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REGLEMENT op de inrichting en samenstelling van de Surinaamse rechterlijke macht 
(G.B. 1935 no. 79), gelijk het luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1936 
no. 108, G.B. 1945 no. 134, G.B. 1948 no. 88, G.B. 1949 no. 3, G.B. 1951 no. 47, G.B. 1951 
no. 48, G.B. 1951 no. 49, G.B. 1954 no. 37, G.B. 1956 no. 10, G.B. 1960 no. 21, G.B. 1960 
no. 83, G.B. 1967 no. 100, G.B. 1971 no. 65, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1985 no. 2, S.B. 1990 
no. 10, S.B. 1994 no. 17. 
 
 EERSTE AFDELING 
 VAN DE RECHTERLIJKE MACHT IN HET ALGEMEEN 
 
 Artikel 1 
 
 De rechtsmacht in burgerlijke zaken omvat de kennisneming van alle twistgedingen 
over eigendom of daaruit voortspruitende rechten, over schuldvordering en andere burgerlijke 
rechten. 
 Die in strafzaken omvat de kennisneming van alle vervolging tot toepassing van straf. 
 
 Artikel 2 
 
 Rechtsmacht in burgerlijke en in strafzaken wordt uitgeoefend door kantonrechters en 
door het Hof van Justitie, behoudens in de gevallen, waarin rechtsmacht in strafzaken aan een 
andere rechter is opgedragen. 
 
 Artikel 31

 
 De procureur-generaal en de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de hoofd-
officieren, officieren en substituut-officieren van Justitie en de ambtenaren bedoeld in artikel 
134 lid 1 onder 2 en 3 van het Wetboek van Strafvordering zijn belast met de handhaving van 
de wetten, met de vervolging van alle strafbare feiten welke ter kennisneming staan van het 
Hof van Justitie en van de kantonrechters en met het doen uitvoeren van alle vonnissen van 
deze rechters. 
 
 Artikel 4 
 
 De procureur-generaal bij het Hof van Justitie is verplicht de bevelen na te komen, 
welke hem in zijn ambtsbetrekking door of vanwege de President worden gegeven. 
 
 Artikel 5 
 
 De procureur-generaal is verplicht om, indien het Hof van Justitie wenst te 
overwegen, of de vervolging van een strafbaar feit behoort ingesteld of voortgezet te worden, 
aan het bevel van dat college om verslag te geven te voldoen en de daartoe betrekkelijke 
stukken over te leggen. 
 Hij is, behoudens de bij het Wetboek van Strafvordering vastgestelde bepalingen, 
verplicht om, op bevel van dat college, te vervolgen of te doen vervolgen. 

 
     1 Gew. bij G.B. 1951 no. 47, S.B. 1990 no. 10. 
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 Artikel 62

 
 De advocaten-generaal, de hoofdofficieren, officieren en substituut-officieren van 
Justitie, de substituut-griffiers van het Hof van Justitie en de griffiers en substituut-griffiers 
bij de Kantongerechten moeten bij benoeming de volle ouderdom van vijf en twintig jaren 
hebben bereikt en aan de Universiteit van Suriname of aan een rijks- of daarmede gelijk-
gestelde Nederlandse universiteit of hogeschool hebben verkregen, hetzij de graad van doctor 
in de juridische wetenschappen of in de rechtsgeleerdheid of in de rechtswetenschap, hetzij de 
hoedanigheid van meester in de rechten, mits deze graad of deze hoedanigheid verkregen is 
op grond van het afleggen van een examen in het Surinaams of Nederlands burgerlijk en 
handelsrecht, staatsrecht en strafrecht, of met gunstig gevolg hebben afgelegd het examen 
vereist om als advocaat in Suriname te kunnen worden toegelaten. 
 Ten aanzien van de griffier van het Hof van Justitie gelden dezelfde vereisten, met 
dien verstande dat hij bij benoeming de volle ouderdom van dertig jaren heeft bereikt. 
 In zeer bijzondere gevallen mag van de in het eerste en tweede lid genoemde eisen van 
benoembaarheid ten aanzien van giffiers en substituut-griffiers worden afgeweken, nadat het 
Hof van Justitie is gehoord. 
 
 Artikel 73

 
 Onverenigbaar met het bezoldigd lidmaatschap van de rechterlijke macht is, 
behoudens het bepaalde in artikel 26, derde lid: 
 de betrekking van advocaat of notaris; 
 het drijven van handel, het doen van nering of het uitoefenen van enig beroep, zelfs al 
geschiedt dit op naam van de echtgenote of door een tussenpersoon. Van deze bepaling mag 
de President dispensatie verlenen aan hem die tijdelijk met de waarneming van een 
rechterlijke betrekking belast wordt;  
 elk openbaar bezoldigd ambt. De President beslist in geval van twijfel of enige 
openbare bediening is een bezoldigd ambt. 
 Rechterlijke ambtenaren, aan wie slechts een toelage is verleend, worden, met 
betrekking tot dit artikel, niet voor bezoldigd gehouden. 
 
