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DAAR bestaan seker min regsonderwerpe waaroor meer 
geskryf of geredeneer is as die doodstraf.1 Die rede is 
waarskynlik dat intense emosie so 'n geweldige rol speel 
emosie by die kant van naasbestaandes van die slagoffer en 
emosie by die kant van die veroordeelde en sy naasbestaan
des. By albei groepe was of is die mens se belangrikste 
besitting, sy lewe, betrokke en vanselfsprekend gee hierdie 
faktor aanleiding tot diepe ontroering. Die slagoffer se naas
bestaandes voel gewoonlik dat aangesien eersgenoemde se 
lewe geneem is dit net reg en billik is dat die veroordeelde met 
sy eie lewe daarvoor boet terwyl die veroordeelde (gewoonlik 
bygestaan deur sy naasbestaandes) op sy beurt alles in sy 
vermoe doen om die doodvonnis te ontkom. Sekere moorde 
ontketen ook sterk emosie by lede van die algemene publiek. 

Behoud van doodstraf in 
Suid-Afrika 

Die doodstraf is in baie dele van die wereld afgeskaf en wat 
Suid-Afrika betref, is daar ook reeds dikwels aangevoer dat 
hy die voorbeeld gestel deur sekere Westerse lande, inson
derheid Engeland, Wes-Europa en sekere state van Amerika, 
behoort te volg en ook hierdie strafmetode moet afskaf. 

Skrywer se mening is egter dat dit nouliks van enige nut sal 
wees om veel tyd aan hierdie aspek te bestee. Wat die 
sogenaamde "afskaffers" meermale uit die oog verloor, is 
dat Suid-Afrika, wesenlik 'n Derdewereldland is en dat die 
gebruiklike argumente wat ten gunste van afskaffing aange
voer word grootliks op Eerstewereld-opvattings gebaseer is 
en derhalwe nie ewe geldig in die Derdewereld is nie.2 

Namate die demokrasie in Suid-Afrika verbreed word, sal die 
wetgewer en die owerheid na verwagting al hoe minder ag 
slaan op daardie argumente en skrywer meen derhalwe dat 
aanvaar kan word dat die doodstraf vir die afsienbare 
toekoms in Suid-Afrika sal bly voortbestaan. 

Onherroeplikheid van doodstraf 

'n Argument wat ongetwyfeld swaar weeg by afskaffers, en 
baie onlangs weer deur die verantwoordelike Kabinetslid in 
Engeland aangevoer is as rede waarom hy nie die herinstel
ling van die doodstraf in Brittanje kan steun nie, is die gevaar 
wat sou bestaan dat onskuldige persone tereggestel word 
(die sogenaamde onherroeplikheid van die straf). Geen land 
kan dit bekostig om hierdie argument ligtelik opsy te skuif nie 
en daar moet dus vir 'n wyle daarby stilgestaan word. 

Skrywer kan met 'n oop gemoed konstateer dat sover sy 
ervaring en kennis strek (hy was vir baie jare intiem gemoeid 
met halssake - vir tien jaar as Sekretaris/ 
Direkteur-generaal van Justisie) so 'n gevaar nie in Suid
Afrika bestaan nie en mits standaarde in die toekoms nie 
verslap word nie dit ook nie in die toekoms sal bestaan nie. In 
die eerste instansie het ons die waarborg van 'n sterk 
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regbank. Geen persoon word aan 'n misdaad skuldig bevind 
nie tensy sy skuld bo redelike twyfel bewys is. Daarby kan die 
veroordeelde na skuldigbevinding na die Appelafdeling ap
pelleer mits hy die nodige verlof ontvang. 

