
Oud-Hoofregter P J Rabie 
Feite en beskouings 

Pieter Jacobus Rabie is op 30 Januarie 
1917 op Jacobsdal in die Vrystaat 
gebore. Sy skoolopleiding ontvang 
hy te Koffiefontein. In die depressie
jare is hy na die Universiteit van 
Stellenbosch waar hy 'n gewone BA
graad verwerf met Engels en latyn as 
hoofvakke. 

Daarna, steeds op Stellenbosch, 
behaal hy agtereenvolgens meesters
grade in latyn sowel as Grieks. In 
1939 ontvang hy die Queen Victoria
beurs en gaan studeer hy verder by 
die Universiteit van Michigan waar 
hy in 1943 die graad PhD in latyn 
verwerf. 

Daarna keer hy terug na die Uni
versiteit van Stellenbosch as lektor in 
Latyn en Grieks. Gedurende daardie 
tyd begin hy ook in die regte studeer 
en benaal hy sy LLB met lof in 1948. 

Gedurende Maart 1949 sluit hy 
horn aan by die Pretoriase Balie. Ge
durende 1962 word hy 'n senior ad
vokaat en in 1965 word hy deel van 
die regspan wat Suid-Afrika se saak 
oor Suidwes-Afrika voor die Wereld
hof gaan stel het. 

Op 1 Februarie 1966 word hy aan
gestel as regter van die Transvaalse 
Provinsiale Afdeling van die Hoogge
regshof. Gedurende September 
1969 het hy as appelregter in Bloem
fontein begin waarneem en op 16 
April 1971 is hy voltyds as appelreg
ter aangestel. 

Sedert 1976 was hy die voorsitter 
van die SA Regskommissie en was hy 
ook voorsitter van die kommissie wat 
ondersoek ingestel het na veilig
heidswetgewing. 

In 1980 is die Dekorasie vir Voor
treflike Diens (DVD) deur die Staats
president aan horn toegeken. 

Op 5 Junie 1982 is hy aangestel as 
Hoofregter van Suid-Afrika. In daar
die jaar het die Universiteit van Stel
lenbosch horn vereer met 'n LLD 
honoris causa. Toe hy op 29 Januarie 
1987 aftree-ouderdom bereik het, is 
hy deur die Staatspresident gevra om 
nog twee jaar in die amp aan te bly, 
wat hy inderdaad dan ook gedoen 
het. 

*5 A Sentrale Ko-op Graanmaatskappy 
8pk v Shifren en andere 1964 (4) SA 
760(A) 
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My opdrag was tweerlei van aard: 
Eerstens moes ek die curriculum vi
tae van regter Rabie op skrif stel en 
tweedens moes ek hulde aan horn 
bring. Wat laasgenoemde betref, was 
ek veronderstel om onder andere te 
verwys na sy nederigheid, sy welle
wendheid, sy deernis vir sy naaste, sy 
humorsin en die talle ander deugde 
waaroor hy as mens beskik. 

Soos gesien kan word, het ek die 
eerste been van die opdrag uitge
voer. Wat die tweede been van die 
opdrag betref, ag ek myself te gering 
om deur middel van 'n huldeblyk 
werklik reg aan iemand van sy for
maat te laat geskied. Diegene wat 
horn persoonlik ken is wel deeglik 
bewus van voormelde en ander 
voortreflikhede van regter Rabie as 
mens. 

Onlangs het ek 'n lang gesprek 

met regter Rabie gehad, waartydens 
interessante beskouings van horn na 
yore gekom het. 

Die Shifren-saak 

Op my vraag of daar enige vertakking 
van die reg is wat hy nog graag sou 
wou aanspreek indien hy nog in 'n 
posisie was om dit te kon doen, het 
hy sonder aarseling verwys na die 
Shifren-saak *. Die saak het naamlik 
beslis dat waar partye in 'n skriftelike 
kontrak ooreengekom het dat die 
kontrak nie anders dan in skrif gewy
sig kon word nie, enige van die 
partye daartoe horn op daardie klou
sule kan beroep en dat mondelinge 
wysigings van die kontrak nietig is. 
"Die toepassing van daardie beginsel 
lei te dikwels tot onbillikheid en on-

