Utrechts Reglement
Pleitoefeningen en Pleitwedstrijden

1.

Op grond van artikel 6.1 sub d van het Stagereglement van De Raad van
Toezicht van de Orde van advocaten te Utrecht is het meedoen aan de door de
Vereniging de Jonge Balie georganiseerde pleitwedstrijden dan wel
pleitoefeningen een stageverplichting.

2.

Op grond van datzelfde artikel dient er voor de pleitwedstrijden of
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 Toezicht opgestelde
criteria.

3.

De pleitwedstrijden en pleitoefeningen worden georganiseerd door het
bestuur van de Vereniging de Jonge Balie. Deelname aan de pleitwedstrijden
en pleitoefeningen staat open voor stagiaires die nog niet aan de verplichting
met betrekking tot de pleitwedstrijden of pleitoefeningen hebben voldaan en
voorts nadat de daartoe bestemde pleittraining is gevolgd.

4.

De pleitoefeningen vinden minimaal acht keer per jaar plaats. De
pleitwedstrijden vinden één keer per jaar plaats.

5.

Met betrekking tot de verplichting die voortvloeit uit het in artikel 1 genoemde
Stagereglement, wijst het bestuur van de Vereniging de Jonge Balie voor de
pleitoefeningen stagiaires aan en stelt zij een pleitschema samen. Indien een
stagiaire - uitsluitend door overmacht - verhinderd mocht zijn, dan dient de
stagiaire eerst zelf te trachten in overleg met zijn tegenpleiter en andere
betrokken stagiaires een sluitende afspraak te maken over de wijziging van
het pleitschema. Wanneer de stagiair hierin niet slaagt, blijft het
oorspronkelijke pleitschema in beginsel van kracht. Beoogde en gerealiseerde
wijzigingen dienen altijd onmiddellijk schriftelijk aan het bestuur van de
Vereniging de Jonge Balie te worden gemeld.
Indien een stagiaire geen gevolg geeft aan de oproep van het bestuur van de
Vereniging Jonge Balie om deel te nemen aan de pleitoefening en er geen
sprake is van overmacht zal de stagiaire onder aan de lijst van de voor dat jaar
voor de pleitoefening ingedeelde stagiaires worden geplaatst, ongeacht of dit
een verlenging van de stage tot gevolg heeft. In voorkomend geval kan het
bestuur van de Vereniging Jonge Balie de desbetreffende stagiaire echter
verplichten een openvallende plaats in het pleitschema op te vullen.

6.

a. Beoordeling van de pleitoefening van de stagiaires vindt, aan de hand van
de criteriumlijst, plaats door een rechtbank bestaande uit de eigen patroons

en een lid van de rechterlijke macht. In plaats van de patroon is het mogelijk
dat een kantoorgenoot van de patroon die zijn stage heeft afgerond
plaatsneemt in de rechtbank. Het lid van de rechterlijke macht heeft bij de
beoordeling van de pleitoefening zonodig de doorslaggevende stem. Indien
een strafrechtelijke casus wordt bepleit zal een door de Raad van Toezicht
aangewezen persoon naast het lid van de rechterlijke macht en de patroon in
de rechtbank plaatsnemen.
b. Beoordeling van de pleitwedstrijden van de stagiaires vindt, aan de hand
van de criteriumlijst, plaats door een rechtbank bestaande uit een lid van de
rechterlijke macht en de overige door het bestuur van de Vereniging de Jonge
Balie gekozen juryleden. Het lid van de rechterlijke macht heeft bij de
beoordeling van de pleitwedstrijden zonodig de doorslaggevende stem.
7.

Bij de indeling van de pleitwedstrijden en pleitoefeningen geldt in beginsel de
regel dat kantoorgenoten niet tegen elkaar pleiten.

8.

Er wordt naar gestreefd de casus twee weken voor het te houden pleidooi aan
de stagiaires te zenden.

9.

De stagiair dient bij de pleitoefeningen zelf contact op te nemen met zijn
tegenpleiter teneinde af te spreken wie voor eiser en wie voor gedaagde zal
optreden. Bij de pleitwedstrijden worden de deelnemers door het bestuur van
de Vereniging de Jonge Balie als eiser dan wel gedaagde ingedeeld. Het is de
pleiters toegestaan om op voorhand contact met elkaar op te nemen om
eventuele onduidelijkheden van feitelijke aard af te stemmen.

10.

Het is niet toegestaan de feiten van de casus éénzijdig aan te passen of aan
te vullen. De stagiair zal daarvoor de toestemming van de tegenpleiter
moeten ontvangen. Kleine wijzigingen welke de strekking van de casus niet
wijzigen en uitsluitend zijn bedoeld voor het toevoegen van enige couleur
locale zijn wel toegestaan.

11.

Per pleidooisessie zijn 50 minuten beschikbaar. Daarvan zijn dertig minuten
bestemd voor de eigenlijke pleidooien en tien minuten voor de beoordeling.
Een pleidooi duurt ten hoogste vijftien minuten, re- of dupliek maximaal vijf
minuten. De rechtbank (bij de pleitoefeningen) c.q. de jury (bij de
pleitwedstrijden) zal geen overschrijding van de gestelde tijd toestaan.

12.

Er wordt in toga gepleit.

13.

Een pleitnota is vereist.

14.

Na het pleidooi zal de rechtbank (bij de pleitoefeningen) c.q. de jury (bij de
pleitwedstrijden) kort "raadkameren" waarna de deelnemer zijn beoordeling

medegedeeld krijgt. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de
criteriumlijst.
15.

Een stagiair mag niet een pleidooi van de door hem zelf te bepleiten casus
bijwonen, zolang hij die casus niet zelf bepleit heeft.

16.

Een lid van het bestuur van de Vereniging de Jonge Balie zal het Bureau van de
Orde informeren over de beoordeling.

17.

Indien een pleidooi van een stagiaire als onvoldoende wordt beoordeeld dient
hij/zij nogmaals aan de pleitoefeningen of pleitwedstrijden deel te nemen,
ongeacht een daardoor noodzakelijke verlenging van de stage (artikel 15 van
het Stagereglement).

