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Feite of Woorde 


FRumpff 

n 'n vorige artikel ((1988) 1(2) 
Consultus 18) het ek verwys na 
dronkenskap en die Chretien-saak. 
In daardie saak is gese dat as 
iemand so besope is dat hy nie die 

ongeoorloofdheid van sy handeling 
besef nie, hy nie toerekeningsvatbaar 
is nie . Dit veronderstel natuurlik dat 
die besopene wel weet wat hy doen 
maar weens sy besopenheid nie die 
onregmagtigheid van die handeling 
besefnie. Mens kanjou so iets voor
stel. 'n Besopene ry in 'n eenrigting
straat teen die verkeer in. H y weet 
goed dat hy bestuur maar is so dronk 
dat die onregmatigheid nie tot horn 
deurdring nie. In so 'n geval is hy in 
elk geval nalatig en bestuur met 'n te 
hoe alkoholinhoud. 

Wat egter baie moeilik is om voor 
te stel is 'n geval waar 'n besopene 
(drank alleen) 'n onregmatige daad 
begaan, 'n gevolgsdaad, terwyl hy 
nie besefwat hy doen nie. Indien hy 
nie weet wat hy doen nie, weet hy nie 
wie hy is nie; waar hy is nie en besef 
hy nie dat hy iets doen nie. Vit die ou 
sake aangehaal in die Chretien-saak wil 
dit voorkom asof daar twyfel bestaan 
of daar ooit so 'n saak in ons howe 
voorgekom het. 

Die Campher-saak 
Die voorgaande is bloot ter afronding 
van die vorige artikel. Vervolgens wil 
ek verwys na 'n ander saak wat aan
dag verdien, naamlik S v Campher 
1987 1 SA 940 (A). In die saak is 'n 
vrou skuldig bevind aan moord op 
haar man, met versagtende omstan
dighede, en gevonnis tot 10 jaar 
gevangenisstraf waarvan die helfte op 
sekere voorwaardes opgeskort is . Die 
appel is aangehoor deur drie appel
regters. Twee senior advokate en 'n 
junior advokaat het namens die 
appellante verskyn . By die verhoor is 
sy verdedig deur die genoemde junior 
advokaat. 'n Mens vra jouself af 
waarom twee senior advokate vir die 
appellante nodig was? Was die saak 
so ingewikkeld en so moeilik? Ek is 
seker van een dingo Toe die appelreg
ters die oorkonde gelees het, het 
elkeen van hulle besef dat die appel
lante (ek sal haar van nou af beskul
digde noem) of vrygespreek moes 
gewees het of 'n kort of totaal opge
skorte vonnis opgele moes gewees 
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Soos ook in 'n vorige uitgawe van 
Consultus aangedui, was die skrywer 
van die artikel - oud-hoofregter 
Frans Rumpff - onder andere die 
Voorsitter van die Kommissie van 
Ondersoek na die Toerekeningsvat
baarheid van Geestelik Versteurde 
Persone en Aanverwante Aangeleent
hede (1966 - 67). Die oud-hoofregter 
opper hier interessante beskouings na 
aanleiding van die sogenaamde 
duiwehok-saak en verbandhoudende 
vraagstukke wat deur die Kommissie 
aangespreek is. Hy wys ook weer eens 
op die noodsaaklikheid om die kor
rekte afleidings van feite te maak . 
'Die bevinding van feite is een dingo 
Die afleiding van feite is 'n ander 
saak,' aldus die oud-hoofregter. 

het. Daar was geen wesenlike dispuut 
oor die feite nie. Die getuienis van die 
beskuldigde is aanvaar. Die vraag 
was eintlik wat behoort van die feite 
afgelei te word. Die bevinding van 
feite is een dingo Die afleiding van 
feite is 'n ander saak. 

