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Beste lezer,
Voor u ligt de tweede editie van het magazine van het Hof van
Justitie. Hoewel de eerste editie nog uitsluitend digitaal werd
verstrekt aan medewerkers van de rechterlijke organisatie, is
vanwege feedback vanuit het lezersveld thans het besluit genomen
om het magazine voortaan ook in hard-copy te doen uitkomen, zij
het voorlopig in een beperkte oplage.
Het oorspronkelijk doel van het magazine is niet verlaten: onze
medewerkers zullen bekend worden gemaakt met de
ontwikkelingen die zich voltrekken als het gaat om
capaciteitsuitbreiding, vernieuwingen, veranderingen en
verbeteringen van en binnen de organisatie.
De rechterlijke organisatie onderkent echter dat ook de
buitenwereld er belang bij heeft om kennis te nemen van deze
ontwikkelingen, vandaar dat nu ook besloten is om het magazine
niet langer slechts te bestemmen voor “interne consumptie”, maar
deze ook te verstrekken aan een aantal externe instanties en
functionarissen.
In deze editie van het magazine wordt verslag gedaan van de
opening van het zittingsjaar 2019-2020; daarnaast wordt u
geïnformeerd over o.a. de sectorale aansturing van de rechtspraak,
de verkiezing van leden van het Hof van Justitie in OAS-organen,
het functioneren van verschillende bijzondere colleges en de
selectieprocedure van de opleiding tot schrijfjurist in de strafsector.
Het is duidelijk dat het Hof in hoge mate hecht aan transparantie,
en daar ook gericht naar toe werkt. Het magazine en de website
www.rechtspraak.sr waarop sinds april van dit jaar, informatie over
gerechtelijke procedures en recente rechterlijke uitspraken wordt
gepubliceerd, zijn daarbij een mooie eerste aanzet.

In de spotlight: De afdeling Algemeen Registratie en
de afdeling Rollen

2

Colofon

De rechterlijke organisatie heeft een eigen logo!

18 - 19

20

Samenstelling en redactie : Communicatie Unit Hof van Justitie
Fotografie
: Bentik Paulus
Contact met de redactie : hvjmagazine@gmail.com
Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Dit blad wordt tevens
geplaatst op de website van het Hof van Justitie www.rechtspraak.sr

Beste lezers, wij zijn nog lang niet waar wij wezen moeten, maar
wij zijn goed op weg. In het verschiet ligt het versterken van
onze communicatie unit met gespecialiseerde medewerkers,
zodat gedegen en actuele informatie beschikbaar komt voor de
gemeenschap. Daarnaast zullen binnen afzienbare tijd persrechters
worden ingezet om - waar nodig - inhoudelijke informatie over
rechtszaken te verstrekken aan de gemeenschap.
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Transparantie van rechtspraak is immers geen gunst binnen een
rechtsstaat, het is een recht! De organisatie werkt er gestaag naar
toe dat dit recht optimaal beleefd kan worden door een ieder in ons
land.
De Waarnemend President van het Hof van Justitie,
Mr. Iwan H.M.H. Rasoelbaks
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Extract uit openingsrede
waarnemend president
Hof Van Justitie
Op vrijdag 4 oktober jl., vond in de Congreshal
aan het Onafhankelijkheidsplein, de
buitengewone openbare zitting van het Hof
van Justitie plaats, ter gelegenheid van de
opening van het zittingsjaar 2019-2020. Bij deze
gelegenheid sprak de waarnemend president
van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks
de openingsrede uit, waarvan onderstaand een
extract:
MISSIE VAN DE RECHTSPRAAK
De waarnemend president hield zijn gehoor
allereerst de missie van de rechtspraak voor,
zoals die is vervat in artikel 139 van de Grondwet,
namelijk: het toezien op de geregelde afdoening van
alle rechtsgedingen. Dit betekent dat de beslissingen
in aanhangige zaken, tijdig, deskundig, efficiënt,
integer, onafhankelijk en onpartijdig moeten
worden genomen, en ook zo snel mogelijk moeten
worden verstrekt aan partijen.
RANDVOORWAARDEN
Om aan die missie invulling te geven, zal aan
verschillende randvoorwaarden moeten worden
voldaan, waaronder de verzelfstandiging van
de bedrijfsvoering. Hierdoor krijgt het Hof de
bevoegdheid om de organisatie zelfstandig aan
te sturen voor wat betreft de uitvoering van de
PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor: Personeel,
Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering,
Communicatie en Huisvesting. Op dit moment zijn
deze taken formeel nog in handen van het Ministerie
van Justitie en Politie. In november 2018 is een
interim directeur voor het Hof aangetrokken om de
overgang naar de verzelfstandiging te bevorderen.
HUISVESTING
Een andere belangrijke randvoorwaarde, is goede
huisvesting. Op dit moment zijn er in Paramaribo
drie gerechtsgebouwen: het Kantongerecht Civiele
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Zaken aan de Grote Combéweg, het Kantongerecht
Strafzaken aan de Mgr. Wulfinghstraat en het
Gerechtsgebouw aan het Onafhankelijkheidsplein
waarin het Hof van Justitie is gevestigd. Het
Hof beijvert zich er samen met de ministeries
van Openbare Werken en Financiën voor om
de afronding van de bouw van het nieuw
gerechtsgebouw in Nickerie dit zittingsjaar nog te
bewerkstelligen. De bouw was enkele jaren geleden
gestart, maar de activiteiten liggen vanwege
financiële redenen al geruime tijd stil.
CIJFERS EN STATISTIEKEN
Bij het primair proces (de rechtspleging) zijn in
totaal betrokken: 26 rechters, 8 schrijfjuristen voor
civiele zaken, 144 ondersteunende griffiers en griffie
medewerkers en 29 deurwaarders. In het afgelopen
zittingsjaar zijn 70.626 zaken op de groene tafel
belandt, waarvan 31.157 nieuwe zaken, 29.303
uitspraken, 5.915 zaken die nog lopen en 4.251 die
zijn aangehouden voor uitspraak. In het zittingsjaar
2017-2018 waren er 20.473 nieuwe zaken ingediend
en waren er 20.433 uitspraken. Ten opzichte van
het zittingsjaar 2017-2018 zijn er in het afgelopen
zittingsjaar 2018-2019, dus 10.684 meer nieuwe
zaken ingediend, terwijl er 8.870 meer uitspraken
zijn gedaan.
ICT-TOEPASSINGEN
ICT-toepassingen binnen de rechtspraak staan
nog steeds in de kinderschoenen. In de komende
jaren zal beleid worden ontwikkeld om informatie
over zaken, processen en dossiers te ontsluiten.
Hierdoor zal efficient en snel informatie kunnen
worden verschaft aan advocaten, justitiabelen
en belanghebbenden. De regering heeft onlangs
goedgekeurd dat een ICT organisatie-consultant
wordt aangetrokken voor het beschrijven
en ontwikkelen van beleid gericht op het
implementeren van zaak registratiesystemen en

