarden, waarvan
de toepassing dezer straf afhankelijk wordt
gemaakt, niet wordt vastgesteld.
22 Januari 1945.
80

BllSCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
TEGllN DE ABNORMAI,EN (WET TOT), GENEESKUNDJ;, MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 'rEGEN
DE UI'rWENDIG!l VEII,lGHlliD VAN DEN STAAT,
VERBRliKING.
.

1. - Zwaarste stri:tf. - Begrip. - Wanneer verschillende straffen bestaan in een
gevangenisstraf waarvan het maximum
• hetzelfde is en een dezer straffen bovendien een geldboete bevat, dan is deze
laatste straf de zwaarste.
13 November 1944.
33

SUCCESSIERECHTEN.
Zie

BEI,ASTINGEN EN TAXES.

T
.TALEN.
Zie

ASSISEN.

1. - Fmnsche taal-Nededandsche taal
(-Gebntik van de). - Strajzaken. - Arrest
in de Fmnsche taal opgesteld. - Voorziening in het Nederlandsch. - Nietigheid.
- Is nietig de in het Nederlandsch opgestelde voorziening tegen een in de Fransche
taal gesteld arrest. (Wet van 15 Juni 1935,
artt. 27 en 40.)
4 December 1944.
54
2. -

Fransche · taal-Nederlandsche taal

(Gebnt.ik van de).- Strajzaken. -Arrest
in de NedeTlandsche taal. - VoMziening.
- Afstand in de Fmnsche taaL ~ Nietigheid. - Is nietig de in de Fransche taal
gestelde akte tot vaststelling van den atstand van een voorziening gericht tegen
een arrest gewezen in de Nederlandsche
taal.
·
213
October 1945.
3. - Fransche taal-Nederla1zdsche taal
(Gebntik van de). - Voorziening in een
ande1·e taal dan deze van de bestTeden ·be-·
slissing. - Nietigheid. ~ Tweede· voorzie-

VENNOOTSCHAP. -

VERAN'l'W. BUITI<JN OVEREENK. ON'l'STAAN.

3C3

steld v66r het verstrijken van den termijn,
in vervanging van de eerste.
29 October 1945.
237

ning ingesteld, voor het verstrijken van
den tennijn, ·in de taal van de bestreden
beslissing. - OntvankeUjk. - Is nietig de
akte van voorziening, opgesteld in de Fransche taal, terwijl de bestreden beslissing
in de Nederlandsche taal is gesteld. Is regelmatig en ontvankelijk de in de Nederlandsche taal gestelde voorziening, inge-

TAXE OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
Zie

BELASTINGEN EN TAXES.

v
VENN OOTSCI-IAP.
Burgerlijk- of handelskamkte1· van een
vennootschap. - lVo1·dt bepaald door het
voorwerp van de vennootschap, welke boh
de vonn weze waamnder deze we1·d opge1·icht. - Het burgerlijk- of handelskarakter van een vennootschap hangt af,
niet van den vorm waaronder zij werd opgericht, maar van het voorwerp van haar
bedrijvigheid zooals dit blijkt uit bet contract waaruit zij is ontstaan. (Samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, artt. 1 en 212.)
30 April 1945.
139

VERANTWOOIWELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
Zie

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TllGEN DE
UI'I'WENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT,
VERJARING IN BURGERLIJKE ZAKEN.

1. - Ontsp01·ing van een trein .van de
bnurtspoorwegen. - Schade a.an een 1·eiziger berokkend. - Vo1·de1'ing tot schadevergoeding op a1·tikels 1383 en 1384 van
het Btt1'ge1·lijk Wetboek gestetmd. - Bewijs dat do01' het slachtoffl?r moet geleverd
worden. - De reiziger die van de ontsporing van een trein van de buurtspoorwegen slachtoffer is geweest, kan in rechte
van den uitbater, op grond van artikels 1383 of 1384 van het Burgerlijk Wet'boek geen herstel van de schade bekomen,
door op bet feit van de ontsporing alleen
beroep te doen; hij moet bewijzen dat de
gebeurde ontsporing van dien aard is dat
zij voor den uitbater de aansprakelijkheid
medebrengt voorzien door vermelde wetsbepalingen.
18 Januari 1945.
78
2 . - Verantwoordelijkheid van den aanstelle1'. - Onrechtmati.ge daa.d do01' den
aangestelde begaan op het oogenblik waarop hij van een tusschenpoos in zijn dienst
wilde genieten en zich nog in de in1'ichting van den aanste!ler bevond. -- Daad
verband houdeitde ·met den dienst van den
aangestelde. ---: A'nest den aansteller btw-

gerl·ijk verantwoordelijk verklarende. Geen schending van artikel 1384 van het
Burgerlijlo Wetboek.
Schendt artikell384 van het Burgerlijk Wetboek niet
het arrest dat den aansteller burgerlijk
verantwoordelijl~ verklaart voor de scha{le
door een onrechtmatige daad van zijn aangestelde veroorzaakt, bij vaststelling dat
de aangestelde deze daad beging, wanneer
hij van een: tusschenpoos in zijn dienst
wilde genieten, doch wanneer hij zich nog
in de inrichting van den aanlegger bevond,
en dat die daad verband hield met den
dienst van den aangestelde.
9 April 1945.
127
3. - A 1·tikel 1384, dlinea 1, van het
Bt11·gerlijk W etboek. Toepasselijk op
den bewaker van om het even welke levenlooze en met een geb1·ek bezwaarde zaak,
uitgezonderd de gebouwen die d1·eigen in
te storten.- Artikel 1384, alinea 1, van het
Burgerlijk Wetboek; waarbij de bewaker
van een levenlooze en met een gebrek bezw.aarde zaak verantwoordelijk wordt gesteld voor de schade veroorzaakt door het
feit van die zaak, maakt geen onderscheid
tusschen roerende, onroerende of onroerend gemaakte zaken, uitgezonderd de gebouwen voorzien bij artikel 1386 van hetzelfde Wetboek.
24 niei 1945.
161

4. - Schade ve1·oorzaakt door een geb1·ek van de zaak. - Onroe1·end goed. Hij die een onroerend goed onder zijn
bewaking beeft is verantwoordelijk voor
de schade veroorzaakt 'door een gebrek van
dit goed.
12 Juli 1945.
188
5. - Artiliel 1385 van het Bt!1'gerlijk
TV etboek. - Eigenaar van een menie, die
deze bij een hengsteboer van be1·oep doet
leiden. - Tijdens de dekking door de merYie ve1:oorzaakte schade. - VMantwoo1·delijkheid van den hengsteboer. - Voorwaarden. - De hengsteboer van beroep is,
bij toepassing van artikel 1385 van het
Burgerlijk Wetboek, slechts verantwoofdelijk voor de, tijdens de dekking, door een
aan een ander toebehoorende merrie veroorzaakte schade, indien vaststaat dat, voor
den tijd dier behandeling, bet volledig
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meesterschap over de merrie, door den eigenaar van deze laatste, op hem overgedragen werd.
1 lVIaart 1945.
117
6. - Misdrijf. - Schade niet bewezen.
- Bewee1·de .gebeU1·lijke schade. - Geen
hentelling. - Heeft geen recht op burgerlijke herstelling, hij die het bewijs
niet Ievert dat een misdrijf hem een
schade heeft berokkend, doch zich vergenoegt een gebeurlijke schade in te roepen.
26 Juli 1945.
191

7. - Misd1·ijj. - Anest dat beslist dat
de schade waarvan de. burgerlijke partij
gewag maakt in werkelijkheid slechts een
stoornis is van de sociale o1·de. - Stelt
aldus niet vast dat de bnrgerlijke partij
een schade heeft gelede·n. - Stelt het
bestaan niet vast van een door de burgerIijke partij geleden schade het arrest dat
beslist dat de beweerde schade slechts een
stoornis uitmaakt van de sociale orde,
waarvan de her:stelling dient te worden gevorderd door het openbaar ministerie.
26 Juli 1945.
192

VERBREKING.
Zie

AMNESTIE, ASSISEN, 0N1'ZE1'l'ING, REGELING VAN RECHTSGEBIED, STRAF, TALEN,
VONNISSEN EN ARRES'l'EN.

HOOFDSTUK I.
BEVOEGDHEID VAN HE1' HOF VAN VERBREKING.

1. - Bevoegdheid. ----: Feit waarvan afhangt de regelmatigheid van de 1'echtspleging in verb1·eking. - Geval van overmacht dat den eischer heeft belet zich te
voorzien in verb1·eking binnen den wettelijken termijn. - Bevoegdheid van het
Hof om dit geval te beoordeelen. - Ret
hof van verbreking is bevoegd om de feiten te beoordeelen, waarvan de regelmatigheid van de rechtspleging _in verbreking afhangt, namelijk om te beslissen of
een geval van overmacht den eischer heeft
belet zich tijdig te vborzien in verbreking.
30 April 1945.
139

HOOFDSTUK II.
VOORZIENING IN VERBREKING.

2. ~ Personen die bevoegd zijn om zich
te voorzien. - Burgerlijke zaken. - Beheerder krachtens de ve1·ordeningen van
den bezetter inzake vijandelijk bezit. Voo1·ziening van den beheerder tegen een
beslissing hebbende tot voorwerp rechten
van een persoon die valt onder de toepassing van die verordeningen. - Niet-ontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk een
voorziening die door een beheerder, aan-

gesteld krachtens de verordeningen van
den bezetter inzake eigendom der goederen van vijanden van Duitschland, werd
ingediend tegen een beslissing welke tot'
voorwerp heeft rechten van een persoon
die getroffen werd- door de voormelde verordeningen.
30 November 1944.
51
3. - Aanneming. - Bekmchtiging door
.de Techtbank. - Hooger beroep. - Tusschenkomst van de tuchtkame1· der pleitbezorge1'S bij de 1·echtbank. - Bewering
door deze kame1· dat het ambt, van de pleitbezo1·ger s verplichtend wi:ts v66r de rechtbank. - An·est dat die bewering afwijst
en het vonnis bevestigt. - Voorziening
dam· de tuchtkame1· der pleitbezm·gei·s. Ontvankelijkheid. - De tuchtkamer der
pleitbezorgers bij de rechtbank van eersten
aan!eg die ten einde te beweren dat het
ambt van pleitbezorger verplichtend was
v66r de rechtbank, als tusschenkomende
partij optreedt v66r bet bof van beroep,
hetwelk is geroepen uitspraak te doen op
een hooger beroep gericht tegen een von"
nis dat een aanneming bekrachtigt, is ontvankelijk om zich te voorzien in verbreking tegenl het arrest dat die bewering afwijst en l:(et vonnis bevestigt. (Stilzwijgende beslissing.)
14 Juni 1945.
169

4. - Personen die bevoegd zijn tot de
vo01'ziening. - In zake rechtStTeeksche belastingen. - Staat als eischende partij optTedende. - Personen bevoegd om hem te
vertegenwom·digen. - In zake rechtstreeksche belastingen, is regelmatig de voorziening in verbreking ingediend namens den
minister van financien en beteekend ten
verzoeke van het beheer der rechtstreeksche belastingen vertegenwoordigd door _
zijn directeur generaal, zelfs wanneer v66r het hof van beroep de verweerder de provinciale directeur der rechtstreeksche belastingen was.
11 December 1944.
57

5. - PeTsonen daartoe bevoegd.
Rechtstreeksche belastingen. - Belgische
Staat aanlegger.- Bevoegde personeH om
den Staat te vertegenwooTdigen. - Ter
zake van rechtstreeksche belastingen, is
regelmatig de voorziening ingediend in
naam van den Minister van financien door
den directeur der directe belastingen te
Brussel (2" directie), dan. wanneer, v66r het
hof van beroep, het geding tegen het bebeer der rechtstreeksche belastingen der
provincie Brabant (2" bestuur) was £Langelegd.
29 Januari 1945.
91
6. - Personen bevoegd om zich tc -,worzien. - Stmfzaken. - 'Burgerlijke pm-tij
eischeTes. ~ Voo1·ziening tegen de beslis-
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sing op de opcnbare voTdeTin$: - Niet.~n~
vanke!ijkheid. - De burgerhJke partlJ 1s
niet · ontvankelijk om zich te voorzien tegen de beslissing op de openbare vordering geveld.
26 Februari 1945.
113

7. - Strafzaken. - BtwgMlijke paTtij
aan!egstcr. - 'T1 oorziening gericht tege1_t
de besUssing over de publieke voTdering.
- OntvankeUjkheid van de voorziening
bepeTkt tot de kosten van de p-nblieke vordcring. - De voorziening van de burgerlijke partij, gericht tegen de beslissing gewezen op de publieke vordering, is slechts
ontvankelijk in de- mate waarin zij de veroordeeling -t-ot --de kesten --van die vordering treft.
18 Juni 1945.
172
8. - BuTgedijke zaken. - Personen
tegen wie men zich kan voorzien. - Voorziening gericht tegen een partij te.gen
we!ke acinlegge1· in verb1·eking v661· den
1·echter ten grande geen enkele vo1·deTing
heeft ingeste!d en in wieT vooYdeel het
bestreden anest geen enkele ve1·oo1·deeling
uitspreekt. - Niet-ontvanke!ijk·heid. - Is
niet ontvankelijk de voorziening gericht
tegen een partij tegen welke aanlegger in
verbreking, v66r den rechter die over den
grand uitspraak d~ed, geen enkele vordering heeft ingesteld en in wier voordeel
geen enkele veroordeeling werd uitgesproken door de bestreden beslissing.
23 November 1944.
43
9. - Burgerlijke zaken. - Beslissing
over de toelaatbaarheid van het getwigenbewijs. - Onmidde!lijke voorz·iening. Ontvankelijkheid. - Kan onmiddellijk het
voorwerp uitmaken van een voorziening in
verbreking, de beslissing die een bewijs
door getuigen toelaat,' waarvan de toelaatbaarheid betwist werd. (Decreet van 2 Brumaire jaar IV, art. 14.)
22 Maart 1945.
124
10. ---: Beslissingen waaYtegen -voo?·ziening mogelijk is. - Btwge1'lijke zahen. Voorziening tegen een voo1·beTeidende beslissing. - Voo1·ziening ingediend tevens
met de vooTziening tegen de eindbeslissing. - Ontvankelijkheid. - Is ontvankelijk de voorziening gericht tegen een voorbereidende beslissing en tevens tegen de
eindbeslissing. (Decreet van 2 Brumaire,
jaar IV, art. 14.)
27 September 1945.
209