Begin van drama 
Die beskuldigde was voorheen 
getroud en drie kinders is uit daardie 
huwelik gebore, ten tyde van die 
voorval16, 14 en 9 jaar oud. 'n Paar 
jaar na haar egskeiding is sy met die 
oorledene, 'n myner, getroud. Die 
oorledene .het beskuldigde dikwels 
mishandel en verneder, by tye aan
gerand. Hy het met haar godsdiens 
gespot en haar soos 'n vloerlap 
behandel. V olgens beskuldigde se 

beskrywing kan afgelei word dat 
oorledene aan ' n ernstige geestesver
steuring gely het maar geen psigia
triese getuienis daaromtrent is afgele 
nie. Die drama het reeds die aand 
vantevore begin. Beskuldigde moes 
die heel nag wakker bly by die oorle
dene se bed om die' geeste' weg te 
hou. Vanaf hy die oggend wakker 
geword het was hy humeurig en het 
hy met beskuldigde en haar kinders 
geraas en op hulle gevloek. In 'n 
stadium het hy ook gese dat sy en die 
kinders die huis moet verlaat. 

Gebeure by duiwehok 
Hy het 'n hok met wedvlugduiwe 
aangehou. Viljoen AR het die hoof
uitspraak geskryf. H y som die begin 
van die gebeure wat plaasgevind het 
soos volg op (946D-G): 'Hy (die 
oorledene) het vir haar van buite af 
geskree dat sy na die duiwehok moes 
kom. Sy het gehoorsaam. Hy was 
besig om 'n skuifslot aan die mid
deltraliedeur van die duiwehok aan 
te bring en het haar beveel om die 
skuifslot vas te hou sodat hy 'n gaa
tjie deur die slot se gaatjie in die raam 
van die deur kon boor met 'n elek
triese boor. Sy moes in 'n moeilike 
posisie le om met haar liggaam teen 
die deur te druk en terselfdertyd moes 
sy die slotstuk vashou sodat dit nie 
skuif nie. Sy het nie daarin geslaag 
om die slot behoorlik vas te hou nie 
met die gevolg dat hy die gaatjie skeef 
geboor het. H y het begin vloek en op 
haar geskel dat sy sy lewe "opgefok" 
het. Sy was onsteld en het begin huil 
- vir die eerste keer in maande. H y 
gryp toe die skroewedraaier en dreig 
dat hy haar gaan doodsteek. Sy het 
egter nie gedink dat hy dit regtig sou 
doen nie maar sy het dit tog gerade 
geag, nadat sy 'n rukkie gestaan het, 
om uit die hok pad te gee. Sy het huis
toe gehardloop en wou die agterdeur 
toesluit sodat hy nie kon inkom nie, 
maar hy is agter haar aan en het die 
deur bereik voor sy dit kon toesluit. ' 
En ook (946H - 947 A): 'Toe sy in 
haar vlug omkyk, het sy gesien dat hy 
agter haar aankom met die skroe
wedraaier in sy hand . . . Sy het 
kamer toe gehardloop. Toe sy sien hy 
is agter haar met die skroewedraaier, 
het sy besluit om die vuurwapen uit 
die bedkassie te haal. Sy het dit dan 
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ook gedoen. H y het die slaapkamer 
binne gehardloop en sy het gedink hy 
sou skrik vir die vuurwapen maar dit 
het horn geensins afgeskrik nie. H y 
was te woedend. Sy kan nie onthou 
hoe sy die vuurwapen gehou het nie. 
Sy was te verskrik gewees. Niks het 
meer vir haar saak gemaak nie. Sy 
was alleen bang dat sy fisies aange
rand sou word. H y het haar gegryp 
en na haar gesteek in die kamer.' 

Oorledene geskiet 
Uit die getuienis blyk dit verder dat 
hy haar terug na die duiwehok getrek 
het. In die hok moes sy op haar kniee 
gaan. Oorledene het die skroewe
draaier buite die hok laat val. Klaar
blyklik wou hy haar weer dwing om 
die slot vas te hou. Toe skreeu hy vir 
haar: 'Jou klein teef, jy sal nou hier
die gaatjie reg bid' (947B). Die vuur
wapen wat oorledene self 'n tyd 
vantevore aan haar gegee het en wat 
in hierdie stadium gelaai en oorge
haal was, het sy nog in haar hand 
gehad. Klaarblyklik het oorledene 
haar nog aan die ander hand beet 
gehad. Onmiddellik na hierdie 
ultimatum het sy van naby, en op 
haar kniee, die oorledene in die rug 
geskiet. Die skoot was skuins en 
opwaarts. Oorledene was dadelik 
dood. Beskuldigde was ontsteld en 
het na haar buurvrou gegaan. Die 
polisie is gebel en aan 'n kaptein 
Thorns het sy 'n verklaring afgele wat 
ooreenkom met wat hierbo gese is. 

