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PAR.KET

VAN DE PR.OCUREUR.GENERAAL BIJ

T-IET GERECHTSHOF TE'S-GRAVENHAGE

Dagvaarding van verdachte in hoger beroep
De procureur-generaal bij hei gerechtshof te 's-Gravenhage

L1)

dagvaardt

7?

Parketnummer

jilfred Bernardus Bï,Criítr{Uï;lj§,
glel"rorcn te ï,eiden op 1? saart 1959,
zonder,
wonenie te ïerneuroR, P. rf,&n Ànröoylnaa 2$4,

9B6/76a§,,

lï fi.:ï::I','ff'r;X

hct gerechrshof tc 's-Gi-avenhage. Juiia,ra ,un storÉ.,t! ,^u,nir.';".,rrJï
hoger beroep terecht te staan ter zake var het teïÍ/de feiten hem
in eerste aanleg telastegelegci bij de dagvaarding, vanv/ege de officier van justitie in het arrondissement
iiÍ-d,-e "1-Ï:urg
betekend onder parketnurnmer I 145/?6 V ,
,
deelt voorts rnede,
1e dat verdachten het recht hebben om zowel ter ierechtzitting in eerste aa.nleg gehoorde a1s ook nieuwe getuigen en
deskundigr;l ie .loen dagvaarden of op de terechtzitting mede te brengen; clat - inclien zij wensen deze te doen
dagvaaiden - zij deze daartoe, met inachtneming van de bepaiingen van art. 260, 2e iid Wetboek van Strafvordering, irtdien dagvaaiding door de post verlangci rvordt ten minste vier en ariders ten minste twee dagen
vóór de terechtzitting mo;:deling ten parkette var de prc--cureur-geneiaal of schriftelijk bij aangetekende aan de
procureur'generaal gerichie brief moeten opgeven. De hierboven bedoelde termijn van twee dagen wordt, zo
nodig, zcveel verlengri, dat daarin ten niinste één dag voorkomt, die niet een zaterdag, zondag of aigemeen
erkende feestdag is. Bij schriftelijke opgave geidt de dag van ontyangst van de brief a1s dag vàn opgàve. De
piocureur-generaal doea de aldus opgegerren getnigen en deskundigen onverwijid dagvaarderr;
2e dat op verzoek van verdachten de voorzilter va.n het gerechtshof de dagvaarding van bepaalde getuigen en deskundigen han gelasten; dat de piocureut-generaal en verdachten ook nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging kunnen overleggen;
3e dat verilachien, indien toevoeging van een raa<isuran log niet heeft plaats gehad, de bevoegdheid hebben zodanige
toevcegiíg te verzceken
a) aaln de voorzitter van het gerechtshof, indien verdachte - anders dan krachtens een bevel tot inverzekeringstelling - rechtens vao zijn vrijheid is beroofd;
à) in alle andere gevallen a,an de raad van rechtsbijstand te 's-Gravenhage;
'4e dat het gerech'lshof kan treve'len, dat verdachten, die niet op de terechtzitting tegenwoordig zijn, op een door
het gerechtshof te bepalen tijdstip ter terechtzitting aanlezig zullen zijn, en daarbij tevens de meciebrenging
van verdachien kan gelaslen;
5e dat vanwege hem, procureur-generaal, 6e ell
als getuige(n) zai (zulien) worden gedagvaard of opgeroepen

,S-GRAVENHAGE,

]

nove .bcr. 1?76.

De proatreur-generaal,

ffirr ii.J . is. ticire-i,nr"n, irosibus f'l , lerncu;en.
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