
Voorgestelde vertikale verdeling 


van die 


Hooggeregshof 


Kommentaar Op Regter Olivier se voorstel 

Op 15 September 1987 het regter P J J Olivier 'n lesing by 
die Universiteit van Pretoria gehou aangaande 'n alternatie
we stelsel vir die aanstelling van regsprekende beamptes. en 
Samevatting van die lesing verskyn in die Desember 1987
uitgawe van De Rebus.) 

Kortweg kom regter Olivier se voorstel daarop neer dat die 
Hooggeregshof in drie afdelings, naamlik 'n strafafdeling, 'n 
mosie-afdeling en 'n siviele verhoorafdeling, elk met sy eie 
regters, verdeel moet word. Benewens advokate moet seke
re "gesertifiseerde" prokureurs ook vir aanstelling as regters 
in elk van die afdelings kwalifiseer. Wat die strafafdeling 
betref, moet ook prokureurs-generaal en hul senior profes
sionele personeel asook streekhoflanddroste vir aanstelling 
as regters kwalifiseer; en wat die mosie-afdeling betref moet 
ook sekere "gesertifiseerde" akademici vir sodanige aan
stelling kwalifiseer. 

De Rebus (in die Desember 1987 -uitgawe) het op regter 
Olivier se voorstel gereageer en daar sal sekerlik ook uit 
ander oorde reaksie op die voorstel kom. Consultus wil nie 'n 
finale standpunt stel nie maar, in 'n poging om die gedagtes 
van regslui te prikkel, wil ons in hierdie stadium sekere vrae 
opper en tentatief daarop probeer antwoord. 

Die eerste vraag is of daar 'n behoefte aan so 'n verdeling 
van die Hooggeregshof in Suid-Afrika bestaan. Ons is nie 
bewus van so 'n behoefte nie. Trouens, sover ons weet, 
voldoen die bestaande stelsel by uitnemendheid aan Suid
Afrika se besondere behoeftes en omstandighede. Die stel
sel soos ons dit tans ken en die afdelings van die Hoogge
regshof in die verskillende sentra het in der waarheid tot 
stand gekom vanwee behoeftes wat oor die jare ontstaan 
het. 'n Verdeling soortgelyk aan regter Olivier se voorstel 
bestaan wel in Engeland. Die Engelse stelsel het ook ont
staan vanwee eiesoortige behoeftes wat oor vele dekades in 
daardie land gegroei en ontwikkel het. Omstandighede in 
Suid-Afrika verskil grootliks van omstandighede in Engeland 
en ons twyfel of die tyd ryp is vir die invoering van so 'n stelsel 
in Suid-Afrika. 

Die tweede vraag wat ontstaan, is of die voorgestelde 
stelsel prakties uitvoerbaar sal wees. Ons meen nie dat dit 
sinryk sal wees om die stelsel slegs in die grotere sentra soos 
Pretoria en Johannesburg toe te pas nie. Dit sal dus nood
wendig op eenvormige grondslag dwarsdeur die land toege
pas moet word - ook in byvoorbeeld die Noord-Kaapse 
Afdeling (Kimberley) wat uit vyf regters bestaan. So gesien, 
twyfel ~ns of die voorgestelde stelsel 'n praktiese proposisie 

is. -'n Verdere aspek is of dit vir regters aanneemlik sal wees 
om byvoorbeeld slegs strafwerk te verrig. Wat verhoorwerk 
betref sal dit hoofsaaklik bestaan uit moord-, verkragting- en 
roofsake en misdrywe aangaande binnelandse veiligheid. 
Ons twyfel of so 'n toed rag van sake aanneemlik vir regters 
sal wees. Nog 'n praktiese aspek: Dit is ondenkbaar dat 'n 
afsonderlike gebou vir elk van die drie afdelings in elke 
sentrum opgerig sal word. Die afdelings sal derhalwe onder 
een dak moet funksioneer. Ons wonder of so 'n situasie 
aanvaarbaar sal wees. 

'n Derde vraag wat ontstaan, is of dit prinsipieel gesond vir 
die Suid-Afrikaanse reg sal wees om die voorgestelde verde
ling te bewerkstellig. Sal dit met ander woorde gesond wees 
om veral die strafreg enersyds en die privaatreg andersyds in 
twee strome in ons Hooggeregshof te laat ontwikkel? Hier
oor het ons ook sekere bedenkinge. 

Dit blyk dat regter Olivier se voorstel primer daarop gemik 
is om die voedingsbron van die Hooggeregshofregbank te 
verbreed. Ons doen aan die hand dat dit nie in die belang van 
die land sal wees om 'n stelsel wat aan vereistes voldoen, 
wat in die praktyk goed werk en wat gesonde regsontwikke
ling verseker, te verander suiwer en alleen om daardie 
mikpunt, hoe lofwaardig dit andersins ook al mag wees, te 
bereik nie. 

Dit is waarskynlik insiggewend dat die Hoexter -kommis
sie, wat vier jaar lank ondersoek ingestel het juis na die 
struktuur en funksionering van die howe, sover ons kon 
vasstel, selfs nie verwys na 'n stelsel op die basis voorgestel 
deur regter Olivier nie. 'n Mens wil aanvaar dat die Hoexter
kommissie kennis geneem het van die Engelse stelsel. 

Soos elders in hierdie tydskrif aangedui, huldig ons die 
mening dat die Hoexter-kommissie 'n goeie bloudruk vir 
toekomstige ontwikkeling van die howe verskaf het. Indien 
die Kommissie se aanbevelings geImplementeer word, be
hoort ook die probleem wat aan regter Olivier se voorstel ten 
grondslag le met verloop van tyd uit die weg geruim te word. 

Hoewel ons dus moontlik nie sy voorstel sal kan steun nie 
verdien regter Olivier nietemin waardering vir die moeite wat 
hy klaarblyklik gedoen het en die bydrae wat hy gelewer het 
tot die gesprek wat rondom die howe aan die gang is. 
Verdere ontwikkelinge en reaksies sal met belangstelling 
dopgehou word. 

Die Redakteur 
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