Monster 
Ek het nie die oorkonde gelees nie en 
maak staat op dit wat in die hofver
slag verskyn. Dit blyk dat beskul
digde uitvoerig ondervra is, en ook 
weer onder kruisverhoor was, oor wat 
in haar gemoed omgegaan het na wat 
ek die' ultimatum' noem en voordat 
die skoot afgegaan het. Ek haal alleen 
dit aan wat in hierdie verband ter 
sake is. Sy het onder meer gese 
(947D): 'Ek het gevoel ... ek kon 
nie die gaatjie reg bid nie. Hy het die 
onmenslike van my verwag.' En ook 
(947G): 'Op daardie oomblik was hy 
vir my 'n monster, nie 'n mens nie. 
Hy was vir my 'n ding wat besig was 
om my af te kraak.' Hoe belangrik 
woorde is blyk uit die verskillende 
afleidings wat die verhoorregter en 
die appelregters van haar getuienis 
gemaak het. 

Noodweer het gegeld 
Ek sou gedink het dat die vrou in 'n 
aaneenlopende proses onderwerp was 
aan 'n ernstige fisiese bedreiging deur 
'n irrasionele persoon. H y dreig om 

haar dood te steek, skrik nie vir die 
vuurwapen nie, trek haar met geweld 
na die duiwehok en gee haar as 't ware 
'n laaste kans 'om hierdie gaatjie reg 
te bid'. Sy besef dat sy dit nie kan 
doen nie. Sy bevind haar in 'n ern
stige noodtoestand en skiet. Ek sou 
gedink het dat dit bevind kon gewees 
het dat sy in noodweer opgetree het. 

Howe se afleidings oor 
noodweer 
Implisiet in die bevel 'Jy sal nou die 
gaatjie reg bid' is daar myns insiens 
die woorde 'of anders'. Nou is die 
eienaardige dat die beskuldigde nie 
uitdruklik gese het dat sy verwag het 
dat die oorledene haar gaan dood
maak as die gaatjie nie regkom nie. 
Wat is die gevolg? Die verhoorregter 
se (948F): 'As ek kyk na haar getui
enis, is daar geen suggestie in daardie 
getuienis dat sy in noodweer opgetree 
het, ofter afwering van 'n fisiese aan
val op haar, of ter afwering van 'n 
aanval op haar eer en waardigheid 
nie.' Mens vrajouself af: 'Geen sug
gestie nie?' In sy werk Strafreg (tweede 
uitgawe) se Snyman in verband met 
noodweer (108): 'Die aanval moet 
dreigend wees maar nog nie afgeloop 
nie.' In die lig van die hele proses van 
dwang wat beskuldigde moes onder
gaan, en die dreigement om haar 
dood te steek, was die laaste bevel 'n 
uiters sinistere bevel wat myns insiens 
deur die beskuldigde in haar toestand 
tog net op een manier kon vertolk 
word. Viljoen AR stem heeltemal 
saam met die verhoorregter: geen 
suggestie van noodweer nie. J acobs 
AR bevind dat daar geen sprake is 
van noodweer as regverdigingsgrond 
nie maar oorweeg tog die moontlik
heid dat beskuldigde, hoewel sy die 
perke van noodweer oorskry het, 
redelikerwys kon geglo het dat sy 
geregtig was om in noodweer op te 
tree en dat wederregtelikheidsbewus
syn gevolglik ontbreek het en sy mis
kien net aan strafbare manslag 
skuldig is. Hy kom egter tot die kon
klusie dat die bedreiging van fisiese 
geweld heeltemal buite rekening 
gelaat kan word. BoshoffAR behan
del nie die vraag oor noodweer nie 
maar stem saam met Jacobs AR. 

