OM TE KUNNEN TROUWEN :
1. Mogen de aanstaande echtge
noten niet al getrouwd zijn
(bigamie);
2. De man moet tenminste 17 jaar
zijn en de vrouw 15 jaar;
3. De aanstaande echtgenoten
mogen niet gedwongen worden
om te trouwen;
4. Iemand die gescheiden is mag
pas na 1 jaar weer trouwen. Dit
moet ingeval zij zwanger mocht
blijken van haar gescheiden
man.

5. Een getrouwde vrouw wiens
man is overleden mag niet binnen 306 dagen daarna een nieuw
huwelijk aangaan.. Dit moet ingeval zij zwanger mocht blijken
van haar gescheiden man.

CONCUBINAAT
Terwijl het sluiten van een huwelijk direct juridische gevolgen
heeft, is samenwonen niet aan
specifieke juridische regels gebonden. Er ontstaan voor de
concubine en concubaan niet
direct rechten en verplichtingen
tegenover elkaar en/of derden.
Willen zij dit wel dan moeten zij
een samenlevingscontract bij
een notaris sluiten.
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HUWELIJK
Trouwen doe je niet
zomaar.
Het huwelijk is een héél
bijzondere overeenkomst in het leven van
twee geliefden.
Eén waar je ook goed op

voorbereid moet zijn!

Donoren: UNFPA en UNDP

ONZE WETGEVING
Volgens de Surinaamse wetgeving wordt een huwelijk gesloten tussen één man en één
vrouw. Voor andere vormen
zoals het kerkelijk huwelijk,
homo huwelijk, polygaam huwelijk is in de visie van de Surinaamse wetgever geen
plaats.
ADVIES
Stap samen met je partner
naar een huwelijksambte naar om te vragen wat volgens de wet jullie rechten en
plichten zijn. En hoe jullie
respectvol met elkaar moeten omgaan

Gemeenschap van goederen
Als je voor het huwelijk niets
afspreekt met je partner ben
je automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent dat al jullie bezittingen en schulden
van jullie beiden zijn.

Huwelijkse voorwaarden
Wil je dit niet dan kun je vooraf
afspraken maken over wat
van jou en van jouw partner is
tijdens het huwelijk en ook na
een echtscheiding. Dit noemen
we huwelijkse voorwaarden.
Deze moeten bij een notaris
worden opgesteld anders zijn
ze niet geldig. Deze kunnen
ook tijdens het huwelijk worden aangegaan.

Rosita en Ram
Rosita en Ram zijn in gemeenschap van goederen getrouwd . Vanaf dit moment is
Ram de medeëigenaar van het
huis dat Rosita van haar vader
en moeder heeft gehad.
Behalve wanneer Rosita vooraf bij de notaris in de huwelijkse voorwaarden heeft vastgelegd dat het huis alleen van
haar is. Of wanneer er een uitsluitingsclausule is gemaakt
bij de koopakte of schenkings-