Rol van uitvoerende gesag 

Nadat die saak deur al die stadia in die verskillende howe 
gevloei het en die skuldigbevinding en terdoodveroordeling 
aldaar bekragtig is, tree 'n ander fase op 'n heel ander vlak, 
naamlik die uitvoerende vlak, in werking. Verslae deur die 
voorsittende regter, die verdedigende advokaat en die 
staatsadvokaat word by die Department van Justisie inge
dien, waar die staatsregsadviseurs al die tersaaklike stukke 
opnuut met 'n fynkam deurgaan (met die oog op voorlegging 
van 'n verslag aan die Minister van Justisie en vandaar aan 
die uitvoerende raad). By die stukke is gewoonlik ingesluit 
vertoe en verklarings (wat soms nuwe getuienis inslult) 
ingedien deur of namens die veroordeelde. Die primere 
doelwit van die staatsregsadviseurs is om te bepaal of daar 
gegronde redes (met inbegrip van redes wat nie in 'n hot ter 
sake is nie) bestaan om die doodvonnis te versag en dit deur 
gevangenisstrat te vervang. Hulle is egter ook geroepe om 
met inagneming van die notule van die hofverrigtinge asook 
enige verdere stukke wat ingedien is sover as wat menslik 
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moontlik is absoluut seker te maak dat die veroordeelde 
inderdaad die betrokke misdaad gepleeg het en dat 'n 
onskuldige persoon dus nie tereggestel word nie. In gepaste 
gevalle - ook in gevalle waarin andersins aanbeveel sou 
gewees het dat die gereg sy loop moet neem - word liefs 
aanbeveel dat die doodstraf versag en deur 'n tydperk van 
gevangenisstraf vervang word.3 Op hierdie wyse word die 
~oontlikheid oopgehou om die saak te eniger tyd na die 
ultvoerende raad se beslissing te laat heropen indien nuwe 
getuienis wat op die veroordeelde se onskuld dui later aan die 
lig sou kom. In een bepaalde saak (sover skrywer we et die 
enigste ooit) was die twyfel oor die aangeklaagde se skuld 
sodanig dat die doodvonnis deur die uitvoerende raad versag 
en die veroordeelde summier uit die gevangenis vrygelaat is. 
Dit het gebeur in die geval van Alpheus Seremula wat op 4 
Mei 1961 in die Witwatersrandse Plaaslike Afdeling van die 
Hooggeregshof aan 'n aanklag van moord op 'n vrou skuldig 
bevind en ter dood veroordeel is. Op 19 Junie 1962 is 
Seremula se vonnis versag en is hy onverwyld vrygelaat. 
(Weens 'n prosesregtelike probleem kon die saak nie na die 
Appelhof verwys word nie.) 

Minister kan ten behoewe van 
terdoodveroordeelde appelleer 

As gevolg van gevalle soos die van Seremula, en op aanbe
veling van die Botha-kommissie op Strafprosedure en 
Bewyslewering,4 is artikel323 van die Strafproseswet, No 51 
van 1977, op die wetboek geplaas. Hierdie bepaling magtig 
die Minister van Justisie om, wanneer hy twyfel het aangaan
de die juistheid van 'n skuldigbevinding in 'n saak waarin 
iemand ter dood veroordeel is, en die veroordeelde nie self 
stappe gedoen het om die saak in die Appelafdeling te laat 
oorweeg nie, hy (die Minister) die saak ten behoewe en 
sonder die toestemming van die veroordeelde, na die Appel
afdeling kan verwys, waarop die Appelhof die juistheid van 
die skuldigbevinding op dieselfde wyse moet oorweeg asof 
hy 'n appel deur die veroordeelde teen die skuldigbevinding 
oorweeg.5 

Artikel 323 supra is 'n belangrike instrument in die hande 
van die uitvoerende gesag om te verseker dat onskuldige 
persone nie tereggestel word nie. Dit gebeur soms dat in 
sake wat nie die Appelafdeling se aandag geniet het nie 
vertoe gerig word ten effekte dat die skuldigbevinding aan
vegbaar is en dat begenadiging op grond hiervan verleen 
moet word. Artikel323 magtig die Minister om die Appelafde
ling in sulke gevalle (en mits hy twyfel oor die juistheid van die 
skuldigbevinding) te versoek om die saak te oorweeg asof 
die veroordeelde self in hoer beroep gegaan het. Indien die 
skuldigbevinding deur die Appelhof tersyde gestel of die 
doodvonnis in gevangenisstraf verander word, is dit, wat die 
uitvoerende gesag betref, die einde van die saak, maar seIfs 
waar die skuldigbevinding en doodvonnis bekragtig word, is 
die Appelhof se uitspraak in sodanige gevalle van onskatbare 
hulp aan die gesag. Die ondervinding het ook geleer dat daar 
groter berusting by die veroordeelde en sy naasbestaandes 
intree indien 'n doodvonnis deur die hoogste hof in ons land 
oorweeg en bekragtig is. 

