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Inleiding 

In die April 1988-uitgawe van Consultus ' word vermeld 
dat pupille nie almal dieselfde standaard van onderrig 
ontvang nie. Die redes hiervoor is voor-die-hand
liggend: pupille se meesters se vermoens en praktyke 
verskil;2 pupille beskik oor verskillende grade van prak
tiese ervaring, ensovoorts. In hierdie bydrae word en
kele gedagtes weergegee in 'n poging om 'n oplossing 
vir onder andere bovermelde probleem aan die hand te 
doen. Ons oogmerk is nie om 'n nuwe stelsel van 
opleiding vir pupil-advokate in die fynste besonderhe
de uiteen te sit nie, maar eerder om sekere voorstelle 
aan die hand te doen wat kan dien as stimuleerder vir 
verdere gedagtewisseling. 

Huidige bedeling 

Die praktiese opleiding van pupille in Suid-Afrika is tot 
dusver tot 'n groot mate oorgelaat aan individuele 
leermeesters en die inisiatief (of gebrek aan inisiatief) 
van die pupil. 

Die eksaminering van kandidate vir die Nasionale 
Balieraadeksamen vind tans op 'n georganiseerde wyse 
plaas tot die mate dat daar samewerking is op nasionale 
vlak3 en beraalde eksaminatore aangewend wQrd.4 

Alhoewe leerplanne vir die verskillende vakkes be
staan, geskied die aanwending daarvan nie op 'n een
vormige wyse nie. So byvoorbeeld verskil die posisie en 
benadering met betrekking tot die dag-tot-dag oplei
ding en die betrokkenheid van pupille by die verskil
lende fasette van die praktyk en praktiese werksaamhe
de van hulle meesters van leermeester tot leermeester, 
van pupil tot pupil en van Vereniging tot Vereniging. 

In baie gevalle vorder die verhouding met en same
werking tussen leermeester en pupil feitlik nie verder 
as die aanvanklike bekendstelling aan mekaar en die 
oorhandiging van leerplanne, ensovoorts nie. Sommige 
leermeesters (en Verenigings in 'n sekere mate) se 
houding is dat nadat 'n pupil voorsien is van die 

leerplanne en doelwitte, dit oorgelaat word aan die 
pupil om inisiatief aan die dag te le en om self betrokke 
te raak by die verskillende fasette van die praktyk en 
werksaamhede van sy leermeester en ander lede van 
die Vereniging. 

Die gevolg hiervan is dat die bepaalde pupil aan die 
einde van die pupilskap moet staatmaak op sy "akade
miese" kennis opgedoen aan die Universiteit en in die 
"praktyk". 

In ander gevalle, as gevolg van 'n gesamentlike po
ging en die Denadering van sowel die leermeester as die 
pupil, werk hulle nou saam en is die pupil voltyds 
betrokke by die opstel van pleitstukke en betooghoof
de, konsultasies, voorbereiding, verskynings, enso
voorts. Onder hierdie omstandighede is die pupil dan 
aangewese op aande en naweke om sy lees- en leer
werk te doen. 

Hierdie laasgemelde benadering het tot gevolg dat 
die pupil die maksimum moontlike opleiding wat die 
huidige bedeling bied, ontvang. Die opleiding is hoof
saaklik afhanklik van 'n bepaalae leermeester en plaas 
waarskynlik 'n baie groot (en moontlik onbillike) las op 
horn. Dit geskied egter steeds nie op 'n georganiseerde 
wyse nie en gaan mank aan 'n gebrek aan eenvormi9
heid. Verder is dit ook nie noodwendig gekoppel aan n 
bepaalde algemene standaard nie. 

'n Verdere gebied waar tans probleme bestaan is die 
van opleiding deur middel van lesings. In sommige 
gevalle ontvang pupille daagliks gedurende 'n bepaalde 
tyd onderrig deur praktiserende advokate, andere ont
vang slegs eenkeer per week en andere ontvang selfs 
nog minaer dikwels onderrig deur middel van lesings. 