Provokasie 
Viljoen AR kom tot die konklusie dat 
by die verhoor gebrek aan weer
standskrag wel as verweer geopper is 
maar in die 'konteks van provokasie'. 
Hy se ook (949G - H): 'Die Ver
hoorregter het, na my oordeel, dus 
verkeerdelik, sonder om eers die 
toerekeningbaarheidsvraagstuk te 

oorweeg, die verweer van provokasie 
in die samehang met die vraag of die 
appellante die opset gehad het om die 
oorledene te dood, oorweeg.' 

Gemoedstoestand 
Soos reeds gese, is geen psigiatriese 
getuienis in die saak gelewer nie. In 
die uitspraak van Viljoen AR ver
skyn aanhalings uit die uitspraak van 
die verhoorregter oor wat gebeur het 
en deur beskuldigde gese is. Viljoen 
AR som self sekere getuienis van 
beskuldigde op en etlike woordelike 
aanhalings uit haar getuienis word 
weergegee. 'n Mens kry 'n taamlik 
goeie beeld van die beskuldigde se 
gemoedstoestand toe sy die skoot 
afgetrek het. Uit haar getuienis blyk 
dat sy beweer het dat sy reeds v66r 
die duiwehokinsident "n storm' voel 
los kom het. N a die dreigement om 
die gaatjie reg te bid se sy onder meer 
dat sy gevoel het oorledene wou haar 
emosioneel afbreek. Dit is natuurlik 
nie onwaarskynlik nie dat hierdie 
eenvoudige mynwerkersvrou gedu
rende konsultasie die term 'emo
sionele storm' gehoor het, 'n 
psigiatriese term net soos 'onweer
staanbare drang' . 

Onweerstaanbare 
drang-begrip 
N a aanleiding van sekere ou sake (en 
ook meer resente sake) besluit Viljoen 
AR om hierdie 'onweerstaanbare 
drang' -begrip toe te pas sonder psi
giatriese getuienis en in weerwil van 
die feit dat in die verlede hierdie 
begrip gekoppel is aan 'n geestelike 
versteuring of geestesgebrek wat as 'n 
soort geestessiekte beskou kon word. 
Om dit los te koppel van 'n sieklike 
geestesversteuring maak natuurlik 
die hek oop vir menige normale 
mense om te se dat hulle 'n aangebore 
swak weerstandsvermoe het teen 
sekere drange en dat hulle derhalwe 
as ontoerekeningsvatbaar beskou 
moet word en dus onskuldig bevind 
moet word. 

Beroep Op 
Chretien-saak 
Viljoen AR beroep horn onder meer 
op die Chretien-saak. Daardie saak het 
egter glad nie gehandel oor 'geeste
lik versteurde' mense in die gewone 
sin van die woord nie, maar oor beso
penes wat so dronk is dat hulle nie 
weet wat hulle doen nie. Dit blyk dat 
'geestelik versteurd' as dubbelsinnige 
woorde beskou word. Viljoen AR 
gebruik die woorde 'tydelike aber
rasie' en 'tydelike geestesontwrigting' 
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as van toepassing op onder meer 
iemand wat so dronk is dat hy nie 
weet wat hy doen nie. Dit kan nie 
aanvaar word nie. Iemand wat 
bewusteloos is, ly nie aan 'n tydelike 
aberrasie of geestesontwrigting nie . 

Kommissieverslag 
In sy uitspraak verwys Viljoen AR 
ook na die verslag van die Kommis
sie van Ondersoek na die Toereke
ningsvatbaarheid van Geestelike 
Versteurde Persone (RP 69/1967) en 
se onder meer (954E): 'Die Kommis
sie het dus sigself beperk tot gevalle 
wat voorheen geskaar is onder die 
begrip insanity.' Dan verwys hy na 
die Chretien-saak en bevind (955 
A - B): 'Wat ek hier wil tuis'bring is 
dat daar, soos ons reg ontwikkel het, 
onderskei word tussen sogenaamde 
kranksinnigheid, wat 'n psigose van 
patologiese aard aandui, en 'n bloot 
tydelike geestesversteuring. Die 
beginsels van ontoerekeningbaarheid 
behoort te geld of die geestesversteu
ring of gemoedsomwenteling ookal 
deur drank of 'n heftige emosie 
veroorsaak is.' 

