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Frans Rumpff, voormalige Hoofregter van Suid-Afrika, het geen bekendstelling nodig nie. Tydens 'n lang 
dienstyd op die regbank was hy ook voorsitter van vele belangrike kommissies, oa die Kommissie van 
Ondersoek na die Toerekeningsvatbaarheid van Geestelik Versteurde Persone en Aanverwante Aangeleent
hede (1966-67) 

In sy outobiografie het Sir James 
Rose Innes geskryf: 

"My eight years at Pretoria as a 
judge of the first instance were the 
most interesting years of my judicious 
life. The bulk of legal work is dealt 
with in trial courts, and the judge who 
sits there is a more important part of 
the judicial machine than his own 
brother of appeal. His findings of fact 
is the framework of all litigation and 
are generally decisive; he sees the 
parties and their witnesses, and is in 
close contact with the human factors 
involved, a circumstance which adds 
to the interest as well as the importan
ce of his work." 

Feite vorm die fondament 

Hierdie opmerking van een van ons 
grootste juriste, wat tot nou toe die 
langste die amp van hoofregter be
klee het, naamlik 13 jaar, is interes
sant. Dit beklemtoon dat feite die 
fondament uitmaak van die regstruk
tuur wat daarop gebou is. Hoe mooi 
en aantreklik 'n regstruktuur ook al 
mag Iyk, sal onreg teenoor 'n party 
geskied indien die regstruktuur toe
gespits word op feite wat verkeerd 
bevind is - "findings of facts ... are 
generally decisive". 

Werklike effek van Chretien
uitspraak 

Die appelhof se uitspraak in die saak 
5 v Chretien 1981 (1) SA 1097 (A) het 
heelwat ontsteltenis veroorsaak, ver
al by mense wat, met respek gese, 
nie die werklike effek van daardie 
uitspraak raaksien nie. Wanneer 
dronkenskap (vrywillig) bv delirium 
tremens veroorsaak en 'n beskuldig
de sou iemand doodsteek in so 'n 
toestand sou hy ontoerekeningsvat
baar wees. Blykbaar maak niemand 
daarteen beswaar nie. Die kern van 

die uitspraak in die Chretien-saak is 
op bl 1106, waar gese word: 

"Indien iemand 'n handeling verrig 
(meer as 'n onwillekeurige spierbewe
ging) maar so besope is dat hy nie 
besef wat hy doen nie of dat hy die 
ongeoorloofdheid van sy handeling 
nie besef nie, is hy nie toerekenings
vatbaar nie." 

In sy besopenheid doen die be
skuldigde 'n willekeurige handeling 
wat oenskynlik 'n onregmatige daad 
is. Uit die getuienis blyk dit dat hy nie 
besef het wat hy doen nie. Wanneer 
'n persoon weens siekte of besering 
nie besef wat om horn aangaan nie, is 
hy "bewusteloos" of het hy sy "be
wussyn" verloor. In dergelike om
standighede le hy gewoonlik roer
loos. lemand kan so dronk wees dat 
hy nie bewus is van wat hy doen nie. 
Indien hy nie bewus is van wat hy 
doen nie, is hy vanselfsprekend nie 
bewus van die ongeoorloofdheid 
van sy handeling nie. Indien 'n be
skuldigde inderdaad weens drank 
(alkohol) nie bewus is van wat hy 
doen nie, waarom horn dan wel straf 
terwyl jy die man wat dieselfde 
handeling pleeg onder delirium tre
mens nie straf nie? In beide gevalle is 

die beskuldigde nie bewus van wat 
hy doen nie weens vrywillige drank
inname. Die antwoord moet gesoek 
word in die feit dat daar nie presies 
verstaan word wat die woorde "hy 
besef nie wat hy doen nie" beteken 
nie. 