Ter samevatting: vanwee die deurtastende en noulettende 
wyse waarop halssake op uitvoerende vlak oorweeg word en 
die Minister se bevoegdheid om sodanige sake na die 
Appelhof te verwys, bestaan daar, sover skrywer se ervaring 
strek, menslikerwys geen moontlikheid dat 'n onskuldige 
persoon in Suid-Afrika tereggestel word nie. Skrywer meen 
dus nie dat afskaffing van die doodstraf, bloot vanwee so 'n 
moontlikheid, geregverdig is nie. 

Indien dit dan vasstaan dat die doodstraf vir die afsienbare 
toekoms in Suid-Afrika behoue sal bly, is dit nodig om 
prosesregtelike aspekte wat daarmee verband hou te oor
weeg ten einde te bepaal of aanpassings op daardie gebied 
nie aangewese is nie. 

Vervanging van die konsep "versagtende 
omstandighede" 

'n Belangrike aspek in die verband is dat (behoudens sekere 
~itsonderings wat nie nou ter sake is nie) die hof verplig is om 
lemand wat aan moord skuldig bevind is ter dood te veroor
deel behalwe waar hy van oordeel is dat daar versagtende 
omstandighede is.6 

. Daar is me~r~ale reeds voorgestel dat die verpligting om 
die doodvonms In moordsake op te le, verwyder moet word 
en dat dit, soos in die geval van ander misdade, aan die 
diskresie van die hof oorgelaat moet word om te besluit of die 
doodvonnis of dan wel enige ander gepaste vonnis opgele 
moet word. 7 Ten einde hierdie voorstel sinvol te beoordeel, is 
dit nodig om kortliks op die geskiedenis van die bepaling in te 
gaan. 
V~~r die verordening van die Wet op de Kriminele Procedu

re en Bewijslevering, No 31 van 1917, was daar heelwat 
onsekerheid oor die vraag of die oplegging van die doodstraf 
vir moord verpligtend was. Artikel 338 van hierdie Wet het dit 
egter duidelik gestel dat die doodstraf vir moord opgele moes 
word behalwe waar 'n vrou skuldig bevind word aan moord 
op haar pasgebore baba of waar die veroordeelde onder die 
ouderdom van 16 jaar was. Hierdie situasie het vir 18 jaar 
onveranderd gebly. Eers in 1935 het die wetgewer ingetree 
en die begrip "versagtende omstandighede" ingevoer.8 

Generaal Smuts se standpunt 

Aantekeninge van die betrokke debat in Hansard9 bevat 
interessante leesstof. Uit die tweedelesingtoespraak van die 
toenmalige Minister van Justisie (generaal J C Smuts) blyk dit 
dat aangesien die doodstraf in moordsake absoluut verplig
tend was (behalwe in die twee uitsonderingsgevalle hierbo 
genoem) die vonnisse in sow at 88 % van die gevalle versag 
is. In die sake waarin die vonnisse versag is, moes 'n groot 
volume administratiewe werk gedoen word (verslae aan die 
uitvoerende Raad, en so meer) en daarby het die feit dat so 
baie van die terdoodveroordeeldes weer na 'n aantal jare na 

Generaal J C Smuts wat in 1935 as Minis
ter van Justisie die konsep "versagtende 
omstandighede" ingevoer het. Het die tyd 
aangebreek dat die konsep vervang word? 
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hul huise teruggekeer het die indruk by oningeligte persone 
laat posvat dat die doodstraf nie werklik uitgevoer word nie. 
Gevolglik moes 'n metode gevind word om die oph§ van 
doodvonnisse te beperk. 'n Gekose Komitee van die Parle
ment is aangewys en die het aanbeveel dat moord in twee 
groepe ingedeel moes word, naamlik moord in die eerste 
graad (of kortweg voorbedagte moord) en moord in die 
tweede graad (of kortweg onvoorbedagte moord). In die 
eerste geval sou die doodstraf verpligtend wees en in die 
tweede geval sou vonnisoplegging in die diskresie van die hof 
wees. Generaal Smuts het hierdie aanbeveling egter met 
oortuiging verwerp en die konsep "versagtende omstandig
hede" soos ons dit tans ken aan die hand gedoen, wat dan 
ook deur die Parlement aanvaar is. 