11. - Beslissinge·n waa·rtegen voo?·ziening moge!ijk is. - BtwgeTlijke zaken. Vonnis in hoogsten aanleg dat definit-ief
een 1·echtspunt beslecht, vooTwerp van betwisting tusschen de partijen. - Voorziening ontvanke!ijk. - Is een eindvonnis en
kan het voorwerp uitmaken van een voorVERBR.,
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ziening in ·verbreking het vonnis, gewezen
in hoogsten aanleg, dat definitief een
rechtspunt beslecht, voorwerp van betwisting tusschen de partijen.
8 November 1945.
241

12. - Beslissingen waaTtegen men zich
kan vooTzien, - Beve!schrift van den onde?·zoeksYechter een persoon bij verstek
veTOoTdee!ende, die op dagvaaTding van
dezen magistmat niet vencheen. - Beslissing vatbaar vooT het veThaal voorzien bij
aTtihel 81 van het Wetboek van StrafvoTdeTing. - Vo01'ziening niet ontvankelijh.
- Is niet ontvankelijk de voorziening van
den bij verstek door den onderzoeksrechter veroordeelden persoon, hoofdens nietverschijning op dagvaarding, bet bevel
van den rechter vatbaar zijnde voor het
verhaal bij artikel 81 van het Wetboek van
Strafvordering voorzien.
12 Februari 1945.
109
13. - Bevel van den minister van justitie. - Bevel van een onderzoeks1·echter
hetwe!k een nietvenchijnenden beklaagde
veTOordeelt tot de geLdboete voorzien bij
aTtikel 80 van het. TF etboek van Stmfvo1·de1"ing. - T1 entietiging. - Op de voorziening van den procureur geueraal, ingediend op het bevel van den minister van
justitie, vernietigt het hof het bevel van
een onder2oeksrechter hetwelk veroordeelt
tot geldboete voorzien bij artikel 80 van
het W etboek van Strafvordering een persoon die geen gevolg heeft gegeven aan
de dagvaarding om te verschijnen v66r
dien magistraat ten einde er te worden
gehoord als beklaagde. (Wetb. van Strafvordering, artt. 80 en 441.)
30 April 1945.
141
14 . .,.- Beslissingen waartegen voo?·ziening mogeUjh is. - Stmfzahen. - Beschihhing van de ·raadkamer beslissend
dat e1· geen aan!eiding is tot bevestiging
van een bevel tot aanhouding. - Anest
van de hamer van inl:Teschuld·igingstelling
waa1·bij die beschikking wordt bevestigd.
- Voorziening van het openbaa1· ministerie tegen dit 'arrest. - Onontv'imhelijhheid - Is niet ontvankelijk de voorziening door bet openbaar mirtisterie tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, hetwelk een beschikking van
de raadkamer bevestigt die beslist dat er
geen aanleiding is tot bevestiging van
een bevel tot aanhouding verleend tegen
den verdachte. (Wet van 20 April 1874,
artt. 4 en 19.)
4 Juni 1945
168

15. - Stmjzaken. - An·est van de hamer van in bescht~ldigingsteUing waarbij,
om 1·eden van onbevoegdheid, de zaak uit
hand en wo1·dt gegeven. van de gewone
rechtsmacht. - VooTziening v66T de eind-
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beslissing. - Ontvankelijkheid. - Is ontvanke!ijk de voorziening ingediend, v66r
het eindvonnis, tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling het·werk verklaart dat de· gewone redrtsmacht onbevoegd is om kennis te nemen
van de vervolging en dienvolgens de zaak
nit handen geeft van bet onderzoeksgerecht. (Stilzwijgende beslissing; Wetboek
van Strafvordering, art. 416.)
26 November 1945.
249
16. - Stmfzaken. - Beslissing oveT de
bnrgerlijke voTdeTing. - Deskimdig onderzoek. - VooTzien·ing v66T de eindbeslissing. - Niet-ontvankelijkheid. - Is
niet ontvankelijk de voorziening ingesteld,
v66r de eindbeslissing, . tegen het arrest
dat, uitspraak doende over de· burgerlijke
vordering, er zich bij beperkt een deskundig onderzoek te bevelen. (Wetboek van
Strafvordering, art. 416.)
16 October 1944.
11

17. - Beslissingen waaTtegen_ m.e·n zich.
kan voorzien. - Stmfzaken. -Arrest dat
de inobservatiesteUing weigert. - Voorziening v661· het eindarrest. - Niet-ontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk de
v66r het eindarrest ingestelde voorziening
in verbreking, tegen een arrest dat de inobservatiestelling van den betichte .weigert in de psychiatrische afdeeling van
een strafinstelling.
8 Januari 1945 .
76
18. - Beslissingen waaTtegen men zich
kan voo1·zien. - Vonnis in laatsten aanleg
door een k-rijgsTaad gewezen. - Voorziening niet ontvankelijk gedurende den tijd
van oorlog. - Gedurende den tijd van
oorlog kunnen .de vonnissen in laatsten
aanleg door de krijgsraden gewezen niet
bestn~den worden door een voorziening in
verbreking. (Besluitwetten van 8 Juni 1940
en van 19 October 1944, art. 1.)
22 Januari 1945. 86
19. - Beslissing wam·tegen de voo1·ziening kan wo-rden ingesteld. - Stmfzaken.
- Vonnis van den krijgsmad in eersten
aanleg_geveld. - Voo-rziening niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk de voorziening tegen een door den krijgsraad in
eersten aanleg geveld vonnis.
12 Februari 1945.
106

1.

werpt, geen vomziening mogelijk. (Besluitwet van 19 October 1944, art. 1.)
28 l\1ei 1945.
162
2·1. ~ Beslissingen waaTtegen voorziening mogelijk is. - St-rajzaken. - An·est
van het militair ge-rechtshof. - An-est dat
e.en ve1·zet van den beklaagde ontvangt en
dat de zaak uitstelt om ove1· den grand
uitspmak te doen. - Vo01·ziening door het
openbaar ministeTie v66r de eindbeslissing. - Niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk de v66r de eindbeslissing door
het openbaar ministerie ingediende voorziening tegen een arrest dat het verzet van
den beklaagde ontvangt tegen, een arrest
bij verstek en dat de zaak uitstelt om
over den grond uitspraak te doen. (Wethoek van Strafvordering, art. 416.)
9 Augustus 1945.
195

22. - Tn zake rechtst-reeksche belastingen. - Beteekening van het verzoekschi·ift in verbreking. - Afschrift den beteekende ter hand gesteld. - Kopij niet
door den deurwaarde1· onderteekend noch
door hem eensluidend met het origineel
ve-rklaa-rd. - Pleegvorm niet door de .wet
veTeischt. - De beteekening van het verzoekschrift tot verbreking geschiedt door
het ter ·hand . stellen aan den beteekende
van een afschrift van het verzoekschrift
en een afschrift van het exploot; in zake
rechtstreeksche belastingen wordt door de
wet geenszins geeischt dat bet afschrift
van het verzoekschrift, hetwelk door den
deurwaarder aan den beteekende wordt
overhandigd, door den deurwaarder zou
onderteekend worden noch door hem eensluidend met het origineel zou verklaard
worden.
11 December 1944.
57
23. - In zake reclttstreeksche belast-ingen. Beteekei~ing van
het verzoeksch1·ift tot ·uerbreking. - Inlassching in
het exploot van een dagvaarding om te
verschijnen. - Geen nietigheid. - Het
inlasschen in bet verzoekschrift tot verbreking van een dagvaarding om te verschijnen kan de nietigheid van de beteekening niet medebrengen.
11 December 1944.
57
24. - Tennijn om zich te voorzien.
Burge-rlijke zaken. - In burgerlijke zaken
wordt de voorziening tegen een op tegenspraak gewezet1 arrest te laat ter griffie ingediend wanneer meer dan drie volle
maande11. :;;ijn verstreken te rekenen van ·
den dag van de beteekening van het arrest. (Wet van 25 Februari 192'5, artt. 1,
7 en 8.)
28 ·December 1944.
70

20. - Beslissingen waartegen men zich
kan voo-rzien.- Bevelschi·ift van den voo-rzitter van den krijgs1·aad. - Hetwelk een
verzoek tot invrijheidstelling verwe·rpt. Bevelsch-rift in laatsten aanleg. - Geen
voorziening. - Alhoewel gewezen in laatsten aanleg, is tegen het bevelschrift van
25. - Tennijn. - Strajza~n. - Op
den voorzitter van den krijgsraad,- .hetwelk een verzoek tot invrijheidstelling ver- '.tegenspmak gewezen beslissing. - Ver-

---::_:_-J

VERBREKING.

klaring van voorziening gedaan meer dan
tien dagen na de uitspraak. - Niet ontvankelijk. - Is te laat ingediend, en derhalve niet ontvankelijk, de vqorziening tegen een op tegenspraak gewezen arrest
die gedaan- wordt meer dan tien valle dagen _na de uitspraak van de beslissing.
- (Wb. van Strafv., art. 373 [wet van 5 'Juli
1939, art. 1].)
11 December 1944.
6226. - T!mnijn. - Strajzaken.
Voorziening do01· den veTdachte tegen een beslissing bij verstek. - Vert1·ekpunt van
den tennijn. - De terniijn van tien valle
dagen, waarover de verdachte beschikt om
zich te voorzien in verbreking tegen een
beslissing die gewezen werd bij verstek en
die vatbaar was voor verzet, vangt aan bij
het verstrijken van den gewonen termijn
van verzet, · zelfs indien de beteekening
van die beslissing niet is geschied sprekende met zijn. persoon.
24 September 1945.
208
27. - Tennijn. - Strafzaken.
Bij
verstek gewezen ·beslissing. ~ Voorziening
v661· het versh·ijken van den gewonen termijn van verzet. - Niet ontvankelijk. Is niet ontvankelijk de voorziening door
den ve:r:oordeelde ingesteld · wanneer het
?estreden arrest nog voor verzet vatbaar
lS.

11 December 1944.

62

28. - Stmfzaken. - A nest van het
militair gerechtshof gewezen in afwezigheid van den veTOordeelde. - Voorzieni1tg
van den veroordeelde meer dan drie dagen na de beteekening van het an-est. T1 oorz·ienirig te laat ingediend. - Is te
laat ingediend en is derhalve onontvankelijk de voorziening van den veroordeelde tegen een in zijn afwezigheid door
het militair gerechtshof gewezen arrest,
indien er meer dan drie vrije dagen zijn
verstreken sedert de betee~ening van dit
arrest. (Besluitwet van 19 October 1944,
art. 2.) 23 Mei 1945.
160

29. - Termijn van voorziening.
Arrest van vemordeeling gewezen bij verstek door het militair ge1·echtshof.- Foorziening door het opM~baar ministe1·ie gedurende dei~ gewonen termijn van verzet.
- Niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk v66r het verstrijken.van den gewonen
termijn van verzet, de door het openbaar
ministerie ingediende voorziening tegen
een arrest van veroordeeling gewezen bij
verstek door het milifair gerechtshof.
(Wet van 9 Maart 1908, art. 3.)
·
9 Augustus 1945.
194
30. - Vonn. - Ondeelbaar geding. Foorziening niet ontvankelijk tegen een
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van d? verweerders. - Niet ontvanke!ijk
tegen de andere verweerders. - Wanneer, in burgerlijke zaken, het geding on~
deelbaar is, brengt de niet-ontvankelijkheid -van de voorziening jegens een van de
verweerders met zich de niet-ontvankelijkheid van de voorziening gericht tegen de
andere verweerders.
28 December 1944.
70
31. - Stmfzaken. - T1oOTziening van
de btwgerlijk verantwoordelijke pMtij. Geen at~thentieke uitgifte van bestreden
bes!issing bij de voo1·ziening gevoegd. Niet-ontvanke!ijkheid. - Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld door de
burgerlijk verantwoordelijke partij, wanneer aanlegster geen authentieke uitgifte
van het bestreden arrest voorlegt. (\Vethoek van Strafvordering, art. 419.)
16 October 1944.
11
32. - Stmfzaken. - Voorziening door
de burgerlijke partij. - Geen tdtgifte van
de bestreden bes!issing bij de voo1·ziening
gevoegd. - Niet-ontva'nkelijkheid. - Is
niet . ontvankelijk de voorziening van de
burgerlijke partij, waarbij geen authentieke uitgifte van de bestreden beslissing
gevoegd is. (Wetb. van_ Strafv., art. 419.)
29 Januari 1945.
92

33. - Strafzaken. - Voorziening tegen een vonnis van veroordee!ing. - Aanlegger vrijgespTOken doOT het hof van
beroep. - T1 oorziening zonde1· voorwerp.
- Wordt zonder voorwerp de voorziening
gericht tegen een vonnis van veroordeeling dan wanneer de aanlegger, welke tegen dit vonnis hooger beroep had aangeteekend, werd vrijgesproken door het hof
van beroep.
26 December 1944.
68
34. - Stra{zaken. -· V?orziening van
beklaagde tegen een vonms van veroordeeling. - Aanlegger doOT het hof van
be1'oep vrijgesp1·oken. - FoOTziening zonde1· voo1·we1-p. - Wanneer beklaagde door
een in kracht van gewijsde gegaan arrest
van het hof van beroep werd vrijgesproken, wordt de door hem tegen het vonnis
van de correctioneele rechtbank ingestelde
·voorziening zonder voorwerp.
12 Februari 1945.
108

