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  Hof van Cassatie van België
Vonnis/arrest van 08 december 1997

ECLI nr: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971208.2
Rolnummer: C970180N
Rechtszitting: Kamer 1N - eerste kamer
Rechtsgebied: Overige - Burgerlijk recht
Invoerdatum: 1999-03-10
Raadplegingen: 18 - laatst gezien 2021-12-19 04:40
Versie(s): Vertaling FR

Fiches 1 - 2

De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke houdt geen afwijkende bepaling van art. 1080 GerW. in, zodat het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie wordt ingesteld met
toepassing van artikel 31 van de voormelde wet van 26 juni 1990, moet ondertekend zijn door een advocaat bij het Hof van cassatie.
Thesaurus CAS: CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
Vrije woorden: CASSATIEBEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN. - Vormen. - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen. - Beslissing gewezen in het kader van de wet van 26 juni 1990. -

Bescherming van de persoon van de geesteszieke. - Cassatieberoep. - Verzoekschrift. - Artikel 1080 GerW. - Toepasselijkheid. - Art. 1080, GerW. - Art. 31, Wet 26 juni 1990
betreffende de persoon van de geesteszieke.

Wettelijke bepalingen: Gerechtelijk Wetboek - 30-11--0001 - 1080
Wet - 26-06-1990 - 31

Thesaurus CAS: GEESTESZIEKE
Vrije woorden: KRANKZINNIGE. - Cassatieberoep. - Beslissing gewezen in het kader van de wet van 26 juni 1990. - Bescherming van de persoon van de geesteszieke. - Vormen. - Verzoekschrift.

- Artikel 1080 GerW. - Toepasselijkheid. - Art. 1080, GerW. - Art. 31, Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke.

Annotaties

Publicaties: ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE - - 1997(536) 
PASICRISIE BELGE - - 1997(I/536)

Tekst van de beslissing

HET HOF, 
Gelet op het bestreden vonnis, op 17 april 1997 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent;
Overwegende dat artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek vereist dat de voorziening in cassatie wordt ingesteld bij verzoekschrift dat zowel op het afschrift als op het origineel
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend;
Dat de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke geen daarvan afwijkende bepaling inhoudt, zodat het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie wordt
ingesteld met toepassing van artikel 31 van de voormelde wet van 26 juni 1990, moet ondertekend zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie;
Overwegende dat het verzoekschrift van eiser waarbij de voorziening in cassatie wordt ingesteld, niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN, 
eenparig beslissend, 
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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