Regter van den Heever e.a. se voorstel 

Die bestaande formule is dus reeds meer as 'n halfeeu op die 
wetboek en daar is waarskynlik min mense wat sal beweer 
dat generaal Smuts destyds 'n onwyse besluit geneem en 
deurgevoer het. Die stelsel het nog altyd redelik goed gewerk 
en skrywer se indruk is ook dat regters in die algemeen nie 
juis fout daarmee vind nie. Dit beteken egter nie dat die 
formule ewigdurend behou moet word nie. Die reg, soos 
ander dissiplines, is immers 'n ontwikkelende wetenskap en 
moet dus voortdurend onder die vergrootglas gehou word 
om te verseker dat dit nie verstar nie en dus steeds voldoen 
aan die eise van die tyd. Wat die onderhawige vraagstuk 
betref, is skrywer geneig om saam te stem met regter Van 
den Heever vir sover sy in die Diedericks-uitspraak (sien 
voetnoot 7) die stand punt stel (942D) dat die betrokke artikel 
van die Strafproseswet meegebring het dat vonnisbepaling 
met betrekking tot moord nie tred gehou het met die ontwik
keling wat in ~ns strafregstelsel plaasgevind het ten aansien 
van vonnisbepaling vir iedere ander misdryf nie.10 In die geval 
van alle ander misdrywe oorweeg die hof die bekende 
trilogie, naamlik die misdaad, die oortreder en die gemeen
skapsbelange alvorens die vonnis bepaal word. In die geval 

Regter Leo van den Heever van die Kaap
se Hooggeregshof. Sy stel voor dat die 
bepaling van straf in moordsake (soos in 
ander sake) aan die diskresie van die howe 
oorgelaat word. 

van moord is die faktore wat die hof in aanmerking kan neem 
egter beperk vir sover 'n relatiewe eng betekenis aan "ver
sagtende omstandighede" deur ons howe geheg is. 11 Ge
volglik word die besluit rakende versagtende omstandighede 
geneem sonder inagneming van faktore of oorwegings wat 
met betrekking tot enige ander misdryf as noodsaaklik 
beskou word om sinvol oor die straf wat opgele moet word te 
besluit. 

Wysiging van die Wet soos voorgestel deur regter Van den 
Heever en andere sal derhalwe die uitwerking he dat strawwe 
ten opsigte van moord op dieselfde voet geplaas word as 
strawwe ten opsigte van ander misdade, en die weg sal 
bygevolg vir die howe gebaan word om die doodstraf te 
onderwerp aan dieselfde wetenskaplike ondersoek en ont
wikkeling as die waaraan ander soorte strawwe onderhewig 
is. Die bestaande strakheid wat met betrekking tot die 
doodstraf geld, sal gevolglik vervang word deur 'n soepelheid 
wat op die duur daartoe sal lei dat die howe se strafbeleid 
aangaande die doodstraf tred sal hou met opvattings en 
benaderings wat ten opsigte van strawwe in die algemeen 
bestaan. So 'n verandering sal nie alleen in die algemene 
publieke belang wees nie. Trouens, dit sal ook in die belang 
van die land wees deurdat dit hom minder sal blootstel aan 
kritiek teen die voortgesette toepassing van die doodstraf. 
So 'n wysiging sal ook meteen 'n ander belangrike kritiek 
teen ons stelsel1 2 uitskakel vir s~ver die oplegging van 'n 
verpligte straf (en dit nogal die doodstraf) van die wetboek 
verwyder sal word. 