35. -. Stm{zaken. - EischeT ontslagen
van de rechtsvCTvolging. - Onontvankelijkheid. - Is bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk de voorziening ingediend
door een verdachte die werd ontslagen van
de rechtsvervolging krachtens een beslissetiden grand van verschooning.
11 Juni 1945.
169
36. Stm{zaken. - Hooger beroep tegen het bestreden vonnis. - Anest in
18.
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kmcht van gewijsde gegaan. - Voorziening zonde1· vp01:werp. - Is zonder. voorwerp de voorz1en1ng tegen een vonn1s van
de correctioneele rechtbank gericht, dan
wanneer aanlegger tegen dat vonnis' hooger beroep heeft ingesteld, dat hooger beroep ontvankelijk werd verklaard, e~. over
den grand uitspraak werd gedaan blJ een
in kracht van gewijsde gegaan arrest.
29 Januari 1945.
88
37. - Beslissingen waartegen voorzie"
ning mogelijk is. -An-est van veroordeeli1ig gewezen bij verstek. - Verzet van
den beklaagde. - Anest dat het verzet
ontvangt. - Voorziening van het openbaar ministe1·ie verworpen. - Voorziening
doo1· den beklaagde tegen het an·est bij
VeTstek zonder voorwerp. - vVordt zonder
. voorwerp de voorziening ingediend door
den beklaagde tegen een bij verstek gewezen arrest van veroordeeling, wanneer
verworpen wordt de voorziening van het
openbaar ministerie tegen een arrest dat
het verzet van den beklaagde heeft ontvangen tegen een arrest bij verstek en dat
zoodoende de bij verstek uiigesproken veroordeeling niet bestaande heeft gemaakt.
9 Augustus 1945.
195
38. - Stmfzaken. - Beschikking van
de raadkamM welke, ingevolge de schorsing van de werking der militah·e rechtsmachten, aan de correctioneele rechtbank
een zaak opdraagt die beho01't tot de bevoegdheid van de militaire 1·echtsmachten.
- Voo1·ziening in verbrel<ing. - Beschikking van de madkame1· zonde1· ttitwerking
![e71'10rden kmchtens de besl:uitwet van
'18 September 1944. Voorziening zonder voO?'werp. - Wordt zonder voorwerp
de voorziening gericht tegen een beschikking van de raadkamer welke, ingevolge
de schorsing van de werking der militaire
rechtsmachten, aa'n de corre~tioneele rechtbank een zaak opdraagt d1e behoort tot
de bevoegdheid van de militaire rechtsmachten, wanneer die beschikking zonder
uitwerking is geworden daar de zaak van
rechtswege aan de correctioneele rechtbank werd onttrokken krachtens artikel 1
van de besluitwet van 18 September 1944.
30 April 1945.
142
39. - Straf:;;aken. - Voo1·ziening doo1·
het openbam· ministe1·ie tegen een anest
van vrijspmak. - InteTpTetatieve wet die
de nietigheid veTklaart van de overt?·eden
1·eglementeering. - Feit van de telastleggi.ng dat niet onder de toepassing valt van
een andeTe strafbepaling. - GebTek aan
belang. - Voorziening niet ontvankeUjk.
- Wordt zonder belang en is derhalve
niet ontvankelijk de voorziening door het
openbaar ministerie tegen een arre_st v~n
vrijspraak wanneer de reglementeermg ?;1e
door den verdachte zou overtreden z'1J11

nietig werd verldaard door een interpretatieve wet en het feit van de telastlegging
niet valt onder de toepassing van eenige
andere strafbepaling.
2 Juli 1945.
185

40. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Anest gewezen op een eisch tot scheiding van tafel en bed. - Voorziening.- Overlijden
van den eische1· in den loop van den aanleg in verbreking. - Voorziening zonder
voorwe1·p. - Door het overlijden van den
eischer in- den loop van den aanleg in verbreking tegen een arrest gewezen op een
eisch tot scheiding van tafel en bed, komt
de voorziening voor als zijnde zonder voorwerp.
20 December 1945.
268
41. - Overlijden van den eische'l'. Strafzaken. - Verdachte opt?·edend als eische1'. - Voorziening zonder voorweTp. Door het overlijden van den veroordeelde,
eischer in verbreking, vervalt de publieke
vordering en wordt dienvolgens zonder
voorwerp de voorziening gericht tegen de
beslissing gevallen op de publieke vordering.
23 April 1945._
136

42. - Stmfzaken.
Afstand van de
voorziening bij eenvoudigen brief. ~ Atstand zonder gevolg. - Het Hof kan geen
rekening houden met den afstand van de
voorziening die gedaan wordt bij eenvou'digen brief waarvan de authenticiteit niet
vaststaat.
II December 1944.
61
43. - Strafzaken. -- Voorziening tegen
een vonnis ·van den kindenechter hetwelk
een minderjarige veroordeelt tot schadeloossteUing. ---' Afstand van de voorziening
do01' den vader. - Vaststelling. - De vader, wettelijke beheerder der goederen van
zijn minderjarig kind, is bevoegd om, in
naam van dit kind, afstand te doen van.
de voorziening -gericht tegen een vonnis
van den kinderrechter, hetwelk den minderjarige veroordeelt tot schadeloosstelling.
28 -Thfei i945.
163
44. - Strafzaken.
Voo·rz·iening tegen
een anest dat een verzet als niet bestaande ve1·klaart wegens niet-verschijning. - Draagwijdte van de voo1·ziening.
- De voorziening ingesteld tegen een arrest dat een verzet als niet bestaande verklaa:i:t, werpt alleen de vraag op te weten
of de rechter, bij wien het verzet aanhanc
gig was, zich naar de wet heeft gedragen
bij het als niet bestaande verklareh van
het verzet. (Wetb. van Strafv., art. 208.)
126
26 Thfaart 1945.
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beslissing toeschrijft welke het niet inhoudt.
23 November 1944.
43

45. - Bu1·geTUjke zaak. - JVIiddel ge.steund op het feit dat het vonnis den eischer to.t teruggave den bewijslast van de
onwetteUjkheid van de geinde taxes oplegt. - Vonnis dat vaststelt dat de fisc~•s,
verweeTdeT, het hewijs van de wett~Ujk
heid de1· taxes heeft geleve1·d. - ~!Jtdd~l
dat feiteUjken g1·ondslag m!st. - Mtst fettelijken grondslag het mtddel. gesteun?daarop dat het bestreden v<_>~ms aan etscher tot teruggave den bewtjslast van de
niet-wettelijkheid van de te zijnen laste
ge1nde taxes oplegt dan wanneer h~.t vonnis vaststelt dat de fiscus bet bewlJS van
de wettelijkheid van gezegde taxes geleverd heeft.
28 September 1944._
5

50. - BuT.ge?'lijke zaken. -Middel hierop gesteund dat het hooger beroep niet
ontvankeUjk was. - JVIiddel niet aangevoeTd v66r den 1·echter die ten g1·onde vonnist. - Onontvankelijkheid van het hoogeT beToep blijkt niet uit de vaststellingen
van het anest. - Middel mist feitelijken
gwndslag. - In burgerlijke zaken mist
feitelijken grondslag het middel hierop
gesteund dat het hooger beroep ten onrechte werd ontvankelijk verklaard, dan
wanneer dit middel niet werd aangevoerd
v66r den ten grande oordeelenden rechter
en het niet blijkt uit de vaststellingen van
het arrest dat het hooger beroep niet ontvankelijk zou geweest zijn.
31 Mei 1945.
164

46. - BuTg.eTlijke zaken. - Middel gesteund op een beweTing tegengespwken
doOT de best1·eden besUssin.g. - Middel
dat g1·ondslag mist in feite. - Mist feitelijken grondslag het middel dat steu~t. op
de bewering dat de bestreden beshssmg
gegrond is ·op vermoedens, dan 'Yanneer
. het gesteund is op een bekentems.
19 October 1944.
13

51.- Btwgedijke zaken.- Veiling met
toewijzing aan een medeveile1·. - An·est
dat beslist dat de medeveileTs die geen
koopeTs zijn een ondeelbaaT Techt hebben
op den geheelen verkoopp1·ijs. - Middel
aanvoe1·end dat het MTest verkee1·delijk
zijn beslissing in Techte stetmt op de overweging dat de medeveilers den wil hadden
de veiUng te onderweTpen aan de 1·egelen
van den ve1·koop. - Beslissing gestetmd
op de uitdmkkeUjke bedingen van het
lastenkohie1·. - Middel mist feitelijken
gmndslag. - Mist feitelijken grondslag
het middel dat aanvoert, dat het arrest
verkeerdelijk in rechte heeft beslist dat,
in een veiling met toewijzing aan een medeveiler, de medeveilers die geen koopers
zijn een ondeelbaar recht hebben op ·den
geheelen_ verkoopprijs daar de medeveilers den wil hadden de veiling te onderwerpen aan de regelen van den verkoop,
dan wanneer het arrest zijn beslissing
steunt op de uitdrukkelijke bedingen van
het lastenkohier, naar luid waarvan de
prijs in zijn geheel zal worden betaald
zonder afhouding, vermindering of vergelijking.
·
22 November 1945.
245

47 .•- BtwgMUjke zaken. - Middel gesteund op de beweTing dat -de bestTeden
beslissing een beschikking bevat die eT in
weTkelijkheid niet in voo1·tkornt. ----: Mi~
del mist feitelijken gTondslag. - Mtst fett~lijken grondslag het middel gesteund op
de bewering dat de bestreden beslissing
aan aanlegger in verbreking verbod zou
hebberi gedaan gebruik te maken van een
pad dat voorkomt in den atlas der buurtwegen, dan wanneer het uitgesproken verbod beperkt is tot het gebruik van een
uitbatingsweg.
2 November 1944.
24
48. - BuTgedijke zaken.- Middel, aanvoeTend dat het best1·eden vonnis een beslissing van onbevoegdheid bevat. - Vonnis waa1·bij de vo.Tde1·ing ongegTond W01'dt
ve1·klam·t.- Middel mist feitelijken g1·ondslag. - Mist fe"itelijken grondslag h.~t
middel dat aan den rechter het verwlJt
inaakt zich onbevoegd te hebben verklaard
om kennis te nemen van een eisch, dan
wanneer die rechter uitsptaak heeft gedaan op dien eisch en dezen ongegrond
heeft verklaard.
26 April 1945.
136
49. - BMgeTUjke zaken. - Middel dat
aan het aTTest een "beslissing toeschTijft die
het niet bevat. - Middel mist feiteUf'ken
grondslag. - Mist grondslag in feite het
middel dat aan het bestreden arrest een

52. - Stmfzaken. - Middel hie1·op gesteund dat. de conclusie niet we1·d beant·
wooTd. - Conclt•sie op passende wijze beantwoord.- JVIiddel mist feitelijken g1·onds!ag. - Mist feitelijken grondslag het
middel hieruit afgeleid dat het arrest de
conclusie niet degelijk heeft beantwoord,
dan wanneer die conclusie slechts feitelijke beweringen bevat die door de vaststellingen van het arrest tegensproken
worden ..
20 November 1944.
42
53. - Strafzaken. - Middel genomen
daandt dat het an·est de conclusie niet
beantwoordt, welke de wettelijkheid van
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een besluitwet betwist. - Conclttsie welke
dergelijke betwisting niet bevat. - Middel dat jeitelijken g1·ondslag mist. - Mist
feitelijken grondslag het middel daaruit
genomen dat het arrest de conclusie niet
beantwoordt, de wettelijli:heid van een besluitwet betwistende,' dan wanneer de conclusie geen dergelijke betwisting bevat en
aileen voorbehoud maakt betreffende de
wettelijkheid van deze besluitwet.
9 April 1945.
129
54. - Strajzaken. - JYiiddel aanvoe1'end dat conclusien niet werden beantwoord. - Co1tdusien beantwoord. - Middel beweTend dat het arTest niet een vaststelling doet welke het inhoudt. - Middel
mist jeitelijken grondslag. - Missen feitelijken grondslag de middelen die een
gebrek aan antwootd- op de. conclusien inroepen, dan wanneer deze een gepast antwoord hebben gekregen, of die beweren
dat het arrest niet een vaststelling doet
welke het inhoudt.
22 October 1945.
229

55. - Strajzaken. - Middel .gesteund
op beweringen die strijdig zijn met de
vaststellingen van het best1·eden arrest. Middel mist jeitelijken g1·ondslag. - Mist
feitelijken grondslag het niiddel steunend
op de bewering dat het misdrijf gepleegd
werd v66r het inwerldngtreden van de
wettelijke beschikking die toegepast werd,
wanneer het arrest vaststelt dat het misdrijf voltrokken werd na dien datum.
13 November 1944.
37
56-. - Stmjzaken. - Middel gegrond
op jeitelijke gegevens die noch in de bestreden beslissing noch in de stukken
steun _vinden. - Middel mist feitelijken
grondslag. - Mist feitelijken gtondslag
het middel gesteund op feitelijke gegevens
die noch in de bestreden beslissing noch
in de aan het Hof onderworpen stukken
van de procedure steun vinden.
27 November 1944.
46

57. ~ St?·ajzaken. - Middel gesteund
op jeitelijke gegevens die tegengesproken
worden door het zittingsblad. - -Middel
mist jeitelijken grondslag. - Mist feitelijken grondslag het middel hierop gesteund
dat, na de pleidooien van zijn raadsman
de betichte niet uitgenoodigd werd zijn op~
merkingen te maken, dan wanneer de vermeldingen van het zittingsblad deze bewering tegenspre:Ken.
11 December 1944.
61
58. - Stmjzaken. - Middel gesteund
op de onjuiste bewering dat .op het oogenblik van het rni"sd1·ijj het leger gedeniobilisee1·d was. - Middel mist feitelijken
gmnd~lag. --: Mist feitelijken grondslag
het mtddel hterop gesteund dat de moge-

lijkheid van het misdrijf uitgesloten was
daar- het Belgisch Ieger gedemobiliseerd
was, dan wanneer op het oogenblik det
feiten het Ieger niet terug op voet van
vrede was gebracht.
11 December 1944.
61

. 59. - Strajzaken. - Middel waarbij
mgemepen woTdt dat de wegens paging
tot valschheid in geschrijten veroordeelde eischer slechts vooTbereidende daden
heejt gesteld. - Arrest handelingen vaststellende die een begin van uitvoMing uitmaken. - Middel dat gmndslag mist in
jeite. - Mist grondslag in feite het middel dat aanvoert dat de wegens poging tot
valscheid in geschriften veroordeelde aanlegger, slechts voorbereideftde daden heeft
gesteld, dan wanneer het arrest vaststelt
dat aanlegger uitwendige daden heeft gesteld die een begin van uitvoering van
het misdrijf uitmaken.
5 lVIaart 1945.
118
60. - Strajzaken. - Middel gesteund
hie1·op dat het bestreden arrest beslist
dat de zuiver passieve aanwezigheid op·
een vijandelijke p1·opagandamanifestatie
het misdrijj uitmaakt vooTzien bij artikell18bis van het Wetboek van Strajrecht.
-Arrest dat de aanwezigheid van den eische1- aan meerde1·e van die· manifestaties
vaststelt. - An·est dat beslist dat, in de
omstandigheden waarin zij zich heeft voorgedaan, die aanwezigheid de medeburgers
van den eischer heejt aangezet tot het volgen van zijn voorbeeld. - Middel dat feitelijken gmndslag mist. - Mist feitelijken grondslag het middel gesteund hierop
dat het bestreden arrest beslist dat de
zuiver passieve aanwezigheid op een vijandelijke propagandamanifestatie het misdrijf uitmaakt voorzien bij artikel 118bis,
alinea 2, van het Wetboek van Strafrecht,
dan wanneer het arrest beslist dat, in de
omstandigheden waarin zij zich heeft voorgedaan, de aanwezigheid van den eischer
a;m meerdere van dergelijke manifestaties
zijn medeburgers heeft aangezet zijn voorbeeld te volgen en ·zich te onderwerpen
aan de vijandelijke propaganda.
17 lVIei 1945.
154
61. - Stmjzaken. - Middel aanvoerend
dat het best?·eden vonnis niet werd· uitgesproken in openbare te1·echtzitting. - Bewering tegengespmken do01' het zittingsblad en do01· het vonnis. - Middel faalt in
jeite. - Mist feitelijken grondslag het
middel aanvoerend dat het bestreden vonnis niet werd uitgesproken in openbare terechtzitting, wanneer deze bewering wordt
tegengesproken door het zittingsblad en
door het vonnis.
24 September 1945.
207
!