In die lig van die enkele probleme wat hierbo aange
stip is ontstaan die vraag gevolglik of die opleiding van 
pupil-advokate nie op 'n Deter en meer georganiseerde 
wyse moet geskied nie. Behoort daar nie byvoorbeeld 
'n sentrale liggaam met gedesentraliseerde eenhede in 
die lewe geroep te word om die opleiding van pupille 
te administreer en te koordineer nie? Daar sal vervol
gens kortliks aan hierdie vraag, en verwante aspekte, 
aandag gegee word. 
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Voorgestelde bedeling 

Professionele opleiding van pupil-advokate moet daar
op gemik wees om die nuweling vir die advokaatsbe
roep en -praktyk voor te berei.6 Professionele opleiding 
moet dus praktyksgerig wees, dit wil se dit moet ten 
doel he om deur middel van 'n leer-deur-doen-stelsel 
sekere basiese vaardighede by die voornemende prak
tisyn aan te kweek.7 

Vanwee bovermelde redes is dit dus uiters noodsaak
lik dat pupille behoort te leer uit die ondervinding van 
praktisyns wat reeds oor 'n hoe graad van advokaats
vaardighede ("advocacy skills") beskik. 

Die primere verantwoordelikheid vir opleiding van 
pupille berus by praktiserende advokate. Die vraag 
ontstaan hoe hulle hierdie opleiding tot die beste 
voordeel van die pupil kan aanbied. 

Daar word aan die hand gedoen dat 'n stelsel waar die 
professionele opleiding deur 'n sentrale liggaam ge
koordineer en ~eadministreer word die aanvaarbaarste 
oplossing bied. Sodanige liggaam kan bygestaan word 
d~ur gedes~ntraliseerde ee.nhede of "praktiese oplei
dmgsKole vir advokate/pupllle" wat op 'n landwye basis 
gesetel is.9 So 'n struktuur kan byvoorbeeld soos volg 
lyk:10 

Nasionale Opleidingsliggaam vir Professionele Opleiding 
van Advokate 

I 

Nasionale Direkteur 

Hoof Ui~eampte 

Praktiese opleidingskole (onder leiding van streekdirek
teure/direkteure van plaaslike opleidingskole) 

Die Nasionale Opleidingsliggaam kan namens die 
advokateberoep verantwoordelikheid aanvaar vir die 
standaard van opleiding, leerplanne, ensovoorts. Op 
hierdie liggaam kan byvoorbeeld die volgende persone 
dien: die voorsitter van die Algemene Balieraad, 'n 
regter, die Nasionale Direkteur, 'n bepaalde getal ander 
persone wat 'n betekenisvolle bydrae kan lewer. 

Die Nasionale Direkteur kan verantwoordelik wees 
vir die implementering, administrasie en koordinering 
van die opleidingstelsel. In hierdie verband kan hy 
bygestaan word deur die Hoof Uitvoerende Beampte. 
Eersgenoemde persoon kan 'n deeltydse posbekleer, 
byvoorbeeld 'n professor in proses- en bewysreg, wees 
terwyl laasgenoemde persoon 'n voltydse posoekleer 
moet wees. 

Die streekdirekteure staan aan die hoof van die 
praktiese opleidingskole. Hulle is op plaaslike vlak ver
antwoordelik vir die implementering, administrasie en 
koordinering van die opleidingstelsel. Diegene kan 
byvoorbeeld eweneens op In deeltydse basis uit die 
geledere van universiteitsdosente in die regte aangestel 
word. 

Die praktiese skool is 'n opleidingseenheid waar die 

pupil vir 'n tydperk van byvoorbeeld twee tot drie 
weke met die hulp van instrukteurs (wat uit die ge
ledere van praktiserende advokate, regters en selfs 
prokureurs aangestel word) sekere basiese vaardighede 
aanleer. 10 

Die praktiese skool dien slegs as In aanvulling vir die 
"in house training" wat die pupil by sy leermeester 
ontvang. Dit sal nietemin 'n uiters belangrike rol speel 
in die professionele oftewel praktiese opleiding van 
voornemende advokate. 

