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EERSTE BOEK. VAN DE WIJZE VAN PROCEDEREN VOOR DE 

KANTONGERECHTEN EN VOOR HET HOF VAN JUSTITIE 

TWEEDE TITEL. VAN DE WIJZE VAN PROCEDEREN VOOR DE 

KANTONRECHTER  

EERSTE AFDELING. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 

Artikel 97 

Een vreemdeling mag zelfs indien hij in Suriname zijn verblijf niet houdt, voor de rechter in dat 

gewest worden opgeroepen ter zake van verbintenissen, door hem jegens een ingezetene van 

Suriname hetzij in of buiten het gewest aangegaan. 

DERDE AFDELING. VAN VOORLOPIGE VERZOEKEN EN VAN DE EXCEPTIE VAN 

ONBEVOEGDHEID 

Artikel 122 

Indien de eiser een vreemdeling is, die niet is ingezetene van Suriname, of indien zodanige 

vreemdeling zich in een aangelegde rechtzaak voegt of tussenkomt, is hij gehouden, ten verzoeke 

van de wederpartij en alvorens deze in rechte enig verweer of tegenzeggen behoeft te doen, 

zekerheid te stellen voor de betaling van de kosten, schade en interesten, in welke hij zou kunnen 

verwezen worden.  

De partij, welke het stellen van zekerheid verzoekt, wordt niet geacht daardoor de bevoegdheid 

van de rechter om van zijn zaak kennis te nemen te hebben erkend. 

TWEEDE BOEK. VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN VONNISSEN EN 

AUTHENTIEKE AKTEN 

EERSTE TITEL. ALGEMENE REGELEN 

Artikel 30651 
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1. Beslissingen door vreemde rechters of rechterlijke colleges gegeven, in vreemde Staten tot stand 

gekomen scheidsrechterlijke beslissingen of aldaar verleden authentieke akten, en bij staatsbeluit 

te bepalen, in vreemde Staten tot stand gekomen andere executoriale titels, mogen in Suriname 

niet ten uitvoer worden gelegd, behoudens in gevallen uitdrukkelijk bij of krachtens verdrag of 

wet bepaald.  

2. In gevallen, als in het eerste lid bedoeld, heeft tenuitvoerlegging alleen plaats na een op 

verzoekschrift verkregen verlof tot tenuitvoerlegging volgens de procedure, neergelegd in de 

artikelen 312b - 312h. De zaak zelf wordt niet aan een nieuw onderzoek onderworpen.  

3. In andere dan de hierboven bedoelde gevallen kunnen de gedingen opnieuw bij de Surinaamse 

rechter worden behandeld en afgedaan. 

EERSTE TITEL A54. VAN DE FORMALITEITEN, VEREIST VOOR DE 

TENUITVOERLEGGING VAN IN VREEMDE STATEN TOT STAND GEKOMEN 

EXECUTORIALE TITELS 

Artikel 312b  

1. Het verlof tot tenuitvoerlegging, als bedoeld in artikel 306 lid 2, wordt gevraagd bij 

verzoekschrift, waarop de bepalingen van de Tweede Afdeling van de Tweede Titel van het Eerste 

Boek van overeenkomstige toepassing zijn, voor zover daarvan in deze titel niet is afgeweken.  

2. Tot de kennisneming van het verzoek om verlening van het verlof tot tenuitvoerlegging zijn, 

naar keuze van de eiser, bevoegd zowel de kantonrechter waar de wederpartij van de verzoeker 

woonplaats heeft, als de kantonrechter waar de tenuitvoerlegging wordt verlangd. 

Artikel 312c 

1. Bij het verzoekschrift wordt een authentiek afschrift van de beslissing of de authentieke akte 

overgelegd, benevens de stukken waardoor kan worden vastgesteld, dat deze uitvoerbaar is in het 

land waar zij is gegeven of verleden.  

2. De kantonrechter kan legalisatie van het afschrift van de beslissing of de authentieke akte en 

van de overige in het eerste lid bedoelde stukken verlangen. Hij kan tevens eisen, dat de beslissing 

of de authentieke akte en de overige overgelegde stukken worden vertaald in het Nederlands, en 

dat deze vertaling voor eensluidend wordt verklaard, hetzij door een in Suriname toegelaten 

beëdigde vertaler, hetzij door een beëdigde vertaler toegelaten in het land waar de beslissing of de 

authentieke akte is gegeven of verleden, hetzij door de diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger van bedoeld land in Suriname.  