 Artikel 8 
 
 Een lid van de rechterlijke macht, een met zijn rechterlijk ambt onverenigbare 
betrekking of bediening aanvaardende, houdt van rechtswege op lid van de rechterlijke macht 
te zijn. 
 Met de aanvaarding van het lidmaatschap van de rechterlijke macht wordt de 
benoemde geacht afstand gedaan te hebben van elke daarmede onverenigbare betrekking. 
 
 
 
 

 
     2 Gew. bij G.B. 1951 no. 47, G.B. 1954 no. 37, G.B. 1956 no. 10, G.B. 1971 no 65, S.B. 1990 no. 10.  

     3 Gew. bij G.B. 1948 no. 88, G.B. 1951 no. 49, G.B. 1956 no. 10. 
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 Artikel 94

 
 Bloedverwanten of aangehuwden, tot de derde graad ingesloten, mogen niet tegelijk 
een ambtsbetrekking in of bij het Hof van Justitie of bij hetzelfde kantongerecht bekleden. 
Ten aanzien van de betrekking van griffier van een kantongerecht mag hiervan worden 
afgeweken, ingeval haar waarneming is of wordt opgedragen aan iemand, die een andere 
betrekking bekleedt, welke hij te zamen met het griffiersambt heeft te vervullen. 
 Ingeval van opkomende zwagerschap na de benoeming, legt hij, door wiens huwelijk 
de zwagerschap ontstaat, zijn ambt neder. De President is echter bevoegd om in dat geval 
ontheffing te verlenen. 
 De zwagerschap houdt op door het overlijden van de vrouw, die haar veroorzaakte. 
 De president van het Hof van Justitie draagt zorg, dat aangehuwden, tengevolge van 
ontheffing tot het Hof van Justitie behorende, zo min mogelijk als rechters of ambtenaar van 
het openbaar ministerie te zamen zitting hebben bij de behandeling van dezelfde zaak. 
 
 Artikel 10 
 
 De leden van de rechterlijke macht leggen, elk naar de wijze van zijn godsdienstige 
gezindheid, voor het aanvaarden van hun ambt de navolgende eed (belofte) af: 
"Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname en gehoorzaamheid aan de wetten". 
"Zo waarlijk helpe mij God Almachtig" ("Dat beloof ik")". 
 Alvorens tot die eed of tot die belofte te worden toegelaten leggen zij de volgende eed 
(verklaring en belofte) van zuivering af: 
"Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk noch onmiddellijk onder welke naam of onder welk 
voorwendsel ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan iemand, wie hij ook zij, iets heb 
gegeven of beloofd, noch zal geven. 
Ik zweer (beloof), dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of 
ontvangen van enig persoon, van wie ik weet of vermoed, dat hij in een rechtszaak is of zal 
worden betrokken, in welke mijn ambtsverrichtingen zouden kunnen te pas komen". 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. ("Dat verklaar en beloof ik")". 
 Indien van twee rechterlijke bedieningen een als bijkomende bediening aan de andere 
verbonden is, wordt volstaan met de eed of de belofte bij de aanvaarding van de bediening, 
waaraan de uitoefening van de bijkomende bediening verknocht is. 
 
 Artikel 11 
 
 De eden of beloften en verklaring, in het vorig artikel vermeld, worden afgelegd in 
handen van de President of van een daartoe door hem aangewezen ambtenaar. 
 
 Artikel 125

 
 De president van het Hof van Justitie is bevoegd ambtshalve of op de vordering van de 
procureur-generaal aan de vice-president, de leden, de leden-plaatsvervangers en de griffier 

 
     4 Gew. bij 1951 no. 47. 

     5 Gew. bij G.B. 1951 no. 47, G.B. 1971 no. 65.  
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van het Hof, die de waardigheid van hun ambt of hun ambtsbezigheden verwaarlozen, na hem 
te hebben gehoord, een waarschuwing te doen. 
 
 Artikel 136

 
 De president, de vice-president, de leden, de griffier en de substituut-griffier van 
alsmede de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, alsmede de 
hoofdofficieren, de officieren en substituut-officieren van Justitie hebben hun woonplaats te 
Paramaribo. 
 De President kan, het Hof van Justitie gehoord, van het bepaalde in het eerste lid 
ontheffing verlenen. 
 
 Artikel 14 
 
 De onbezoldigde leden geven van hun afwezigheid kennis aan de President of aan een 
door hem daartoe aangewezen ambtenaar, opdat, zo nodig, in hun vervanging kan worden 
voorzien. 
 
 Artikel 14a7

 
 De pensioengerechtigde leeftijd van de President, de Vice-President en de leden van 
het Hof van Justitie wordt gesteld op zeventig jaar en die van de Procureur-Generaal bij het 
Hof van Justitie op vijfenzestig jaar. 
 