Geflankeerd door collega rechters spreekt waarnemend Hof president Iwan Rasoelbaks, de openingsrede uit.
Aan het hoofd van de tafel, Procureur Generaal Roy Baidjnath Panday.
documentbeheerssystemen. De tijd van handmatig
registreren van rechtszaken, de stand waarin deze
zich bevinden en het naarstig zoeken naar hard copy
dossiers, zal hierdoor voorgoed tot het verleden
behoren.
INFORMATIEVOORZIENING OVER DE
RECHTSPRAAK
De website van het Hof van Justitie is vanaf april
operationeel, en wordt regelmatig voorzien van
vonnissen, beschikkingen en informatie over de
rechtspraak. De communicatie unit van het Hof zal
dit jaar worden versterkt met een medewerker met
een journalistieke- cq. voorlichtingsachtergrond,
zodat de informatievoorziening naar de
gemeenschap kan worden opgevoerd. Enige
tijd geleden hebben twee rechters een training
ondergaan als persrechter; hun inzetbaarheid voor
deze taak wordt echter bemoeilijkt vanwege hun
volle dagtaak als zittingsrechter. Zo gauw de RIOcursisten die nu in opleiding zijn tot rechters in de
civiele sector, gereed zijn om benoemd te worden,
zullen de twee persrechters deels vrijgesteld worden
van hun primaire taak en ingezet worden om de
media en de samenleving te informeren over de
inhoudelijke kant van rechterlijke beslissingen.

UITDAGINGEN
Het structureel wegwerken van achterstanden en
het versnellen van de doorlooptijden van de nieuwe
en lopende rechtszaken, is een serieuze en zware
uitdaging. Het Hof zal hierin het voortouw nemen
middels het ontwikkelen van twee vanaf 2020
simultaan te implementeren projecten. Het eerste
project “Wegwerken achterstanden in de units
handel, kort geding en hof civiel” zal ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de minister van Justitie en
Politie, terwijl het daarmee samenhangend project:
“Comparitie na antwoord” zal worden besproken
met het bestuur van de Orde van Advocaten en de
Vereniging van Deurwaarders. Terwijl deze projecten
in uitvoering zijn, zullen ook de opleidingen van
nieuwe rechters en schrijfjuristen, te financieren uit
een EU-grant, in volle gang zijn. De inzetbaarheid
van deze nieuwe krachten over niet al te lange
tijd - in samenhang met de uitvoering van de twee
projecten - zal de komende vier jaren leiden tot
aanvaardbare doorlooptijden in civiele rechtszaken.
Hierdoor wordt ook de garantie geboden voor het
op een structurele wijze wegwerken van bestaande
achterstanden, en het voorkomen dat zich nieuwe
achterstanden opbouwen.

5

Vijf griffiers beëdigd bij de
Griffie der Kantongerechten

Jamie en haar Surinaamse collega’s: fungerend griffiers Ratna Soekhoe, Sherida Andea en Denise Suttle

Na de beëdiging: Harvey Pirthipal, Sandhia Charoe-Ghoerai, Sjamla Chinnoe, Substituut Griffier Sudesh
Simbhoedatpanday en Farieda Chandoe
Rechter Marie Mettendaf heeft tijdens een
buitengewone openbare zitting op 16 augustus,
Sjamla Chinnoe, Farieda Chandoe, Harvey
Pirthipal en Sandhia Charoe-Ghoerai beëdigd
tot fungerend griffier bij het Kantongerecht
Strafzaken. Soweera Ramadhin werd op 21
augustus door rechter Anand Charan beëdigd tot
fungerend griffier bij het Kantongerecht Civiele
Zaken.

Het werk van de griffier

Een ieder die wel eens een strafzaak heeft
bijgewoond, zal het zijn opgevallen dat er behalve
de rechter en de Officier van Justitie, altijd ook nog
een andere persoon in toga achter de groene tafel
zit: dat is de griffier. Ook op civiele zittingen zit er
steeds een griffier aan. Het is de taak van een griffier
om de rechter zowel vóór, tijdens als na de zitting te
ondersteunen. Vóór de zitting is de griffier belast met
dossiervorming en controle van de zittingsrol, op de
zitting wordt alles wat zich voordoet vastgelegd, na
afloop van de zitting worden de processen-verbaal
opgemaakt en de zitingsrollen uitgewerkt.

de verschillende zittingen. Begin dit jaar was het zo
ver dat ze zelfstandig zittingen mochten doen.

De beëdiging

Hoewel de nieuwe griffiers het werk dus al geruime
deden, was het moment van de officiële beëdiging
heel bijzonder voor hun, vooral omdat ze dit met
familie en collega’s mochten delen. De Substituut
Griffier Strafzaken, Sudesh Simbhoedatpanday
drukte de fungerend griffiers bij het strafkanton in
zijn felicitatieboodschap op het hart om zich
steeds professioneel op te stellen en een positieve
attitude te betrachten bij de interactie met rechters,
vervolgingsambtenaren, advocaten, rechtzoekenden
en overige medewerkers van de Griffie.
Met de beëdiging van het vijftal, is het aantal
griffiers dat in eerste aanleg wordt ingezet op de
strafzittingen gekomen op 16, terwijl voor de civiele
zittingen nu 17 griffiers beschikbaar zijn.

