
NUWE WETGEWING 


Adv Deon Rudman, Hoofdirekteur (Wetgewing) by die Departement van Justisie, gee in hierdie bydrae 
'n beskrywing van sekere Wette wat tydens die afgelope sessie van die Parlement goedgekeur is en 
wat vir die regsberoep van belang is. 

1 . Wet op Wederkerige Afdwinging van On
derhoudsbevele, 1989 (Wet 6 van 1989): Die 
onafhanklikwording van die TBVC-Iande 
het die behoefte laat ontstaan vir die daar
stelling van 'n eenvoudige en doeltreffende 
proses vir die afdwinging van onderhouds
bevele tussen die SA TBVC-Iande. Die Wet 
is dus op die Wetboek geplaas ten einde 
die wederkerige afdwinging van onder
houdsbevele tussen die Republiek en lande 
wat deur die Minister van Justisie vir die 
doeleindes van die toepassing van die Wet 
aangewys word, te vergemaklik. 

2. Wysigingswet op Egskeiding, 1989 (Wet 
7 van 1989): Hierdie wysigingswet, wat uit 
'n ondersoek van die Suid-Afrikaanse Regs
kommissie voortspruit, beoog dat die op
geboude pensioenbelange van In party 
(man of vrou) in In egskeidingsgeding, vir 
die doeleindes van die verdeling van die 
bates van die partye, as In bate van In party 
se boedel geag word . 

3. Strafproseswysigingswet, 1989 (Wet 8 van 
1989): Dit gebeur dikwels dat In persoon 
wat weens In misdryf in die regsgebied van 
een staat skuldig bevind is, ten opsigte 
waarvan In opgeskorte vonnis opgele is, 
daarna weens In soortgelyke misdryf in die 
regsgebied van In ander nabyliggende staat 
skuldig bevind word, en daardeur die voor
waardes van die opgeskorte vonnis ver
breek. Ingevolge ons reg kan In opgeskorte 
vonnis wat in In strafsaak in die regsgebied 
van In ander staat opgele is, nie in die 
Republiek in werking gestel word ingeval 
die voorwaardes van die opgeskorte von
nis in die Republiek verbreek word nie. Die 
Wet maak voorsiening vir die aangaan van 
'n internasionale ooreenkoms op In weder
kerige grondslag wat die tenuitvoerlegging 
van sodanige opgeskorte vonnisse magtig. 

4. Wet op die Openbaarmaking van 
Buitelandse Befondsing, 1989 (Wet 26 van 
1989): Die Wet bevat maatreels wat daarop 
gemik is om die openbaarmaking van be
sonderhede met betrekking tot fondse wat 

CONSULTUS, OCTOBER 1989 

deur sekere organisasies en persone vanuit 
die buiteland ontvang is, te verseker . Voor
siening word gemaak vir die aanstelling van 
'n Registrateur en ander beamptes om uit
voering aan hierdie doelwit te gee. Die 
Registrateur kan enige organisasie of per
soon tot In verslaggewende organisasie of 
persoon verklaar, waarna bepaalde verplig
tinge ten opsigte van die openbaarmaking 
van die ontvangs van buitelandse fondse 
ontstaan. 

5. Wysigingswet op die Strafreg en die Straf
proseswet, 1989 (Wet 39 van 1989): Die Wet 
bepaal, onder andere, dat wanneer In man 
weens aanranding van sy wettige vrou skul
dig bevind is, en aan verkragting skuldig be
vind kon gewees het indien dit nie vir die 
bestaan van die huweliksverhouding tussen 
hulle tydens die pleging van die misdaad 
was nie, die feit dat hy aan verkragting skul
dig bevind kon gewees het indien hy nie 
met sy vrou getroud was nie, deur die hof 
by die oplegging van vonnis as In ver
swarende omstandigheid beskou word. 
Verder word die ondervraging van In 
vrouspersoon teenoor of in verband met 
wie In misdryf van In seksuele aard gepleeg 
is, aangaande haar vorige seksuele onder

vinding met ander persone as die beskul
digde, verbied, tensy daar in 'n aansoek in 
camera voor die voorsittende beampte 
redes vir die toelaatbaarheid daarvan aan
gevoer word en die aansoek toegestaan 
word. 