Indien die indruk bestaan het dat Pierre Rabie afgetree het, is daar 'n misverstand. 
Hierbo sit hy by In rekenaar wat sy kinders onlangs aan hom geskenk het. Sodra hy die 
Umonster" ingebreek en onder beheer het, pak hy sy eerste taak aan, naamlik om 'n 
boek oor Estoppel te skryf. Annelie Rabie (ook hierbo) het op haar beurt 'n stel 
skilder-toerusting van die kinders ontvang en sy sal waarskynlik eersdaags weer die 
verf en kwaste na yore bring - iets wat sy vir baie jare nie kon doen nie van wee die 
heen-en-weer trekkery tussen Pretoria (waar hulle tuiste is) en Bloemfontein (waar 
hulle tydens Appelhofsittings moes bly). 
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reg." Hy meen dat dit reg en billik is 
dat waar partye ooreengekom het 
om van 'n skrifvereiste wat hulle self 
gestel het, af te wyk, hulle toegelaat 
behoort te word om dit te kan doen. 
Volgens die Shifren-reel is die skrif
vereiste byna soos 'n onwysigbare 
wet van die Parlement. 

Estoppel 

Steeds in antwoord op bovermelde 
vraag, blyk dit dat die leerstuk van 
estoppel vir regter Rabie na aan die 
hart le. Hy meen dat die leerstuk 
wyer toepassing kan vind, veral waar 
die Appelhof nou bevind het dat die 
exceptio doli generalis nie meer deel 
van ons reg is nie. 

Doodstraf 

Wat die doodstraf betref, se regter 
Rabie dat dit 'n baie netelige vraag is, 
maar hy twyfel sterk of dit geheel
en-al afgeskaf kan word. Hy meen 
egter dat dit sorgwekkend is dat 
byna 300 mense tans in die dodeselle 
sit. "lets drasties sal gedoen moet 
word." Hy is van mening dat die 
verpligte doodstraf afgeskaf behoort 
te word sodat die voorsittende reg
ter 'n diskresie het om, soos by ver
kragting, die doodstraf op te le. Na sy 
mening sal dit heelwat minder dood
vonnisse tot gevolg he. Hy wys egter 
daarop dat van die regters van die 
provinsiale afdelings nie saamstem 
dat dit die geval sal wees nie. 

Op 'n vraag of hy reken dat 'n 
terdoodveroordeelde 'n outomatie
se reg van appel behoort te he, het 
regter Rabie gese dat dit billik klink 
dat iedereen wat die gevaar loop om 
sy lewe te verloor, die reg behoort te 
he om te appelleer. Hy vrees egter 
dat as dit sou gebeur, die Appelhof 
met appelle oorval sal word, baie 
waarvan geen meriete hoegenaamd 
sal he nie. 

Reg van appel deur Staat 

Regter Rabie meen nie dat die Staat 
die reg behoort te verkry om teen 'n 
te ligte vonnis te appelleer nie. "As 
'n man verhoor word en na skuldig
bevinding 'n ligte vonnis opgele 
word, is dit sy ?oeie geluk. Waarom 
moet die Staat n tweede kans kry?" 

Samesmelting 

Verder vermaan hy ernstig teen die 
samesmelting van die Balie en die 
prokureurs. Hy doen ook 'n beroep 
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op advokate om samesmelting aktief 
te beveg. 