•

62 .. - St1·ajzaken. - Voorziening do01'
beklaagde. ~ Middel gesteund daarop dat
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de hoogere beroepen van het openbaar ntinisterie en van beklaagde ten onrechte
ontvangen werden. - Bestreden aHest dat
de beslissing vmi: den eenten rechte1· bekmchtigt. - Gemis aan belang. - Tot
staving van de voorziening van beklaagde,
kan noch door den eischer noch van
ambtswege door het Hof het middel worden ingeroepen daaruit genomen dat de
hoogere beroep~n van het openbaar ministerie en van beklaagde in strijd met de
wet werden aangenomen, dan wanneer het
bestreden arrest zich tot de bekrachtiging
beperkt heeft van de door den eersten
rechter uitgesproken veroordeeling.
29 Januari 1945.
89
63. - Strajzaken. - Middel gestetmd
op de nietigheid van een 1·eglementaire
beschikking. - Beslissend gedeelte ge1·echtvaardigd door een andere wetsbepaling. - Middel ontbloot van belang. Is van belang ontbloot het middel dat de
nietigheid van een reglementaire beschikking inroept · dan wanneer een ~andere
wetsbepaling het beslissend gedeelte van
de gehekelde beslissing rechtvaardigt.
20 November 1944.
41
64. - Bttrgerlijke zaken. - Middel dat
de schending inroept van artikelen 1341,
1347, 1348 en 1353 van het Bu1·gerlijk Wetboek. - Mag niet voor de eerste maal
worden voorgesteld voo1· het Hof van vMbreking. - Daar de bepalingen~ van artikelen 1341, 1347, 1348 en 1353 van het Burgerlijk W~tboek niet van openbare orde
zijn, kan de schending ervan niet voor de
eerste maal worden ingeroepen voor · het
Hof van verbreking.
28 December 1944.
71

·65. -

Burgerlijke zaken: - Wettelijke
bet1·ettende het bewijs van~ de
verbintenissen. - Bepalingen niet van
openba1·e orde. - Middel af,geleid ttit hun
schending mag niet worden opgeworpen
voor de eerste maal v66r het Hof van verb1·eking. - Mag niet worden opgeworpen
voor de eerste maal v66r het Hof van verbreking het middel afgeleid uit de schending van de wettelijke bepalingen betreffende het bewijs van de verbintenissen in
burgerlijke zaken.
26 April 1945.
137
be~palingen

66. - BurgeTlijke zaken. - Getuigenis
dam· den eersten rechter uit de· debatten
verwijderd. - Geen conclusie, van wege
aanlegge1· in verbreking, v66r het hof van
beroep, strekkende tot de wijziging van
deze beslissing. - Middel gesteund op het
feit dat het an·est, op conclusie van verweeTder, de beslissing van den eersten
rechte1· op dat punt bevestigd heeft. Middel niet ontvankelijk. - De aanlegger
in verbreking die, v66r den rechter in be-
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roep, geen conclusie heeft neergelegd
strekkende tot de wijziging van de beslissing waarbij een getuigenis uit de debatten verwijderd wordt, is niet ontvankelijk
voorziening in te stellen .tegen de beschikking van het arrest waarbij, op conclusie
van verweerder, de beslissing bevestigd
wordt.
12 October 1944.
9
1
67. - Burgerlijke zaken. - Schending
van het gewijsde. - Middel niet v66r den
1·echter ten gwnde ingeroepen. - Nietontvankelijkheld. - De schending van het
gevyijsde kan, in burgerlijke zaken, niet
v66r de eerste maal v66r het Hof van verbreking worden ingeroepen.
15 Maart 1945.
121

68. -Bur.gerlijke zaken.- Niettw middel. - Middel gericht tegen een door den
1·echter van ambtswege ingeTOepen 1·eden.
- TusschenaHest dat doet blijken van het
inzicht van den rechter die 1·eden te doen
gelden. - Nliddel niet aangevoerd v66r
den rechte1· die ten grande vonnist. - Onontvankelijkheid. -Mag niet v66r het Hof
van verbreking worden ingeroepen een
middel dat vreemd is aan de openbare
orde, dat niet werd aangevoerd v66r den
ten grande oordeelenden rechter en dat.gericht is tegen een door dien rechter van
ambtswege ingeroepen reden, wanneer de
partijen gewaarschuwd werden, door een
tusschenarrest, van het inzicht van dien
rechter die reden te doen gelden.
31 Thfei 1945.
·
164

69. - Strafzaken. - J\lliddel gesteund
op een nietigheid van de rechtspleging gevolgd v66r de politie1·echtbank. - Nietigheid vreemd aan de bevoegdheid, niet ingeroepen v66r de conectioneele rechtbank
uitspraak doende in hooger be1·oep. Nliddel niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk het middel gesteund op nietigheden van de rechtspleging gevolgd v66r
de politierechtbank, .die vreemd zijn aan
de bevoegdheid en niet werden ingeroepen
v66r de correctioneele rechtbank uitspraak
doende in hooger beroep. (Wet v. 29 April
1806, art. 2.)
16 October 1944.
12

70. - Strdfzaken. - Nliddel gesteund
op de onTCgelmatigheid van de dagvaarding.- J\lliddel dat niet onderworpen werd
aan den 1·echter over den gTond. - On-·
ontvankelijk. - Ret middel gesteund op
de onregelmatigheid van de dagvaarding
v66r den rechter ten grande kan niet voor
de eerste maal ·aangevoerd worden v66r
het Hof van verbreking.
13 November 1944.
28

71. - Stmfzaken. - Lezing v66r den
eersten rechter van de ve1·klq.ring van een
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getttige uit het scMiftelijk onderzoek. Bewee1·de nietigheid niet v66r den 1'echter in hooge1· be1·oep opgewm·pen. - Middel niet ontvankeUjk. -.Is niet ontvankelijk het middel tot verbreking genomen
uit de beweerde nietigheid,- nit de lezing
van de verklaring van een getuige v66r
den eersten rechter voortspruitende, dan
wanneer het middel v66r den rechter in
lwoger beroep niet werd opgeworpen.
9 April 194S.
128
72. - Strafzaken. - Militai1·. - Middel
aanvoerend dat de verdachte geen lezing
van de militaire wetten heeft gek1·egen. Nieuw middel. - De verdachte, die v66r
den rechter over den grorrd zijn hoedanigheid van militair niet heeft betwist, kan
niet voor de eerste maal v66r het Rof van
verbreking staande houden dat hij geen
lezing van de militaire wetten heeft gekregen.
9 Juli 1945.
188

73. - Strafzaken. - Voorziening te.gen een arrest van het hof van bemep. ~
Jllliddel gesteund op onregelmatigheden in
het requisitorium dat de beschikking van
verwijzing naa-r de conectioneele rechtbank voomfging. - Geen voorziiming tegen deze beschikking. - Mid.del niet ontvankelijk. Is niet o~tvankelijk als
grondslag van een voorziening uitsluitend
gericht tegen een arrest van het hof van
beroep dat een exceptie van onbevoegdheid verwerpt, bet middel gesteund op de
onregelmatigheid van het requisitorium
dat de beschikking van verwijzing door
de raadkamer gewezen voorafging.
25 September 1944.
74. - Strajzaken. - Middel dat een op
tusschengeschil dom· het hof van beroep
gewezen an·est bestrijdt. - Voorziening
alleen tegen de eindbeslissin.g. - Middel
niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk
het middel waarbij een arrest op tusschengeschil, door het· hof van beroep gewezen,
bestreden wordt, dan wanneer de voorziening enkel gericht is tegen de eindbeslissing.
9 October 1944.
6

75. - Strafzaken. - Middel niet tegen
het best1·eden arrest gericht, doch tegen
het vonnis a quo. - Middel niet ontvankeUjk. - Is niet ontvankelijk het middel,
tot staving van een voorziening tegen het
arrest van het hof van beroep voorgebracht, dat slechts tegen het vonnis a qt£o
gericht is.
22 Januari 1945.
81
76. - Strafzaken. - Middel gericht
tegen het vonnis a quo en het onderzoek
v661· den eersten ·rechteL - Vernietiging
van het vonnis en nieuw onderzoek door

den rechte1· i.n beroep. - Middel zonde1·
voo1·werp. - Is zonder voorwerp het middel tegen het onderzoek, v66r den eersten
rechter en het vonnis a qt£o gericht, wanneer de rechter in beroep het vonnis !weft
te niet gedaan en tot een nieuw onderzoek
is overgegaan.
22 Januari 1945.
84
77. - Stmfzaken. - Stmf gerechtvaardigd blijvende. - Middel niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk het middel
dat, zelfs ware het gegrond, de uitgesproken straf gerechtvaardigd laat.
11 December 1944.
· 63

78. - Stmfzaken. - Middel dat enkel
grieven aanvoert tegen een reden. ·- Beslissing gerechtvaardigd door een andere
1·eden. - Gebrek aan belang. - Middel
niet ontvankelijk. - Is van belang antbloat en derhalve niet ontvankelijk het
middel dat een van de beweegredenet~ van
de bestreden beslissing bespreekt, wanneer
deze· wettelijk is gerechtvaardigd door een
andere beweegreden .
18 Juni 1945.
172
7·9. - Strafzaken. - Uitspraak van een
enkele stmf wegens verschillende misdrijven. - Middel aangevoerd ten aaitzien va.n
een van de misdrijven. - Straf gerechtvaardigd ten aanzien van de andere. Middel niet ontvankelijk. - Ret verzoek
tot verbreking is niet ontvankelijk waruieer
een enkele straf wetd uitgesproken wegens verschillende misdrijven, het aangevoerde middel slechts een van de misdrijven betreft en de straf gerechtvaardigd
blijft ten aanzien van de andere misdrijven. (Wetb. Strafvord., artt. 411 en -114.)
2 Juli 1945.
182
80. - Stmfzaken. - Middel hieruit afgeleid dat de rechter over den grand de
verzwarende omstandi.gheid van herhaling
ten onrechte heeft aangenomen. - Uitgesproken stmf ge1·echtvaaTdigd afgezien van
die omstandigheid. - Eisch- tot verbreking niet ontvankeUjk. - De .eisch tot
verbreking, hierop gesteund dat de rechter
over den grond de verzwarende omstandigheid van herhaling teti onrechte heeft
aangenomen, is niet ontvankelijk wanneer, afgezien van die verzwarende omstandigheid, de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd is. (Wetb. Strafvordering., artt. ·111 en 414.)
9 J uli 1945.
187
81. - Strajzaken. - Uitspmak van een
enkele stmf wegens verschillende misdTijven. - Middel aan.r;evoerd ten aanzien van
zekere van die misd1·ijven.- Stmf gerechtvaaTdi,l(d ten aanzien van de andeTe. Middel niet ontvankelijk. - Ret verzoek
tot verbreking is niet ontvankelijk wanneer.
I
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een enkele straf werd uitgesproken we- ' wijdte zou miskend zijn, niet nauwkeurig.
aanduidt.
gens verschillende misdrijven, het aangevoerd middel slechts enkele van die mis16 November 1944.
38
drijven betreft en de straf gerechtvaar86. - In zake Techtstreeksche belasdigd blijft door de andere. (Wetb. Straftingen. - lVIiddel gesteund op bescheiden
vorderirig., artt. 411 en 414.)
waaTvan de overlegging v66T den Techte1·
17 September 1945.
202
ten g1·onde _niet bewezen is. - Niet ontvankelijk. - I s niet ohtvankelijk het mid82. - Stmjzaken. - Uitspmak van een
del gegrond op bescheiden waarvan de
enkele stmj wegens verschiUende misd1·ijoverlegging -voor den rechter niet bewezen
ven. - Middel aangevoerd ten aanzien van
is.
een van die misdrijven. - Stmj geTecht11 December 1944.
57
vaardigd ten aanzien van de ande?"e 1nisd1'ijven. - Middel niet ontvankelijk. 87. - Bur.geTlijke zaken. - Middel geDe eisch tot verbreking is niet ontvankesteund op de schending van wetsbepalinlijk indien een enkele straf werd uitgegen. - Middel niet aanduidende waaTin
sproken wegens verschillende misdrijven,
qe do01· de best?·eden beslissing begane
het aangevoerde middel slechts een van
schending bestaat. - Middel niet ontvandie misdrijven betreft en de straf gerecht:
kelijk. - Is niet ontvankelijk het middel
vaardigd blijft ten aanzien van de andere
dat de schending van wetsbepalingen inmisdrijven. (Wetb. Strafvord., artt. 411
roept doch niet aanduidt waarin deze been 414.)
palingen door de bestreden beslissing ge208
24 September 1945.
schonden werden.