6. Wysigingswet op Howe vir Klein Eise, 
1989 (Wet 63 van 1989): Ten einde die aan
stellingsveld van kommissarisse te ver
breed, is die tydperk van praktykservaring 
wat ingevolge artikeI9(2) van die Wet vereis 
word om vir In aanstelling as kommissaris 
te kwalifiseer, van sewe jaar tot vyf jaar ver
minder. Ook word bepaal dat kommissaris
se nou hul ampte beklee solank dit die 
Minister behaag. Artikel16 van die Wet is 
gewysig om spesifiek te bepaal dat inter
dikte nie deur howe vir klein eise bereg kan 
word nie. Artikel 29 van die Wet is gewy
sig om te bepaal dat In eiser wie se aksie 
op 'n skuldoorsaak gebaseer is wat ontstaan 
uit, of verband hou met die dryf van sy be
sigheid, nie die aksie mag instel terwyl uit
spraak nog nie in 'n ander soortgelyke aksie 
wat deur hom ingestel is, gelewer is nie. Ten 
einde die prosedure in die howe vir klein 
eise eenvoudig en goedkoop te hou en aan
gesien litigante regsbystand by eksekusie 
nodig het, is die Wet gewysig sodat die 
tenuitvoerleggingsprosedure na die land
droshof oorgeplaas kan word. 

7. Wysigingswet op Regshulp 1989 (Wet 47 
van 1989): Artikel 4(2)(b) van die Wet op 
Regshulp is gewysig om departements
hoofde die bevoegdheid te verleen om 
genomineerdes aan te wys om hulle op In 
vergadering van die Raad gedurende hul af
wesigheid te verteenwoordig. Voorsiening 
word ook gemaak dat die Raad In reg het 
op die prokureur-en-klient koste wat in
gevolge In skikkkingsooreenkoms betaal
baar word aan die persoon aan wie regshulp 
verleen is . 

8. Wysigingswet op Ceregtelike Aangeleent
hede, 1989 (Wet 70 van 1989): Die Reels
raad vir Ceregshowe se bevoegdheid om vir 
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die Hooggeregshof en die laer howe reels 
te maak, te wysig en te herroep, is u itgebrei 
sodat die Reelsraad ook vir die Appelafde
ling reels kan maak . Ten einde doeltreffen
der werkverrigting deur die Raad te 
verseker, word ook voorsiening gemaak vir 
die aanstelling van In plaasvervangende lid 
ten opsigte van elke lid van die Raad en die 
aanstelling van In uitvoerende komitee van 
die Raad. 

9. Inso/vensiewysigingswet,1989 (Wet 89 
van 1989): Die bepal ings van artikels 56(4) 
en 57(5) van die Insolvensiewet, 24 van 
1936, het die uitwerking dat hoogstens drie 
kurators en mede-kurators ten opsigte van 
In enkele insolvente boedel aangestel kan 
word. Drie kurators is nie altyd genoeg om 
na alle betrokkenes se belange om te sien 
nie en voorsiening word dus ·gemaak dat 
meer kurators aangestel kan word . Die Wet 
beoog verder om die privilegie teen die 
beantwoording van self-inkriminerende 
vrae by insolvensie-verrigtinge af te skaf. 
Daar word egter voorsiening gemaak dat 
getuienis in die verband nie in In latere 
strafverhoor toelaatbaar is nie, behalwe by 
strafregtelike verrigtinge waar die betrokke 
persoon teregstaan op, onder andere, In 
aanklag van meineed . Terselfdertyd word 
In verbod op die publikasie van inligting oor 
inkriminerende antwoorde ingevoer, ten 
einde die betrokke persoon te beskerm . 