3. Bij ongenoegzaamheid der overgelegde stukken wordt de verzoeker de gelegenheid tot 

aanvulling gegeven. 

Artikel 312d 

1. De griffier tekent op het verzoekschrift de dag van ontvangst aan en zendt onverwijld per 

aangetekende brief een afschrift van het verzoekschrift en van de daarbij behorende stukken aan 

de wederpartij van de verzoeker toe.  

2. De kantonrechter bepaalt daarna de dag en het uur, waarop de zaak voor het kantongerecht zal 

dienen, en doet partijen oproepen, teneinde alsdan te verschijnen, vergezeld van de getuigen, die 

zij wensen te doen horen, en met medebrenging van de bewijsstukken, waarvan zij zich willen 

bedienen.  



3. De kantonrechter dient, indien een opgeroepene niet verschijnt, zijn nadere oproeping te 

bevelen. 

4. De behandeling vindt plaats in raadkamer. Na afloop van het verhoor doet de kantonrechter 

dadelijk uitspraak; indien dit niet mogelijk is, deelt hij mede, wanneer deze zal plaats hebben. 

Artikel 312e 

1. De beschikking van de kantonrechter is op straffe van nietigheid met redenen omkleed en wordt 

in het openbaar uitgesproken.  

2. De beschikking, waarbij het verlof tot tenuitvoerlegging wordt verleend, kan bij voorraad 

uitvoerbaar worden verklaard, niettegenstaande hoger beroep, zelfs op de minuut, zonder 

zekerheidsstelling. Artikel 305 hierbij is van toepassing.  

3. Ten aanzien van de proceskosten is het bepaalde in de artikelen 58, 59, 61, 62 en 63 van 

overeenkomstige toepassing.  

Artikel 312f 

1. De beschikking van de kantonrechter is niet vatbaar voor verzet.  

2. Partijen zijn bevoegd om bij het Hof van Justitie in hoger beroep te komen. Artikel 265 is van 

overeenkomstige toepassing.  

3. In geval van hoger beroep vinden de artikelen 312c, 312d, en 312e overeenkomstige toepassing.  

Artikel 312g 

Geschillen over de tenuitvoerlegging van beslissingen of authentieke akten, welke overeenkomstig 

deze titel uitvoerbaar zijn verklaard, worden gebracht voor de kantonrechter van de plaats van 

tenuitvoerlegging.  

Artikel 312h 

1. De bepalingen van deze titel zijn slechts van toepassing, voor zover een verdrag of een 

bijzondere wet geen afwijkende voorzieningen inhoudt.  

2. De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op beslissingen of uitspraken van 

volkenrechtelijke organisaties of van andere internationale of supranationale organen. 

DERDE BOEK. VAN RECHTSPLEGINGEN VAN ONDERSCHEIDEN AARD 

VIERDE TITEL. VAN MIDDELEN TOT BEWARING VAN ZIJN RECHT 

VIJFDE AFDELING. VAN BESLAG TEGEN SCHULDENAREN, DIE NIET IN 

SURINAME EEN BEKENDE WOONPLAATS HEBBEN, EN TEGEN 

VREEMDELINGEN, DIE NIET ZIJN INGEZETENEN VAN SURINAME 

Artikel 636 

Een vreemdeling, die niet is ingezetene van Suriname, mag, zonder dat er een vonnis te zijnen 

laste bestaat, op bevel van de kantonrechter, bij voorraad worden gegijzeld ter zake van een 

vervallen en opeisbare schuld, jegens een ingezetene van Suriname aangegaan.  



De formaliteiten, bij de tweede afdeling van de vijfde titel van het tweede boek voorgeschreven, 

zijn ook op deze gijzeling toepasselijk.  

Artikel 637 

De opheffing van de inbeslagneming en gijzeling, bij de artikelen 632 en 636 vermeld, wordt 

toegestaan na het stellen van behoorlijke borgtocht of andere voldoende zekerheid voor de schuld 

met de interesten en kosten. 