83. - Stmjzaken. -- Uitspraak van een
enkele straf wegens verschillende misdrijven.- Middel aangevoeTd ten aanzien van
een va-n die misdrijven. - Stmf geTechtvaaTdigd ten aanzien van de andere · rnisdTijven. - Middel niet ontvankelijk. ·De eisch tot verbrel;;ing is niet ontvankelijk indien een enkele straf werd uitgesproken wegens verschillende misdrijven,
het aangevoerde middel slechts een van
die misdrijven betreft en de straf gerechtvaardigd blijft ten aanzien van de andere
misdrijven. (Wetboek Strafvord., artt. 411
en 414.)
240
5 November 1945.
84. - B~t1'geTlijke zaken. ~ Schending
van de bewijskmcht van de akten. - Niet
overgelegde akten.- Bedinge1i in de akten
bevat op voldoende <vijze in de bestTeden
beslissing weergegeven. - Middel ontvankelijk. -Ret middel gesteund op de scherrding van de bewijskracht van akten die
niet bij de voorziening gevoegd zijn, is
nochtans ontvankelijk wanneer de bestreden beslissing de bewoordingen van zekere
bedingen in de akten bevat herhaalt en dat
die bedingen het Hof toelaten zijn toezicht
nit te oefenen.
19 October 1944.
13

85. - Bm·ge1'lijke zaken. - Middel gesteund op de schending van de bewijskmcht van de akten. - Middel dat de bewooTdingen van die akten, waarvan de
draagwijdte zou miskend zijn, niet nauwkeuTig aanduidt. - Niet-ontvankelijkheid.
- Ret Rof neemt niet in acht het middel
gesteund op de schending van de bewijskracht van de alden die de overeenkomst
vaststellen, indien het middel de bewoor. dingen van de akte, waarvan de draag-

15 Februari 1945.

109

88.- Stmjzaken.- Middel gesteund op
de schending van een besluit dat nietig
veTklaard weTd dooT een interpTetatieve
111et. - Middel niet ontvankelijk. - Is niet
ontvankelijk het middel gegrond op de
schending van een besluit dat door een
interpretatieve wet nietig werd verklaard.
20 November 1944.
41
89. - Strajzaken. - lVIiddel daaruit genomen dat een dooT een inteTPTetatieve
wet niet-ig verklaaTd besluit geschonden
werd. - Middel niet ontvankelijk. - De
schending van een door een interpretatieve wet nietig verklaard besluit kan niet
tot grondslag dienen van een eisch tot
verbreking.
8 Januari 1945.
77
90. - Stmjzaken.
Middel gesteund
op het feit dat het anest van ve1·oordeeling een vergissing nopens de eenzelvigheid van aanlegger bevat. ·- Vergissing
die niet dooT middel van een vooTziening
in ve1·brekin.g kan veTbeterd worden. ·Een vergissing, begaan in het arrest van
veroordeeling, nopens de identiteit van
den veroordeelde wordt hersteld niet door
middel van een voorziening in verbreking,
doch door de procedure voorzien in artikel 518 en volgende van het Wetboek van
Strafvordering.
13 November 1944.
28
91. - BuTgerlijke zaken. - Middel genomen dam·uit dat de 1·echteT oveT den
grand een voTderihg heeft omschTeven als
zijnde een Techtst?·eeksche v01·deTing. OmschTijving zonder invloed op de wettelijkheid van het beschikkend gedeelte van
het arrest. - Middel zondeT belang. -

314

VERJARING IN BURGERLIJKE ZAKEN.

·Is van belang ontbloot het middel waarbij
wordt aangevoerd dat de rechter over den
grond verkeerdelijk een vordering heeft
omschreven als zijnde een rechtstreeksche
vordering, dan wanneer die omstandigheid
zonder invloed is op de wettelijkheid van
het beschikkend gedeelte van het bestreden arrest.
224
18 October 1945.
HOOFDSTUK IV.
VERDREKING.
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VERDREKING

AMD'l'SHALVE.

DRAAGWIJD'l'E VAN DE VERBREKING.
GEVOLGEN.

92.- Strafzaken.- Voo1·ziening gericht
tegen het aTTest in zoovM het uitspmak
doet oveT de buTgerlijke vo1·dering. Geen middel van ambtswege. - Het Hof
~erpt van ambtsw~ge_ geen middelen op
n; gev!ll van voorz1emng tegen de beslissmg u~tspraak doende over de burgerlijke
vordenng.
16 October 1944.
11
93. -Middelen ambtshalve opgeWoTpen.
- Stmjzaken. - VooTziening doo1· betichte. - Onwettelijkheid die aarl.legge1·
niet benadeelt. - Geen middel van ambts7vege. Op de voorziening van beklaagde, werpt het Hof van ambtswege
slechts de onwettelijkheden van de bestreden beslissing op, die den aanlegger benadeelen.
29 Januari 1945.
88
94. - UitgestTektheid. - Strafzaken.Onwettelijke toepassing van geldboete. _
Verbreking voo1· het geheel. - De ver-·
breking in strafzaken wegens de onwettelijkheid van de geldboete die samen met
een gevangenisstraf werd opgelegd, wordt
voor het geheel uitgesproken.
13 November 1944.
33

95. - Stmjzaken. - Bijkomende geldboete onwetteUjk. - Verb1·eking met ver<Vijzing. - Vlanneer een beslissing van
veroordeeling verbroken wordt omdat de
bijkomende geldboete onwettelijk is, wordt
de verbreking uitgesproken met verwijzing.
13 November 1944.
33
96. -Lijfsdwang onwettig uitgesproken
voor de invoTdering van de kosten der publieke vordering. - Gedeeltelijke ve1·b1·eking. - Geen verwijzing. - De gedeeltelijke verbreking, in zoover de lijfsdwang
onwettig om de invordering van de kosten
der publieke vordering te verzekeren werd
uitgesl?roken, geschiedt zonder verwijzing.
12 Februari 1945.
108

97. - Dmagwijdte. ~ Lijfsdwang onwettig ttitgesproken. - V erb1•eking bepeTkt tot de vemordeeling tot lijfsdwang.
- Wanneer het Hof een onwettig uitgesproken veroordeeling tot lijfsdwang verbreekt, is de verbreking tot dat punt beperkt.
16 April 1945.
131
98. - L,ijfsdwang uitgespmken zonder
bepaling van dm£1". - Voorziening dooT
den verooTdeelde.- VeTbreking zonderverwijzing. - Wanneer, op voorziening van
beklaagde, het Hof een veroordeeling tot
lijfsdwang, zonder bepaling van duur uitgesproken, verbreekt, wordt de verbreking
zonder verwijzing bevolen.
131
16 April 1945.
99.- Stmjzaken.- Beslissing van veTooTdeeling veTbToken omdat de toegepaste
stmf'rechtelijke beschikking nietig is. Feit dat een inbTeuk kan ttitmaken op
een andCTe wetsbeschikking. - VeTbTeking met verwijzing. - vVanneer in strafzaken een beslissing _van veroordeeling
verbroken wordt omdat _de toegepaste
strafrechtelijke beschikking nietig is, en
bet weerhouden feit een inbreuk kan uitmaken op een andere wetsbepaling, geschiedt de verbreking met verwijzing.
18 Decen1ber 1944.
65
100. - Stmjzaken. - VeTb1·eking.
VerbToken veroordeeling omdat de toegepaste stmfbepaling nietig is. - Feit dat
een misdrijf tegen een andere wetsbepaling
kan uitmaken. - Verwijzing. - In correctioneele zaken, wanneer een arrest van
veroordeeling verbroken wordt omdat de
toegepaste strafbepaling nietig is, maar
het weerhouden feit een misdrijf tegen een
andere wetsbepaling kan uitmaken, wordt
de verbreking met verwijzing uitgesproken.
106
12 Februari 1945.

VEIUAIUNG
ZAKEN.

IN

BUIWE~LIJKE

Btt1·geTlijke zaken. - Slachtof!CT van cen
misdTijf dat bij definitieve beslissing van
den stmjTechteT vergoeding heeft bekomen
vooT de aangevoeTde schade. - Vo1·dering
tot aanvu.llende schadeve1·goeding v66T den
buTgeTlijken Techtei gebmcht en gegmnd
op een schade die zich slechts heeft. voo1·gedaan na de definitieve beslissing van
den straj1·echter. - VoTdering die een
actio ex delicto uitmaakt. VeTjaTing
beheerscht do01" de bepalingen van aTtikelen 21 en volgende van de wet van
17 AP1·il 1878. - Wanneer het slachtoffer
van een misdrijf - nadat.ofie strafrechter
bij definitieve beslissing den dader van bet
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VERJARING IN STRAFZAKEN.- VERNIELING VAN BUNDELS.
misdrij f tot een straf en tot de vergoeding
van de aangevoerde schade veroordeeld
heeft - v66r de burgerlijke rechtbank een
vordering aanhangig maakt waarbij hij
een aanvullende schadevergoeding eischt,
die gegrond' is op een schade welke, alhoewel haar oorzaak vindende in het misdrijf, zich nochtans slechts heeft voorgedaan na de definitieve beslissing van den
strafrechter, dan is deze vordering een
actio ex delicto zelfs wanneer de strafrechter aan het slachtoffer akte heeft verleend van zijn voorbehoud voor de toekomst. De verjaring van deze_ vordering
wordt beheerscht door de bepalingen van
artikelen 21 en volgende van de wet van
17 April 1878.
26 October 1944.
18

VEIUAIUNG IN STQAFZAKEN.
Zie

VERJARING

IN

BURGERLIJKE

ZAKEN,

VONNISSEN EN ARRESTEN.-

Daden van onde1·zoek of van veTvolging.
- st~titend karakter jegens pe1'Sonen die
niet bet1'0kken zijn in de bedoelde daden.
- VooTwaaTden. - Opdat daden van onderzoek of van vervolging de verjaring
zouden stuiten jegens verdachten welke er
niet persoonlijk in zijn betrokken; wordt
er.vereischt dat het gaat over hetzelfde feit
of over verknochte feiten. (Wet v. 17 April
1878, art. 26.)
29 October 1945.
238

VEJlKEER.
Zie

VONNISSEN EN ARREST@.

1. - Voon·ang van de voeTtuigen op
rails. - BestuuTdeT van een voeTt~~ig 1'ijdend buiten het deel van den openbaren
weg waarop de spoor!ijnen zijn aangelegd.
- V Mplichting ~dt te wijken opdat de
doo1·tocht van het voertuig op rails niet
zou worden belemmerd. - De verplichting
nit te wijken om voertuigen op rails door
te laten, zoodra zij van dezer komst verwittigd zijn, is niet alleen van toepassiug
op de weggebruikers die verkeeren, op het
deel van den openbaren weg waarop de
spoorlijnen zijn aangelegd; die verplichting is algemeen en brengt onder meer
mede dat de bestuurders van voertuigen,
die verkeeren buiten dit deel, verplicht
zijn de noodige maatregelen te treffen opdat hun voertuig het doorrijden van de
voertuigen op rails niet zou belemmeren.
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 26,
gewijzigd door art. 5 van het kon. besl. van
17 Januari 1936.)
4 Juni 1945.
168
2. - Voorrang. - Besluit van 8 Juli
1941, aTtikelen 10 en 11. - Draagwijdte.

315

- De regelen nope11s den voorrang, bepaald in de artikelen 10 en 11 van het
besluit van 8 Juli 1941 tot wijziging van
het Algemeen Reglement op de politie van
het vervoer en het verkeer, beoogen onderscheiden toestanden : artikel 10 bepaalt
den voorrang tusschen voertuigen die, komende nit verschillende wegen, gaan samentreffen op de plaats van de aansluiting
of de kruising van die wegen; artikel 11
regelt den voorrang tusschen voertuigen
die over denzelfden -weg rijden en waarvan een hunner aanstalten maakt om af
te slaan.
18 Juni 1945.
172
3. - Omgekeerde driehoek. - Ajstand
waarop dit teeken moet geplaatst worden.
- De omgekeerde driehoek, bestemd om
aan te duiden dat de verkeersvoorrang behoort aan de bestuurders van voertuigen
die gebruik maken van den weg waarop
zij gaan aankomen, moet worden geplaatst
op een afstand van ongeveer 100 meter van
de kruising, ten ware uitzonderlijke omstandigheden het plaatsen er van op een
kleineren afstarid rechtvaardigen. (Koninklijk besl. van 1 Februari 1934, art. 131, 4° .)
26 November 1945.
249

VEJlKNOCHTHEID.
Zie'

BINDENDE BEOORDEELING VAN DEN RECHTER, RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN, VERJARING IN STRAFZAKEN.

VEJlNIELING VAN BUNDELS.
1. - Strafzaken. - Vonnis verbroken
bij toepassing van a1·tikel 524 van 'het
Wetboek van Strafvordering. - Nietigheid
van de op dit vonnis volgende 1·echtspleging en beslissingen. - De verbreking
van een vonnis, bij toepassing van artikel 524 van het Wetboek van Strafvordering, brengt met zich de nietigheid van de
rechtspleging en van de beslissingen die
er op volgden.
9 Juli 1945.
187

2.-

Strafzake-i~.

-

Vo01·ziening door de

b~~Tgerlijke paTtij. -- Geen middel tot veTb1·eldng. ~ V uweTping niettegenstaande

de vernieling van den bundel van de voorajgaande 1·echtspleging. - Wanneer tot
staving van een voorziening door de burgerlijke partij geen enkel middel wordt
ingeroepen, verwerpt het Hof de voorziening niettegenstaande de vernieling van
den bundel van de rechtspleging welke de
voorziening voorafging.
9 Augustus 1945.
197
3. - Stmjzaken. - Misdrijven tegen
de wetgeving op de douanen en accijnzen.
- Aanleiding gevende tot een vordering

316

VERVALSOHING VAN VOEDINGSM. -

van het openbaar ministerie e·n tot een vordering van het beheeT. - Arrest van vrijspmak en .van veTOordeeling. ·- Voorzieningen doo1· het behee1c en door den verdachte. - Geen voorziening door het ope.nbaaT ministeTie. -- B1mdel vernield. Verbreking. - Perken. - Wanneer een
arrest een verdachte vrijspreekt wegens
een misdrijf tegen de wetgeving op de
donanen en accijnzen en hem veroordeelt
wegens een ander misdrijf op dezelfde
wetgeving, misdrijven aanleiding gevende
tot een vordering van bet openhaar ministerie en tot een vordering van bet beheer,
en bet Hof van verbreking, waarbij enkel
zijn ingediend voorzieningen door het beheer en door den verdachte, zich ingevolge de vernieling van den bnndel in de
onmogelijkheid bevindt zijn controle nih
te oefenen, verbreekt het zonder voorbehond de beschikking van veroordeeling;
het verbreekt de beschikking van vrijspraak in zooverre zij uitspraak doet op
de vordering van het beheer, maar niet in
zooverre zij nitspraak doet op de vordering van het open baar ministerie.
1 October 1945.
212
4. - Stmjzaken. - Voorziening tegen
een bevel van ve1·wijzing van de madkame1', - Bundel van de rechtspleging doo-r
bmnd ventield: - Verbreking van he_t
bevel. - Verwijzing van de zaak naa1· den
bevoegden proc1trem· des konings. - Op
de voorziening, na het eindarrest, tegen
een bevel van de raadkamer gericht, dat
betichte v66r de correctioneele rechtbank
verzendt, verbreekt het Hof het bestreden
bevel, bij vaststelling van de vernieling
door brand van den bundel van de rechtspleging, vernietigt de rechtsplegiug welke
er nit is gevolgd en verwijst de zaak naar
den bevoegden procnreur des leanings.
CWetb van Strafv., art. 524.)
86
22 Januari 1945.