10. Wysigingswet op Prokureurs, 1989 (Wet 
87 van 1989): Die Wet bevat verskeie wysi
gings van die Wet op Prokureurs, Wet 53 
van 1979, wat die Prokureursberoep raak. 
Die volgende wysigings is noemenswaardig: 

(i) 	Die benaming 'klerk onder leerkontrak' 
word deur 'kandidaat-prokureur' ver
vang en die naam van die Getrouheids
waarborgfonds vir Prokureurs, Nota
risse en Transportbesorgers word na 
'Getrouheidsfonds vir Prokureurs ' 
verander. 

(ii) Ten einde klerke onder leerkontrak die 
geleentheid te bied om gediversifiseer
de en gespesialiseerde opleiding te on
dergaan, word bepaal dat In klerk 
toegelaat word om vir In tydperk van 
hoogstens 12 maande onder die toesig 
van In ander prokureur as sy prinsipaal 
diens te verrig. 

(iii) 	In Klerk wat oor die LL.B.-graad beskik, 
kan vanaf die aanvang van sy leerkon
trak in sekere laerhowe verskyn, maar 
nie in die Hooggeregshof, In streekhof 
of In Egskeidingshof ingestel kragtens 
die Swart Administrasiewet, 1927, 
Wysigingswet, 9 van 1929, nie. In Klerk 
wat oor die B.Proc.-graad beskik, is eg
ter nie geregtig om aldus te verskyn nie 
totdat hy minstens een jaar kragtens 
sy leerkontrak gedien het. Hierdie on
derskeid word uit die weg geruim deur 
In onmiddellike reg van verskyning ook 

aan B.Proc.-gegradueerdes te verleen. 
Verder word In LL.B.-gegradueerde wat 
voorheen vir minstens een jaar as ad
vokaat praktiseer het, onder leerkon
trak gedien het, of ondervinding as 
staatsadvokaat, staatsaanklaer of land
dros opgedoen het, gemagtig om in In 
streekhof en In egskeidingshof 5005 

hierbo vermeld, te verskyn . 

(iv) 	Artikel 11 stel In verdere vereiste vir 
toelating as prokureur, naamlik die 
bywoning van In opleidingskursus deur 
die betrokke prokureursorde voor
geskryf. 

(v) 	 Indien In prokureur ten opsigte van wie 
In prokureursorde van voornemeis om 
aansoek te doen vir verwydering van 
die rol, die land permanent verlaat het 
en dit onbekend is waar hy hom be
vind, kan prosesstukke by wyse van 
publikasie in In koerant aan hom be
teken word. Voorsiening word nou ge
maak om sodanige prosesstukke in 
verkorte vorm te publiseer. 

(vi) 	Voorsiening word daarvoor gemaak 
dat In raad van In prokureursorde, in 
enige dissiplinere verrigtinge teen In 
praktisyn, die betrokke praktisyn kan 
verbied om In klerk in diens te neem 
of verder in diens te hou. 

11 . Wet op Beso/diging en Diensvoor
waardes van Regters, 1989 (Wet 88 van 
1989): Die Wet maak voorsiening vir die 
vestiging van die beginsel dat In persoon 
wat as regter aangestel word, lewenslank 
In regter bly en, in plaas van die huidige 
pensioenreelings, voortgaan om vir die res 
van sy lewe dieselfde salarisas sy dienende 
kollegas (of proporsioneel tot sy dienende 
kollegas) te ontvang, waarna sy oorlewende 
gade dan voortgaan om In maandelikse 
bed rag gelykstaande met 2/3 daarvan te 
ontvang. Die Wet reel ook die ontheffing 
van regters van aktiewe diens, en die 
beskikbaarheid daarna vir periodes van ak
tiewe diens. (Sien vollediger bydrae hieroor 
elders in hierdie uitgawe. - R.) 