Persone wat tans ingevolge die' 'versagtende omstandig
hede" beginsel die doodstraf ontvang maar w~t ingevolge 'n 
" diskresionere" beginsel nie so 'n straf sou ontvang het nie, 
word na skrywer se mening feitlik deurgaans ingevolge die 
bestaande stelsel begenadig. Die voorgestelde verandering 
sal dus waarskynlik nie meebring dat minder persone as tans 
tereggestel word nie, tensy aangeneem word dat sekere 
persone wat onder die huidige stelsel tereggestel word nie 
ingevolge 'n diskresionere stelsel die doodstraf sou ontvang 
het nie. Dit word betwyfel of so 'n aanname korrek sal wees. 
Die misdade gepleeg deur persone wat tereggestel word, is 
so gruwelik en die veroordeelde se morele verwytbaarheid so 
hoog dat geen hof in Suid-Afrika, ook nie ingevolge 'n 
diskresionere stelsel nie, volgens skrywer se oordeel 'n 
ander straf as die doodstraf sou opgele het nie. 

Wat wel ongetwyfeld ingevolge 'n diskresionere stelsel sal 
gebeur is dat minder persone as tans ter dood veroordeel sal 
word. So 'n gebeurlikheid sal om ooglopende redes baie 
verdriet, wroeging en koste vir die veroordeelde en sy 
familielede en administratiewe werk vir die uitvoerende gesag 
bespaar. Ongeveer 150 terdoodveroordeeldes is vanaf 1982 
tot en met 1986 (5 jaar) begenadig. Indien slegs die helfte van 
hierdie persone ingevolge 'n diskresionere stelsel nie die 
doodstraf sou ontvang het nie sal 'n verandering, gemeet 
bloot in terme van menslike Iyding, meer as geregverdig 
wees. 

Moontlike besware teen 'n diskresionere stelsel 

Daar is egter oorwegings wat destyds deur generaal Smuts 
behandel is wat waarskynlik tans nog relevant is. 
Generaal Smuts het naamlik soos volg verklaar (kolom 
1772):13 

" Die konferensie van regters wat 'n paar jaar gelede gestig is, 
het aanbeveel dat daar 'n diskresie aan die betrokke regter 
gelaat moet word. Die regt.er ~oet nie verpli~ wees om in elke 
moordsaak die doodvonnls Ult te spreek nle. Hy .moet hom 
laat lei deur die getuienis wat aan hom voorgele .IS, deu,r sy 
kennis van die saak of daar versagtende omstandlghede IS of 
nie, en of die doodvonnis moet uitgespree~ word ~n of daar 'n 
geringer vonnis moet oPQele,word. ~el , dlt was die ,aan~ev~
ling van die regters en dlt IS die bepahng wat verle~e Jaar I~ die 
wetsontwerp ingevoeg is, maar die Gekose Komltee het In sy 
wysheid gemeen dat dit 'n gevaarlike prosedure sou wees. 
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Daar is regters wat ophang-regters genoem kan word, wat 
geneig kan wees om 'n ernstige opvatting te he van die 
misdade wat begaan is. Daar is ander regters wat 'n sterker 
neiging het in die rigting van genade, en die Gekose Komitee 
het gemeen, en ongetwyfeld is daar egte moeilikhede in sake 
van hierdie aard, hulle het gemeen dat daar so 'n wanverhou
ding sal wees in die behandeling van een saak in vergelyking 
met 'n ander waar daar verskillende regters is, dat die 
onsekerheid te groot sou wees. Die gedagte was dat, terwyl 
'n doodvonnis opgele kan word deur een regter 'n ander 
regter miskien 'n vonnis van tien of twaalf jaar sou vel en dit is 
gevoel dat die verskil te groot sal wees. Die Gekose Komitee 
het derhalwe teruggekeer na 'n alternatiewe oplossing en dit 
is om moord in twee klasse in te deel. ... " 

Mens kan aanvaar dat besware teen die voorstel geopper 
sal word op grond van dieselfde oorwegings as die genoem 
deur generaal Smuts. Die bewering word ook soms gemaak 
dat verlening van 'n ongebonde diskresie aan die howe in 
moordsake 'n sekere manier sal wees om die doodstraf 
geleidelik te laat afskaf. 