 Artikel 158

 
 In de vervanging van de president, van de vice-president of van de leden van het Hof 
van Justitie of in die van de procureur-generaal of van de advocaten-generaal bij dat Hof dan 
wel van de hoofdofficieren en officieren van Justitie, wordt voorzien: 
1. indien de verhindering of de ontstentenis naar het oordeel van de President er een is van 

langere duur, door een door deze aangewezen persoon, bij voorkeur gekozen uit hen, die 
voldoen aan de voor het te vervullen ambt gestelde eisen van benoembaarheid; 

2. in andere gevallen in de werkzaamheden van:  
a. de president door de vice-president, en van deze door het oudste lid naar rang van 

benoeming, tenzij de President daaromtrent anders heeft bepaald; 
b. de procureur-generaal door een advocaat-generaal in door de President van de 

Republiek te bepalen volgorde en anders naar rang van benoeming; 
c. de leden van het Hof van Justitie door leden-plaatsvervangers van het Hof van Justitie 

in door de president van het Hof van Justitie te bepalen volgorde en anders naar rang 
van benoeming; 

d. de advocaten-generaal door de hoofdofficieren van Justitie in door de procureur-
generaal te bepalen volgorde en anders naar rang van benoeming; 

 
     6 Gew. bij G.B. 1951 no. 47, G.B. 1954 no. 37, G.B. 1956 no. 10, G.B. 1971 no. 65, S.B. 1990 no. 10. 

     7 Ingev. bij S.B. 1990 no. 10; Gew. bij S.B. 1994 no. 17. 

     8 Gew. bij G.B. 1951 no. 47, G.B. 1954 no. 37, G.B. 1971 no. 65, S.B. 1990 no. 10. 
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e. een hoofdofficier van Justitie door een andere hoofdofficier of een officier van 
Justitie, in door de procureur-generaal te bepalen volgorde en anders naar rang van 
benoeming; 

f. een officier van Justitie door een ander officier van Justitie of een substituut-officier 
van Justitie, dan wel bij ontstentenis of verhindering van deze door een door de procu-
reur-generaal bij het Hof van Justitie aan te wijzen hulp-officier van Justitie. 

 
 Artikel 169

 
 Bij verhindering of ontstentenis van de griffier van het Hof van Justitie worden zijn 
ambtsverrichtingen waargenomen door de substituut-griffier van het Hof van Justitie en, bij 
diens verhindering of ontstentenis, door een ambtenaar ter griffie, ten minste een en twintig 
jaren oud door de president daartoe aangewezen en beëdigd. 
 Bij verhindering of ontstentenis van de griffier van een kantongerecht worden zijn 
ambtsverrichtingen waargenomen door een substituut-griffier bij een kantongerecht en, bij 
diens verhindering of ontstentenis, door een ingezetene, ten minste een en twintig jaren oud 
door de kantonrechter tot wederopzegging daartoe aangewezen en beëdigd. 
 
 Artikel 1710

 
 Vonnissen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden gewezen met een ander getal 
rechters, dan bij dit Reglement is bepaald. 
 De president van het Hof van Justitie is bevoegd om, indien hij het voor de 
behandeling van een zaak nodig acht, boven het bepaalde getal rechters een of meer 
bijzittende leden ook uit de leden-plaatsvervangers aan te wijzen. 
 Deze bijzittende leden zijn bij de behandeling van de zaak tegenwoordig, doch werken 
niet mede tot het wijzen van het vonnis, dan ter vervanging van de leden, het gewone uitma-
kende, die verhinderd zijn daaraan deel te nemen. 
 Van dit alles wordt in het audiëntieblad proces-verbaal van de terechtzitting melding 
gemaakt. 
 
 Artikel 18 
 
 Een rechterlijke ambtenaar mag zich niet rechtstreeks of zijdelings over een voor hem 
aanhangig geschil of over een geschil van hetwelk hij weet of vermoedt dat het voor hem 
aanhangig zal worden, in enig afzonderlijk onderhoud inlaten met partijen, haar gemachtigden 
of raadslieden, noch van hen afzonderlijke onderrichting of schrifturen aannemen. 
 
 Artikel 1911

 
 In alle zaken doet de president van het Hof van Justitie hoofdelijk omvraag. 

 
     9 Gew. bij G.B. 1936 no. 108, G.B. 1956 no. 10.  

     10 Gew. bij G.B. 1951 no. 47. 

     11  Gew. G.B. 1951 no. 47. 
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 Is er een commissaris of rapporteur, dan brengt deze en anders het jongstbenoemde lid 
het eerst zijn gevoelen uit, de president het laatst. 
 In diezelfde orde heeft de stemming plaats. 
 Een afwezend lid mag zijn gevoelen niet door een van zijn mede-leden doen 
voordragen, noch schriftelijk indienen. 
 
 Artikel 20 
 
 Wanneer meer dan twee verschillende gevoelens zijn uitgebracht, wordt het besluit 
opgemaakt op de wijze, welke het meest overeenkomt met het gevoelen van de meerderheid. 
 Een beslissing in strafzaken ten nadele van de beklaagde wordt niet genomen dan bij 
meerderheid van stemmen. 
 