5. - Stmfzaken. -- A/stand van de
voorziening ingesteld in een 1·echtspleging
waarvan de bundel door een brand veritield werd. - Decretement. - ·wanneer
de aanlegger in verbreking verklaard
heeft, van de voorziening afstand te doen,
welke hij in een rechtspleging had ingesteld, waarvan de bnndel door een brand
vernield werd, decreteert het Hof den
afstand.
26 Maart 1945.
126

Stmjzaken. - Bundel van de
rechtspleging vernield. -- Verbreking·van
de op de stmfvordering gewezen beslissing. - Verbreking van de besliss·ing op
de burgerUjke vorde1·ing gewezen, zelfs indien ten opzichte van deze -laatste, de
voorziening, als voorba1·ig, niet ontvankelijk was. - De verbreking van de op de
6. -

VERZ. OMS'l'ANDIGHEDEN.

openbaie vordering gewezen beslissing,
uitgesproken op de voorziening van de
betichte omdat de bnndel _van de rechtspleging door een brand vernield werd,
brengt de verbreking mede van de op de
bnrgerlijke vordering gewezen beslissing,
zelfs indien, ten opzichte van deze laatste,
de voorziening, als voorbarig, niet ontvankelijk was.
26 Maart 1945·.
126
7. - Stmfzaken. -- Voorziening doo-r
het beheer van financii!n, ve1·volgende partij, tegen een anest van VTijspmak. An·est venneldend dat conclusii!n we1·den
nedergelegd door de vervolgende pa1·tij. - _
Conclusii!n niet overgenomen in het arrest. - Beshtitschrift vern-ield door bmnd.
- Onmogelijkheid na te gaan of de beslissing wetteUjk is gemotivee-rd. - Verbreking. - Verwijzing naar den p1·ocm·eur
generaal bij het hof van beroep. - Zoo, op
de voorziening ingediend door het beheer
van financien, vervolgende partij, tegen
een arrest van vrijspraak, blijkt nit de vermeldingen van het bestreden arrest dat
_ de vervolgende partij conclusien heeft genomen v66r den rechter over den grand en
indien de tekst van die conclnsien niet
werd overgenomen in het arrest en dat
het beslnitschrift, samen met den bnndel,
werd vernield door brand, verbreekt het
Hof het arrest, gelet op de onmogelijkheid na te gaan of het wettelijk is gemotiveerd, en verwijst ·het de zaak naar den
procureur generaal bij het hof van beroep.
4 Juni 1945.
166

VERVALSCHING
VAN
DINGSMIDDELEN.
Zie

VOE-

VOEDINGSMIDDELEN.

VERWIJZING NA VERBREKING.
Zie

VERBREKING.

VERWONDING EN DOODING BIJ
GEBREK AAN VOORZORG.
Zie

0NVRIJWILLIGE DOODING . OF
DINGEN.

VERZACHTENDE
HEDEN.
Zie

VERWON-

OMSTANDIG-

BINDENDE BEOORDEELING DOOR DEN RECH-.
TllR, lVIISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN
DE UI'l'WENDIGE VlliLIGHEID VAN DEN STAAT,
RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN, REGELING
VAN RltCHTSGEBIED, 8TRAF, VONNISSEN EN
ARRESl'EN.

l
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VERZEKERING.

!

VOEDINGSMIDDELEN.

VEJlZEKEIUNG.
:D.. - LandveTzekeTing. - PeTiodiek te
betalen p1·emie. - Niet ondeelbaar. V'eTdwijning van het Tisico geduTende het
tijdperk waarop de PTemie betrekking
heejt. - V eTdwijning die niet het gevolg
is van een schadegeval dat met zich b1·engt
de betaling van de geheele ouerzekMingsVeTgoeding.- Bepalingen van het contmct
welke niet ajwijken van de deelbaarheid
van de premie. - Beslissing die de gedeeltelijke tentggave beveelt van een bij
veTvmeging betaalde p1·emie. ·- Wettelijke beslissing. - In landverzekeringscontracten is de premief die de verzekerde
moet betalen voor een bepaald tijdperk,
niet ondeelbaar noch van natuur noch ingevolge een wettelijke bepaling.
Wanneer, op het oogenblik dat het risico ophoudt te bestaan en die verdwijning
niet het gevolg is van een schadegeval dat
de betaling van de geheele verzekeringsvergoeding met zich brengt, het tijdperk
niet is verstreken waarop een premie betrekking heeft, wordt wettelijk bevolen,
bij ontstentenis van tusschen de partijen
bedongen afwijking van den regel van de
deelbaarheid van de premie, de teruggave
aan den verzekerde van een dee! van de
bij vervroeging betaalde premie.
30 November 1944.
51

2. - Wet van 24 JYiei 1937. - VeTleent
aan het slachtofjM van een ongeval, geen
Techtstreeksche voTdeTing tegen den veTzekemm· van den dade1· van het ongeval.
.- SlachtofjeT kan op de door den vCTzekemar a.an den veTzekerde verschuldigde
sommen de uitvoe1·ing veTvolgen van zijn
eigen schuldvordeTing tegen dezen laatste.
- Vervolging die onderstelt dat het slachtofteT zijwTechten ttitoefent tegen den veTzekeTde. - De wet van 24 Mei 1937 verleent aan het slachtoffer van een ongeval
geen rechtstreeksche vordering tegen den
verzekeraar der burgerlijke verantwoordelijkheid van den dader van het ongeval, in
dien zin dat het slachtoffer het recht zou
hebben, nit eigen hoofde, de verzekeringsvergoeding te doen vereffenen tusschen
hem en den verzekeraar.
Ret slachtoffer heeft geen ander recht
jegens den verzekeraar dan 0p de door
deze aan den verzekerde, krachtens het
verzekeringscontract, verschuldigde sammen de uitvoering te vervolgen van de
schuldvordering die het bezit tegen den
verzekerde. Ret vermag dus niet den verzekeraar te dwingen de schuld in zijn handen te kwijten zoolang het zijn rechten
niet uitoefent tegen den verzekerde die
de schade veroorzaakte.
18 October 1945.
222
3. - Wet van 24 JYiei 1937. - VMleent
aan het slachtofjeT van een ongeval geen
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rechtstTeeksche vordeTing tegen den veTzekemm· van den dadeT van het ongeval. Slachtofjer han op de doOT ·den veTzekemaT aan den ve1·zekerde venchuldigde sammen de uitvoering vervolgen van zijn eigim schu!dvo1·deTing tegen dezen laatste.
- VeTvolging die ondentelt dat het slachtofteT zijn 1·echten uitoejent tegen den veTzekeTde. - Gezamenlijke dagvam·ding van
den verzekeTde en van den verzekMam·. Wettelijkheid. - De wet van 24 Mei 1937
verleent aan het slachtoffer van een ongeval geen rechtstreeksche vordering tegen den verzekeraar der burgerlijke verantwoordelijkheid van den dader van het
ongeval, in dien zin dat de schuldvordering van den verzekerde zou worden toegekend aan ·bet slacbtoffer en zou worden
bevrijd tegen de excepties welke de verzekeraar had kunnen inroepen tegen den
verzekerde wegens omstandigheden ontstaan na het ongeval.
Ret slacbtoffer heeft geen ander recht
jegens den verzekeraar dan op ·de door
dezen aan den verzekerde, krachtens het
verzekeringscontract, verschuldigde sammen de uitvoering te vervolgen van de
scbuldvordering die het bezit tegen den
verzekerde. Ret vermag niet de uitvoering
te vervolgen tegen den verzekeraar zoolang het zijn rechten niet uitoefent tegen
den verzekerde, die de scbade veroorzaakte. Maar bet slachtoffer mag optreden
tevens tegen den verzekerde, ten einde
dezen te doen veroordeelen tot herstelling
van de geleden schade, en tegen den verzekerp.ar, ten einde te hooren zeggen dat
deze gehouden is, binnen de perken van
het verzekeringscontract, tot uitvoering
van de gezegde veroordeeling op de door
hem aan den verzekerde verschuldigde
sommen.
224
18 October 1945.

VOEDINGSMIDDELEN.
Zie

KoOPHANDEL-KOOPMAN.

VeTvalsching van voedingsmiddelen. - V eToTdenende bevoegdheid van de
gemeentelijke ove1·heid.- Uit,1;est1·ektheid.
-De verordenende bevoegdheid van de gemeentelijke overheid inzake voedingswaren mag slechts uitgeoefend worden voor
zoover bet te koop gestelde eetwaren betreft. (Wet v. 16-24 Augustus 1790, tit. XI,
art. 3, 4°; decreet van 19-22 Juli 1791,
artt. 22 en 46.)
25 Januari 1945.
86
1. -

2. - V eTvalsching van voedingsmiddelen. - Niet te koop gestelde koopwaTen
doch die als schadelijk kunnen beschouwd
woTden. - JYiacht van den buTgemeeste1·
om in beslag te nemen. - Ontaarding en
ve1·nietiging. - JYiaat1·egelen die de macht
van den buTgemeeste1· te buiten gaan, be-

318

VONNISSEN EN ARRESTEN.

halve het geval waarin de voedingsm·iddelen niet kunnen bewaa·rd wo1·den. - Artikel 2 van de wet van 4 Augustus 1890
machtigt den burgemeester om, op de door
die wet aangewezen plaatsen, tot inbeslagneming van zelfs niet te koop gestelde
eetwaren, die als schadelijk kunnen beschouwd worden, over te gaan; doch, behalve dit geval waarin de in beslag genamen eetwaren, wegens hun staat van antbinding of van bederf, ter beschikking van
het gerecht niet kunnen bewaard blijven,
mag de burgemeester er de ontaarding of
vernietiging niet van bevelen. (Wet van
4 Augustus 1890, art. 2; kon. besl. van
28 Februari 1891, gewijzigd bij kon. besluit van 8 October 1894, 13 Augustus 1901
en 24 Maart 1931, artt. 17 tot 19.)
25 Januari 1945.
86
3. - Ve1·valsching van voedingsmiddelen. - Vernietiging en ontaaTding voo1·zien bij de wet van 8 ]1tli 1935 betreffende
de boteT, maTgaTine, enz. - Maat1·egelen
welke slechts dooT het stmfigMecht kunnen bevolen worden. - De vernietiging
en ontaarding voorzien bij artikel 23, § 7,
der wet van 8 Juli 1935 betreffende de bo- ter, margarine, aan bereiding onderworpen
eetwaren en andere eetbare vetstoffen,
kunnen slechts door het strafgerecht bevolen worden. (Stilzwijgende beslissing.)
25 Januari 1945.
86

VONNISSEN EN

AIU~ESTEN.

'Zie

BEVOEGDHEID EN AANLEG,
RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

BEWIJS,

HOOFDSTUK I.
VONNISSEN EN ARRESTEN IN HET ALGEMEEN.

1. - Eindvonnis of voo1·beTeidend vonnis. - Het vonnis, •dat beslist dat herstelling van een schade verschuldigd is en
dat tevens de heropening van de debatten
beveelt ten einde toe te Iaten aan de partijen uitleg te verschaffen over de hoegrootheid van de schade, is een eindvonnis wat betreft het eerste punt en een voorbereidend vonnis wat betreft het tweede
punt; derhalve is dit. vonnis vatbaar voor
hooger beroep.
17 Mei 1945.
151
2. - Stmfzaken. - Natu1tr. - Vonnis
gewezen bij veTstek dooT den krijgsmad.
- Hooger beToep ·van het openbaaT ministeTie. - A1Test gewezen doo1· het militair gerechtshof zonder venchijning van
den beklaagde. - Anest gewezen bij veTs_tek. - Wanneer, op het hooger beroep
ingesteld door het openbaar ministerie tegen een vonnis gewezen bij verstek door
den krijgsraad, het militair gerechtshof
uitspraak doet zonder dat de beklaagde is

verschenen v66r dit hof, is het arrest gewezen bij verstek.
9 Augustus 1945.
194
3. - Stmfzaken. - Vonnis bij veTStek.
- ·HoogeT beToep gevolgd door ve1·zet. Het hoogeT beToep bTengt met zich atstand van het vooTdeel van het verzet en
van den ee-rsten gmad van jurisdictie. W anneer in strafzaken de veroordeelde
zonder eenig voorbehoud hooger beroep
instelt tegen een vonnis bij verstek, doet
hij afstand van het voordeel van het verzet
en bijgevolg van den eersten graad van
j urisdictie.
·
1 October 1945.
214
4. - Stmfzaken. - Debat op te.genspmak. - Beslissing gewezen op een niet
aangeduide teTechtzitting. - Beslissing op
tegenspmak. - \'Vanneer in strafzaken, na
een debat op tegenspraak, de beslissing
wordt gewezen op een latere terechtzitting die niet op voorhand werd aangeduid,
ontneemt die omstandigheid aan die beslissing het lkarakter niet van een op tegenspraak gewezen beslissing.
~Oct~cr19~.

m

5. - Inte1'PTeta.tie. - Rechte1· van wien
de beslissing uitgaat is bevoegd om ze te
intMp1·et'eeTen. - Regel slechts van toepassing in geval van geschil t1tsschen de
pm·tijen jegens welke die . beslissing het
gewijsde uitmaakt. - De regel, volgens
welke de rechter, van wien een duistere of
dubbelzinnige beslissing uitgaat, bevoegd
is om deze te interpreteeren, is slechts van
toepassing in geval de partijen, jegens
welke die beslissing het gewijsde uitmaakt, dienaangaande in geschil zijn.
8 November 1945.
241.
HOOFDSTUK II.
§ 1. -

Redenen, gebrek aan redenen.