Twee moontlikhede 

Indien iemand nie besef wat hy doen 
nie, en 'n gevolg van 'n handeling 
tree in (wat oenskynlik 'n onregmati
ge daad is) as gevolg van die hande
ling, is daar twee moontlikhede. Die 
gevolg wat intree, is 'n heel toevalli
ge gevolg; met ander woorde, die 
gevolg het niks met die ander omlig
gende omstandighede van die ge
beurtenisse rondom die drankinna
me te doen nie. Daar is hoegenaamd 
geen verband wat enigsins aandui 
dat daar 'n wilsuitoefening was om 
die gevolg te laat veroorsaak nie. Dan 
is daardie gevolg self getuienis van 
die feit dat die beskuldigde nie besef 
het wat hy doen nie. Sy handeling 
was wesenlik sinneloos. Maar daar is 
'n tweede moontlikheid. Die gevolg 
wat intree, het wel 'n verband met 
die omliggende omstandighede 
rondom die inname van die drank. 
Dan is dit getuienis dat die gevolg nie 
'n toevallige gevolg was nie maar 'n 
gevolg van 'n doelbewuste wilsuitoe
fening. In so 'n geval is die gevolg 
getuienis dat die beskuldigde wel 
bewus was van die moontlike gevolg 
van sy handeling. Dit dui nie nood
wendig op 'n sekerheid van die ge
volg nie, maar ten minste op 'n be
wussyn van die moontlikheid van die 
gevolg. 

Onderskeid van 
deurslaggewende belang 

Hierdie onderskeid is myns insiens 
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van deurslaggewende belang. Is 'n 
beskuldigde besope en pleeg hy 'n 
handeling met 'n gevolg wat gerelati
veer kan word tot omstandighede 
rondom die handeling, kan nie gese 
word dat hy onbewus is van wat hy 
doen nie. 

Dit is algemeen bekend dat die 
inname van alkohol die verlies van 
inhibisies veroorsaak. Kyk maar na 
die ou verhaal van Noag, 'n ordentli
ke man wat waarskynlik saam met sy 
familie 'n oesfees gehou het, en toe 
te veel gedrink het. Waarskynlik het 
hy sy bo-kleed reeds buite die tent 
afgegooi. In die tent raak hy van alles 
ontslae, en le poedelnakend op die 
naat van sy rug. Gam, sy seun, kyk in 
die tent, sien sy pa en vertel dit aan sy 
broers "daar buite". Waarskynlik het 
Gam dit spottend gese en so dat 
ander dit kan hoor. Sem en Jafet (en 
nie Gam nie) bedek hul vader met sy 
bo-kleed sonder dat hulle na hul 
vader kyk. Toe Noag wakker word en 
merk wat sy jonger seun "horn aan
gedoen het", het hy 'n aaklige vloek 
oor Gam en sy nageslag uitgespreek. 
Verlies van inhibisies beteken nie 
noodwendig 'n verlies van die besef 
dat 'n gevolghandeling gedoen word 
nie. Neem die geval van 'n dronk 
man wat na 'n partytjie na sy motor 
stap. Hy waggel, praat met 'n sleep
tong en kry dit nie reg om sy motor 
oop te sluit nie. Sy vriend sien dit en 
se aan horn: "Gee my jou sleutels, ek 
sal jou in my motor huis toe neem en 
ons vriend B sal agterna ry met jou 
motor." Indien die dronk man sou 
stry en se dat hy wel in staat is om te 
bestuur, besef hy wel deeglik wat hy 
doen. Vriend A sal horn natuurlik 
oorreed om die sleutels te oorhan
dig. Selfs al gee die dronke sy motor
sleutels sonder teenstand aan sy 
vriend, besef hy wat hy doen. 

Delirium tremens makliker 
bepaalbaar 

In die praktyk is 'n handeling gepleeg 
onder delirium tremens natuurlik 
makliker om aan te toon. Daar is 
aanduidings soos halusinasies en an
der verskynsels. Dit word ook be
skou as 'n vorm van geestesversteu
ring. 

By dronkenskap is daar die alge
mene verskynsel van amnesie; die 
beskonkene vergeet die volgende 
more wat hy die aand vantevore gese 
of gedoen het. 

Hierdie amnesie is bona fide. En 
omdat hy nie onthou nie, is hy ge
neig om te se: "Ek was nie bewus van 
wat ek gedoen het nie." Dit is 'n 
ooglopende verskoning en as dit 
kom by onbenullige stories of grap-
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pe sal dit heel moontlik aanvaar 
word, veral deur mense wat self al so 
'n ondervinding deurgemaak het. 