Het voortraject

Het recent beëdigde vijftal had in 2018 gereageerd
op een krantenvacature voor juridisch medewerker
bij de Griffie der Kantongerechten. Na een strenge
selectieprocedure werden zij aangenomen, en
stapten meteen in een rijdende trein. Na een korte
on-the-job training was het direct aanpakken
geblazen en vergezelden ze de ervaren griffiers naar
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Soweera Ramadhin aan het werk in de zittingszaal van
het Kantongerecht Civiele Zaken

De Rotterdamse Jamie Janssen heeft eerder
dit jaar onder begeleiding van rechter Robert
Praag, stage gelopen op de Griffie van het
Kantongerecht Civiele Zaken bij de unit Handel.
Jamie is senior administratief medewerker op
de afdelingen Kanton, Handel en Haven van de
Rechtbank Rotterdam. Zij heeft de HBO opleiding
rechten afgerond aan de Hogeschool Inholland in
Rotterdam, haar afstudeeronderwerp handelde
over digitalisering van de rechtspraak. Jamie
vertelt zelf waarom ze heeft gekozen voor een
stage in Suriname en hoe het haar hier is bevallen.
Waarom Suriname?
Jamie: “Ik heb gekozen voor een stage in Suriname
omdat ik al jaren de droom had het land te ontdekken.
Toen ik nog op de basisschool zat kwam er een nieuw
meisje in de klas. Ze was geadopteerd en kwam
oorspronkelijk uit Suriname. Haar moeder vond het
belangrijk dat zij, en vooral ook haar klasgenoten,
veel meekregen van de Surinaamse cultuur. De
moeder organiseerde daarom in overleg met de school
“themaweken” over Suriname. Deze themaweken
hebben bij mij een interesse voor Suriname gewekt
die ik 15 jaar later nog steeds koesterde. Toen ik er
uiteindelijk achter kwam dat ik met mijn studie stage
kon lopen in Paramaribo, besloot ik direct de kans aan
te grijpen!
Het stage onderzoek
De stage in Suriname was een mooie uitdaging
om mijn werkervaring en horizon te verbreden. Mr.
Rasoelbaks en mr. Praag hadden naar aanleiding

van mijn CV en motivatiebrief, een stageonderwerp
gekozen dat goed aansloot op het afstudeeronderzoek
dat ik in Nederland heb uitgevoerd: het moderniseren
van de handelsrol. Daarbij heb ik onderzoek
gedaan naar de knelpunten en eventuele
verbeteringsmogelijkheden van de handelsrol. De
negen weken die ik heb mogen doorbrengen op het
Kantongerecht in Suriname, zijn voorbij gevlogen.
Dit komt vooral door de lieve collega’s die altijd
klaar stonden om mijn vragen te beantwoorden en
verhalen aan te horen. Wat opviel aan de werksituatie
is dat hoewel Nederland en Suriname gebruik maken
van hetzelfde recht, het rechtssysteem toch anders
werkt. Ik heb dan ook veel hulp nodig gehad van mijn
Surinaamse collega’s om te switchen van het ene
systeem naar het andere.
Een mooi avontuur
Deze periode in Suriname is een heel bijzondere
geweest voor mij. Ik heb de mogelijkheid gekregen de
reis samen met mijn vriend te maken. Alle avonturen
die we meegemaakt hebben, van uit eten gaan in
de stad tot wandelen door de regenwouden, maakt
het dan ook tot een reis die we iedereen aanraden.
Ik ben inmiddels alweer een paar maanden terug in
Nederland, waar ik ben begonnen aan de pre-master
Rechtsgeleerdheid in Tilburg. Door het drukke schema
voelt het als een eeuwigheid geleden dat ik door de
straten van Paramaribo liep, maar gelukkig zijn er nog
genoeg familieleden die ik nog niet verteld heb over
deze reis, en door het laten zien van de vele foto’s die ik
heb gemaakt, mag ik elke keer weer terugdenken aan
dit mooie avontuur!”
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De sectorale aanpak van
de rechtspraak
Het Hof van Justitie heeft in januari 2019 een aanvang gemaakt met de sectorale aansturing van de
rechtspraak. Dat houdt in dat de rechtspraak sindsdien organisatorisch is ingedeeld in een civiele sector en
een strafsector die elk worden aangestuurd door een rechter die als sector voorzitter optreedt. Zowel de
civiele sector als de strafsector zijn op hun beurt ingedeeld in units. Ook de units worden aangestuurd door
een coördinator, bijgestaan door een sub-coördinator. De coördinatoren en sub coördinatoren zijn ook
allen rechters.

DE CIVIELE SECTOR
Civiele Units

Coördinator

Sub-coördinator

Hof Civiel

mr. Dinesh Sewratan

mr. Ingrid Lachitjaran

Kort Geding

mr. Susanna Chu

mr. Alida Johanns

Handel

mr. Robert Praag

mr. Sandra Nanhoe-Gangadin

Familie

mr. Siegline Wijnhard

mr. Jane Jensen

Welke zaken worden behandeld in de civiele
units?
• D
 e unit hof civiel, waarbinnen 7 rechters
werkzaam zijn, behandelt o.a. civiele zaken in
hoger beroep, ambtenarenzaken, verzoeken om
staking van executie en wrakingen.
•	 In de unit kort geding, waarbinnen 5 rechters
werkzaam zijn, worden spoedeisende civiele zaken
behandeld.
• In de unit handel gaan 8 rechters over o.a.

geldvorderingen, (grond)huurzaken, ontbinding
van arbeidsovereenkomsten en openbare
verkopen.
•	
De unit familie waarin 7 rechters functioneren,
behandelt o.a. beschermingsbevelen, versnelde en
gewone echtscheidingsprocedures, scheiding en
deling van boedels, voogdij, en alimentatie.
De voorzitter van de civiele sector, is rechter Dinesh
Sewratan.