6. - St·mfzaken. - Beslissing van veToordeeling die het misdrijf omsch1·ijjt in
de bewoo1·dingen van ·de wet. - Gemis
aan conclusie. - VeToordeeling wettelijk
.geTechtvaardigd. - Bij ontstentenis van
ccinclusie rechtvaardigt de rechter wettelijk de schuldigverklaring wanneer hij het
bestaan der bestanddeelen van bet misdrijf
vaststelt in de bewoordingen waarin zij
door de wet omschreven zijn.
13 November 1944.
37

7. - Stmfzaken. - Beslissing van ve1·oo1·deeling die het misdrijf omschrijft overeenkomstig de bew(J01'dingen van de wet.
- Geen conclusien.- Ve1·o01'deeling wettelijk gemotiveerd. ,- De rechter over den
grand motiveert wettelijk de veroordeeling wanneer hij, in de bewoordingen van
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dat de bUTgerlijke paTtij in de vastgeste!de
som de hersteUing za! vinden van het door
haaT ge!edlm nadeel. - VerooTdeeling tot
schadeloossteUing wettelijk gemotiveerd
en geTechtvam·digd. - Het arrest dat, om
8. - Vaststelling, in de bewoordingen
van de wet, dat de feiten van de telast- den verdacbte te veroordeelen tot scbadelegging bewezen zijn. - Stilzwijgende ve1·- . loosstelling jegens de burgerlijke partij,
een deel van de telastleggingen bewezen
we1·ping van conclusien welke slechts feitelijke aTgumenten aanvoeTen. - Is wet- verklaart en dat zegt dat de burgerlijke
partij, in de som die bet vaststelt, de bertelijk met redenen omkleed het arrest dat,
stelling zal vinden van bet door baar gein de bewoordingen van de wet, vaststelt
dat de ten laste van den verdachte gelegde leden nadeel, is naar recbten gemotiveerd
en wettelijk gerecbtvaardigd.
feiten bewezen zijn; zoodoende verwerpt
het stilzwijgend de conclusien die slechts
25 Juni 1945.
178
feitelijke argumenten aanvoeren.
13.
Stmfzaken.
Hoofdzakelijke
17 September 1945. 204
deelneming aan een misdrijf. - Vemordeeling als « dader of mededadeT" zondu
9. Stmjzaken. - Beschikking tot
verwijzing die al de wettelijke bestand- vaststeUing van de bestanddeelen van deze
deelen van de misdrijven aanwijst. - AT- deelneming. - VerooTdeeling niet wettelijk gemotiveerd. - Is niet wettelijk ge1'est van vemoTdeeling wegens de feiten
bedoeld in de telastleggingen. - AHest motiveerd de beslissing die een beklaagde
wettelijk met 1·edenen omkleed. - Wan- veroordeelt als « dader of mededader" zonder · bet bestaan vast te stellen van de beneer de beschikking tot verwijzing van de
standdeelen welke de deelneming aan bet
raadkamer alle de wettelijke bestanddeelen
misdrijf wettelijk strafbaar maken.
van de misdrijven aanwijst, is het arrest
van veroordeeling wegens de feiten be27 November 1944.
48
doeld in de telastlegging wettelijk met
14. - Stmfzaken. - VeTeoTdeeling weredenen omkleed.
gens inbTeuk op aTtikel 379 van het Stmf• 17 September 1945.
202
wetboek. - Anest dat de bij alinea 2 van
10. - Stmjzaken. - An-est dat eigen m·tikel 382 van het Stmjwetboek voorziene
ontzetting uitspreekt. - Geb1·ek aan vastTedenen inroept en deze van den eersten
steUing dat de schttldige de vadeT· of de
1·echteT welke niet stTijdig zijn. - Geen
twijfel nopens de Tedenen van den eersten moeder van het slachtoffeT is. ·- AHest
Techter doOT het an·est overgenomen en niet wettelijk met 1·edenen omk!eed. deze welke veTwoTpen zijn. - Geen schen- Is niet met redenen omkleed bet arrest
dat ten laste van den dader van een inding van m·tikel 97 van de gTondwet. brenk op artikel 379 van bet Strafwetboek
Schendt artikel 97 van de grortdwet niet
de ontzetting .van de recbten en voordeelen
de beslissing van den rechter in hooger
bij alinea 2 van artikel 382 van ditzelfde
beroep die op eigen redenen steunt en
wetboek voorzien, uitspreekt, zonder vast
« op de redenen van den eersten rechter
te stellen dat de scbuldige de vader of
welke. niet strijdig zijn ", wanneer geen
twijfel bestaat nopens de redenen van het
de moeder is van het slachtoffer.
vonnis a quo welke de rechter in hooger
22 Januari 1945.
80
beroep overgenomen en deze welke hij verworpen heeft.
15. - Stmjzaken. - Veroordeeling op
grand van aTtikel 115, alinea 4, van het
5 Februari 1945.
94
Stmjwetboek. -An-est dat de toepassingsvooTwaaTden van die bepaling niet vast11. - Strafzaken. - AHest dat de doo1·
stelt. - Geb1·ek aan 1·edenen. - Is niet
den eersten 1·echteT aangenomen verzwaTende omstandigheden veTwupt, verzach- wettelijk met redenen omldeed, de veroordeeling uitgesproken op grond van artitende omstandigheden aanneemt en de
kel 115, alinea 4, van bet Str.afwetboek,
stmf verzwaaTt. - Geen tegenstrijdigheid.
indien de vaststellingen van het arrest
- De rechter in hooger beroep kan, zonder tegenstrijdigheid, na de door den niet toelaten na te gaan of vervuld zijn de
door de besluitwet van 25 Mei 1945 aangeeersten rechter aangenomen verzwarende
wezen toepassingsvoorwaarden van die beomstandigheden te hebben verworpen en
paling. (Gtondwet, art. 97.)
na verzachtende omstandigheden te hebben aangenomen in het voordeel van den
18 Jimi 1945. "
175
verdachte, verklaren dat de uitgesproken
straf niet voldoende is- en deze verzwaren.
16.- Stmfzaken. - Onvoldoende bepaling van den datum van het misd1'ijf. 2 .T uli 1945.
182
GebTek aan Tedenen. - Is niet wettig met
redenen omkleed het arrest dat,. bij toe12. - Stmjzaken. - Btd·gerlijke voTdeTing. - ATTest dat 'bewezen verk!aart passing van artikel 3 van de besluitwet ·
een dee! van de te!ast!eggingen en zegt van 17 December 1942, veroordeelt, zonder

de wet, bet bestaan vaststelt van al de
bestanddeelen van het misdrijf.
2 Juli 1945.
182
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vast te stellen dat het misdrij.f na het in '
werking treden van deze bepaling gepleegd werd. (Grondwet, art. 97.)
12 Maart 1945.

121

17. - Strafzaken. - Betichting van
sluikslachting van meerde1·e die1·en. Bek/.aagde bewerende slechts een enkel
dieT geslacht te hebben. ·- An·est van verooTdeeling de betichting bewezen ve1'klarende. - Beslissing wettelijk gemotiveerd.
- De beslissing die bewezen verklaart de
betichting van « op onwettige wijze verschillende runderen, schapen, geiten of
varkens te hebben geslacht of doen slachten " verstrekt antwoord op de conclusie
van beklaagde die beweert slechts een enkel rund geslacht te hebben.
63
11 December 1944.
18. Stmfzaken.
Ondencheiden
wanbedrijven en ve1·schillende verdachten.
- Stuiting van de verjaring jegens een
van de ve1·dachten. - UitweTking jegens
de anderen. - Geen vaststelling van de
verknochtheid de1· misdrijven. ·- Beslissing niet gemotivee1·d. - Is niet wettelijk
gemotiveeord het arrest dat, zonder vast te
stellen dat de beide misdrijven verknocht
zijn, verklaart dat de verjaring jegens een
van de verdachten is gestuit door een daad
van onderzoek bf van vervolging jegens
een anderen verdachte vervolgd wegens
een ander wanbedrijf. (Grondwet, art. 97.)
29 October 1945.
238

Tegenstrijdige redenen. - Beslissing niet gemotiveerd. - Is niet wettelijk
gemotiveerd de beslissing die gesteund is
op tegenstrijdige redenen: (Grondwet, artikel 97.)
15 November 1945.
243
Ull. -

20. - Stmfzalien. - Bu1·gerlijke vordering. - Vonnis waartegen hooger bemep
dat beslist dat de vemntwoo.rdelijkheid
van een ongeval te wijten is voo1· de helft
aan ieder van de· pm·tijen. - An·est dat
vMklaart dit vonnis te bevestigen. - Ar1'est dat een van de partijen ve1'001'deelt
tot heTStelling van de twee derden van de
schade. - .Tegenstrijdigheid. - Bevat een
tegenstrijdigheid en is derhalve niet met
redenen omkleed het arrest dat. na te hebben verklaard het vonnis waartegen hooger
beroep te bevestigen wat betreft de verdeeling van de verantwoordelijkheid van
een ·verkeersongeval, een van de partijen
veroordeelt tot het herstellen van de twee
derden van de schade, dan wanneer de
eerste rechter had beslist dat de verantwoordelijkheid van het ongeval te wijten
is voor de helft aan ieder van de partijen.
23 April 1945.
135

§ 2. -

Conclusie. -'Beantwoording.

21. - Btt-rge1·lijke zaken. - Beslissing
die de genomen conclttsies niet op gepaste
<vijze beantwooTdt. - Geb1·ek aan 1'edenen. - Is niet wettelijk gemotiveerd de
beslissing die de dbor partijen genomen
conclusies . niet op gepaste wijze beantwoordt. (Grondwet, art. 97.)
23 November 1944.
43
22. - BuTgeTlijke zaken. - Conclusie
v661· het H of van beToep waaTbij een nieuw
middel woTdt aangevoe1'd. - Rechte1· in
hooger bemep die er zich bij bepaalt naar
de 1·edenen van den eenten rechte1· te Ve1'wijzen. - Gebrek aan 1·edenen.- Wanneer
in hooger beroep een middel wordt aangevoerd dat noch uitdrukkelijk, noch implic.iet door den eersten rechter werd beaut-.
woord, is de beslissing van den rechter in
hooger beroep niet wettelijk gemotiveerd
indien zij zich zonder meer bij de redenen
van het vonnis a quo aansluit. (Grandwet, art. 97.)
7 December 1944.
55
23. - BnTge'l'lijke zaken. - Beslissing
welke den eisch inwilligt zonde1· de conclusies van den verweeTdeT te beantwo01·c
den. - Beslissing niet met 1·edenen omkleed. - Is niet met redenen omkleed de
·beslissing welke een eisch inwilligt zonder
de conclusies van den verweerder te beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
21 December 1944.
67

24. - BuTge·rlijke zaken. - Besluiten
bewMende dat een pacht verlengd werd.
- Vonnis dat gevolg toekent aan een door
den veTpachteT gegeven opzeg zonder de
besluiten te beantwooTden. - Vonnis niet
met redenen omkleed. - Is niet wettelijl<; met redenen omkleed het vonnis dat
gevolg toekent aan den door den verpachter van een landeigendom gegeven opzeg,
zonder de besluiten te beantwoorden, waarbij de pachter de pacht verlengd verklaarde en beweerde dat de verpachter
zich niet in de noodige voorwaarden bevond om zich tegen de verlenging te verzetten.
18 Januari 1945.
77

25. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Toekenning
zondeT ve·rgoeding van een Techt van oveT.gang ove1· het eTf palende aan een ingesloten grand. - V eTgoeding gevmagd door
den eigenam· van het nabuTig eTf. ·- ATTest niet gemotiveeTd omtrent de weigering van de veTgoeding. - Onwettelijkheid. - De rechter, die een recht van
overgang toeken_t op het erf van een nabuur in het voordeel van den eigenaar van
een ingesloten grond, mag niet, zonder
zijn beslissing I op dit punt te motiveeren,
een vergoeding: weigeren aan den eigenaar
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van het naburig erf wanneer deze dergeiijke vergoeding heeft gevorderd. (Burg.
Wetb., art. 682.)
29 November 1945.
252
26. - Burger!ijke zaken. - Rechter
niet gehouden a~ de voorgebmchte bewijsg1·onden te beantwo01"den. - De verplichting de vonnissen met redenen, te omkleeden brengt niet met zich dat al de door
de partijen aangevoerde bewijsgronden
moeten worden beantwoord.
31 Mei 1945.
164

27.- Burger~ijke zaken. - Middel aangevoe1·d in de conclusies met het oog op
een eventualiteit welke zich niet heeft
voo1·gedaan. - Middel dat niet moet wor-den beantwoord .. - De rechter is er niet
tqe gehouden een middel te beantwoorden dat in de conclnsies wordt voorgesteld
met l1et oog op een eventnaliteit welke
zich niet heeft voorgedaan.
31 Mei 1945.
164
28. - Burger!ijke zaken. - Conclusiifn
houdende ·opmerki1igen zonder juTidische
gevolgen emit af te leiden. - Geen verplichting deze te beantwoo1·den.- De rechter is er niet toe gehonden conclnsien te be_antwoorden waarbij slechts opmerkingen
worden gemaakt nopens een desknndigenbericht, zonder er van de verwerping te
vorderen en zonder er tegen een werkelijke betwisting op te werpen.
. 21 Juni 1945.
175
29. - Bu1·gerlijke zaken. - Geen ve1·plichting een in conclusien geuite beo01"deeling te beantwoo1·den. - De verplichting de vcinnissen en arresten te motiveeren strekt zich niet nit tot het beantwoorden van een in conclnsien geuite. beoordeeling waarvan de draagwijdte niet
wordt bepaald en waarnit niet uitdrnkkelijk een rechtelijk gevolg wordt afgeleid.
22 November 1945.
245
30. - Burgerlijke zaken. - Conclusien. - Bewering. waa1·van de partij geen
eisch noch verweer of exceptie heeft afgeleid. - Geen verplichting voor den rechter die bewering te beantwoorden. - De
rechter is er niet toe gehouden een in conclnsien uitgedrukte bewering te beantwoorden waarvan de partij geen eisch noch
verweer of exceptie afleidt.
29 November 1945.
252

Stmfzaken. - VMhoor van gedoor beklaagde aangeduid. - Stilzwijgende verwerping. - Beslissing wette~ijk met 1·edenen omkleed. Wanneer,
ingevolge het vo6r het Hof gedane onderzoek, de bestanddeelen worden opgegeven
die de misdrijven nitmaken waarvoor de
beklaagde wordt veroordeeld, verwerpt het
31. -

t~tigen
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arrest impliciet de aanvraag tot verhoor
van getnigen door den beklaagde ingediend en welke hij aileen op beschouwingen van feitelijken aard stennde.
13 November 1944.
36
32. - Stmfzaken. - An·est van ven:io1·deeling _op een deel van de verklaringen
van den beklaagde gesteund. -- Conclusies
van be klaagde bet·wistende dat zijne bekentenis mag gesplitst worden. - Geen
antwoord hierop in het anest. - Niet gemotiveerd anest. - Wanneer een arrest
van veroordeeling op een dee! van de verklaringen van den verdachte stennt en
deze laatste in regelmatig genomen conclusies betwist dat zijn bekentenis mag
gesplitst worden, dan moet deze bewering
door het arrest beantwoord worden op
straffe van gebrek aan motiveering overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet.
5 Februari 1945.
96
33. - Strajzaken. -. Conclusies staande
houdende dat een bekentenis niet mag
gesplitst worden. - A Hest niet op deze
bekentenis gesteund. - Geen aanleiding
tot beantwoording van de conclusies. Een arrest van veroordeeling dat niet op
de bekentenis van den betichte stennt,
moet de conclnsies niet beantwoorden, die
staande houden- dat de bekentenis niet
mag gesplitst worden.
5 Februari 1945.
97
34. - An·est dat het vonnis bevestigt
ten aanzien van de vastgestelde feiten
maar de qualificatie er van wijzigt. - ConCl~tsien strekkende tot de niet-toepasselijk7teid van de nieuwe qualificatie. - Stilzwijgende ve1·werping. -'-- Het arrest dat
het vonnis beyestigt ten- aanzien van de
vastgestelde feiten en aan deze een nienwe
qnalificatie geeft, beantwoordt stilzwijgend
de conclnsien die aanvoeren dat de fejten
niet vallen onder de toepassing van deze
nienwe qualificatie.
17 September 1945.
204