 Artikel 21 
 
 De leden van de rechterlijke macht zijn verplicht het geheim te bewaren omtrent de 
gevoelens, welke in raadkamer over aldaar behandelde rechtszaken zijn geuit. 
 Zij zijn daartoe evenzeer verplicht omtrent alle zodanige onderwerpen, tot welker 
geheime behandeling in raadkamer besloten is of waarvan de geheimhouding bij wet is 
opgelegd. 
 
 Artikel 22 
 
 Het Hof van Justitie en de rechterlijke ambtenaren zijn verplicht bericht, consideratiën 
en advies te geven, wanneer de President daarom vraagt. 
 Indien echter de zaak, waaromtrent bericht, consideratiën en advies zijn gevraagd, aan 
de rechterlijke beslissing is onderworpen, of het te voorzien is, dat zulks zal geschieden, is het 
geven van eenvoudig bericht voldoende. 
 
 Artikel 23 
 
 Het Hof van Justitie en de rechterlijke ambtenaren zijn onderling verplicht gevolg te 
geven aan letteren-requisitoriaal ten dienste van de justitie, ook wanneer zij zijn uitgevaardigd 
door rechterlijke colleges of ambtenaren in Nederland, in Nederlands-Indië of in Curacao. 
 Zij voldoen aan soortgelijke verzoeken van vreemde colleges of ambtenaren, of 
richten die tot hen, volgens door de President vastgestelde voorschriften. 
 
 Artikel 24 
 
 De President stelt vast bepalingen omtrent: 

1. het costuum der rechterlijke ambtenaren; 
2. de orde van de inwendige dienst bij het Hof van Justitie en bij de kantongerechten; 
3. de aanstelling en de ambstkleding van deurwaarders; 
4. de tarieven regelende de justitiekosten zo in burgerlijke als in strafzaken, alsmede 

de beloningen, welke ter zake van rechtshandelingen worden toegelegd en de 
voorschotten, reis- en verblijfkosten, welke in rekening mogen worden geleden. 
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 TWEEDE AFDELING 
 VAN DE RECHTERLIJKE MACHT IN HET BIJZONDER  
 I  
 VAN DE KANTONRECHTERS  
  
 Artikel 25 
 
 Er zijn drie kantonrechters, allen standplaats hebbende te Paramaribo.  
 
 Artikel 2612

 
 De betrekking van Rechter in elk Kantongerecht wordt bij besluit van het Hof van 
Justitie in een algemene vergadering, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie gehoord, 
bij beurten voor een door het Hof van Justitie te bepalen tijd door de Leden van het Hof van 
Justitie waargenomen. 
 Het Hof van Justitie is bevoegd om meer dan een Lid voor de waarneming van de 
betrekking van Rechter in hetzelfde Kantongerecht aan te wijzen, in welk geval de President 
van het Hof van Justitie, de betrokken Leden gehoord, de werkzaamheden van ieder hunner 
bepaalt. 
 De overeenkomstig de vorige leden van dit artikel getroffen regelingen kunnen door 
de daartoe bevoegden te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, indien daartoe termen 
aanwezig geacht worden. 
 Bij belet of ontstentenis van een aangewezen Kantonrechter wordt zijn betrekking 
waargenomen door een ander Lid of door een Lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie, 
door de President daartoe aangewezen. 
 Een Kantonrechter of plaatsvervangend Kantonrechter is verplicht ook na afloop van 
zijn aanwijzing als zodanig te beslissen in zaken, welke bij het eindigen van zijn aanwijzing 
reeds in staat van wijzen verkeren. 
 In elk der districten Nickerie, Coronie en Marowijne zijn twee door de President te 
benoemen plaatsvervangers van de kantonrechter in het Derde Kanton. Zij zijn slechts 
bevoegd in het district, waar zij gevestigd zijn, als zodanig op te treden. 
 
 Artikel 26a13

 
 Het openbaar ministerie bij de Kantongerechten wordt in opdracht van de procureur-
generaal uitgeoefend door een advocaat-generaal, een hoofdofficier, een officier of een substi-
tuut-officier van Justitie, dan wel in geval van artikel 15 onder 2f door een hulpofficier van 
Justitie. 
 
 Artikel 27 
 
 De kantonrechters nemen in eerste aanleg kennis van alle burgerlijke zaken, waarvan 

 
 12 Gew. bij G.B. 1936 no. 108, G.B. 1945 no. 134, G.B. 1949 no. 3, G.B. 1951 no. 47, G.B. 1951 no. 48, G.B. 1954 no. 37  

 13 Ingev. bij G.B. 1951 no. 47; Gew. bij S.B. 1990 no. 10.  
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de berechting bij wet niet uitdrukkelijk aan het Hof van Justitie is opgedragen. 
 Van de daarvoor niet onvatbaar verklaarde beslissingen der kantonrechters in 
burgerlijke zaken staat hoger beroep open. 
 