DE STRAF SECTOR
Straf Units

Coördinator

Sub-coördinator

Hof Straf

mr. Anand Charan

mr. Ingrid Lachitjaran

Misdrijven en overtredingen

mr. Marie Mettendaf

----------------------------

Kabinet rechter-commissaris in strafzaken

mr. Ingrid Lachitjaran

----------------------------

Welke zaken worden behandeld in de straf units?
•	
De unit hof straf behandelt misdrijven,
overtredingen en uitleveringszaken in hoger
beroep. Er is een vaste kamer voor de behandeling
van verzoekschriften voor de opheffing van de
voorlopige hechtenis en een vaste kamer voor
o.a. verzoekschriften betreffende beklag van
niet of niet verdere vervolging van strafbare
feiten, opheffing van de beperking van het vrije
verkeer tussen de verdachte en diens raadsman,
en schorsing en opschorting van de voorlopige
hechtenis.
•	
De unit misdrijven en overtredingen behandelt
alle misdrijven en overtredingen in eerste aanleg.
•	
De unit kabinet rechter-commissaris in
strafzaken toetst o.a. de rechtmatigheid van
de inverzekeringstelling van verdachten en
behandelt bewaringen. Ook het behandelen
van rechtshulpverzoeken en het leiden van
een gerechtelijk voorzonderoek hoort tot de
werkzaamheden binnen de unit.
De voorzitter van de straf sector, is rechter Anand
Charan.

Statistieken Sector Civiel / UNIT FAMILIE
1 oktober 2018 - 15 augustus 2019
UNIT FAMILIE
(zaken Paramaribo en Nickerie)

Nieuwe
zaken

Uitspraken Lopende Uitgestelde /
zaken
aangehouden uitspraken

459

759

686

Cijfers nog te verwerken

Voogdij

954

798

1469

Cijfers nog te verwerken

Overige gezagsvoorzieningen*

355

351

681

Cijfers nog te verwerken

Beschermingsbevelen

479

252

405

Cijfers nog te verwerken

Totaal aantal zaken Unit Familie

2247

2160

3241

Cijfers nog te verwerken

* Overige gezagsvoorzieningen: voogdij na echtscheiding, ontzettingen, ontheffingen, ontkenning
wettigheid, betwisting erkenning, vaststelling vaderschap etc.
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Resultaten
Hoewel het aantal rechters - 26 op dit moment
- onvoldoende is voor een algehele scheiding
binnen de rechtsgebieden, heeft deze aanpak in
het afgelopen zittingsjaar al voor een efficiëntere
werkwijze gezorgd. Rechtzoekenden en advocaten
kunnen nu ook terecht bij de coördinatoren voor
klachten en verzoeken de unit regarderende, zoals
verzoeken tot bespoediging van een beslissing,
afgifte vonnissen, bespoediging van hoger
beroepen en klachten over de toepassing van het
procesreglement.

Statistieken Sector Straf / UNIT KANTON STRAF (1e aanleg)
1 oktober 2018- 15 augustus 2019
Aantal
rechters
7 van 26

Echtscheidingen en boedelscheidingen

Waarom een sectorale aanpak?
Met deze aanpak is een aanzet gegeven om de
rechtspleging bij de Kantongerechten (in eerste
aanleg) en die bij het Hof van Justitie (in hoger
beroep) te scheiden, zodat rechters uitsluitend
worden belast met zaken bij de Kantongerechten
óf met zaken bij het Hof van Justitie. Daarnaast is
de sectorale aanpak bedoeld als een aanzet tot
specialisme. Als rechters namelijk worden ingezet óf
op het gebied van het civiele recht óf op het gebied
van het strafrecht, dan leidt dat tot verdieping van
de kennis van en de kunde in dat rechtsgebied
binnen de ingestelde unit.

UNIT KANTON STRAF
(Paramaribo + Nickerie)

Nieuwe
zaken

Uitspraken

Lopende
zaken

Uitgestelde /
aangehouden
uitspraken

Verkeersmisdrijven

334

309

25

4

Misdrijven Jeugd

85

81

12

0

Mensenhandel

16

25

1

0

Overtreding wet Verdovende Middelen

178

162

16

2

Money Laundering

1

2

2

0

Misdrijven overig*

1187

1227

229

10

Totaal aantal misdrijven

1801

1806

285

16

* Misdrijven overig omvat: moord, doodslag, mishandeling, zware mishandeling,
diefstal, gekwalificeerde diefstal, verduistering, oplichting etc.

Aantal
Rechters
08 van 26
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Fotoverslag opening zittingsjaar 2019-2020
vrijdag 4 oktober 2019
Met de klok mee:
1. Leden van de Orde van Advocaten luisteren naar de
openingsrede
2. Justitie minister Stuart Getrouw met medewerkers
van het Hof en Kanton
3. De militaire leden van de Krijgsraad: Kolonel Dennis
Kamperveen, Majoor Michael Blaaker, Majoor John
Jones, Lt. Kolonel Carlos Li Fo Sjoe, Kolonel Glenn
Sedney en Kolonel Mike Cooper
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5. Het deurwaardersgilde was goed vertegenwoordigd
door voorzitter Gina Halfhuid, Halima Chiragally en
Priscilla Veira
6. Ook oud-rechter Shardapersad Gangaram Panday gaf
acte de présance
7. Goede bekenden: de voormalige deken van de Orde
van Advocaten, Harish Monorath en Monique van
Genderen, Griffier van het Hof van Justitie