Beswaar teen Chretien
uitspraak 

Vanselfsprekend sal 'n beskonkene 
wat 'n onregmatige daad gepleeg het 
ook se: "Ek kan nie onthou nie, dus 
was ek onbewus van wat ek gedoen 
het." Die vrees dat hierdie soort be
wering maklik aanvaar word en dus 
dronkes die geleentheid gee om 
ontoerekeningsvatbaar bevind te 
word, is na my mening die kern van 
die beswaar teen die Chretien-uit
spraak. Dit is verstaanbaar. By 'n 
groot persentasie nie-denkende 
mense bestaan die oortuiging dat die 
inname van drank nooit as versagten
de omstandighede beskou behoort 
te word nie. En tog is dit 'n algemene 
verskynsel dat op 'n klag van moord 
strafbare manslag bevind word 
weens drank, of indien moord be
vind word, drank as 'n grond vir 
strafversagting beskou word. Is dit 
strydig met die open bare belang? 
Natuurlik nie. 

Beskonkene selde onbewus 
van sy optrede 

In die praktyk sal myns insiens blyk 
dat 'n beskonkene slegs by hoe uit
sondering 'n gevolghandeling doen 
wat 'n onregmatige daad is terwyl hy 
onbewus is van wat hy doen. Indien 
hy werklik onbewus is van wat hy 
doen, is hy in dieselfde geestelike 
toestand as iemand wat sy "bewussyn 
verloor" het. Daarom is dit nodig dat 
nie met woorde gespeel word nie 
maar dat feite noukeurig met 'n 
mentale mikroskoop beoordeel 
word. AI se mense dat 'n persoon 
"stapelgek" gelyk het, of 'n psigiater 
dat die beskuldigde nie geweet het 
wat hy doen nie (sien feite van die 
Johnson-saak 1969 (1) 201 (A) soos 
aangehaal in die Chretien-saak), is dit 
nogtans die plig van die verhoorreg
ter om al die feite in aanmerking te 
neem en sy eie bevinding te doen. 
Die feite van die Johnson-saak is 'n 
klassieke voorbeeld van 'n besopene 
wat tog besef het wat hy doen. Drank 
maak horn aggressief en dan verloor 
hy inhibisies teenoor die wat hy as 
vyande beskou. Hy het nie van sy 
stiefpa gehou nie en as hy drank in 
het, verminder sy inhibisies, word sy 
aggressiewe neigings gestimuleer, en 
slaan hy sy stiefpa. Op die dag van 
arrestasie, terwyl hy dronk was, het 
hy sy naam en adres verskaf. Hy is dus 

bewus van wat hy doen. Daarna het 
hy in sy sel woedend aggressief ge
word, klaarblyklik teen diegene wat 
horn opgesluit het, en ook teen al
mal. Sy inhibisies daal, hy word ag
gressief. Hr se onder meer "vandag 
maak ek a die donners dood". Hy 
slaan met 'n emmer spesiaal na die 
kop van 'n mede-gevangene wat le 
en slaap. Die gevolg van sy handeling 
was nie toevallig die gevolg van ie
mand wat nie besef wat hy doen nie. 
Daar is 'n direkte band tussen die 
gevolg, die wilsuitoefening wat tot 
die gevolg gelei het en die aggressi
witeit wat die wilsuitoefening ver
oorsaak het. Gevolglik is daar m.i. 
voldoende getuienis dat hy bewus 
was van die moontlike gevolg van sy 
handeling, maar dat sy inhibisies ver
minder was. Hy kon dus op die feite 
toerekeningsvatbaar bevind geword 
het. 

