
Wetboek van strafrecht/ Criminal Code 
 

Artikel 4 
 

1.  Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de vervolging niet voortgezet, dan kan de 
belanghebbende daarover beklag doen bij het Hof van Justitie. Het Hof kan de 
Procureur-Generaal opdragen te dien aanzien verslag te doen en kan voorts bevelen, dat 
de vervolging zal worden ingesteld of voortgezet. 

 
2.  Het Hof kan het geven van zodanig bevel ook weigeren op gronden aan het algemeen 

belang ontleend. 
 
3.  De leden van het Hof, die over het beklag hebben geoordeeld, nemen bij voorkeur geen 

deel aan de berechting. 
 

Article 4  

 

1. If a criminal offense is not prosecuted or the prosecution is not pursued, the person 

concerned may file a complaint with the High Court of Justice. The Court may instruct the 

Attorney-General in this respect to report and may also order that the prosecution shall be 

initiated or continued.  

 

2. The Court may refuse to give such orders also on the grounds based on the general interest.  

 

3. The members of the Court who have judged the complaint shall preferably not take part in 

the trial. 

 

Artikel 136 
 

1.  De Procureur-Generaal en de andere leden van het openbaar ministerie geven bevelen 
aan de overige personen met de opsporing belast. 

 
2.  De opsporingsambtenaren hebben het recht in de uitoefening hunner ambts-

verrichtingen de hulp in te roepen van de openbare burgerlijke en van de gewapende 
macht. 

 
3.  Deze zijn verplicht aan de vordering onmiddellijk te voldoen. 
 
 
Article 136  

 

1. The Attorney-General and the other members of the Public Prosecution give orders to the 

other persons charged with the investigation.  

 

2. The criminal investigators are entitled to call upon both the public civil and the armed 

forces to assist them in the execution of their office.  

 

3. These are obliged to comply with the demand immediately. 



 
 
BEDREIGDE GETUIGEN 
 
Artikel 206a 
 

1.  De rechter-commissaris beveelt hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van de 

vervolgingsambtenaar of op het verzoek van de verdachte of diens raadsman of van de 

getuige, dat ter gelegenheid van het verhoor van die getuige diens identiteit verborgen 

wordt gehouden, indien: 

a. de getuige of een andere persoon, met het oog op de door de getuige af te leggen 

verklaring, zich zodanig bedreigd kan achten dat, naar redelijkerwijze moet worden 

aangenomen, voor het leven, de gezondheid of de veiligheid dan wel de ontwrichting 

van het gezinsleven of het sociaal-economisch bestaan van die getuige of die andere 

persoon moet worden gevreesd, en 

b. de getuige te kennen heeft gegeven wegens deze bedreiging geen verklaring te willen 

afleggen; in het andere geval wijst hij de vordering of het verzoek af. 

2.  De vervolgingsambtenaar, de verdachte en diens raadsman, en de getuige worden in de 

gelegenheid gesteld daaromtrent te worden gehoord. 

3.  De rechter-commissaris gaat niet over tot het verhoor van de getuige, zolang tegen zijn 

beschikking nog hoger beroep openstaat en, zo dit is ingesteld, totdat het is ingetrokken 

of daarop is beslist, tenzij het belang van het onderzoek geen uitstel van het verhoor 

gedoogt; in dat geval houdt de rechter-commissaris het proces-verbaal van verhoor van 

de getuige onder zich totdat op het hoger beroep is beslist. 

 

ENDANGERED / THREATENED WITNESSES 

 

Article 206a 

 

1. The examining magistrate orders either ex officio or at the demand of the prosecuting 

officer or at the request of the accused or his lawyer  or the witness, that on the occasion of 

the interrogation of that witness his identity shall be kept secret, if: 

 

a. the witness or another person, with a view to the statement to be made by the witness, may 

deem himself threatened in such manner that, in fairness must be assumed, for the life, the 

health or the safety or the disruption of the family life or the socio-economic existence of that 

witness or that other person must be feared, and 

 

b . the witness has indicated that because of this threat he doesn’t want to make a statement; 

he shall otherwise deny the claim or request. 

 

2. The prosecuting officer, the accused and his lawyer, and the witness are given the 

opportunity to be heard in that regard. 



 

3. The examining magistrate shall not proceed to the interrogation of the witness, while 

appeal is still open against his decision and, if appeal has been filed, until it has been 

withdrawn or judged upon, unless the interests of the investigation tolerates no postponement 

of the interrogation; in which case the examining magistrate shall retain the minutes of the 

interrogation of the witness until judgment has been passed on the appeal. 

 

 
TITEL VIII 

INTERNATIONALE RECHTSHULP 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 467 

 

1.  De navolgende artikelen van deze Titel zijn van toepassing op verzoeken om rechtshulp 
door autoriteiten van een vreemde staat in verband met een strafzaak gedaan en gericht 
tot een al dan niet met name aangeduid orgaan van de justitie of de politie in Suriname, 
voor zover in de afdoening niet is voorzien in het bepaalde bij of krachtens andere 
wetten. 

 

2.  Als verzoeken om rechtshulp worden aangemerkt verzoeken tot het verrichten van 

handelingen van onderzoek of het verlenen van medewerking daaraan, het toezenden van 

documenten, dossiers of stukken van overtuiging of het geven van inlichtingen, dan wel het 

betekenen of uitreiken van stukken of het doen van aanzeggingen of mededelingen aan 

derden. 

 

 

TITLE VIII  

INTERNATIONAL LEGAL AID  

 

GENERAL PROVISIONS  

 

Article 467  

 

1. The following articles of this Title shall apply to requests for legal aid by authorities of a 

foreign state in connection with a criminal case and addressed to an organ of the justice or the 

police in Suriname, whether or not specifically designated, insofar the conclusion is not 

provided for in the stipulation by or pursuant to other laws.  

 

2. As requests for legal aid shall be considered requests for the execution of acts of 

investigation or the rendering of cooperation thereto, the forwarding of documents, dossiers 

or pieces of evidence or the supply of information, or the serving or presentation of 

documents or the making of notifications or announcements to third parties. 

 

  



Wet Inrichting en samenstelling Surinaamse Rechterlijke Macht/ Judiciary Organization Act 

 

The Oath is in article 10 

 

Artikel 14a 

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. 

Article14a  

 

The retiring age of the President, the Vice-President and the members of the Court of Justice 

shall be set at seventy years and that of the Attorney-General at the Court of Justice of sixty-

five years. 

 

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. 

Article 39 

The Court of Justice gives its rulings in all cases with three judges. A member, who in the 

first instance has taken knowledge of a case, may not participate in the consideration of that 

case by the Court of Justice. 


