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Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 674bis
van het Gerechtelijk Wetboek, om met
het oog op rechtsbijstand het recht toe te
kennen om in hoger beroep afschriften
te verkrijgen van stukken uit het strafrechtelijk dossier

Proposition de loi modifiant l’article 674bis
du Code judiciaire en vue de garantir le
droit à l’assistance judiciaire pour obtenir copie de pièces du dossier répressif
en degré d’appel
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———

———

Artikel 674bis, eerste paragraaf, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in strafzaken de verdachte,
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, de burgerlijke partij en ieder die zich op grond van het dossier
zou kunnen beroepen op een nadeel, om rechtsbijstand kunnen verzoeken met het oog op het verkrijgen van afschriften van stukken uit het dossier.

L’article 674bis, § 1er, du Code judiciaire dispose
qu’en matière pénale, l’inculpé, la partie civilement
responsable, la partie civile et toute personne qui, sur
la base du dossier, pourrait faire état d’un préjudice,
peuvent demander l’assistance judiciaire en vue
d’obtenir copie de pièces du dossier.

Het tweede lid van paragraaf 2 van hetzelfde artikel
verduidelijkt dat het verzoekschrift niet kan worden
ingediend voor de correctionele rechtbank, noch voor
het hof van beroep dat in hoger beroep kennis neemt
van de strafvordering, behoudens door degene die
reeds in eerste aanleg de rechtsbijstand voor de afgifte
van afschriften heeft verkregen en een verzoek wenst
in te dienen om een afschrift te verkrijgen van de stukken die later, na het eerste verzoek, bij het dossier zijn
gevoegd.

L’alinéa 2 du § 2 du même article précise que la
requête ne peut pas être adressée au tribunal correctionnel ni à la cour d’appel qui connaissent de l’appel
de l’action publique, sauf par celui à qui le bénéfice de
l’assistance judiciaire a déjà été octroyé en première
instance pour la délivrance de copies et qui souhaite
obtenir copies des pièces versées au dossier après la
première requête.

Als antwoord op een prejudiciële vraag heeft het
Arbitragehof op 6 februari 2002 een arrest gewezen
volgens hetwelk artikel 674bis, tweede paragraaf,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek in strijd is
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien
het op geen enkele manier een verdachte de kans biedt

Saisie sur question préjudicielle, la Cour
d’arbitrage a conclu, dans son arrêt du 6 février 2002,
que l’article 674bis, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire
viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il
ne permet en aucune manière à un prévenu d’introduire pour la première fois en degré d’appel, une
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om in hoger beroep voor de eerste keer een verzoekschrift in te dienen teneinde rechtsbijstand te bekomen, met het oog op het verkrijgen van afschriften
van stukken uit het strafrechtelijk dossier.

requête en vue de bénéficier de l’assistance judiciaire
aux fins d’obtenir copie de pièces du dossier répressif.

Door ieder verzoek om rechtsbijstand in hoger
beroep uit te sluiten, schaadt deze bepaling op buitensporige wijze de rechten van de verdediging en de
gelijkwaardige behandeling van de zaak, waarmee
ook impliciet bedoeld wordt dat de rechtzoekende het
recht heeft over de nodige tijd en faciliteiten te
beschikken om zijn verdediging en argumentatie voor
te bereiden. Laatstgenoemd recht valt onder het
grondwettelijk beginsel van gelijkheid en nondiscriminatie (Arbitragehof, 6 februari 2002, Journal
des Tribunaux, 2002, blz. 213-214).

En interdisant toute demande d’assistance judiciaire en degré d’appel, la disposition en cause porte
atteinte de manière disproportionnée aux droits de la
défense et au traitement équitable de la cause, lesquels
impliquent le droit pour le justiciable de disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et de son argumentation, droit auquel le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination est applicable (Cour d’arbitrage, 6 février
2002, Journal des Tribunaux, 2002, pp. 213-214).

Onderhavig wetsvoorstel strekt er bijgevolg toe het
tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 674bis
van het Gerechtelijk Wetboek op te heffen.

La présente proposition vise donc à supprimer l’alinéa 2 du § 2 de l’article 674bis du Code judiciaire.

Clotilde NYSSENS.
*
* *

*
* *

WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

———

———

Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l’article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

Artikel 674bis, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 januari 1998,
wordt opgeheven.

L’article 674bis, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire,
inséré par la loi du 7 janvier 1998, est abrogé.

15 april 2002.

15 avril 2002.

Clotilde NYSSENS.

60.735 — E. Guyot, n. v., Brussel