Skrywer se persoonlike mening is dat die wetgewer die 
nodige vertroue in ons regters moet he deur te aanvaar dat 
hulle nie sal toelaat dat hulle persoonlike gevoelens oor die 
doodstraf 'n rol sal speel wanneer hulle hul regsprekende 
funksies vervul nie. Regters word ten opsigte van alle ander 
belangrike aangeleenthede vertrou en skrywer doen aan die 
hand dat hulle ook in verband met die doodstraf vertrou 
behoort te word. Die ergste wat kan gebeur is dat X, wat deur 
regter A gevangenisstraf opgele sou gewees het, deur regter 
B die doodstraf opgele sal word. Die uitvoerende gesag is 
egter volgens skrywer se ervaring die genaakbaarste "reg
ter" denkbaar. Hy sal dus nie krasser optree as regter A (of 
enige ander "genadige" regter) nie. Gevolglik sal X se vonnis 
heelwaarskynlik deur die uitvoerende gesag versag en in 
gevangenisstraf omskep word. Die bestaande stelsel voor
kom in alle geval ook nie dat vonnisse wat oenskynlik 
onversoenbaar is opgele word nie en Generaal Smuts se 
argumente van destyds behoort dus nie deurslaggewend te 
wees nie. 

Outomatiese reg van appel aan terdoodveroordeelde 

Daar is twee verdere aspekte aangaande die doodstraf wat 
aandag verg. Soos reeds aangedui, moet blykbaar aanvaar 
word dat die doodstraf in Suid-Afrika sal voortbestaan. 
Hierbo is ook aangevoer dat die moontlikheid dat 'n onskul
dige persoon tereggestel word menslik gesproke nie in Suid
Afrika bestaan nie. Die gedagte van 'n foutiewe teregstelling 
is egter so verontrustend dat geen steen hoegenaamd 
onaangeroer gelaat behoort te word om so iets te voorkom 
nie. Om 'n verdere voorkomingsmaatreel teen so 'n gebeur
likheid daar te stel, word aan die hand gedoen dat aan 
terdoodveroordeeldes 'n outomatiese reg van appel na die 
Appelhof verleen word. Hierdie gedagte is deur die Botha
kommissie14 verwerp hoofsaaklik met die oog op die addisio
nele werk wat so 'n stelsel vir die Appelhof sal meebring. 
Skrywer wil egter voorstel dat die owerheid weer hierop 
ingaan. Indien aanvaarding van die voorstel wel sal meebring 
dat die Appelhof uitermatig oorlaai word, kan oorweeg word 
om die Hoofregter te magtig om van die appelle wat na sy 
meriing nie die Appelhof se aandag verg nie na 'n volle hof 
van die betrokke provinsiale afdeling van die Hooggeregshof 
vir afhandeling te verwys. Waar halssake betrokke is, be
hoort die werklas van die howe in elk geval nie 'n faktor te 
wees nie. 

Die rede waarom moontlike foutiewe teregstellings 'n bron 
van kommer in veral Engeland en die VSA is, is waarskynlik 
grootliks te wyte aan die juriestelsel wat steeds in daardie 
lande in swang is. Aangesien juries bloot aandui of hulle die 
aangeklaagde skuldig bevind of nie en dus nie uitsprake gee 
wat hul denkprosesse openbaar sod at 'n hof van appel kan 
bepaal of hulle logies en korrek opgetree het nie, lewer 
appelle teen bevindings van juries bepaalde probleme op. Dit 

kan derhalwe gebeur dat 'n hof van appel nie agterkom dat 'n 
skuldigbevinding uitgebring deur 'n jurie foutief is nie en dat 'n 
onskuldige persoon gevolglik tereggestel word. 

In Suid-Afrika is die juriestelsel vervang deur 'n hof be
staande uit die voorsittende regter en twee assessore. So 'n 
hof is verplig om 'n volledige en ten volle gemotiveerde 
uitspraak te lewer met die gevolg dat die Appelhof wel 
deeglik kan bepaal of die verhoorhof foutiewe bevfncfings of 
gevolgtrekkings gemaak het of nie. 'n Appel in Suid-Afrika 
bring dus na skrywer se mening veel groter sekerheid oor die 
veroordeelde se skuld of andersins as wat 'n appel in 'n land 
waarin die juriestelsel bestaan meebring. Soos hierbo aange
dui, het die ervaring ook geleer dat groter berusting by die 
veroordeelde en sy naasbestaandes intree indien 'n dood
vonnis deur die Appelhof bekragtig is. Trouens, skrywer kan 
hom nie herinner aan 'n enkele geval waarin na sodanige 
bekragtiging 'n poging aangewend was om aan te toon dat 
die veroordeelde inderdaad nie die betrokke misdryf gepleeg 
het nie. Ook in die lig van hierdie oorwegings, sal 'n outoma
tiese reg van appel in halssake belangrike voordele inhou. 