4. Ook de fungerend griffiers van het Hof van Justitie
en de Kantongerechten luisteren naar de rede van de
waarnemend president
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Bijzondere colleges belast met (tucht)rechtspraak
Naast het Hof van Justitie zijn er in Suriname nog een aantal
andere instanties belast met (tucht)rechtspraak, te weten
de Krijgsraad, het Advocaten Tuchtcollege en het Medisch
Tuchtcollege. Deze bijzondere colleges, die benoemd worden
door de President van de Republiek, worden voorgezeten door
leden van het Hof van Justitie, rechters dus. Zij beraadslagen
in een gerechtsgebouw en worden administratief en juridisch
ondersteund door medewerkers van de Griffie van het
Kantongerecht en het Hof van Justitie. Hoewel de bijzondere
colleges worden voorgezeten door rechters en zij voor wat
betreft personele ondersteuning en huisvesting worden
gefaciliteerd door de rechterlijke organisatie, heeft het Hof van
Justitie geen inspraak in hun functioneren en besluitvorming.
Wat doet de Krijgsraad?
Ingevolge de wet Militaire Strafrechtspleging, neemt de
Krijgsraad kennis van strafbare feiten begaan door Surinaamse
militairen. Ook niet-militairen kunnen berecht worden door de
Krijgsraad wanneer zij ervan verdacht worden dat zij samen met
een militair, een strafbaar feit hebben gepleegd. Indien aan een
militair een tuchtstraf is opgelegd door de militaire organisatie,
dan kan die daartegen beroep aantekenen bij de Krijgsraad.
De samenstelling van de Krijgsraad
Het Hof van Justitie benoemt, na overleg met de ministers van
Defensie en Justitie en Politie, één van haar rechters tot president
van de Krijgsraad. De minister van Justitie en Politie benoemt
op voordracht van de minister van Defensie, officieren of eervol
ontslagen officieren van het Nationaal Leger tot leden van de
Krijgsraad.
Welke straffen kunnen worden opgelegd door de Krijgsraad?
Op de berechting van militairen door de Krijgsraad, zijn naast de
Wet Militaire Strafrechtspleging, ook toepasselijk het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. De Krijgsraad
kan dezelfde straffen opleggen als de Kantonrechter, variërend
van een geldboete, tot hechtenis en gevangenisstraf.

Het Kantongerecht Strafzaken
aan de Wulfinghstraat waar
de Krijgsraad zitting houdt
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Wat doet het Advocaten Tuchtcollege?
Het Advocaten Tuchtcollege behandelt klachten omtrent het
handelen of nalaten van advocaten dat in strijd is met de zorg
die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van
degenen wiens belangen zij als zodanig behartigen of behoren
te behartigen. Het tuchtcollege behandelt daarnaast klachten
betreffende onbetamelijke handelingen of gedragingen van
advocaten.
De samenstelling van het Advocaten Tuchtcollege
De voorzitter en ondervoorzitter van het tuchtcollege zijn leden
van het Hof van Justitie; de overige leden zijn allen advocaten.

Welke maatregelen kunnen worden getroffen door het
Advocaten Tuchtcollege?
Het Advocaten Tuchtcollege kan - indien zij een klacht
gegrond acht - een van de volgende maatregelen
treffen tegen de advocaat in kwestie: oplegging van een
waarschuwing of een berisping, schorsing in de uitoefening
van de praktijk voor de duur van ten hoogste één jaar of
ontzegging om het beroep van advocaat uit te oefenen. Het
Tuchtcollege kan verder als bijzondere voorwaarde stellen dat
de advocaat de door zijn gedragingen veroorzaakte schade
geheel of gedeeltelijk vergoedt.
Wat doet het Medisch Tuchtcollege?
Het Medisch Tuchtcollege behandelt klachten ten aanzien
van artsen, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen
die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan handelingen
die het vertrouwen in de stand van de beroepsgroep
ondermijnen. Ook klachten betreffende nalatigheid waardoor
ernstige schade is ontstaan, of die betreffende grove onkunde
in de uitoefening van het beroep, worden in behandeling
genomen.
De samenstelling van het Medisch Tuchtcollege
Evenals dat het geval is bij het Advocaten Tuchtcollege, zijn
ook de voorzitter en de onder-voorzitter van het Medisch
Tuchtcollege, leden van het Hof van Justitie. De overige
leden zijn beoefenaars van medische- en daaraan verwante
beroepen.
Welke maatregelen kunnen worden getroffen door het
Medisch Tuchtcollege?
Indien een klacht gegrond wordt geacht, kan het Medisch
Tuchtcollege een van de volgende maatregelen treffen tegen
de beklaagde: het opleggen van een waarschuwing, een
berisping of een geldboete van ten hoogste twee duizend
Surinaamse Dollars, schorsing in de uitoefening van het
beroep voor ten hoogste één jaar of ontzegging van de
bevoegdheid tot uitoefening van het beroep.
Wettelijke grondslag
De instelling en het functioneren van de Krijgsraad, het
Advocaten Tuchtcollege en het Medisch Tuchtcollege is
geregeld in respectievelijk de Wet Militaire Strafrechtspleging,
de Advocatenwet en de Wet Medisch Tuchtrecht.
Op de website van het Hof van Justitie www.rechtspraak.sr,
is de procedure beschreven voor het indienen van een klacht bij
het Advocaten Tuchtcollege en het Medisch Tuchtcollege.

De zittingslocatie van het Medisch
Tuchtcollege en het Advocaten Tuchtcollege:
het Kantongerecht Civiele Zaken aan
de Grote Combéweg
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De selectiecommissie: Georgine de Miranda, Anand Charan, Ingrid Lachitjaran, Clayton Wallerlei en Muriel Poepon

