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RIJKSWET van 17 december 1987 (Stb. 599) houdende h-nxltngen inzake
de behandel|g van en de besch|ing op verzoaks|rift| om gratfe
van straffen of maatregel| opgalegd door lnatanties belast met de
mïlïtaïre rechtspra|.
Ultgegev|, 10 foh|ln |1 1988
De mïnïster van Justitie en
Vœlksgezon|e|
E.J. Vos
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BESLUIT van 25 januari 1988 tot afkondig|g in het Afkondig|gsbl|
van de Rijkswet van 17 decepber 1987 (Stb. 599), houdende bepallngen
inzake de behandel|g van en de beschikk|g op verzoeks|rift| om
gratle van straffen of maatregel|, opgelegd door instanties belast
met de mllitalre strafrecht|ra|. '
IN ïkàH DER KO|INGINI
DE œtNFâo:tm v| Aruba,
Vanwege de Koningin de last ontvangen hohhonde tot afkondig|g van
ondersta|de rilkswet.
Rijkswet van 17 december 1987 (Stb. 599): hou|ende bepaltngen inzake
de beh|delïng van en de beschikk|g op verzoeks|rift| om gratïe
van straffen of maatregel|, opgelegd door inatanties belast mat de
màlitaire strafrecht|r|.
Heeft de opneming daarvan in het Afkon|glngsbl| bevolen.
Gedaan te Or|jestade 25 januart 1988
F.3. Tromp
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WiJ Beatrix: bil de gratâe Godse Konlngïn der sederl|dene
Prlnses van Oranle-N|aaue enz. enz. enz.
Allen' die deze zullen zien of horen leze'ne saluutl doen te weten:
Alzo Wij in overwegtne genomen hebben: dat in verband met de
vaststell|g van een Gratiewet het noodz|elijk is tevens voorzienïngen te treffen met het oog op de behandel|g van en de beschikking op verzoeksc|lft| om gratfe van straffen of naatregeln, opgnlegd door lnstanties belast met de mllitaire strafrechtsprmnk;
|o is het, dat W1Je de Raad van State van het Koninkrllk gehootd en met geceen overleg der Staten-|er|l, de bepallngen van
het Statuut voor het Koninkrïjk ln acàt genomen zijnde Nohhnn goedgevonden en verstaan, gelijk KJJ goedvindeh en Vergtaan bij deze:
Artikel l
Op de bahmnaol|g van en de beschikk|g op verzoeks|rift| om
vermlnder|ge vermmao-|g of kwilts|el||g van Ktraffen' of maatregelvn, bï! beslissipg van een lngevolge de Wet militaire strafre|tspraak bevoegde rechter opgelegd, zijn de bepaltngen van de Grattewet van overxnv--=tàge toepas||ge met dien verstmnae dat daarbll
wordt verstaan onder Onze Minàster: de |inlster van Justitie van
Hederland en onder |ederlan|e strafrecàt|: eàke lngevolge eerstgenoelde wet met de màlitatre skrafrecht|ra| belaste rechter.
Artlkel 2
zolang de Wet milita:re strafre|tspr| nlet in werklng in
getreden ziln de bepalàngen van de Gratlewet van overeepk|t|e
toepassing op de hohmndel|g van en de beschïkk|g op verzoeks|riften om vermin|er|g, ver|derïnp of kwï|ts|eld|g van straffen of
maatregel| bll beslissing van de milïtaïre rechter opgalegd, met
dien verstande, dak onder openbaar mlnàsterie worden begrepen de
apbtenaren belast met de vervolging van strn De feiten begaan oor
àan de rechtsma|t van de militaire reçhter onderworp| personen.
Artikel 3
Deze Rijkswet treedt in werking op l januarâ 1988 of op een

0

0

Pagina 4 Afkondigingsblad van Aruba 1988, no.ll
eerder bij koninklijk beslutt te bepalen tijdstlp.
Lasten en bevelen dat deze In het Staatsblad ln het Publicatieblad van de Nederlan|e àntillen en in het Afkpndïg|gsblad van
Aruba aal worden geplaatst en dat alle mâ'nïstertese autoriteit|, '
colleges en ambtenar|, wte zulkl nmngaat aan de nauwke|ige uitvoerlng de hand zullen houden.
œegeven te ls-Grave|agee 17 december 1987
Beatrix
De Mlnlster van Justitiee
F. Korthals Altes
De St|tssecret|âs van Justitie,
Y.N.S. Korte-van Hemel
Citgegeven de negenentw|tlgste december 1987
De dinister van Justltle,
t. Korthals Altes
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