Daar kan moontlik aangevoer word dat die gemeenskap 
niks meer as 'n regverdige verhoor (wat pro Deo verdediging 
insluit) en die reg om verlof tot appel na die Appelhof aan te 
vra aan die veroordeelde en sy naasbestaandes verskuldig is 
nie. So 'n argument is waarskynlik geldig. 'n Beskaafde 
gemeenskap is dit egter aan homself verskuldig om, voordat 
hy 'n hoogs omstrede straf toepas deur 'n mens te laat 
teregstel, 'n tweede tribunaal beskikbaar te stel om die saak 
te heroorweeg indien die veroordeelde of sy naasbestaandes 
dit verlang.15 

Die pro Deo-stelsel 

Die ander aspek wat genoem moet word, is die verdediging 
van persone wat van halsmisdade aangekla word. Soos 
bekend, word diesulkes wat nie self 'n regsverteenwoordiger 
kan bekostig nie meestal deur relatief junior advokate op pro 
Deo-basis verdedig. Hoewel die advokate sekerlik hul bes 
doen en waardevolle hulp aan die howe verleen kan die 
huidige situasie nie langer geregverdig word nie. Dit kan 
naamlik nie geregverdig word dat iemand wat van gewone 
diefstal aangekla word of wat 'n egskeiding verlang inge
volge die regshulpstelsel gehelp kan word en bygevolg 'n 
prokureur en ervare advokaat op regshulpbasis kan kry 
terwyl iemand wat gevaar loop om die doodvonnis opgele te 
word slegs 'n junior advokaat toegeken word nie. Die tyd het 
dus ongetwyfeld aangebreek dat halssake by die regshulp
stelsel ingeskakel word. 

Die-verskaffing van omvattende regsbystand in halssake 
sallei tot 'n hele reeks wesenlike en belangrike voordele. Die 
sake sal in so 'n geval vollediger en in groter diepte uitgepluis 
word en die verhoorhof se taak sal dientengevolge verge
maklik word en hy sal in staat gestel word om vollediger en 
beter uitsprake te lewer en dit sal weer daartoe lei dat die 
Appelhof met groter akkuraatheid sal kan bepaal of 'n 
veroordeling en doodvonnis in orde is; en derdens sal die 
uitvoerende gesag aldus in staat gestel word om sy taak ook 
beter te verrig. Die kumulatiewe uitwerking van die voorgaan
de sal wees dat indien daar uiteindelik besluit sou word dat 
iemand tereggestel moet word daar selfs nog groter seker
heid aangaande sy aandadigheid sal bestaan as wat tans die 
geval is. 

Die volgehoue toepassing van die doodstraf in Suid-Afrika 
laat die owerhede eintlik geen ander keuse nie as om vir 
uitgebreide regsverteenwoordiging in halssake voorsiening 
te maak. Die pro Deo-stelsel, soos die Kommissie van 
ondersoek na die Struktuur en Funksionering van die Howe 
(die Hoexter-kommissie) dan ook bevind het, is beslis uitge
dien.16 Bophuthatswana het reeds die nodige aanpassings 
gedoen17 en Suid-Afrika durf nie langer talm om dieselfde te 
doen nie. 
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Ondersoek nodig 

Die doodstraf is toentertyd spesifiek uitgesluit uit die Viljoen
kommissie se opdrag en die Kommissie het dan ook alles 
omtrent die doodstraf opsy geskuif.18 Die gevolg was dat 
behalwe enkele debatte in die Parlement, artikels in regstyd
skrifte, en so meer, vraagstukke rakende die doodstraf vir 
meer as 50 jaar nie aan 'n diepgaande ondersoek onderwerp 
is nie. Die tyd het waarskynlik aangebreek dat so 'n onder
soek wel gedoen word. Die beskouings vervat in hierdie 
artikel kan moontlik as basis by so 'n ondersoek dien. 