 Artikel 28 
 
 De President bepaalt de zittingsplaatsen van de kantonrechters en het getal der zittin-
gen, welke ieder hunner in strafzaken moet houden. 
 Ieder kantonrechter is echter, zo dikwijls dit ter afdoening van strafzaken nodig is, 
bevoegd om uit eigen beweging en verplicht om op aanwijzing van de President 
buitengewone zittingen te houden, ook op andere dan de gewone zittingsplaatsen. 
 In buitengewone gevallen is de President bevoegd te bepalen, dat de kantonrechters 
gelijktijdig met hun plaatsvervangers doch op verschillende plaatsen zittingen voor 
behandeling van strafzaken zullen houden. 
 
 Artikel 29 
 
 Partijen, bevoegd tot het aangaan van een dading of compromis, mogen de beslissing 
van een daarvoor vatbaar geschil opdragen aan een kantonrechter te harer keuze. 
 De kantonrechter is verplicht aan die opdracht te voldoen. 
 Tegen zijn uitspraak is beroep niet toegelaten, tenzij partijen het zich bij de opdracht 
hebben voorbehouden. 
 Partijen, tot het aangaan van dading of van compromis bevoegd, mogen insgelijks 
afstand doen van het recht van beroep van het vonnis van een kantonrechter. 
 
 Artikel 30 
 
 De kantonrechters vonnissen behoudens hoger beroep over alle strafbare feiten, 
waarvan de kennisneming niet aan een andere rechter is opgedragen. 
 
 Artikel 3114

 
 Van de kantonrechter oordeelt: 
 1e. die in het Eerste Kanton over de burgerlijke zaken in het district Paramaribo en  
  in de districten Wanica, Para, Brokopondo, Commewijne en Saramacca; 
 2e. die in het Tweede Kanton over de strafzaken in het district Paramaribo en in 
het  
  district Commewijne, en  
 3e. die in het Derde Kanton over de burgerlijke en strafzaken in de districten  
  Nickerie, Coronie, Marowijne en Sipaliwini, alsmede over strafzaken in de  
  districten Wanica, Para, Brokopondo en Saramacca. 
 Over de burgerlijke vordering tot vergoeding van kosten en schade, mits vijfduizend 
gulden niet te boven gaande, ingesteld door de beledigde partij, die zich daartoe in het geding 
over de strafzaak heeft gevoegd, doet de kantonrechter gelijktijdig met de strafzaak uitspraak; 
de kantonrechter kan echter bepalen, dat deze vordering naar de over burgerlijke zaken 

 
     14 Gew. bij G.B. 1960 no. 21, G.B. 1967 no. 100, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1985 no. 2. 
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oordelende kantonrechter wordt verwezen, zo de behandeling van de burgerlijke vordering de 
voortgang van de strafzaak op onaanvaardbare wijze bemoeilijkt of vertraagt; in dat geval 
stelt de griffier de op die vordering betrekking hebbende stukken aan de terzake bevoegde 
kantonrechter ter hand. 
 
 II 
 VAN HET HOF VAN JUSTITIE 
 
 Artikel 3215

 
 Het Hof van Justitie is gevestigd te Paramaribo.  
 Onverminderd het bepaalde bij de artikelen 15 en 17 is het Hof samengesteld uit een 
president, een vice-president en ten hoogste vijftien leden; daarbij zijn verder werkzaam door 
de President benoemde leden-plaatsvervangers, een procureur-generaal, twee advocaten-
generaal en een griffier. 
 
 Artikel 33 
 
 Het Hof van Justitie neemt in eerste aanleg kennis van alle burgerlijke zaken, waarvan 
de berechting bij wet uitdrukkelijk aan het Hof is opgedragen. 
 Het Hof is bevoegd tot kennisneming van elke eis in reconventie. 
 
 Artikel 34 
 
 Het Hof van Justitie neemt kennis van het hoger beroep van alle daarvoor niet 
onvatbaar verklaarde vonnissen en beschikkingen door kantonrechters in burgerlijke zaken 
gewezen. 
 
 Artikel 35 
 
 Het staat aan partijen, bevoegd tot het aangaan van een dading of compromis, vrij een 
daarvoor vatbaar geschil bij prorogatie te brengen ter kennis van het Hof van Justitie. 
 
 Artikel 3616

 
 Het Hof van Justitie neemt uitsluitend in hoger beroep kennis van alle daarvoor niet 
onvatbaar verklaarde vonnissen en beschikkingen door de kantonrechters in strafzaken 
gewezen. 
 
 Artikel 3717

 

 
     15 Gew. bij G.B. 1949 no. 3, G.B. 1951 no. 47, G.B. 1960 no. 83, G.B. 1971 no. 65, S.B. 1990 no. 10. 

     16 Gew. bij S.B. 1980 no. 116. 

     17 Gew. bij S.B. 1980 no. 116. 
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1. De strafzaken in eerste aanleg, waarin de doodstraf is opgelegd, zijn van rechtswege 
onderworpen aan het oordeel van het Hof van Justitie. 