Skrywer begaan twee foute 

In sy werk Strafreg (2de uitgawe) be
handel Snyman die Chretien-saak 
uitvoerig. Ek wil op een aspek van sy 
bespreking kommentaar lewer. Op 
bl190 gee hy 'n kort opsomming van 
die feite. Op 'n partytjie, waar baie 
gedrink is, het die beskuldigde in sy 
motor geklim en weggery. Ander 
mense wat ook die partytjie byge
woon het, het in die straat gestaan en 
die beskuldigde het tussen hulle in
gery. Een van die mense is gedood 
en vyf beseer. Op die moordklag is 
hy aan strafbare manslag skuldig be
vind, en omdat hy nie die opset 
gehad het nie, is hy onskuldig bevind 
se Ifs aan minstens gewone aanran
ding. Die verhoorhof het naamlik 
bevind dat die beskuldigde in sy be
newelde gemoed gedink het dat die 
mense in die straat vir sy motor sou 
padgee. Met hierdie feite as voor
beeld behandel Snyman op bl 145 
hoe onbevredigend die nuwe reels 
in die praktyk sou werk. Snyman 
begaan myns insiens twee foute. In 
die eerste plek versuim hy om te 
meld dat daar 'n regsvraag aan die 
appelhof gestel is waarvolgens die 
appelhof gevra is om "on the facts 
found proven by the Court" In be
slissing te gee. Die verhoorhof het 
gese dat daar In twyfel bestaan of die 
beskuldigde wel geglo het dat die 
mense uitmekaar sou gaan en het die 
voordeel van die twyfel aan die be
skuldigde gegee. Die appelhof het 
dus die feite aanvaar soos deur die 
verhoorhof bevind is. Die appelhof 
moes dit doen en het geen kom
mentaar oor die juistheid van die 
bevinding van die verhoorhof gele
wer nie. Die tweede fout van Sny
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man is dat hy in sy opsomming be
langrike feite nie meId nie. Op die 
partytjie, waar tot diep in die nag 
gedrink is, het rusies en 'n bakleiery 
ontstaan. Oenskynlik was daar twee 
groepe. Nadat die partytjie gestop is, 
het Chretien met sy kombi weggery 
terwyl hy bedreig is. Hy het nie 
werklik weggery nie, maar 'n U-draai 
gemaak en teruggery en sonder 
waarskuwing in die mense op die 
straat, wat agtergebly het, "inge
ploeg", wetende dat daar baie mense 
was wat horn nie gesien aankom het 
nie. Die beskuldigde het nie stilge
hou nie maar besluit om na die poli
siestasie te ry. Die hoofverweer was 
noodweer, wat natuurlik verwerp is. 
Die verhoorhof bevind dat die be
skuldigde nie so dronk was dat hy die 
gevolge van sy handeling nie inge
sien het nie. Die verhoorhof bevind 
egter dat "whilst therefore there is 
no doubt that the accused acted in a 
grossly reckless manner in his driv
ing, we cannot say that what he did 
was done deliberately". 

Chretien - inderdaad skuldig 
aan moord 

Ek wil nie verder ingaan op die feite 
van die uitspraak nie. Wat my betref 
was die feite van so 'n aard dat die 
beskuldigde sonder twyfel onder die 
mense ingery het wel wetende wat 
die gevolge kon wees. Hy moes dus 
aan moord (met dolus eventualis) 
skuldig bevind geword het asook aan 

aanranding met die opset om ernsti
ge liggaamlike leed aan te doen. 

Ek wil herhaal. Die appelhof was 
uitdruklik in die regsvraag beperk tot 
die feite soos dit deur die verhoor
hof bevind is. Om nou, soos Snyman 
(supra) doen, met onvolledige feite 
te speel, is verkeerd en misleidend. 

Nuwe wetgewing sedert die 
Chretien-uitspraak 

Volledigheidshalwe moet ten slotte 
verwys word na die ontwikkelinge 
op die betrokke gebied sedert die 
Chretien-uitspraak. Na aanleiding 
van 'n ondersoek na misdrywe wat 
onder die invloed van drank of 
dwelms gepleeg is, wat deur die SA 
Regskommissie ingestel is, is die 
Strafregwysigingswet, 1988 (Wet 1 
van 1988), op die wetboek geplaas. 
Hierdie Wet maak onder andere 
daarvoor voorsiening dat waar 'n 
persoon in 'n toestand verkeer waar
in hy nie oor die vermoe beskik om 
die wederregtelikheid van sy hande
linge in te sien of om in ooreenstem
ming met daardie insig te handel nie, 
en indien die gemelde toestand te
weeggebring is deur die vrywillige 
gebruik van '''n stof", en die betrok
ke persoon in laasgenoemde toe
stand handelinge verrig wat deur die 
strafreg verbied word, sodanige per
soon, ten spyte van die afwesigheid 
van daardie vermoe, nogtans regtens 
aanspreeklik gehou kan word en 
strafbaar is met die strawwe wat deur 

