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Onder Redaksie van C Botha SC, Pretoria-Balie 

Reel 4.3.2 (d) (i) 

Reel 4.3.2 (d) (i) van die Gedragskode 
bepaal dat dit die plig van 'n aanklaer 
is om wanneer hy besluit om 'n per
soon van wie hy 'n verklaring het, nie 
te roep nie, die verdediging onver
wyld van die besluit in kennis te stel 
en om " alle verklarings van 'n per
soon wat in sy besit is aan die verde
diging beskikbaar te stel (uitgeson
derd gedeeltes daarvan wat op 
grond van regmatige privilegie teen 
openbaarmaking beskerm word)." 

In 5 v B and another 1980 (2) SA 946 
(A) het die verdediging vergeefs pro
beer om insae te bekom in verkla
rings van getuies wat die Staat besluit 
het om nie meer te roep nie. Die 
betoog was, heel verstaanbaar, dat 
dit riskant is om so 'n getuie, al stel 
die Staat hom beskikbaar, te roep 
sonder dat mens weet wat in sy 
verklaring staan. Met beroep op R v 
Steyn 1954 (1) SA 324 (A) het die 
Appelhof beaam dat die verklaring 
van 'n staatsgetuie gepriviligieerd is 
tot die saak afgehandel is en dat die 
verdediging nie op insae daarin ge
regtig was nie. 

Daar kan geen twyfel wees oor die 
bindendheid van die beginsel uit
eengesit in 5 v B nie. Die vraag is 
egter wat moet mens maak van Reel 
4.3.2 (d) (i). Dit dateer seker uit die 
tyd toe die Balie nog die aanklaers op 
rondgange voorsien het. Dan moes 
die eienaardi?e posisie bestaan het 
dat 'n plig op n aanklaer gerus het of 
nie gerus het nie al na gelang hy 'n lid 
van 'n Balie was. Se Ifs vandag kan die 
posisie voorkom dat 'n Prokureur
generaal wat 'n ex officio lid van 'n 
Balie is, hom mag bevind in 'n situasie 
waar sy lidmaatskap van 'n Balie 'n 
hoere plig op hom plaas as wat die 
reg op hom plaas. 

Die vraag kan ook gevra word of 
dit billik is dat die Staat mag klou aan 
die verklaring van 'n getuie wat hy 
aan die verdediging beskikbaar ge
stel het. Hoe kan die verdediging dit 
waag om 'n getuie wat die Staat laat 
vaar het, te roep as die aanklaer regsit 
om die getuie met behulp van sy 
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verklaring onder kruisverhoor te 
plaas? 

Daar behoort 'n etiese plig op 'n 
aanklaer te rus om 'n getuieverkla
ring onder sulke omstandighede be
skikbaar te stel al is hy nie 'n lid van 'n 
Balie nie. 

Swartlys 

Die sogenaamde swartlys of Iys van 
wanbetalers word algemeen beskou 
as 'n effektiewe middel waarmee ad
vokate kan verseker dat prokureurs 
hulle stiptelik betaal. Verskyn die 
prokureur se naam op die swartlys, 
mag geen advokaat by enige Balie 
werk van hom aanvaar nie. As mens 
kyk hoe dikwels sekere wanbetalers 
se name op die swartlys beland, daar
na afgehaal word om maar weer later 
daarop terug te keer, dan wonder 
mens of Baliereel 7.7.7 nougeset na
gevolg word wanneer hulle name 
van die swartlys verwyder word. Die 
reel bepaal naamlik dat 'n wanbetaler 
sy naam alleenlik van die Iys verwy
der kan kry as hy alle verskuldigde 
gelde, hetsy hulle opeisbaar is al aan 
nie, aan alle advokate by alle Balies 
wat die Sekretaris van die Algemene 
Balieraad van die wanbetaling ver
wittig het, terugbetaal het. Dit sal 
interessant wees om te weet tot wat
ter mate hierdie vereiste letterlik na
gekom word. In die praktyk, vrees 
ek, word 'n prokureur se naam her
stel bloot as hy die advokaat wat hom 
aangemeld het, se agterstallige gelde 
betaal het. 

Professionele privilegie 

'n Advokaat het hom onlangs in die 
situasie bevind dat sy voormalige 
klient in 'n hersieningsaansoek be
weer het dat hy verkeerdelik skuldig 
bevind is omdat die advokaat ver
suim het om sy regte ingevolge arti
kel 151 van die Strafproseswet aan 
hom te verduidelik en sy saak gesluit 
het sonder om hom as getuie te 
roep. Die bewerings was van alle 
waarheid ontbloot en die Staat wou 

'n beedigde verklaring van die advo
kaat bekom ten einde die hersie
ningsaansoek te bestry. Die advokaat 
het by lede van sy Balieraad om hulp 
aangeklop en hulle advies was dat hy 
geen verklaring mag afle nie tensy 
die voormalige klient van sy privile
gie afstand doen. Daarop is die nuwe 
advokaat van die klient genader en 
hy het 5005 mens kan verstaan ge
weier om namens die klient van aie 
privilegie afstand te doen . Die uit
einde van die saak was dat die hersie
ningsaansoek by ontstentenis van 
weerleggende getuienis geslaag het. 
Die regters het die saak na die advo
kaat se Balieraad verwys en na hy die 
saak uitvoerig verduidelik het, is hy 
van alle blaam onthef. 

Die vraag wat opkom, is of die 
advies wat die advokaat bekom het 
reg was. Weliswaar was die medede
lings tussen die advokaat en sy klient 
gepriviligieerd, maar het die klient 
nie by implikasie van die privilegie 
afstand gedoen toe hy beweer het 
dat die advokaat hom nooit oor sy 
regte ingelig het nie? Van Niekerk et 
al Privilegie in die Bewysreg Butter
worth 1984 p 120 se met beroep 
onder ander op Wigmore paragraaf 
2327 dat 'n klient van sy privilegie 
afstand doen as hy sy regsverteen
woordiger van pligsversuim beskul
dig. Die stelling moet betwyfel word. 
Indien 'n klient byvoorbeeld getuig 
dat sy ~egsverteenwoordiger h~m 
voorgese het wat om te getUlg, 
spreek dit tog vanself dat die regs
verteenwoordiger nie kan opspring 
en ter verontskuldiging van homself 
openbaar wat werklik tydens konsul
tasie gese is nie. Sien ook 5 v Moseli 
en In ander (2) 1969 (1) SA 650 (0) 652 
D. Wat wel waar is, is dat die advokaat 
in sy eie verdediging, wanneer sy 
professionele optrede deur 'n be
voegde instansie ondersoek word, 
die gepriviligieerde inligting mag 
openbaar. Dan doen hy dit doodge
woon regmatiglik en nie op grond 
van een of ander vermeende af
standdoening nie. 

Dit Iyk tans of die advokaat in hier
die geval goeie raad ontvang het. • 
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