De selectie voor de opleiding tot schrijfjurist-straf
Rechters zijn naast hun werk in de zittingszaal, onder
andere ook nog belast met het lezen en analyseren
van dossiers om zodoende een oordeel te vormen
en een beslissing te nemen in een zaak. Dat oordeel
dient uiteindelijk te worden geformuleerd en
vastgelegd in een vonnis. Een rechter kan bij het
analytisch lees- en uitzoekwerk en het formuleren
en vastleggen van het vonnis, geassisteerd worden
door een schrijfjurist. Dit gebeurt steeds onder
supervisie en verantwoordelijkheid van de rechter
zelf. In april van dit jaar hebben 8 personen de
interne opleiding tot schrijfjurist in de civiele sector
voltooid, en zij worden sindsdien ingezet op het
Kantongerecht en het Hof van Justitie.
De sollicitatie oproep
Aangezien ook strafrechters behoefte hebben
aan ondersteuning van schrijfjuristen, wordt
binnenkort een aanvang gemaakt met de opleiding
van schrijfjuristen in de strafsector. In februari
jl., verscheen in de dagbladen een oproep aan
juristen om zich op te geven voor de opleiding tot
schrijfjurist in de strafsector. Tweeëndertig personen
reageerden op deze oproep, waarvan elf reeds
werkzaam waren binnen de rechterlijke organisatie.
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De overige sollicitanten kwamen van verschillende
ministeries, het Parket, de advocatuur en enkelen
waren net afgestudeerd.
De selectiecommissie
De sollicitaties zijn met een vergrootglas
bekeken door de speciaal daarvoor ingestelde
selectiecommissie bestaande uit de rechters Anand
Charan, Ingrid Lachitjaran, Georgine de Miranda
en Clayton Wallerlei; de directeur van Justitie
Marianne Chin A Fat en Muriel Poepon, bestuurslid
van de Juridische Faculteit van de Anton de Kom
Universiteit.
De selectieprocedure
Alle 32 sollicitanten zijn uitgenodigd voor een
gesprek met de selectie commissie. Reeds in
die eerste ronde - na het gesprek dus - vielen
enkele van de sollicitanten af. De tweede ronde
bestond uit een schrijftest waarbij een aantal
strafcasusposities moesten worden opgelost; ook
daar sneuvelden ettelijke sollicitanten. De resterende
kandidaten werden onderworpen aan een milieuen antecedenten onderzoek, een psychologische
test en een medisch onderzoek. Uiteindelijk zijn

10 kandidaten geselecteerd voor de opleiding tot
schrijfjurist in de strafsector.
De crème de la crème
Anand Charan, voorzitter van de selectiecommissie,
is er zich van bewust dat het een strenge
voorselectie is geweest: “Vanwege organisatorische
en financiële redenen, is er nu slechts ruimte om 10
personen op te leiden tot schrijfjurist. Dat houdt in
dat je de beste 10 moet kiezen, de crème de la crème.
Wat zeker niet betekent dat de overige personen geen
capabele juristen zijn, integendeel. Het is begrijpelijk
dat de teleurstelling bij de niet geselecteerden groot
is. De commissie heeft degenen die daar prijs op
stelden ontvangen om uit te leggen waarom ze er niet
doorheen zijn gekomen, maar het blijft hard natuurlijk.”
Het voortraject
Hoewel de opleiding officieel in januari 2020
aanvangt, zijn de schrijfjuristen in spé reeds
op 1 oktober jl. opgenomen in het systeem.
Ingrid Lachitjaran, lid van de selectie commissie
legt uit dat dit bedoeld is om de geselecteerde
kandidaten bekend te maken met het gerechtelijk
systeem. “Het is in feite een intensieve pre-stage.

De geselecteerde juristen lopen onder supervisie
van een rechter mee met de griffiers, ze gaan naar
zittingen en leren de praktische zaken zoals het
opstellen van voorbereidingsformulieren en processenverbaal. Daarnaast verzorgen verschillende rechters
verdiepingssessies in straf- en strafprocesrecht aan
de groep. De bedoeling is dat zij in januari helemaal
ingewerkt zijn om met de 15-maanden durende
opleiding aan te vangen”, aldus Lachitjaran.
De vooruitzichten
Charan en Lachitjaran zijn optimistisch gestemd en
vinden de kandidaten allemaal goed gemotiveerd
en enthousiast. Er wordt veel van ze verwacht
en uiteraard wordt gehoopt dat ze allemaal de
eindstreep halen en ingezet zullen kunnen worden
als schrijfjurist. De beide rechters laten echter ook
een waarschuwend geluid horen: “Het is een hele
dure opleiding, er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd
in de kandidaten. Men zal zich contractueel moeten
verbinden om na afronding van de opleiding, een
minimum aantal jaren voor de organisatie te blijven
werken. Indien men vroegtijdig vertrekt, zullen de
opleidingskosten terugbetaald moeten worden!”
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Primeur op een internationaal podium:
Surinaamse rechters verkozen in OAS organen

Maytrie Kuldip Singh, lid van de Board of
Directors van de Justice Studies Center of the
Americas (JSCA)
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De rechters Maytrie Kuldip Singh en Eric Rudge zijn in juni
2019 tijdens de algemene vergadering van de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS) te Columbia, gekozen in organen van
dit instituut. Kuldip Singh werd gekozen als lid van de Board of
Directors van de Justice Studies Center of the Americas (JSCA)
en Rudge als lid van de Inter-American Juridical Committee
(IAJC). De JSCA richt zich op rechtshervormingen binnen OAS
lid-landen, met de focus op het strafrecht en toegang tot
het rechtssysteem. De IAJC functioneert als denk-tank voor
vraagstukken binnen de regio, waaronder klimaatverandering en
grensoverschrijdende criminaliteit. Met de verkiezing van beide
rechtsgeleerden, neemt Suriname voor de eerste keer zitting in
deze OAS-organen.

De lobby
Nadat het Hof de voordrachten had verzonden naar Justitie
en Politie, ging het snel: De minister van Buitenlandse Zaken
stuurde de stukken naar de permanente vertegenwoordiger
van Suriname bij de OAS in Washington, ambassadeur
Badrising. De ambassadeur op haar beurt startte een
intensieve lobby onder de Caricom lidlanden om de
Surinaamse kandidaten verkozen te krijgen. Zowel Rudge als
Kuldip Singh zijn vol lof over de inspanningen van de Staat.
Waar landen doorgaans maanden van tevoren beginnen
te lobbyen om hun kandidaten verkozen te krijgen, had
Suriname amper zes weken tijd voordat de verkiezingen
zouden plaatsvinden.