Die leermeester sal steeds die belangrikste oplei
dingskomponent vorm. In sy hoedanigheid as direkte 
hoof van die pupil en primer verantwoordelik vir 
deeglike opleiding sal die meester moet toesien dat die 
pupil die praktiese skool bywoon, hy sal terugvoering 
kry oor die prestasie van die pupil by die £raktiese skool 
(indien leemtes in die vaardighede van n pupil tydens 
die praktiese skool ge'ldentifiseer is, sal die meester 
daaraan aandag moet skenk in sy opleidingsprogram), 
ensovoorts. 

Elke leermeester kan byvoorbeeld 'n leerplan ont
vang en van horn kan verwag word om aan die einde 
van sy pupil se opleidingstydperk 'n verslag via die 
streekdirekteur aan die Nasionale Direkteur en Nasio
nale Opleidingsliggaam voor te le. Eweneens kan van die 
pupil verwag word om 'n verslag oor sy opleidingstyd
perk op bovermelde wyse in te dien. 

Die befondsing van bovermelde projek kan byvoor
beeld uit 'n nasionale fonds geskied wat gevoed word 
uit relatief lae maandelikse bydraes van advokate. Daar 
kan ook van elke pupil verwag word om 'n (aanvaarbare) 
inskrywingsgeld te betaal. Universiteitskampusse beskik 
reeds oor die nodige infrastruktuur waar praktiese 
skole aangebied kan word. 

Slot 

Dit staan vas dat die tyd ryp is vir In nuwe besinning 
aangaande die professionele opleiding van pupil-advo
kate en dat 'n laissez-faire benadering in hierdie ver
band onaanvaarbaar is. 

Alhoewel die opleiding van pupille bepaalde eien
skappe het wat tot 'n groot mate eiesoortig is in Suider
Afrika, kan daar natuurlik in enige ondersoek na In 
ander bedeling kers opgesteek word by buitelandse 
instansies wat betrokke is by die opleiding van regs
praktisyns.12 In hierdie verband kan moontlik ook veel 
geput word uit lesse wat die Afdeling Regsopleiding 
van die Vereniging van Prokureursordes van die RSA 
geleer het uit hulle stelsel van praktiese opleidingskole 
vir kandidaatprokureurs. 

In die laaste instansie kan die ervaring wat sommige 
praktiserende advokate en andere reeds opgedoen het 
met betrekking tot die opleiding van pupille met groot 
welslae aangewend word in 'n nuwe bedeling of die 
beplanning van 'n nuwe bedeling. Dit Iy geen twyfel nie 
dat daar in hierdie verband In magdom kennis en 
ervaring is wat wag om ontgin te word. 

Voetnote 
1 Vorster "Enkele opmerkings oor pupilskap" (1988) 1(1) Consultus 

40. 
2 Ibid. 
3 Kyk die besluit van die Algemene Balieraad van Julie 1979. Die 

eksamenstelsel is met ingang van 1 Januarie 1980 in werking gestet. 
Kyk verder (1988) 1(1) Consultus 32. 

4 (1988) 1(1) Consultus 32. 
5 Ibid, en kyk die leerplanne opgestel vir die Nasionale Balieraadeksa

men. 
6 Onses insiens behoort die oorkoepelende oogmerk van professio-
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nele opleiding daarop gemik te wees om aan die pupil sodanige 
vaardighede, benaderings en etiese reels te leer as wat verband hou 
met daardie aspekte van die reg waarmee 'n junior advokaat 
gedurende die eerste jare van sy praktyk mees waarskynlik kennis 
sal maak. 

7 	Dit is duidelik dat die professionele opleiding wat ons in gedagte 
het nie deur universiteite aangebied kan wore nie. Vgl bv die Van 
Wyk de Vriesverslag (1974) pp 55 en 268 waar onder andere die 
volgende gese word: "Dit is die funksie van die universiteit om die 
student voor te berei vir die beoefening van 'n beroep waarvoor 
die maatskappy 'n universiteitsopleiding nodig ag en selfs voor
skryf. Dit moet egter onderskei word van blote afri~ting vir 'n 
beroep wat nie die funksie van die universiteit is nie.' 