35. - Nlisdaad tegen de uitwendige
-veiligheid van den Staat.- Burgerlijke partij. - Bewering van den verdachte waarbij het zedelijk nadeel geleden do01" den
Staat zich vennengt met het maatschappeltjk belang, voorwe1·p van de publieke vo1·dering. - Stilzwijgende ve1·werping. Met te beslissen dat de door den verdachte
bedreven misdaad tegen de nitwendige veiligheid van den Staat een zedelijk nadeel
heeft berokkend aan den Staat, hetwelk
voortvloeit nit de krenking van de goede
faam van de nationale gemeenschap, verwerpt de rechter over den grand de bewering van den verdachte dat het zedelijk
nadeel, waarvan de herstelling wordt gevorderd, zich vermengt met bet maat-
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schap.pelijk belang, voorwerp van de publi·eke vordering.
17 September 1945.
204

dachte het door de wet vereischt bepaald
en beleedigend karakter van de aantijgingen ontkent.
17 September 1945.
202

36. - Stmfzaken. - Conclusien van
den veTdachte die een Techtsmiddel in1'0epen. - ArTest dat dit middel niet beantwooTdt.- Ve1'0oTdeeling niet wettelijk gemotiveeTd. ~ Is niet wettelijk gemotiveerd
het arrest dat den verdacbte veroordeelt
zonder bet rechtsmiddel te beantwoorden
dat bij in zijn conclusien beeft doen gelden.
17 September 1945.
206
37. - BuTgeTlijke vo1·dering. - VeTom·deeling van den ve1·dachte. - Hoofdzakelijk -ueTweenniddel niet beantwooTd. Dubbelzinnigheid van de eenige. Teden vergeleken met het beschikkend gedeelte. ,GebTek aan Tedenen. - Is niet wettelijk
met redenen omkleed bet op de burgerlijke vordering gewezen arrest dat, zonder
het bijzonderste verweermiddel van _den.
verdacbte te beantwoorden, tegen deze een
veroordeeling uitspreekt en waarvan de
eenige reden, vergeleken met het bescbikkend gedeelte, dubbelzinnig is.
25 Juni 1945.
176
38. - Stmfzaken. - Laste1· en eenoof.
- Conclusien van den ve1·dachte waa1·dooT
het dom· de wet veTeischt bepaald en beleedigend kamkte1· van de aantijgingen
woTdt ontkend. - Arrest van ve1·ooTdeeling dat die concl~tsien n·iet beantwooTdt.
- Anest niet wettelijk gemotivee1·d. Is niet wettelijk met redenen omkleed
bet arrest dat een veroordeeling wegens
laster of eerroof uitspreekt zonder de conclusien te · beantwoorden waardoor de ver-

39.- Stmfzaken.- Oplichting.- VeJ'dachte welke tot zijn veTweer venchillende feiten inToept die, volgens hem, het
bestaan van bed1·ieglijke handelingen uitsluiten. - An·est van verooTdeeling dat
dit veTwee.r-middel niet beantwooTdt. GebTek aan motiveeTing. - Is niet wettelijk gemotiveerd bet arrest dat den verdachte schuldig verklaart aan oplicbting
zonder de conclusien te beantwoorden
waarbij wordt staande gehouden dat geen
bedrieglijke bandelingen werden gepleegd
en dienaangaande verscbillende feiten der
zaak worden ingeroepen waarvan wordt
beweerd dat zij bet bestaan van dergelijke
bandelingen uitsluiten. (Grondwet, art. 97;
Strafwetb., art. 496.)
15 October 1945.
219

VOOR.LOOPIGE HECHTENIS.
OnTegelmatigheden in de Techtspleging.
- ZondeT invlaed op de geldigheid van de
beslissing van veTooTdeeling. - De onregelmatigheden van de recbtspleging betreffende de voorloopige hechtenis hebben
geen uitwerksel op de geldigheid van het
arrest van veroordeeling.
23 :Mei i945.
158
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KOOPHANDEL-KOOPMAN, lYIISDADEN EN
WANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT, 00RLOG, RECHTERLIJKE MACHT.
-

1. - DoOJ' den Koning benoernde ministers die sa men de wet gevende rnacht
~titoefenen. ATtikelen 79 en 82 van de
GTondwet. - V e1'hinde1·ing van zekeTe ministers. - JYioet blijken uit de venneldingen van de wetgevende akte. - De 1·eden
va.n de veThindeTing dient niet aangegeven. - De bij artikelen 79 en 82 van de
Grondwet aan de ministers toegekende
machten kunnen in beginsel slecbts uitge.oefend worden door al de in raad vergaderde ministers. Nochtans kan bet -belet
van wege zekere ministers deel te nemen
aan de beraadslagingen en de beslissingen

van hun in raad vergaderde collega's de
uitoefening van de nationale souvereiniteit niet belemmeren. Het belet van wege
een of meer ministers de vergadering bij
te wonen moet blijken uit de vermeldingen van de wetgevende akte door de aanwezige ministers genomen, doch de reden
vafi de verhindering moet niet worden aangeduid.
6 November 1944.
26
2. - Door den Koning benoemde ministeTs die samen de wetgevende rnacht
uitoefenen. - ATtikelen 79 en 82 van de
GTondwet. - VeThinde1·ing van zekeTe ministen: - JYI oet blijken uit de veTmeldingen van de wetgevende akte. - De 1·eden
van de veThindeTing dient niet aangegeven. - De bij artikelen 79 en 82 van de
Grondwet aan de ministers toegekende
machten kunnen in beginsel slechts uitge-
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oefend worden door a! de in raad vergaderde ministers. Nochtans kan het belet
vanwege zekere ministers met hun collega's te vergaderen de uitoefening van de
nationale souvereiniteit niet belemmeren;
dit belet moet blijken nit de vermeldingen
van de akte door de. aanwezige ministers
genomen, doch de reden van de verhindering !weft niet aangeduid.
13 November 1944.
37
3. -

Door den Koning benoemde ministers die samen de w~tgevende macht
uitoefenen. - A1·tikelen 79 en 82 van de
Gmndwet. --c- V erhindering van zekere minis ten. - Mdet blijken uit de venneldingen van de wetgevende akte. -,-- De- reden
van de ve1·hindeTing dient niet aangegeven. - De bij artikelen 79 en 82 van de

Grondwet aan de ministers toegekende
mach ten· kunnen in beginsel slechts uitgeoefend worden door a! de in raad vergaderde ministers. Nochtans kan het belet
van wege zekere ministers met hun col:
!ega's te vergaderen de uitoeferiing van de
nationale souvereiniteit· niet belemmeren;
die verhindering moet blijken uit de vermeldingen van de akte door de aanwezige
ministers genomen doch de reden van het
belet moet niet aangeduid worden.
27 November ·1944.
·16

4.- Bekendmaking. -

TVettelijke voo,·waaTden. - Bindend kamkteT voor geheel
het konink?'ijk. - De regelmatige bekend-

making van een wet of van een _besluitwet in het Staatsblad en het verstrijken
van den bepaalden termijn waarna de wetten en beslnitwetten worden geacht door
eenieder te zijn gekend, vormen op zich-·
zelf de wijze van wettelijke bekendmaking
die de wet in geheel het land bindend
maakt.
6 November 19~4.
26

5. - Bekendmaking. - W ettelijke voinwam·den. - Bindend ka-rakter voor geheel
het konink1·ijk. - De regelmatige bekendmaking van een wet of van een beslnitwet ih het Staatsblad en het verstrijken
van den bepaalden termijn waarna de wettelijke beschikkingen worden geacht door
eenieder te zijn gekend, vormen op zichzelf de wijze van wettelijke bekendmaking
die de wet in geheel het koninkrijk bindend maakt. (Wet v. 18 April 1898, art. 4.)
13 November 1944:
37
6 . - Bekendmaking.- Wettelijke vom·<r,aaTden. - Bindend ka.·rakteT vooT geheel
het koninkrijk. - De regelmatige bekend-

making van een wet. of van een besluitwet in het Staatsblad en het verstrijken
van den bepaalden termijn waarna de wetten en beslnitwetten geacht worden te
zijn gekend door de burgers, make'n op
zichzelf de wijze van wettelijke bekend-

I
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making uit die de wet in geheel het koninkrijk bindend maakt.
11 December 1944.
60
7. - ·Bekendmaking in het Staatsblad.
- VeTStTijken van den gestelden termijn~
- Bindend karakter vooT geheel 'het koninkTijk. De regelma,tige. bekendmaking van een wet of een besluitwet in het
Staatsblad en het verstrijken van den ge-

stelden termijn waarna de wettelijke beschikkingen worden geacht door eenieder
te zijn gekend, maken op zichzelf de wijze
van wettelijke bekendmaking nit die de
wet in geheel bet koninkrijk bindend
maakt.
27 November 1944.
46

8. - Wet en koninklijk besluit. - Bekendmaking in het Staatsblad. Ve-rstTijken van den vastgestelden tennijn. Wettelijke bekendmaking. - De regelmatige bekendmaking in het Staatsblad van
een wet of van een koninklijk besluit en
het verstrijken van den termijn .waarna
zij als door de burgers bekend- beschDuwd
zijn, zijn de wijze van wettelijke bekendmaking, die de wet of het besluit in heel
het koninkrijk verplichtend maakt.
5 Februari 1945.
gg
9. - Tenjgwerkende kracht.
Aanleg
in verbreking. - Nieuwe wet tijdens den
aanleg in verbTeking. Kan niet geschonden zijn geweest door den ten gTonde
beslissenden Techter. - UitzondeTing wat
betTeft de ve-rklaTende wetten. - De ten
grande beslissende rechter heeft 'geen wet
kunnen schenden die niet van kracht was
op het oogenblik dat hij zijn beslissi]Jg
heeft geveld, Bij de controle over de wettelijkheid van de bestreden beslissing
houdt het Hof van verbreking geen rekening met een wet die slechts na de beslissing van kracht is geworden.
Uitzondering wol'dt gemaakt op dien regel indien het gaat om een verklarende
wet die met de ge1nterpreteerde wet een
geheel uitmaakt.
13 Nove'mber .1914.
28
10. - Tentgwerking. - Inte1}retatievc
wet. In werking getreden gedu1·ende
den aanleg in verbreking. - Toepassing
er van door het Hof verplichtend. - Daar
de bepalingen van de besluitwet van 1 Mei
1944, alsmede van artikel 1 van de beslnit·
wet van 5 Mei 1944, de wet van 10 Mei 1940
interpreteeren, moet het Hof ze toepassen
ook dan wanneer het bestreden arrest
werd gewezen v66r hun inwerkingtreding.
18 Juni 1945.
174
11. - Terugwerking. - Besluitwet van
25 Mei ~945 <vaarbij de toepassing van artikel I 15 van het Stmfwetboek nade1· WOTdt
bepaald. Inwerkingt1·eding gedurende
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den aanleg in ve·rb1·eking. - Toepa.ssing
eT van do01' het Hof veTPlichtend. - In
zoover zij de toepassing van alinea 4 van
artikel 115 van het Strafwetboek nader bepaalt,. moet de besluitwet van 25 Mei 1945
worden toegepast door het Hof van verbreking' ook dan wanneer het bestreden
arrest werd gewezen v66r haar inwerkingtreding.
18 Juni 1945.
175
12. - Ten;gwe-rking van de meest voordeelige bepaling. - Toepassing van de
besluitwet van 25 Mei 1945. - De bepalingen van de besluitwet van 25 Mei 1945,
welke de toepassing beperken van de
vier de alinea van. artikel 115 van het Strafwetboek, moeten door den rechter over
den grond worden toegepast zelfs op feiten
die werden gepleegd v66r de inwerkingtreding van die nieuwe bepalingen. (Strafwetboek, art. 2.)
26 Juli 1945.
190
13. - TentgweTkende kmcht van de
meest gunsUge stmfwet. -'-- Regel niet van
toepassing op 1·eglementa·i-re maat1·ege!en
van vemnde1'lijken en tijdelijken aaTd. De regel gesteld in artikel 2, alinea 2, van
het Strafwetboek is niet van toepassing op
bepalingen die een reglementeering van
verandedijken en tijdelijken aard vestigen, zooals de reglementeering op het vervaardigen van het brood met het oog op
den verkoop.
13 November 1944.
30

14. - Ten;gwe-rking -van de meest vooTdeelige bepaling. - Regel niet van toepassing op een 1·eglementee1'ing die verandeTlijk en uiteraa1·d tijdelijk is. - Artikel 2,
alinea 2, van het Strafwetboek is niet van
toepassing op bepalingen van een reglementeering die veranderlijk en uiteraard

tijdelijk is, zooals de reglementeering ingesteld door de besluiten van 17 Augustus 1940 en 5 Februari 1945 betreffende de
levering van melk en van zuivelproduct~n.
2 Juli 1945.
184

15. - Te-rugweTkende kra.cht. - Ve-rklannde wet. - Toepasselijk op feiten gepleegd na het van kracht woTden van de
ge!nteTp1·eteeTde wet zelfs. indien zij gep!eegd <VeTden v66-r de verklaTende wet. De bepalingen van de besluitwet van 1 Mei
1944 en van artikel 1 van de besluitwet
van 5 Mei 1944 zijn toepasselijk zelfs op
feiten die gepleegd werden v66r het afkondigen van die besluiten, daar ze beschikkingen zijn die de wet van 10 Mei
1940 interpreteeren.
18 December 1944.
65
16. - Ten~gwe-rkende kracht. - InterPTetee-rende wet. - ToepasseUjk op de feiten na het in weTking t-reden van de gefnterpreteCTde wet gep!eegd, ze!fs indien zij
van v66r de interPTetee1·ende wet dagteekenen. - De bepalingen van de besluitwet
van I Mei 1944 en van artikel 1 van de
besluitwet van 5 Mei 1944, verklarende bepalingen zijnde van de wet van 10 Mei
1940, zijn toepasselijk zelfs op feiten v66r
hun afkondiging gepleegd.
12 I:<'ebruari 1945.
106

17. - Te·mgwerkende kYacht. - InteTpreteeTende wet. - Maakt een uit milt de
gelnterpreteerde wet. - Gei'nterpretee1·de
wet geacht oo-rsPTonkelijk den zin door de
intcrp-reteeTende wet bepaald gehad te hebben. - Gezien de interpreteerende wet
een uitmaakt met de ge!nterpreteerde wet,
wordt deze laatste aangezien als hebbende
oorspronkelijk den zin gehad door de interpreteerende wet bepaald.
5 Februari 1945.
'
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