2. De griffier van de kantongerechten zendt de stukken, die op de zaak in eerste aanleg 
betrekking hebben, binnen dertig dagen na de uitspraak naar het Hof van Justitie. 

 
3. Op de behandeling door het Hof van Justitie zijn de bepalingen van het Wetboek van 

Strafvordering (S.R.S 1977 no. 94) inzake het hoger beroep van toepassing. 
 
 Artikel 38 
 
 Het Hof van Justitie neemt kennis van alle jurisdictiegeschillen ontstaan tussen 
kantonrechters onderling. 
 
 Artikel 39 
 
 Het Hof van Justitie vonnist in alle zaken met drie rechters. 
 Een lid, dat in eerste aanleg van een zaak kennis heeft genomen, mag aan de 
behandeling van die zaak door het Hof van Justitie niet deel nemen. 
 
 Artikel 40 
 
 De President is bevoegd om aan de leden en aan de griffier van het Hof van Justitie, al 
dan niet met ontheffing van hun functiën als zodanig, de waarneming van andere rechterlijke 
betrekkingen op te dragen, zolang daarin een tijdelijke voorziening nodig is. 
 
 DERDE AFDELING 
 OVERGANGSBEPALINGEN EN WIJZIGING VAN BESTAANDE WETTEN 
 
 Artikel 4118

 
 Bij de toepassing van de bij het in werking treden van dit besluit bestaande wetten 
wordt rekening gehouden met de overbrenging van rechtsmacht in burgerlijke zaken en in 
strafzaken van het Hof van Justitie en van de ommegaande rechters op de kantonrechters. 
 Aan het Hof van Justitie verblijven de bevoegdheden omschreven in: 
 1. de wet van 15 februari 1868 (Gouvernementsblad no. 1), waarbij wordt vastgesteld 
het Kiesreglement, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 November 1933 (Gouverne-
mentsblad 1934 no. 28); 
 2. Ons besluit van 29 augustus 1912 (Staatsblad no. 284, Gouvernementsblad no. 87), 
houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken in de koloniën en de hulpbureaux 
voor de Industriële Eigendom; 
 3. Ons besluit van 21 september 1926, no. 19 (Gouvernementsblad no. 103), houdende 
vaststelling der regelen, waarop ten aanzien van de uitlevering van vreemdelingen met betrek-
king tot Suriname tractaten met vreemde mogendheden mogen worden gesloten; en 
 4. de wet van 27 september 1912 (Gouvernementsblad no. 98) tot regeling van het 
toezicht op krankzinnigen. 

 
     18 Kiesreglement ingetrokken bij G.B. 1948 no. 161; Surinaams Uitleveringsbesluit ingetrokken bij S.B. 1983 no. 52.  
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 De bepalingen van dit besluit maken geen inbreuk op de voorschriften van de artikelen 
14, 15, 17 en 20 van het Burgerlijk Wetboek van Suriname. 
 Artikel 4219

 
 Het bij Ons besluit van 14 oktober 1910, no. 45 (Gouvernementsblad 1911 no. 2) 
vastgestelde Wetboek van Strafvordering voor Suriname, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 24 
november 1934 (Gouvernementsblad 1935, no. 42) ondergaat de navolgende wijzigingen: 
 1°. Art. 21 vervalt; 
 2°. in het eerste lid van art. 25 wordt in plaats van "de artt. 20 en 21" gelezen:  
  "art. 20"; 
 3°.  in art. 26 wordt in plaats van "de artt. 20 en 21", gelezen: "art. 20"; 
 4°. in het derde lid van art. 30 wordt in plaats van "de artt. 20 en 21" gelezen:  
  "art. 20"; 
 5°.  de vierde en vijfde leden van art. 32 vervallen;  
 6°.  in art. 42 wordt in plaats van "overeenkomstig het vastgestelde bij art. 21 aan 
  de rechter-commissaris worden ingediend," gelezen: "aan de bevoegde  
  kantonrechter of wel - indien het een strafzaak betreft, welke in eerste aanleg 
  tot de kennisneming van het Hof van Justitie behoort - aan de voorzitter van dit 
  college toegezonden, in het laatste geval tevens met verzoek tot aanwijzing 
van   een rechter-commissaris"; 
 7°. in het eerste lid van art. 43 wordt in plaats van "aan het hof van justitie",  
  gelezen: "aan de bevoegde rechter"; 
 8°. in het tweede lid van art. 43 vervallen de woorden "door het hof van justitie"; 
 9°. art. 46 wordt gelezen als volgt: 
  "Iedere kantonrechter voert als rechter-commissaris de instructie in strafzaken, 
  van welke hij moet kennis nemen. In elke strafzaak, welke tot de kennisneming 
  van het Hof van Justitie behoort, belast de president zich zelf of een van de 
   leden met het voeren van de instructie als rechter-commissaris. Bij 
verhindering   van de aangewezen rechter-commissaris belast de president uit de leden 
en    plaatsvervangende leden een ander met die functie. 
  De kantonrechter is in strafzaken - eigener autoriteit en ook zonder dat het 
   openbaar ministerie daaromtrent een conclusie heeft genomen of een 
vordering   heeft gedaan - bevoegd en verplicht tot alles, waartoe de president van 
het Hof   van Justitie dan wel het Hof van Justitie bij de toegepaste bepalingen 
bevoegd   en verplicht is verklaard. Hetzelfde geldt voor de griffier bij het 
kantongerecht   ten aanzien van alles, waartoe de griffier van het Hof van Justitie 
bevoegd en   verplicht is verklaard". 
 10°. de artikelen 47, 48, 49, 65 vervallen; 
 11°.  in art. 66 vervalt het woord "overigens"; 
 12°. in het eerste lid van art. 109 wordt in plaats van "een kanton- of ommegaande 
  rechter", gelezen : "een kantonrechter",  
 13°. de artt. 103, 104 en 112 vervallen; 
 14°. art. 105 wordt gelezen als volgt: 
  "Gedurende de tijd voor de inlevering van de memorie bepaald, mag de  
  raadsman alsmede de beklaagde, die niet in verzekerde bewaring is, ter griffie 