8 	Sodanige "praktiese skole" kan desnoods gesetel wees op die plek 
waar die sekretariaat van elke Vereniging tans gestel is. Waar laer 
getalle dit vereis kan Verenigings saam groepeer om van 'n geogra
fies-aanvaarbaar gelee praktiese skool gebruik te maak. 

9 	Vgl bv die struktuur van die Afdeling Regsopleiding van die 
Vereniging van Prokureursordes van die RSA. Vgl ook in hierdie 
verbane Van der Wait en Wilson The Training of Candidate 

Attorneys in South Africa (1983). 
10 	Die "Iesings" kan so gekoordineer word dat dit bv aangebied word 

tydens hofresesse. Panele van instrukteurs en stelle dokumentasie 
(notas, voorbeelde, oefeninge, ens) kan opgebou word om te 
verseker dat die stelsel goed en eenvormig werk. 

11 	Dit spreek vanself dat die praktiese skool uiters geskik is om 
eenvormigheid en 'n sekere basiese algemene standaard te verse
ker. Daar kan bv ook voortdurend skakeling plaasvind tussen 
instrukteurs en eksaminatore. Die gedagte is dus dat 'n algemene, 
eenvormige eksamen steeds aan die einde van die pupif se hele 
opleidingstydperk moet plaasvind. Uiteraard is hierdie bydrae nie 
daarop gemik om alle detail rondom die praktiese skole uit te spel 
nie. Dit kan later deur bv 'n kommissie van ondersoek in opdrag van 
die Algemene Balieraad ondersoek word. Eweneens word op 
hierdie stadium geen gedagtes rakende die vakke waarin onderrig 
ontvang behoort te word, leerplanne, vergoeding van instrukteurs, 
die aara van die eksamen en dies meer uitgespreek nie. Dit is 
aangeleenthede wat dieper ondersoek verg. 

12 Bv opleiding aan die "Inns of Court" in Engeland. 

• 

International Bar Association Conference 
R H Zulman SC, Chairman of the General Council of the Bar 

M Seligson SC, vice-Chairman of the General Council 
of the Bar (GCB) and myself, together with representa
tives of the attorneys' profession and of the Depart
ment of Justice attended the 22nd Biennial Conference 
of the International Bar Association (IBA) in Buenos 
Aires between 25 and 30 September 1988. 

Some 1836 delegates from all over the world attend
ed the Conference. Amongst those attending were 
presidents of many national bar associations and law 
societies. The bar associations and law societies belong
ing to the IBA total some 111. Approximately 270 
papers were presented at the Conference by lawyers 
from all over the world. Prof J Taitz of the University of 
Cape Town delivered a paper on AIDS and the law. 

A comprehensive report on the Conference has 
been submitted to the GCB and circulated to all Bar 
Councils. 

Of far more importance than the matters actually 
discussed at the various formal committee meetings was 
the opportunity to meet informally with lawyers who 
are obvious specialists in their fields and who in many 
cases combined positions of importance in their coun
tries, and to make them aware of the fact that an 
organised body of responsible lawyers exists in South 

Africa. 
Informal discussions were held with various repre

sentatives. Mr Reece Smith, a former President of the 
American Bar Association, who was elected as the new 
President of the IBA, is well disposed towards South 
Africa, having visited this country. He indicated that he 
would do everything in his power to ensure that South 
African lawyers are permitted to attend the next con
ference in Kenya. The representative of Kenya, Mr 
Amos Wako, also indicated that all members of the IBA 
would be welcome at the next Conference. 

To encourage members of the profession to attend 
conferences of the IBA, steps should in my view be 
taken to grant tax relief to such members. The GCB has 
resolved to investigate the matter. 

I believe that the Bar stands to gain much from 
continued contact with professional colleagues world 
wide, as we face many of the same problems as those 
faced by lawyers elsewhere in the world. I strongly 
recommend, therefore, that the Bar should continue to 
send delegates to future conferences. 

Nothing came of the anticipated move to raise the 
question of South Africa's participation in the IBA. 

The next conference will be held in Kenya in 1990. • 

Erratum: (1988) 1(2) Consultus 26 

The names underneath the photographs in the second and third columns have been reversed. 
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