CARICOM: HET CARIBISCH HOF VAN JUSTITIE
Het Caribisch Hof van Justitie (Caribbean Court of Justice, CCJ) fungeert als een
internationaal tribunaal voor de behandeling van geschillen welke voortvloeien uit de
interpretatie en toepassing van het Herziene Verdrag van Chaguaramas tot oprichting van de
Caribische Gemeenschap met inbegrip van de CARICOM Gemeenschappelijk Markt en
Economie. Het CCJ zorgt er voor dat wetten van de CARICOM Gemeenschappelijke Markt
en Economie (CARICOM Single Market and Economy, CSME) uniform en voorspelbaar zijn.
De rechten en plichten van de CARICOM Gemeenschappelijke Markt en Economie zijn zo
belangrijk en uitgebreid ( de oprichting van economische ondernemingen, de verlening van
professionele diensten, het kapitaalverkeer, het aanschaffen van grond voor bedrijfsvoering
enz.) dat er een duidelijke behoefte is aan een permanente centrale, regionale juridische
instantie die zich gezaghebbend en bindend kan uitspreken over rechten en bijbehorende
verplichtingen. Het CCJ vervult deze rol.
Het Caribisch Hof van Justitie is ook de hoogste appelinstantie waarbij beroep kan worden
ingesteld tegen civiele- en strafrechtelijke beslissingen van de rechtbanken van hoger beroep
van de lidstaten van CARICOM, die er voor kiezen hiervan gebruik te maken. Het CCJ biedt
procespartijen een eerlijk, onpartijdig, efficiënt en competent uitgevoerd rechtsproces.
De overeenkomst tot oprichting van het CCJ trad op 23 juli 2002 in werking. De inauguratie
van het Hof had plaats op 16 april 2005 te Port of Spain, Trinidad en Tobago.
Een speciaal ingestelde regionale Commissie Justitiële en Juridische Diensten is
verantwoordelijk voor de benoeming van rechters, met uitzondering van de president van het
Hof. Deze Commissie bestaat uit negen leden. De rechters worden niet alleen uit het
Caribisch Gebied maar ook uit het Gemenebest aangetrokken.
Ze kunnen slechts ontslagen worden op aanbeveling van de Commissie Justitiële en
Juridische Diensten, handelende op advies van een speciaal voor dat doel opgericht tribunaal.
De president van het Caribisch Hof van Justitie wordt benoemd of ontheven door een
gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de stemmen van de Hoofden van de
Overeenkomstsluitende Partijen op voordracht van de Regionale Commissie Justitiële en
Juridische Diensten. De overeenkomst tot oprichting van het CCJ stelt duidelijk vast dat de
benoeming van de rechters niet beïnvloed zal worden door politici.
Er zijn voorzieningen getroffen voor het oprichten van een Trustfonds waarvan de
opbrengsten gebruikt zullen worden voor het bestrijden van de onkosten van het Hof en om
zijn financiële onafhankelijkheid te waarborgen.

De edelachtbare leden van het Caribisch Hof van Justitie.
Van links naar rechts zittend: Rolston Nelson (Trinidad en Tobago), de president van het Hof
Michael de la Bastide (Trinidad en Tobago), Duke Pollard (Guyana). Staand v.l.n.r.: Jacob
Wit (Nederlandse Antillen), Desiree Bernard (Guyana), Adrian Saunders (Saint Vincent en de
Grenadines) en David Hayton (Verenigd Koninkrijk).
Het Caribisch Hof van Justitie heeft een lange voorhistorie alvorens tot de oprichting werd
besloten.
Twee belangrijke voorlopers van het Caribisch Hof van Justitie zijn het West-Indische Hof
van Beroep, opgericht tijdens de koloniale periode en het Federale Hooggerechtshof.
Het CCJ zetelt op Trinidad en Tobago en houdt in dat land zitting. Maar naar gelang de
omstandigheden, zal ook zitting worden gehouden in andere lidstaten. President van het Hof
is de Trinidadiaan Michael de la Bastide.