The Latin debate: more heat than light 1 Continued from page 4 

scales in a matter in which they had 
been held in balance chiefly by the 
weight of tradition. The Johannes
burg and Natal Bars (which constitute 
about half the membership of the 
GCB) have for about the last fifteen 
years considered it impractical to in
sist on making Latin a prerequisite to 
practise at the Bar. In the vote taken 
at the July 1988 annual general meet
ing in Bloemfontein (of which notice 
was given six months in advance) the 
Cape, Eastern Cape and SWA/Nami
bia Bars voted with Johannesburg 
and Natal, so that Bars representing 
more than three-quarters of the pro
fession favoured the abolition of La
tin as a mandatory subject. 

It is true that the obstacle which 
Latin poses to blacks was an impor
tant consideration in the decision 

which was finally taken. And I make 
no excuse for emphasising that fact 
at the time. It was my intention to 
underline and publicise the profes
sion's concern to attract young 
blacks to the Bar and that object was 
certainly accomplished. To suggest 
that a necessary instrument for the 
practice of law in South Africa was 
jettisoned in order to accommodate 
blacks is inaccurate. Nor is there any 
paternalism in the decision. It is 
aimed simply at dropping a require
ment for the practice of law which is 
essentially unnecessary and which 
unfairly discriminates against blacks, 
whose participation in the adminis
tration of justice is essential to the 
legal profession and to the country. 
The Bar will continue to encourage 
students to take Latin at university, 

die reg ten opsigte van die verrigting 
van die betrokke handeling voorge
skryf word (behalwe die doodstraf) 
(skrywer se beklemtoning). 

Hierdie bepaling het oie uitwer
king dat ons reg 'n wyer omvang 
gekry het as wat dit voor die Chre
tien-uitspraak gehad het. 'n Misdaad 
begaan onder delirium tremens 
weens vrywillige drankinname skyn 
nou strafbaar te wees onder hierdie 
Wet. Die feit dat sekere beginsels ten 
opsigte van 'n afgebakende terrein, 
dws slegs waar "'n stof" (sterk drank 
of dwelms) betrokke is, oorboord 
gegooi is, het natuurlik geen effek op 
ons gemenereg nie. 

Weliswaar bepaal artikel 2 van die 
Wet dat inname van 'n stof wat be
doelde uitwerking het, as 'n beswa
rende omstandigheid beskou kan 
word, maar versagtende omstandig
hede word nie uitgesluit nie. In elke 
geval sal dit van die besondere om
standighede afhang of daar beswa
rende of versagtende omstandighe
de is. 

Die Wet introduseer die toets wat 
op sekere geestessiekes van toepas
sing is. Dit nieteenstaande sal die 
regter, en nie die psigiater nie, nog 
altyd moet beslis op al die feite of 'n 
beskuldigde so dronk was dat hy nie 
geweet het wat hy doen nie. So 'n 
toestand sal myns insiens veel min
der voorkom as 'n toestand van ont
oerekeningsvatbaarheid weens 'n 
geestessiekte. _ 

(Word vervolg) 

just as it will try to dissuade students 
from qualifying for admission to its 
ranks by taking two purely legal de
grees. But the profession and legal 
academics are now united in their 
stand against a one-year Latin course 
as a mandatory requirement for the 
practice of law. (The attorneys have 
long opposed the retention of Latin 
as a compulsory subject and the So
ciety of University Teachers of Law, 
at its last general meeting in Durban, 
in July 1987, adopted a resolution to 
the same effect). It is to be hoped 
that Government will not delay in 
giving effect to these carefully con
sidered decisions by those acade
mics and members of the profession 
who are most closely concerned 
with the topic. _ 
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