Pro Bono Publico
Beneficia Princi(lls
CM van Niekerk
Pretoria-Balie

Fundamentele reg
Die "reg" tot regsbystand word
beskou as een van die fundamentele
menseregte. Dit is 'n reg in die sin dat
dit niemand ontse kan word om in die
geregshowe deur 'n regsverteen
woordiger bygestaan te word nie,
maar dit is nie 'n reg wat afgedwing
kan word nie tensy 'n regsgeleerde
gevind kan word wat bereid is om die
bystand te verleen.
Soos by enige dienste wat gelewer
moet word, is daar geen probleem
indien die persoon wat op die dienste
aanspraak maak, bereid en in staat is
om daarvoor te betaal nie, mits daar
beskikbare verskaffers van sulke
dienste is.
Van die begin van die mens se
bestaan af, is hy egter ook afhanklik
van die goeie guns van sy medemens
om te kan voortbestaan. Die suige
ling het geen hoop op voortbestaan
indien daar nie 'n ouer is wat bereid
is om sonder geld en sonder prys aan
horn die nodige versorging te bied
nie. So ook kan die volwassene nie
menswaardig voortleef sonder die
kennis en bystand van sy medemens
nle.
Nie almal wat in nood verkeer sal
ooit in staat wees om te betaal vir hul
behoeftes nie. Dit sal altyd so wees,
want omstandighede kan selfs die
vlytigste in 'n situasie laat beland
waar hy by sy buurman om brood
moet aanklop.

Plig van advokaat
Dit word algemeen aanvaar dat ook
die advokaat 'n plig het om sy mede
mens in sy nood by te staan. Dit word
ook gedoen deur middel van soge
naamde pro bono publico-werk, wat
tans bestaan uit pro Deo-opdragte,
werk ten behoewe van die Regshulp
raad en, by hoe uitsondering, optrede
op versoek van die Hof. Teoreties
bestaan daar ook die moontlikheid
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professionele fooi aangebied word in
'n hof waarin hy laat blyk dat hy
praktiseer, tensy daar besondere
omstandighede is wat sy weiering
regverdig. In besonder is iemand wat
in 'n hof aangekla word geregtig op
die dienste van 'n advokaat by die
voorlegging van sy verdediging.
Onderhewig aan die voorgaande is
dit die plig van elke advokaat aan wie
dit vergun is om in die geregshowe te
verskyn, om 'n beskuldigde wat sy
dienste verlang se verdediging waar
te neem. Enige optrede wat daarop
gerig is om die nakoming van hier
die plig te belemmer, kom neer op
regsverydeling.

Opdrag nodig
van direkte opdragte in die vorm van
die sogenaamde "dock-defences"
wat vir alle praktiese doeleindes nie
bestaan nie, en pro amico-opdragte
wat , soos later aangetoon word, nooit
eintlik as sodanig aangemerk kan
word nie, omdat 'n advokaat in
daardie hoedanigheid slegs sy mede
mens 'n guns kan bewys in opdrag.
Uit die talle oproepe dat die regs
pleging meer toeganklik gemaak
moet word , is dit duidelik dat ook die
advokatuur wee moet vind om sy
kant in 'n groter mate te bring . Dit
is dan ook 'n aangeleentheid wat
deurlopend die ernstige aandag van
die Balierade geniet.
In die omstandighede sou dit seker
nie onvanpas wees om onbevange te
kyk na die reels waaraan die advokate
hulself onderwerp nie, ten einde te
bepaal of daar nie dalk onnodige
beperkinge gestel word wat, hoewel
vroeer moontlik noodsaaklik , nou
.
.
aanpassmgs verg me.

Gedragskode
Die Gedragskode van die advokaat
bepaal dat hy verplig is om 'n opdrag
te aanvaar wat horn teen 'n paslike

Daar kan geen fout gevind word met
die verpligting waaraan 'n advokaat
horn onderwerp nie. Nou is dit egter
so dat daar ook ander reels is wat in
die praktyk tot gevolg het, indien hy
die reels streng nakom - wat seker
lik gedoen moet word - dat hy nooit
uit eie wil regsbystand kan verleen
nie, selfs al sou hy dit verniet wou
doen. Inderdaad kan die stelling as
vreemd aangemerk word, gedagtig
aan die feit dat die advokatuur onaf
hanklik is. Daar word egter bepaal
dat 'n advokaat slegs professionele
diens teen betaling mag lewer indien
hy 'n opdrag daarvoor ontvang het,
en daarbenewens mag hy nie instruk
sies neem behalwe deur bemiddeling
van 'n prokureur nie, al sou hy geen
betaling vra nie. C'n Advokaat ont
vang sy opdrag in pro Deo-sake wan
neer die Balieraad of die Hof of die
Prokureur-generaal horn met die ver
dediging van 'n saak belas.)
'n Direkte opdrag kan slegs ont
vang word in die reedsgenoemde
"dock-defence"
of indien 'n
advokaat deur die Hof versoek word
om 'n verdediging te behartig.
Indien 'n beskuldigde of ander
beswaarde dus 'n advokaat sou nader
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met 'n verdienstelike saak, kan daar
van die advokaat volgens reel net een
antwoord verwag word: Gaan sien 'n
prokureur, tensy hy toevallig langs
die beskuldigdebank staan. En dan is
dit onbehoorlik vir 'n advokaat om 'n
besondere prokureur of prokureurs
firma by 'n lid van die publiek aan te
beveel. Daarbenewens behoort hy
geen opdrag te aanvaar indien dit
redelikerwys geag mag word dat hy
in 'n posisie was om die besluit om
die opdrag aan horn af te lewer, te
belnvloed nie.
Al sou 'n advokaat dus beskikbaar
en gewillig wees om te help, mag hy
volgens reel dit nie doen nie en is daar