Effek van 1982-wet 

Met betrekking tot die bepalings van 
Wet 105 van 1982 aangaande die 
verkryging van verlof voordat na die 
Appelhof geappelleer kan word, se 
regter Rabie dat die Wet ingevoer is 
hoofsaaklik om die werklas van die 
Appelhof te verlig. Die uitwerking 
van die Wet tot op hede is, veral wat 
siviele sake betref, dat veel minder 
sake wat nie ,"uis meriete het nie by 
die Appelho uitkom as wat voor
heen die geval was. Dit is 'n goeie 
gevolg van die nuwe stelsel. Die stel
sel het egter ook gevolge meege
bring wat miskien nie verwag was 
nie. Siviele sake wat die siftings
proses slaag en by die Appelhof uit
kom, is meesal van so 'n aard dat die 
hoofregter vyf regters daarop laat sit, 
en dit bring mee oat 'n kleiner aantal 
sake in 'n hoftermyn op die rol ge
plaas kan word as wat voorheen oie 
geval was toe daar heelwat siviele 
sake was wat nie meer as drie regters 
geverg het nie. Die nuwe stelsel, wat 
vereis dat petisies om verlof om te 
appelleer aan die hoofregter gerig 
moet word, bring ook baie leeswerk 
mee. Dit is dan ook die rede waarom 
die Wet op die Hooggeregshof on
langs gewysig is om te bepaal dat 
twee regters, in plaas van drie, so os 
aanvanklik die geval was, 'n petisie 
kan oorweeg - met 'n reg aan die 
hoofregter om 'n derde aan te stel 
indien die twee van mekaar verskil. 
Oor die geheel kan die stelsel egter 
as geslaag beskou word, veral uit die 
oogpunt van litigante en die algeme
ne publiek gesien, en daar is vandag 
nie 'n noemenswaardige agterstand 
wat die verhoor van sake in die Ap
pelhof betref nie. 

Petisies 

'n Interessante stukkie informasie 
komende van regter Rabie, is dat van 
al die petisies wat gedurende 1986 
en 1987 aan die Hoofregter voorgele 
is, slegs sowat 24% suksesvol was. Hy 
wys daarop dat veral in strafsake peti
sies dikwels gerig word terwyl daar 
geen meriete hoegenaamd in 'n ap
pel sou wees nie. 

Die gewone man 

Wat vir regter Rabie ontstellend is, is 
die gebreK aan kennis wat die gewo
ne man op straat, en meer bepaald 
die minderbevoorregte deel van die 
bevolking, het van die werking van 

die regstelsel. Hy noem as voorbeeld 
'n man wat teregstaan op verskeie 
aanklagte, die gewigtigste waarvan 
moord is. Hy word vrygespreek op 
die moordklag, maar tronk-toe ge
stuur vir gewone aanranding. Dit laat 
die beskuldige, sowel as sy familie en 
vriende, dronkgeslaan. Hy is dan on
skuldig bevind aan moord, waarom is 
hy dan nou in die tronk? Regter 
Rabie reken meer moet gedoen 
word om die man op straat in te lig 
oor die werking van die regstelsel. 

Latyn 

Regter Rabie reken dit is 'n tragedie 
dat Latyn gaandeweg uit die regswe
se verdwyn. "Sonder Latyn kan 'n 
mens in die regte praktiseer, maar jy 
kan nie 'n behoorlike juris word as jy 
nie Latyn ken nie." 

Taalgebruik 

In antwoord op 'n vraag wat horn die 
meeste geYrriteer het terwyl hy op 
die regbank gesit het, het regter Ra
bie gese die swak gebruik van Afri
kaans deur veral Afrikaanssprekende 
advokate. As voorbeeld het hy ge
noem dat baie advokate, ook Afri
kaanssprekendes, "Hoofdes" van ar
gument Iiasseer. 

'n Ander teer punt is die verkeer
delike gebruik van die woord "wie" 
in die sinsnede "die man wie". Hy 
vertel van die keer toe oud-Hoof
regter Rumpff aan 'n advokaat wat 
telkens in sy beto09hoofde verwys 
het na "die man wie' ,toe hy opstaan 
om te begin betoog, gevra het of hy 
die Onse Vader ken. Die advokaat 
was uit die veld geslaan, maar het tog 
naderhand bevestigend geant
woord. Die advokaat is daarna aange
se om dit v~~r te dra. Die voordrag 
van die eerste reel daarvan was ge
noeg om die advokaat te oortuig van 
die sotheid om te praat van "die man 
wie". Hierdie insident het regter Ra
bie aangespoor om self daarna by 
geleentheid advokate op dieselfde 
wyse oor die vingers te tik weens die 
growwe taalmisbruik. 

Groot leemte 

Die aftrede van regter Rabie het on
getwyfeld 'n groot leemte op die 
regbank gelaat. 

Regter en mevrou Rabie word 'n 
geseende ruskans toegewens. 

F e L Roos se 
Pretoria-Balie 
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