Reglement pleitoefeningen en (voorronde) Zuidelijke pleitwedstrijden
2016
1. Op grond van artikel 3.10 Verordening op de advocatuur is deelname aan
de pleitoefening een stageverplichting.
2. Op grond van datzelfde artikel dient er voor de pleitoefeningen door de
stagiaire een voldoende te worden behaald, wil de stagiaire aan deze
stageverplichting hebben voldaan. Een voldoende wordt behaald indien is
voldaan aan de door de raad van de orde opgestelde criteria, impliciet
verwerkt in het Beoordelingsformulier, dat als voorbeeld aan dit Reglement
is gehecht.
3. De pleitoefeningen worden georganiseerd door de raad van de orde in
samenwerking met het bestuur van de Jonge Balie. Deelname aan de
pleitoefeningen staat open voor stagiaires die in ieder geval één (1) jaar op
het tableau staan ingeschreven en nog niet aan de verplichting met
betrekking tot pleitoefening hebben voldaan.
4. De pleitoefeningen vinden in beginsel drie keer per jaar plaats.
5. Met betrekking tot de verplichting die voortvloeit uit de onder in artikel 1
genoemde Verordening, wijst de raad van de orde stagiaires aan en stelt
de raad een pleitschema samen. Indien een stagiaire-pleiter door
overmacht verhinderd mocht zijn, dient de stagiaire eerst zelf te trachten in
overleg met zijn tegenpleiter en andere betrokken stagiaires een sluitende
afspraak te maken over de wijziging in het pleitschema. Wanneer de
stagiaire hierin niet slaagt, blijft het oorspronkelijke pleitschema in beginsel
van kracht. Beoogde en gerealiseerde wijzigingen dienen altijd onmiddellijk
schriftelijk aan het bureau van de raad van de orde te worden meegedeeld.
6. Bij de indeling van de pleitoefeningen geldt in beginsel de regel dat
kantoorgenoten niet tegen elkaar pleiten.
7. Er wordt naar gestreefd de casus drie (3) weken voor het te houden
pleidooi aan de stagiaires te zenden.
8. De raad van de orde wijst eiser en gedaagde aan. Op het pleitrooster
wordt aangegeven wie in een gegeven casus optreden voor eiser en wie
voor gedaagde.
9. Het is nadrukkelijk niet toegestaan vooroverleg met de tegenpleiter te
hebben en/of de (feiten van de) te bepleiten casus éénzijdig of gezamenlijk
aan te passen of aan te vullen.
10. Per pleidooisessie zijn 50 minuten beschikbaar. Daarvan zijn in totaal 20
minuten bestemd voor de eigenlijke pleidooien, derhalve 10 minuten voor
ieder van de stagiaire-pleiters. Een pleidooi duurt ten hoogste 10 minuten.
Voor re- en dupliek geldt maximaal 5 minuten. Vervolgens resteert dan 20
minuten voor de (Raadkamer)beoordeling.
11. Er wordt staande en in toga gepleit.
12. Een pleitnota is niet vereist.
13. Het pleiten vindt plaats ten overstaan van een “rechtbank” bestaande uit
de twee patroons (of een plaatsvervangend kantoorgenoot die zijn stage
heeft afgerond) en een lid van de rechterlijke macht, onder voorzitterschap
van het lid van de rechterlijke macht.
14. De leden van de bij de pleitoefening zittende “rechtbank” zijn bevoegd
vragen te stellen aan de stagiaire-pleiters.
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15. De maximale duur van de onder 10. in dit Reglement genoemde termijnen,
wordt strikt gehandhaafd. Bij een dreigende termijnoverschrijding worden
de pleiters door hun patroon gewaarschuwd.
16. Na het pleidooi zal de rechtbank kort “raadkameren” gedurende welke tijd
de beoordeling van de pleiters zal plaatsvinden.
17. Beoordeling vindt plaats aan de hand van het Beoordelingsformulier. De
patroons dan wel de plaatsvervangende kantoorgenoot beoordelen de
stagiaire-pleiter van de andere patroon. De voorzitter bepaalt, na overleg
met een patroon, de totaalbeoordeling van de stagiaire van de andere
patroon.
18. Na het raadkameren geeft de voorzitter de pleiters inhoudelijk commentaar
op hun pleidooi aan de hand van de vijf beoordelingscriteria van het
Beoordelingsformulier.
19. Een stagiaire mag niet een pleidooi van de door hem zelf te bepleiten
casus bijwonen, zolang hij die casus nog niet zelf bepleit heeft. Indien een
stagiaire bij het uitreiken van de door hem te bepleiten casus bemerkt dat
hij een eerder gehouden pleidooi op basis van dezelfde casuspositie heeft
bijgewoond, dient hij dit te berichten aan de raad van de orde, opdat een
alternatieve casus kan worden uitgereikt.
20. Indien een pleidooi van een stagiaire-pleiter als onvoldoende wordt
beoordeeld dient hij nogmaals aan de pleitoefeningen deel te nemen,
ongeacht een daardoor noodzakelijke verlenging van de stage. Alsdan
geldt de inhoud van dit reglement opnieuw onverkort (en moet dus nog
steeds een voldoende worden gehaald).
21. Het door de “rechtbank” ingevulde en ondertekende Beoordelings-formulier
met betrekking tot het optreden van een stagiaire wordt door de
“rechtbank” toegezonden aan het bureau van de raad van de orde. Een
ingevuld en ondertekend Beoordelingsformulier geldt als bewijs van het
houden van de pleitoefening door de betrokken stagiaire alsmede van het
daarbij behaalde resultaat.
22. De kwalificatie “voldoende” bij de totaalbeoordeling levert de stagiaire
bewijs voor het hebben voldaan aan het opleidingsvereiste pleitoefening.
23. Aan stagiaires die als pleiter hebben deelgenomen aan de (voorrondes)
van de Zuidelijke Pleitwedstrijden (ZPW) wordt vrijstelling verleend van de
verplichting van deelname aan de pleitoefeningen op voorwaarde dat zij
aan de hand van de door de jury bij de (voorrondes) van de ZPW
ingevulde Beoordelingslijst, die dezelfde zal zijn als bij de verplichte
pleitoefeningen wordt gebruikt, een voldoende beoordeling hebben
behaald.
24. In het kader van de door de stagiaire-pleiters te behandelen casusposities
is de Rechtbank Zeeland – West-Brabant bevoegd in absolute en relatieve
zin.
25. Een ieder kan de verplichte pleitoefeningen bijwonen.
(Reglement pleitoefeningen en pleitwedstrijden zoals vastgesteld door de raad van de orde
der orde van advocaten in het arrondissement Zeeland – West-Brabant op 5 september
2016. Hiermee komt het regelement van 9 maart 2009 te vervallen)
*-*-*-*-*-*-*
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