geen wyse waarop hy sy beskikbaar
heid en gewilligheid mag bekend
maak nie.
Die reels in die Gedragskode is met
'n goeie doel neergele, onder meer
seker om te voorkom dat 'n advokaat
sy dienste adverteer. Daar sou egter
seker geen beswaar daarteen inge
bring kan word indien die reels aan
gepas sou word om steeds dieselfde
doelstellings te bereik terwyl die
openbare belang gedien kan word
deur die doeltreffender aanwending
van 'n advokaat se dienste nie.

Voorstel
Daar word aan die hand gedoen dat

die begin sel wat reeds direkte
opdragte in die geval van "dock
defences" onderle, met vrug uitge
bou kan word ten ·einde advokate in
staat te stel om op die tye wat hulle
nie in opdrag " teen 'n paslike profes
sionele fooi " in diens staan nie, hul
self beskikbaar te kan stel vir diens
aan die behoeftige hulpbehoewende .
So 'n reeling kan geordend geskied,
onder toesig en beheer van 'n komi
tee van die Balieraad indien nodig,
maar moet dan seker nie so beper
kend wees dat, indien 'n hulpbehoe
wende 'n advokaat direk sou nader
om brood, hy 'n klip gegee sal word
nle .

o

Hierdie bydrae is voorgele aaQ
Eberhard Bertelsmann se van die
Pretoriase Balie wat die V oorsit
The General Council of the Bar has, at its recent meeting inJ uly 1990, approved
ter van die staande Pro bono-komitee
the programme for the second National Bar Conference to be held in Durban in
is.
Hy het soos volg gereageer:
July 1991.
Die praktiserende professie, en
The theme of the Conference, the individual topics and the speakers still have
die Balie in besonder het die afge
to be finalised and particulars in this regard will appear in the next edition of Con
sultus. The arrangements which have been finalised and approved by the GCB
lope paar jaar al hoe dieper onder
are the following:
die indruk gekom van die
DATE:
3-7 July 1991
probleme wat deur die skrywer in
hierdie artikel aangespreek word.
Elangeni and Maharani Hotels
VENUE:
In hierdie verband kan daar na die
Marine Parade
DURBAN
artikel van L Nowosenetz: "The
Bar, the community and public
CONFERENCE PROGRAMME
interest law" in (1988) 1(1) Con
WEDNESDAY
sultus 20 verwys word.
Arrive during afternoon
3 July 1991
Die AIgemene Balieraad van
18hOO/18h30
Welcoming Cocktail Party
Suid-Afrika het 'n pro bono-komitee
saamgestel wat tans besig is om
THURSDAY
fundamentele riglyne en voorstelle
4 July 1991
vir alle Balies in Suid-Afrika uit te
Morning/afternoon
Conference
werk ten aansien van middele en
Morning - Keynote speech by guest speaker
wee waarop die professie in 'n
At leisure - Optional bus trip to the Wild Coast
groter mate by pro bono-werk
Evening
Casino
betrokke kan raak. Die voorstelle
beoog 'n omvattende pro bono
FRIDAY
stelsel waarby die Balie, Sybalie,
5 July 1991
universiteite, regsklinieke, regs
Morning/afternoon
Conference until approximately 15hOO
hulpsentra, Regshulpraad en die
Evening
Formal Dinner Dance
privaatsektor betrek kan word.
Terselfdertyd
word ernstige aan
SATURDAY
dag aan die finansiele implikasies
6 July 1991
van 'n landwye pro bono-stelsel
Morning
Sport: Golf, Tennis, Bowls, Squash
geskenk. Praktiese riglyne waar
Afternoon
Attend July Handicap - CA Marquee has been
volgens die verskaffing van 'n
arranged)
omvattende pro bono-diens aan die
publiek bewerkstellig kan word sal
Evening
At leisure
binnekort bekend gemaak word.
SUNDAY
Hierdie aangeleentheid word
Delegates depart - Optional cricket match :
7 July 1991
tans as 'n saak van dringendheid
Johannesburg Bar vs The Rest
beskou en ons sal hopelik in die
volgende uitgawe van Consultus
Preferential rates have been negotiated with the hotels and South African Air
verslag oor werklike vordering kan
ways. The cost for a delegate and his wife travelling from Johannesburg return,
including four nights in the hotel, will be R800,00. The equivalent from Cape
lewer. Daar kan egter geen twyfel
Town will be R1 000,00.
hoegenaamd bestaan oor die
advokaat se verantwoordelikheid
It is hoped that the Conference will prove to be as successful as the first National
om sy dienste ook aan minderbe
Conference in Cape Town and those who are considering attending are urged
voorregtes beskikbaar te stel nie.
to arrange their July vacation with due regard to these dates.
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