Onlus-emosie 
Viljoen AR verwys ook na die Lesch
saak 19831 SA 814(0) en noem para 
9.32 van die verslag en se (951G): 
'Die term "onlus-emosie" wat voor
kom in die passasie hierbo aangehaal 
uit die advokaat se betooghoofde is 
ontleen aan die uitspraak in die saak 
van Lesch (supra op 823H - 824B) 
waarin daar verwys is na para 9.33 
van die Rumpff-verslag.' 

Die verslag waarna Viljoen AR 
verwys behandel ontoerekeningsvat
baarheid in die strafreg in die 
algemeen en dit is nuttig om na para 
2. 11 te verwys waarin die kenmerke 
van ontoerekeningsvatbaarheid in 
die algemeen onderskei word. Daar 
word verwys na 'n werk van dr 
Wiersma 'Over Ontoerekeningsvatbaar
heid' waarin hy die kenmerke in drie 
groepe verdeel: 1. die van die 
biologiese kenmerk, 2. die van die 
psigologiese kenmerk en 3. die van die 
gemengde kenmerk. Die biologiese 
kenmerk word toegepas wanneer al 
die klinies-psigiatriese feitemateriaal 
voldoende geag word om toereke
ningsvatbaarheid uit te sluit. 

Affektoestand 
Die skrywer voeg egter by dat 'n 
streng handhawing van die biologiese 
kenmerk tot die gevolg sou moet lei 
dat byvoorbeeld die bestaan van 
morele gebreke wat so groot is dat dit 
deur die psigiater as sieklik bestem-
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pel sou word, die aanneem van 
ontoerekeningsvatbaarheid as gevolg 
sou he. Dit kan in die praktyk nie 
aanvaar word nie veral nie in die 
geval van mense met betreklik 
geringe afwykings soos sekere psigo
pate nie. Die psigotiese kenmerk hoef 
ek nie te noem nie, want volgens die 
skrywer word dit nerens meer 
toegepas nie. Die skrywer se dat die 
toepassing van 'n suiwer psigologiese 
kenmerk sou ook tot gevolg he dat 'n 
heftige affektoestand wat uit beson
dere omstandighede verklaarbaar is 
en tot byvoorbeeld doodslag gelei het, 
as 'n psigologiese kenmerk van 
ontoerekeningsvatbaarheid beskou 
kon word, terwyl die psigiater dit nog 
as 'n normale reaksie sou kon beskou. 
Die eerste deel van para 2.14 van die 
verslag lees soos volg: 'Die gemengde 
kenmerk word toegepas wanneer 
daar by die dader sowel 'n biologiese 
en 'n psigologiese kenmerk aangewys 
moet word. Klinies-psigiatriese 
feitemateriaal, verkieslik in die vorm 
van 'n diagnose, word gegee maar 
dan moet aangetoon word dat die 
geestelike afwykings wat gevind is 'n 
konstellasie van psigiese eienskappe 
laat ontstaan het waardeur die 
toerekening van die handeling uitge
sluit word. Hieronder sou 'n heftige 
affektoestand nie tot'n bevinding van 
ontoerekeningsvatbaarheid lei nie as 
die psigiater van mening is dat die 
dader nog nie geestelik siek is nie.' 

'n Affektoestand is 'n toestand 
beheer deur gevoelslewe wat varieer 
van byvoorbeeld teleurstelling tot 
mees intense emosies van haat, 
woede, jaloesie, ensovoorts. 

Weerstandskrag 
In para 9.33 van die verslag word na 
die begrip 'weerstandskrag' verwys 
en word Wiersma en 'n Duitse 
skrywer Seelig se benadering aanvaar 
en word gese: 'By normale nie
misdadige mense wek die voorstelling 
om iets wederregteliks te doen 'n 
onlus-emosie op. Alleen wanneer 
daar baie sterk motiewe is wat die tot 
stand kom van so 'n handeling 
bevorder, vind daar wel 'n misdaad 
plaas. Maar wanneer die insig in die 
onreg van die daad, hoewel aanwe
sig, in die geheel geen onlus-emosie 
opwek nie, sodat hierdie insig nie as 
teenmotiefwerksaam kan word nie, 
ontbreek die weerstandskrag. En 
indien - die gemengde kenmerk 
word immers toegepas - hierdie ont
breek van die onlus-reaksie op die 
insig van die onreg van die handeling 
die gevolg is van 'n geestelike afwy
king, moet die dader as ontoereke
ningsvatbaar beskou word.' Die 
woord 'onlus' in hierdie konteks 

