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Paramaribo, 24 augustus 2022 

 

Goedemorgen, 

Geachte president, leden van het Hof van Justitie, waarnemend procureur-generaal, deken en 

overige aanwezigen. Net als mijn voorganger ben ik vandaag in de gelegenheid gesteld een 

dankwoord tot u te richten.  

Toen de president van het Hof mij aan het eind van het toelatingsgesprek aangaf dat ik 

vandaag deze gelegenheid zou krijgen, heb ik me afgvraagd wat ik met u zou willen delen.  

 

Ik heb gedurende mijn bachelor en master opleiding rechten het voorrecht gehad om te 

werken bij de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN), thans CDR, 

en in de jaren 2018-2019 ook in het kader van de uitvoering van het projectdossier 

‘Ontsluiting van rechterlijke uitspraken in Suriname’, verder heb ik als griffier gewerkt op de 

strafgriffie van het kantongerecht en op de griffie van de Krijgsraad. 

 

Bij de overstap naar de advocatuur was ik mij, nu terugkijkend, onvoldoende bewust van de 

rol die de advocaat te vervullen heeft in het rechtsbestel. Tijdens mijn stageperiode is het mij 

duidelijk geworden dat een advocaat niet sec een partijdige belangenbehartiger is maar ook 

een beschermer van de rechtstaat en dat hij zijn rol dient te vervullen vanuit de overtuiging 

dat elke rechtzoekende ongeacht zijn geslacht, ras, geloof, politieke overtuiging, status of 

vermogen, recht heeft op effectieve rechtsbijstand.  

De begeleiding van mijn patroon mr. Gerold Sewcharan heeft voor mij concreet gemaakt dat 

ik als advocaat een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de effectieve rechtsbeleving in onze 

Surinaamse samenleving. Daaraan hebben zijn artikelen in het boek “Nog ver van een 

waarachtige democratie” ook zeker een bijdrage geleverd. 

 

De advocaat is in vergelijking met andere praktijkjuristen de meest aangewezen 

rechtsgeleerde die op een effectieve wijze invloed kan uitoefenen op het rechtsbestel. Geen 

enkele andere rechtsgeleerde is opgeleid in het aanbrengen van zaken die erop gericht zijn 

rechtsvormende uitspraken van de rechter uit te lokken.  

Ook is alleen de advocaat in de positie rechtzoekenden adviezen te geven om door te 

procederen zodat in hoger beroep door het Hof van Justitie richting gegeven kan worden door 
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rechtsvormende uitspraken te doen. Uitspraken waaraan de lagere rechter, waar de meeste 

beslissingen gegeven worden, gebonden is.  

Ook van zaken die door advocaten bij internationale rechtsinstanties worden aangebracht, 

kunnen de uitspraken Staten dwingen om hun rechtsbestel zodanig in te richten dat effectieve 

rechtsbescherming voor hun burgers bevorderd wordt.  

Het is de advocaat die in staat is toe te zien op de naleving en de waarborging van 

onpartijdige behandeling van rechtszaken door daar waar nodig nadrukkelijk aan de bel te 

trekken en geheel onafhankelijk van een ieder.  

De advocaat is bij een goede rolvervulling dus in staat een bijdrage te leveren aan het goed 

functioneren van het rechtsbestel, althans zulks af te dwingen van de overheid. De advocaat 

heeft aldus een dienende rol in het rechtsbestel.  

Wat mij ook duidelijk werd, is dat om deze dienende rol te vervullen de omgeving waarin de 

advocaat gevormd wordt en waarin hij uiteindelijk zijn diensten verleend dan wel namens de 

rechtzoekende optreedt, aan een aantal standaardvoorwaarden dient te voldoen. Ik noem hier 

enkele van. 

- De universitaire opleiding rechten dient zodanig samengesteld te zijn dat de toekomstige 

advocaat voldoende kennis kan opdoen over het geldend recht in Suriname. Voor de 

rechtenstudent zullen Surinaamse regelgeving en rechterlijke beslissingen en de 

toepasselijke rechtsliteratuur daarom altijd beschikbaar en betaalbaar moeten zijn.  

- Er dient voor advocaten een constante leeromgeving te bestaan waarbij er aan de ene kant 

voldoende aanbod van scholing is en aan de andere kant de gelegenheid wordt geboden 

die scholing te volgen en te bekostigen.  

- De advocatenpraktijk dient ook zodanig te kunnen worden ingericht en uitgeoefend dat de 

advocaat in staat wordt gesteld zijn rol onafhankelijk uit te oefenen.  

- De procedure om toegelaten te worden tot de advocatuur moet helder en duidelijk zijn 

geregeld. De toelating moet transparant en vlot verlopen. Deze moet niet ontmoedigend 

en stagnerend werken.  

 

Ik roep bij dezen dan ook alle actoren op om er zorg voor te dragen c.q. eraan mee te werken 

dat de omgeving waarin de advocaat gevormd dient te worden aan de voornoemde 

standaardvoorwaarden kan voldoen. De overheid dient wat mij betreft fors te investeren in 

het onderwijs en de rechterlijke macht. Het Hof van Justitie en het bestuur van de SOvA 

verzoek ik erop toe te zien dat de procedure van toelating tot de advocatuur transparanter en 
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vlotter kan verlopen. Daarna ligt het aan de advocaat hoe die zijn rol als beschermer van de 

rechtstaat zal vervullen.  

Tot slot zeg ik dank aan allen, en dat zijn er velen, die mij in de afgelopen periode hebben 

bijgestaan. 

Ik noem daarbij specifiek Gerold Sewcharan mijn patroon en al mijn collega’s op het kantoor 

Sewcharan & Pick. Mijn vrouw Nishada en mijn zoon Joshua, mijn ouders Jetty en Roy, mijn 

zussen Michele, Cindy en Myrna, mijn tante en neef Eriga en Victor, mijn schoonouders 

Ingrid en Ricardo, mijn vrienden en last but not least de Almachtige die ons kracht geeft en 

door wie alle dingen mogelijk zijn.  

Mijn collega’s die vandaag ook zijn beëdigd, wens ik heel veel succes toe in hun verdere 

carrière. Jullie wil ik nog meegeven: let op dat jullie bij het vervullen van je rol als advocaat 

je rol binnen je gezin niet verzaakt. “Don’t wait till the water runs dry” want wie zijn wij 

zonder onze familie en gezin? 

Met hun steun, zal ik mij als advocaat inzetten voor een samenleving waarin een ieder 

toegang heeft tot transparante, betaalbare en vlotte rechtsbescherming. 

 

Anthony Jojachin Heath 