Hoe het allemaal begon
De minister van Justitie en Politie zond in maart jl. een brief
van zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken door naar
het Hof van Justitie. De brief bevatte een uitnodiging om
kandidaten voor te dragen voor zitting name in verschillende
OAS organen. Maytrie Kuldip Singh besloot na ampele
overweging om zich op te geven: “Ondanks internationaal recht
en mensenrechten altijd een passie van mij zijn geweest, heb ik pas
na veel overwegingen en aansporing van anderen, besloten mij
op te geven voor de post binnen de JSCA. Ik heb in het jaar 2000
gewerkt bij de mensenrechten organisatie Moiwana ‘86. Daar heb
ik mij intensief bezig gehouden met klachten van burgers over
mensenrechtenschendingen, ik was ook vertegenwoordiger van
de nabestaanden in de Moiwana zaak toen die diende bij de InterAmerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens bij de OAS.
Aan dat werk kwam een eind toen ik in 2004 werd geselecteerd
voor de rechtersopleiding die ik in 2009 afrondde. Ik ben nu alweer
10 jaar rechter, en hoewel je in dit ambt ook te maken hebt met
mensenrechtenschendingen, is het toch anders.”

Verkiezing
Hoewel het gebruikelijk is dat kandidaten persoonlijk afreizen
naar de Algemene Vergadering om zich te presenteren, was
dat vanwege de korte tijdspanne en het drukke werkschema,
niet mogelijk voor de Surinaamse kandidaten. Zij zijn op
de algemene vergadering dan ook vertegenwoordigd door
functionarissen van Buitenlandse Zaken. Ondanks deze
“minpunten” zijn Kuldip Singh en Rudge beiden gekozen.
Niet alleen zijn ze daarmee de eerste Surinamers binnen de
JSCA en de IAJC, zij zijn ook de eerste burgers uit een Caricom
lidland die zitting hebben in die organen!

Eric Rudge zag de uitnodiging ook langskomen: “Ik was eigenlijk
geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Inter-Amerikaanse
Commissie voor de Rechten van de Mens, maar toen we de
uitnodiging binnen kregen was de deadline voor kandidaatstelling
in dat orgaan al verstreken. In feite zijn het collega rechters geweest
die mij de push hebben gegeven om te gaan voor de post binnen
de IAJC, dit vanwege mijn achtergrond in Internationaal Recht.”
Die achtergrond mag gerust indrukwekkend worden genoemd;
Rudge voltooide in 1997 de post-doctorale studie Internationaal
Recht en Mensenrechten aan de American University in de
Verenigde Staten van Amerika. Hierna werkte hij een jaar lang
op het OAS-kantoor in Washington DC als lid van het juridisch
team dat ingediende petities screent. Na dat jaar keerde hij
terug naar Suriname waar hij o.a. internationaal publiekrecht,
mensenrechten, humanitair recht en verdragenrecht heeft
gedoceerd aan de Anton de Kom Universiteit. In februari 2019
werd hij beëdigd als rechter.

Wat betekent deze verkiezing voor Suriname en het Hof
van Justitie?
Hoewel zij op voordracht van het Hof van Justitie door
Suriname zijn gekandideerd, benadrukken zowel Kuldip
Singh als Rudge dat zij noch de Staat, noch het Hof
vertegenwoordigen bij de OAS. Daar heeft Suriname
haar missie bij de OAS voor. Door participatie binnen de
commissies dragen zij echter wel bij tot verbetering van
het totale OAS systeem, waar ook Suriname als lidland
deel van uitmaakt. Het lidmaatschap biedt daarnaast
uitstekende mogelijkheden om kennisnetwerken tot stand
te brengen, wat uiteindelijk ook ons land en de rechterlijke
organisatie ten goede komt. Beide rechters zijn voornemens
om ter ondersteuning van de visie van het Hof, te werken
aan een grotere buitenlandse exposure van ons hoogste
rechtscollege.
Kuldip Singh reist in december 2019 af naar Santiago de
Chile voor een bijeenkomst van de Board of Directors van
de Justice Studies Center of the Americas, terwijl Rudge in
maart volgend jaar de reguliere sessie van de Inter-American
Juridical Committee in Rio de Janeiro zal bijwonen.

Eric Rudge, lid van de Inter-American
Juridical Committee (IAJC)
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In de spotlight:

de afdeling Algemeen Registratie
en de afdeling Rollen
Jaarlijks worden honderden civiele zaken ingediend
bij de Griffie van het Kantongerecht Civiele Zaken
aan de Grote Combéweg. Een civiele zaak wordt
aanhangig gemaakt door een burger, rechtspersoon
(een bedrijf, vereniging of organisatie) of de
Staat. Uiteraard is het heel belangrijk dat het
verloop van deze civiele zaken nauwkeurig wordt
geadministreerd, vanaf het moment dat de zaak
wordt ingediend totdat het vonnis of de beschikking
wordt verstrekt.
De afdeling Algemeen Registratie
De afdeling Algemeen Registratie (afdeling AR), is
één van de afdelingen bij de Griffie die belast is met
de administratie van de ingediende zaken. Sharita
Garib, Jacinta Pinas, Sherandy Veldman en Sharon