beteken natuurlik 'n 'nie-Ius'. In die 
lig van para 2.14 is die uitdrukking 
'geestelike afwyking' in para 9.33 'n 
verwysing na 'n sieklike afwyking. 
Dit behoort myns insiens die korrekte 
benadering te wees en nie die van Vil
joen AR nie. 

Psigiatriese getuienis 
Inderdaad kan feite aantoon dat 'n 
'normale' mens se geestestoestand 
(tydelik) van so 'n aard is dat geag 
word dat hy ontoerekeningsvatbaar 
is. Ek dink hier aan 'n besopene (wat 
nie weet wat hy doen nie), 'n slaap
wandelaar wat eintlik in outomatisme 
verkeer, 'n dwelmgebruiker (met of 
sonder alkohol) waardeur hy byvoor
beeld aan hallusinasies ly of 'n ander 
geestestoestand wat 'n afleiding reg
verdig dat ontoerekeningsvatbaar
heid bevind kan word. Die reg het 
respek vir die psigiatriese wetenskap 
en 'n hof sal die bevindings van 
daardie wetenskap aanvaar indien 
bevind word dat die feite van die saak 
wel 'n psigiatriese opinie regverdig. 
Daar is dus gevalle waar die 
psigiatriese opinie aanvaar sal word 
en gevalle waar die opinie nie aan
vaar sal word nie. Dit doen geen 
afbreuk aan die feit nie dat 'n hofwat 
moet besluit of 'n beskuldigde se 
geestestoestand horn ontoerekenings
vatbaar maak altyd in 'n moordsaak 
psigiatriese getuienis sal wil aanhoor. 
By gebrek aan psigiatriese getuienis 
maak 'n regter dan wat Viljoen AR 
gedoen het. H y vertolk woorde soos 
dit horn pas. In verband met haar 
weerstand teen drang lui die uit
spraak van Viljoen AR soos volg 
(958B - E): ' 'n Belangrike sleutel tot 
die beslissing van hierdie geskilpunt 
le in 'n vraag van die aanklaer en die 
antwoord van die appellante daarop. 
Die Regter a quo verwys daarna in sy 
uitspraak (soos hierbo blyk maar wat 
ek hier herhaal): 
"Dit is verder aan haar gestel dat, alhoe
wel aan die een kant haar gedagtes mag 
gewees het dat sy nie wil nie, het sy tog 
die begeerte gehad om die monster dood 
te maak. En haar antwoord was ja 
gewees. " 

Hierdie getuienis het die Regter a 
quo gebruik om aan te toon dat sy met 
opset gehandel het. As die woord 
"begeerte" met die word "drang" 
vervang word (wat myns insiens 
meer korrek sou wees) dan blyk dit 
duidelik dat sy haar wil nie kon 
beheer nie. Dit is egter ook af te lei, 
uit uitdrukkings wat sy gebruik het 
dat sy deur haar emosies oorweldig 
is om gevolg te gee aan die drang om 
die "monster" te vernietig. Sy het 
getuig dat haar gegriefdheid reeds in 
die kombuis, voordat die oorledene 
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uit is na die duiwehok, besig was om 
op te laai. Sy se sy het gevoel binne 
in haar was 'n storm besig om "los 
te kom' , . Wat sy waarskynlik bedoel 
het was dat die storm besig was om 
op te laai, om dreigende afmetings 
aan te neem. Sy se sy het gevoel sy 
gaan ingee, met ander woorde dat 
haar beheer gaan knak . ' 