 
     19Wetboek van Strafvordering 1910 no. 45 ingetrokken bij S.B. 1977 no. 94. 
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  inzage nemen van de stukken."; 
 15°. het laatste lid van art. 113 vervalt; 
 16°. in het eerste lid van art. 114 vervallen de woorden "gekozen of toegevoegde"; 
 17°. in het eerste lid van art. 195 wordt in plaats van "een kanton- of ommegaande 
  rechter", gelezen: een "kantonrechter"; 
 18°.  in het opschrift van de vijfde titel wordt in plaats van "kantonrechters of  
  ommegaanden rechters", gelezen: "kantonrechters"; 
 19°.  in art. 212 wordt in plaats van "kanton- of ommegaande rechter" gelezen:  
  "kantonrechter"; 
 20°.  in het eerste lid van art. 213 wordt in plaats van "art. 37 van het Reglement op 
  de inrichting en samenstelling der rechterlijk macht, voor de kanton- of  
  ommegaanden rechter", gelezen: "voor de kantonrechter"; 
 21°.  art. 219 wordt gelezen als volgt: 
  "Op het rechtsgeding bij de kantonrechter is de vierde titel met inachtneming 
  van het derde lid van art. 46 van overeenkomstige toepassing, met dien  
  verstande dat: 
  "1°. De betekening van de lijsten van de wederzijdse getuigen en  
   deskundigen, bedoeld in de artikelen 120 en 132, alleen plaats vindt ten 
   aanzien van beklaagden, die zich in verzekerde bewaring bevinden; 
  2°.  verzet tegen de dagvaarding overeenkomstig het bepaalde bij art. 123 
   niet mag worden gedaan; 
  3°.  de termijn voor dagvaarding bedoeld in het eerste lid van art. 125,  
   wordt bepaald op ten minste drie vrije dagen; 
  4°. de beklaagde, aan wie de sluiting van de instructie in persoon is  
   betekend, geacht wordt afstand te hebben gedaan van de bevoegdheid 
   om ingevolge art. 101 een memorie ter griffie in te leveren, indien hij 
   niet in het exploit de verklaring doet opnemen of anders binnen 
driemaal    vier en twintig uren na de betekening schriftelijk aan de griffier 
    verklaart, dat hij van deze bevoegdheid gebruik wil maken; 
  5°.  de veroordeelde voor de kosten, waarin hij bij de uitspraak wordt  
   verwezen, niet langer dan een maand in gijzeling mag worden 
gehouden; 
  6°.  ingeval van veroordeling wegens overtreding van art. 451, l�., van het 
   Wetboek van Strafrecht voorzoverre de rechter in het vonnis beveelt, 
   dat de in die bepaling bedoelde goederen, welke als stukken van  
   overtuiging gediend hebben, voor zoverre zij bij de veroordeelde  
   werden in beslag genomen, aan het militair gezag zullen worden  
   uitgeleverd."; 
 22°.  art. 222 vervalt; 
 23°.  in het opschrift van de zesde titel wordt in plaats van "kanton- of ommegaande 
  rechters", gelezen: "kantonrechters"; 
 24°.  in art. 246 wordt in plaats van "219, 222", gelezen: "219"; 
 25°.  in het derde lid van art. 249 wordt in plaats van "kanton- of ommegaande  
  rechter", gelezen: "kantonrechter"; 
 26°.  in het opschrift van par. 2 van de zevende titel wordt in plaats van "kanton- of 
  ommegaande rechter" gelezen: kantonrechter"; 
 27°.  in art. 261 wordt in plaats van "bij de kanton- en ommegaande gerechten"  