Voetnote 
1 	 Die doodstraf kan ook ten opsigte van 'n paar ander misdade as 

moord opgele word. Die doodstraf word egter uiters selde ten 
opsigte van sodanige ander misdade toegepas en hierdie artikel 
handel dan ook primer met die doodstraf soos toegepas ten 
opsigte van moord. 

2 	Volgens 'n meningspeiling uitgevoer deur Unisa se Departement 
Kriminologie onder Suid-Afrikaanse studente het 550 uit 650 van 
die respondente (bykans 85 %) die mening uitgespreek dat die 
doodstraf in Suid-Afrika behou moet word. (Sien Jan Neser e.a., 
To Hang or Not to Hang, that is the Question, (1986) 10 SASK 
129.) 

3 	 Dit het al gebeur dat iemand wat 'n ander straf as die doodstraf 
opgele is agterna onskuldig blyk te wees. In so 'n geval kan 'n 
regstelling gedoen word, wat klaarblyklik nie kan gebeur indien 
die veroordeelde tereggestel is nie. Geen risiko behoort dus ten 
opsigte van 'n terdoodveroordeelde geloop te word nie. (Indien 
die saak nog nie by die Appelhof was nie en mits dit andersins 

geregverdig is kan die Minister die saak na die Appelhof verwys 
sien die verwysing na artikel 323 van die Strafproseswet infra.) 

4 Par 9.13 van verslag (R.P. 78/1971). 
5 Die jongste gerapporteerde geval waar die Minister van sy 

bevoegdheid gebruik gemaak het, is die van S v Malinga 1987 (3) 
SA 490 (A). 

6 Artikel 277 van die Strafproseswet, 1977. 
7 Sien bv Van den Heever R se uitspraak in S v Diedericks 1981 (3) 

SA 940(K). (Regter Van den Heever se standpunte word deur 
Hiemstra, Suid-Afrikaanse Strafproses, 4de Uitgawe, 615 ge
steun). Sien ook M M Loubser, Versagtende omstandighede by 
moord: die gradering van skuld, (1977) 40 THRHR 333 en Dirk 
van Zyl Smit, Judicial Discretion and the Sentence of Death for 
Murder, (1982) 99 SALJ 87. 

8 Artikel 61 van die Algemene Regswysigingswet, No 46 van 1935. 
9 Vol 24, kolom e.v., 18 Februarie 1935. 

10 	 Regter Van den Heever noem ook ander redes - wat gegrond 
skyn te wees - waarom die Wet hersien behoort te word. Weens 
gebrek aan ruimte kan die redes nie hier behandel word nie. 

11 	 Basies is dit slegs die morele verwytbaarheid van die aangeklaag
de ten opsigte van die betrokke daad wat ter sake is. Vgl S v 
8abada 1964(1) SA 26(A). 

12 	Vgl par 5.1.4.1 .26 van die Kommissie van Ondersoek na die 
Strafstelsel van die Republiek van Suid-Afrika (die Viljoen-kom
missie) se verslag (No 78/1976). 

13 Hansard vermeld in voetnoot 9. 
14 Par 11.03.4 van verslag. 
15 	 Oat heroorweging van halssake deur 'n tweede tribunaal foutiewe 

teregstellings kan voorkom, behoef eintlik geen betoog nie. 
Gedurende die tydperk 1977-1986 het 138 appelle in sodanige 
sake geslaag (6f die skuldigbevinding is tersyde gestel 6f die 
doodvonnis is deur 'n ander vonnis vervang). 

16 Par 3.3.5.2 Deell, Volume I van verslag. (No 78/1983). 
17 Sien S v Chabalala 1986(3) 623 (B AD) 635A. 
18 Vgl o.a. par 5.1.4.5.2 van verslag. 

New Appeal Court Judges 


The Hon. A J Milne 	 The Hon. M T Steyn 

Two new Appeal Court judges were appointed with effect from 1 January 1988: Mr Justice A J Milne (left) formerly Judge President of 
the Natal Provincial Division; and Mr Justice M T Steyn (right) formerly Judge of the Orange Free State Provincial Division. 

CONSULTUS 

0 

19 

http:geskuif.18