Regter se eie woorde 
Ek kwoteer hierdie deel van die uit
spraak om aan te dui hoe die appel
regter sy eie woorde laat geld 
(,begeerte' word 'drang' en 'n storm 
was besig om 'op te laai' in plaas van 
'los te kom') en om aan te toon hoe 
die 'storm' en die 'beheer wat gaan 
ingee' plaasgevind het voordat sy na 
die duiwehok geroep is en voordat sy 
met die dood gedreig is en weer na die 
hok getrek is. Nieteenstaande hierdie 
'storm' en 'beheer wat wou ingee', 
het sy tog na die afjak in die duiwe
hok in die huis gehardloop en die 
rewolwer gegryp om haarself te ver
dedig. Die drang om haar te verde
dig het gekom na die sogenaamde 
'storm' en 'beheer wat gaan ingee'. 

Dit is ook intens jammer dat die 
term 'irresistible impulse' of 'onwe er
staanbare drang' wat deur verant
woordelike psigiaters afgekeur word 
hier in 'n uitspraak van 'n regter in 
die appelhof ingebring is. Dieselfde 
geld vir die uitdrukking 'emosionele 
storm' . 

Instink teenoor drang 
Natuurlik is die hele gebeure van die 
oggend van belang, maar 'n mens 
moet darem kan aandui wanneer pre
sies aan so 'n 'drang' toegegee is. 
Natuurlik kan daar 'n klein onder
skeid wees tussen 'n geestestoestand 
waarin 'n persoon 'aangedryf' word 
om iemand aan te rand en 'n geestes
toestand waarin 'n persoon onver
wags aangeval word en 'instinktief', 
dit wil se sonder om te dink, homself 
verdedig. Die psigiatrie hou nie van 
die woord 'instink' indien toegepas 
op mense nie, maar erken die bestaan 
van 'n 'drang' in so 'n geval. 

Handeling in noodweer 
In die reg word 'n handeling in nood
weer so 'n vanselfsprekende reaksie 
beskou dat 'n hof sonder psigiatriese 
getuienis beslis of feite noodweer reg
verdig ofnie. In die Campher-saak het 
Viljoen AR aangaande beskuldigde 
bevind (958G): 'Haar getuienis noop 
my tot die gevolgtrekking dat haar 
gees op die kritieke oomblik erg ver
steurd was en dat haar weergawe van 
haar gemoedsbewegings bestaanbaar 
is met 'n drang waarteen sy nie kon 

weerstand bied nie.' En verder 
(9581): 'Na my mening kan van haar 
getuienis afgelei word dat die rem
mende effek teen of inhibering van 
die drang om die monster wat haar 
hele bestaan bedreig het, te vernietig, 
heeltemal meegegee het.' Toe beskul
digde gepraat het van ' 'n storm wat 
wil loskom', en 'n 'beheer wat wil 
ingee' was, soos reeds vermeld is, dit 
haar gemoedstoestand voordat sy na 
die duiwehok geroep is, en voordat 
sy met die dood bedreig is en haar 
vuurwapen ter verdediging gegryp 
het. N a haar mislukte poging om te 
help in die duiwehok, was haar 
gemoedstoestand een van vrees 
weens bedreiging. 

Sy was bang dat sy fisies aange
rand sou word en op die kritieke 
moment toe, wat ek as 'n 'ultima
turn' beskryf, gegee is: (']ou klein 
teef, jy sal nou hierdie gaatjie reg 
bid'), het sy besef dat sy dit nie kan 
doen nie en dat sy die 'monster' wat 
haar bedreig moes vernietig. 

Versigtigheid met feite 
Die probleem wat in die Campher-saak 
geskep is, dui aan met watter uiterste 
versigtigheid feite benader moet word 
wanneer die vraag van ontoereke
ningsvatbaarheid ter sprake kom. In 
sy uitspraak se Viljoen AR onder 
meer (9551 - 956B): 'Uit haar getuie
nis is dit nie af te lei dat sy nie die ver
moe gehad het om te besef dat sy 'n 
wederregtelike daad verrig nie. Dit 
mag wees dat sy op 'n prikkel van die 
onderbewussyn gehandel het en dus 
nie op daardie oomblik besef het dat 
sy wederregtelik handel nie, maar 
aangesien daar in hierdie geval geen 
psigiatriese getuienis was nie, sal ek 
aanvaar dat sy, toe sy die skoot afge
trek het besef het dat sy wederregte
lik opgetree het - dus oor die nodige 
onderskeidingsvermoe beskik het. 
Die vraag is egter of sy die vermoe 
gehad het om ooreenkomstig daardie 
besefop te tree, met ander woorde die 
nodige weerstandskrag gehad het.' 
Hierdie benadering toon hoe nood
saaklik psigiatriese getuienis is wan
neer daar 'n beroep gedoen word op 
ontoerekeningsvatbaarheid in 'n 
moordsaak. 