Jubitana werken op deze afdeling. Zij worden
aangestuurd door sectiechef Fariel van Huisduynen.
De dames vertellen graag over het werk op de
afdeling:
“Iedere zaak begint met de indiening van een
verzoekschrift. Dat gebeurt bij de afdeling Agenda.
De verzoekschriften komen dan naar de afdeling
Algemeen Registratie, waar ze – zoals de wet
voorschrijft – worden ingeboekt in een cahier. Al de
zaken die zijn ingediend in het jaar 2019, beginnen
met de code AR 19, gevolgd door een doorlopend
viercijferig volgnummer. Bijvoorbeeld, de code AR 190060 geeft aan dat het de 60ste zaak is die in het jaar
2019 is ingediend. Behalve het AR nummer, worden
ook de namen van de procespartijen opgeschreven
in het cahier, evenals de namen van hun advocaten,
mochten ze die hebben.
De volgende stap is dat we de verzoekschriften sorteren
naar de aard van de zaak, bijvoorbeeld kort geding,
beslag, geldvorderingen etc. Dat moet je doen, zodat
je weet naar welke unit de verzoekschriften moeten.
Het betekent wel dat je al de verzoekschriften moet
lezen, althans je moet op zijn minst het petitum lezen,
datgene dat wordt ge-eist dus. We controleren ook als
de namen, adressen en woonplaats van de partijen
volledig zijn vermeld op de verzoekschriften. Dat is
belangrijk, want afhankelijk van de woonplaats van
de gedaagde, wordt bepaald in welk kanton de zaak
zal worden behandeld. In het eerste Kanton worden
namelijk civiele zaken behandeld uit de districten
Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo, Commewijne
en Saramacca. Het derde Kanton behandeld de civiele
zaken uit de overige districten.
Op gegeven moment wordt er een datum bepaald
waarop de zaak in behandeling zal worden genomen.
Afhankelijk van de aard van de zaak, wordt die
datum bepaald door de rechter, het hoofd van
de administratie of de griffier. Nadat alle nodige
stempels en handtekeningen zijn geplaatst, komt het
verzoekschrift weer naar ons, om te verstrekken aan
De dames van de afdeling Algemeen Register:
Sharita Garib, Jacinta Pinas en Sherandy Veldman
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Kavita Mac Donald, Rodesia Pompé en Monique Bedjo van de afdeling Rollen
degene die zaak aanhangig heeft gemaakt, zodat die
daarmee de tegenpartij kan laten oproepen door een
deurwaarder.
Advocaten bellen of komen vaak langs om te vragen
of er al een datum is bepaald voor hun zaak, ook onze
collega’s lopen continu binnen om dossiers te halen en
te brengen. Het is altijd een hele drukte hier, maar we
zijn het al aardig gewend!”
De afdeling Rollen
We steken even de gang over naar de afdeling
Rollen waar Kavita Mac Donald, Rodesia Pompé en
Monique Bedjo, het volgende vertellen:
“Onze afdeling is verantwoordelijk voor het
opmaken van de zittingsrollen. Voor iedere zitting
wordt een aparte rol opgemaakt. We maken
rollen voor onder andere de kort gedingzittingen,
echtscheidingsrollen, en rollen voor de behandeling
van beschermingsbevelen.
We krijgen de dossiers van de nieuwe zaken van de
afdeling Algemeen Registratie en de zaak griffiers, en
aan de hand daarvan maken we de rollen op. De rol
wordt op volgorde van de AR nummers opgemaakt

en ook de namen van de partijen en hun advocaten
komen daarop. Als de rol is goedgekeurd door de
griffier, wordt het gemaild naar de advocaten. De
griffier zelf krijgt een aantal exemplaren van de rol,
waaronder een voor de deurwaarder en de rechter.
We hebben dagelijks deurwaarders over de vloer die
exploten voor ons brengen van oproepingen die ze
hebben uitgebracht aan mensen tegen wie een zaak
aanhangig is gemaakt. We houden de administratie
daarvan bij, sorteren het per zitting en geven het af
aan de verantwoordelijke griffier.
Het werk op de afdeling is interessant, maar je moet
wel tegen druk kunnen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren
dat er een super spoedeisend kort geding aanhangig
is gemaakt, en dan moet je de rol voor die zitting
ook met super spoed maken, ook al is het buiten
kantoortijd. Maar eerlijk gezegd is het – ondanks het
vele werk – toch minder hectisch op onze afdeling
dan op de afdeling AR. Het lukt ons om volgens een
strakke planning te werken, omdat de meeste zittingen
lang van tevoren zijn ingeroosterd. Je weet dus precies
wanneer een bepaalde rol af moet zijn en je werkt daar
ook naar toe”, aldus de dames van de afdeling Rollen.
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De rechterlijke
organisatie heeft
een eigen logo!

Bij de lancering van de website van het Hof van
Justitie op 12 april jl., werd gelijk ook het logo
van de rechterlijke organisatie onthuld. Dit logo,
dat de Surinaamse rechtspraak aanduidt, staat
sindsdien prominent in beeld op de website.
In de daaropvolgende maanden is het ook nog
verwerkt op briefpapier, visitekaartjes en ander
drukwerk.
Waarom een logo?
Het is gebruik dat organisaties zich aan de
buitenwereld presenteren door middel van
een beeld- of woordmerk, of een combinatie
daarvan: een logo dus. Een logo weerspiegelt
de identiteit van de organisatie en maakt in één
oogopslag duidelijk waar die voor staat. Het
zorgt ook voor herkenbaarheid: zodra men dat
ene logo ziet, associeert men dat gelijk met die
organisatie.
Het logo van de rechterlijke organisatie
In het logo wordt de geblinddoekte vrouwe
Justitia centraal afgebeeld als personificatie van
het recht, met in de ene hand een weegschaal en
in de andere een zwaard. De weegschaal staat
voor het zorgvuldig afwegen van de belangen en
argumenten van de verschillende partijen. Het
zwaard symboliseert de bevoegdheid van justitie
om te mogen oordelen en de plicht om een
vonnis uit te spreken; figuurlijk hakt de rechter
aan het eind van een rechtszaak de knoop door.
De blinddoek symboliseert onpartijdigheid, het
recht oordeelt immers zonder onderscheids des
persoon!
Kleur bekennen
Ook de kleuren van het logo zijn zorgvuldig
gekozen. Zo staat de kleur groen voor evenwicht
en vertrouwen, en ook wordt het Surinaamse
begrip “de groene tafel” in verband gebracht
met de gang naar de rechter. De bruin-gouden
kleur symboliseert kennis, wijsheid en stabiliteit.
Tenslotte staat de kleur wit, voor vrede.

20