12. Wysigingswet op Registrasie van Aktes, 
1989 (Wet 24 van 1989): Die Registrasie van 
Aktes Wet, 1937, reel die oordrag van grond 
en saaklike regte in of op grond. Dit is van 
tyd tot tyd nodig om wysigings in die Wet 
aan te bring ten einde ("an hedendaagse be
hoeftes te voldoen. Voorsiening word in die 
Wysigingswet gemaak vir die oordrag van 
In reg van huurpag deur middel van In 
grondbrief, wat vir die oordragnemer koste 
sal bespaar. Artikel 3 van die Wysigingswet 
maak daarvoor voorsiening dat onroerende 
goed wat op die naam van albei eggenote 
(wat in gemeenskap van goedere getroud 
is) geregistreer is, by egskeiding of in op
drag van die hof in onverdeelde aandele af
sonderlik op elkeen se naam geregistreer 
kan word. Die Wet is ook gewysig om voor

sien ing te maak vir die aangaan van 
ooreenkomste met regerings van selfrege
rende gebiede met betrekking tot die lewer
ing van hulp met die rOegistrasie van aktes . 

13 . 	 Wysigingswet op Huurbeheer, 1989 
(Wet 23 van 1989): Die wysiging van artikel 
37 van die Wet op Huurbeheer, 80 van 
1976, magtig die verhuurder om daardie 
gedeelte van In deposito wat geeis of ont
vang word ten opsigte van skade aan In 
woning of verlies van sleutels of by In 
bankinstelling, In onderlinge bouvereniging 
of In bouvereniging te bele of in In spaar
rekening in die posspaarbank te stort. 
Voorts word voorsiening gemaak dat die 
rente wat tot die deposito toegevoeg moet 
word, die rente is wat verdien is by die in
stelling waar dit aldus bele of gedeponeer 
is. 

14. Wysigingswet op Outeursreg, 1989 (Wet 
61 van 1989): Hierdie bepaling wysig die 
regte en bevoegdhede van die eienaar van 
outeursreg. Daar is bevind dat die invoer, 
verkoop en verspreiding van In regmatige 
reproduksie of aanwending van In rolprent 
of In reproduksie van /n klankopname, nie 
deur die eienaar van outeursreg beheer be
hoort te word nie. Voorsiening is daarvoor 
gemaak dat die eienaar van outeursreg 
steeds verhuring moet beheer. Die 
Wysigingswet bepaal ook dat die verkoop, 
verhuur en verspreiding van reproduksies 
of aanwendings van rolprente geregistreer 
ingevolge Wet 62 van 1977 nie meer In 
kriminele oortreding uitmaak nie. 

15 . Woekerwysigingswet, 1989 (Wet 91 van 
1989): Daar is gevind dat die bestaande 
vereistes vir die bekendmaking van In ver
andering in die finansieringskoers waar by 
kontraksluiting op In wisselende finan
sieringskostekoers ooreengekom is, in die 
praktyk onaanvaarbaar is. Voorsiening is 
nou gemaak vir die vervanging van die be
staande bekendmakingsvereistes deur In 
nuwe metode van bekendmaking wat meer 
prakties uitvoerbaar en kostedoeltreffend 
sal wees. Voorsiening is ook gemaak vir die 
verhaal van waardasiekoste teen die tarief 
deur die Minister van Finansies voorgeskryf, 
en vir die geldigverklaring van sodanige 
koste wat reeds verhaal is. Die bevoegdheid 
om sekere geldleningstransaksies in die ge
heel of gedeeltelik vry te stel van die 
toepassing van die Woekerwet, 73 van 
1968, word aan die Minister verleen . 
Sodanige bevoegdheid is alreeds ten op
sigte van krediet- en huurtransaksies aan 
die Minister verleen . 

Nota: AI die wetgewing het reeds in werking 
getree behalwe die wysigings ver
meld in 1 en sekere van die wysigings 
vermeld in 6 en 10. - Redakteur • 
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