Regte afleiding 
Wat die regte afleiding van die feite 
ook mag wees, is dit goed dat die 
beskuldigde in elk geval 'n opgeskorte 
vonnis opgele is. 

Foutiewe opsomming 
Almal van ons kan foute maak en het 
foute gemaak. Selfs 'njuris wat feite 
van 'n saak opsom in 'n artikel kan 

foute maak. Terwyl ek hierdie artikel 
skryf, val my oog op 'n bespreking 
van die Campher-saak in die Tydskrij 
vir die Suid-Afrikaanse Reg, 1987 (3) 
362. Die skrywer begin deur die feite 
op te som soos dit blyk uit die hofver
slag. H y noem die beskuldigde X en 
die oorledende Y, verwys na X se 
emosionele uitputting en skryf dan 
die volgende (363): 'Gedurende die 
loop die oggend moes X vir Y by die 
duiwehok help. Y wou 'n skuifslot 
aan die deur heg en X moes vashou. 
Vanwee die feit dat sy in 'n baie on
gemaklike posisie moes sit om dit vas 
te hou, het sy die plaatjie laat skuif 
sodat Y die gaatjie wat hy wou boor, 
verkeerd geboor het. Hierop het hy 
sy humeur verloor en vir X geskreeu: 
"]ou klein teef, jy sal nou hierdie 
gaatjie reg bid" (947B). Hierna het 
hy haar met 'n skroewedraaier 
gedreig, haar die huis ingejaag waar 
hy na haar gesteek het en haar terug
gedwing na die duiwehok toe waar sy 
weer eens die gaatj ie moes "reg bid' , . 
Terwyl hulle in die huis was, het sy 
'n vuurwapen in die hande gekry 
waarmee sy Y probeer dreig het, 
maar sy tierende woede is nie 
daardeur gekoel nie. Terug by die 
duiwehok het sy horn vanuit 'n 
knielende houding op 'n afstand van 
20 cm in sy rug geskiet. ' Hiervolgens 
sou X 'gesit' het terwyl sy in werk
likheid 'gele' het en hiervolgens sou 
oorledene die beskuldigde twee maal 
beveel het om die gaatjie reg te bid. 
Dit is totaal verkeerd. Die skoot is ook 
nie op 20 cm afgevuur nie maar 'op 
'n afstand van minder as 20 cm'. 
Hierdie foutiewe twee maal 'bid' 
storie doen natuurlik afbreuk aan die 
werklike bedreiging wat in die een 
'bidbevel' gei"mpliseer was. 

Woordgebruik 
Ten slotte net dit. Sommige regters 
en ook die wetgewer gebruik die 
woord 'toerekenbaarheid' in plaas 
van 'toerekeningsvatbaarheid'. Neder
landse juriste gebruik die woord 'toe
rekeningsvatbaarheid' en in die Duitse 
reg word die woord 'Zurechnung
fahigkeit' gebruik. As 'n persoon toe
rekenbaar is dan beteken dit dat iets 
aan die persoon toegereken kan word. 
V oordat hy toerekenbaar is moet 
egter beslis word ofhy toerekenings
vatbaar is. As hy nie toerekenings
vatbaar is nie, kan hy nie toereken
baar wees nie. Die Duitse woord 
'fahig' beteken eintlik 'bekwaam' of 
'in staat wees om' en die begrip word 
in Nederlands weergegee deur 'vat
baar'. Die woord 'toerekeningsvat
baar' is dus 'n meer presiese woord 
in die konteks waarin dit gebruik 
word as die woord 'toerekenbaar' .• 
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