 

 
 

13

 

 gelezen: "op het rechtsgeding voor de kantonrechter"; 
 28°.  in art. 263 en in art. 265 wordt in plaats van "kanton- of ommegaande rechter", 
  gelezen: "kantonrechter";  
 29°.  in art. 266 vervallen de woorden "van het hof van justitie"; 
 30°.  in het eerste lid van art. 269 wordt in plaats van: "het hof van justitie" gelezen: 
  "de rechter" en vervallen de woorden "van den hove"; 
 31°.  in het tweede lid van art. 272 wordt in plaats van het "hof van justitie" gelezen: 
  "de rechter"; 
 32°.  in het tweede lid van art. 273 wordt in plaats van "het hof" gelezen: "de  
  rechter"; 
 33°.  in het tweede lid van art. 277 wordt in plaats van "Het hof kan ook, op  
  requisitoir van het openbaar ministerie, of", gelezen: "De rechter kan ook, 
hetzij   onderscheidenlijk op requisitoir van de procureur-generaal dan wel op verzoek 
  van de bevoegde ambtenaar in artikel 16 bedoeld, hetzij"; 
 34°.  in het eerste lid van art. 278 wordt in plaats van "de president" gelezen:  
  "onderscheidenlijk de voorzitter of de kantonrechter"; 
 35°.  in art. 285 wordt in plaats van "bij een kanton of ommegaand gerecht" en van 
  "van het kanton- of ommegaand gerecht", onderscheidenlijk gelezen: "voor 
een   der kantonrechters" en "van het kantongerecht"; 
 36°.  in het bepaalde sub 1° en sub 2° van art. 286 wordt telkens in plaats van  
  "kanton- of ommegaande rechters" gelezen: "kantonrechters"; 
 37°.  in art. 291 wordt in plaats van "art. 296", gelezen: "art. 296 en bij art. 299"; 
 38°.  art. 299 wordt gelezen als volgt: 
  "Hij die een kantonrechter, ook indien deze als rechter-commissaris optreedt, 
  wil wraken, draagt hem zodra mogelijk de redenen van wraking voor."; 
 39°.  art. 300 wordt gelezen als volgt: 
  "De kantonrechter maakt van de aangevoerde redenen van wraking een proces-
  verbaal op en stelt de behandeling of de verdere behandeling van de zaak uit."; 
 40°.  in art. 301 vervallen de woorden "het verhandelde ter terechtzitting voor  
  zoveel," en het woord "betreft"; 
 41°.  in art. 302 wordt in plaats van "kanton- en ommegaan de rechters" en van  
  "kanton- of ommegaande rechter", onderscheidenlijk gelezen: "kantonrechters" 
  en "kantonrechter"; 
 42°.  in het eerste lid van art. 306 wordt in plaats van "kanton- of ommegaande  
  rechter" gelezen: "kantonrechter"; 
 43°.  in het eerste en in het tweede lid van art. 313 wordt in plaats van "kanton- of 
  ommegaande rechter" gelezen: kantonrechter"; 
 44°.  in het eerste lid van art. 316 wordt in plaats van "kanton- of ommegaande  
  rechter", gelezen: "kantonrechter"; 
 45°.  in het eerste lid van art. 321 wordt in plaats van "gekozen of toegevoegde  
  raadsman", gelezen: "raadsman, zo die er is"; 
 46°.  in het eerste lid van art. 322 wordt in plaats van "aan de" gelezen: "aan een 
   daartoe aangewezen"; 
 47°.  in het vijfde lid van art. 322 vervallen de woorden "of anders aan hem door de 
  president van het hof toegevoegd", en wordt in plaats van "104" gelezen: 
"105". 
 48°.  in het eerste lid van art. 325 wordt in plaats van "zes leden", gelezen: "de  
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  president, alle beschikbare leden en het dan nog vereist aantal   
  plaatsvervangende leden". 
 
 Artikel 4320

 
 Hij die aan door de President gestelde eisen voldoet, kan als advocaat worden 
toegelaten. 
 De President regelt de toelating en het toezicht op de handelingen van alsook de 
uitoefening van tucht over de advocaten en stelt voor hen een ambtskleding vast. 
 
 Artikel 4421

 
 De tegenwoordige kantonrechter van Paramaribo wordt mede aangewezen voor de 
waarneming op de wijze als bepaald in het eerste lid van artikel 26 van de betrekking van 
rechter in ieder kantongerecht. 
 
 Artikel 4522

 
 Deze wet treedt in werking met ingang van een door de President te bepalen tijdstip in 
1936. 

 
     20 Gew. bij G.B. 1936 no. 108, G.B. 1948 no. 88. 

     21 Gew. G.B. 1936 no. 108. 

     22 Gew. bij G.B. 1935 no. 130; I.w.t. 1 november 1936 (G.B. 1936 no. 111). 
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