
Nuwe Wetgewing 


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

Wet op die Wederkerige Betekening van 
Siviele Prosesstukke) 1990 (Wet 12 
van 1990) 
Die Wet skep 'n prosedure om 
die wederkerige betekening van 
siviele prosesstukke tussen die 
Republiek en lande wat deur die 
Minister vir doeleindes van die 
toepassi'ng van die Wet aangewys 
staan te word, te vergemaklik. 

2 Jil;);sigingswet op Prokureurs) 1990 
(Wet 13 van 1990) 
Die Wet maak voorsiening dat 'n 
persoon wat as advokaat toegelaat 
is, nie toegelaat word om 'n leer
kontrak te laat registreer nie tensy 
sy naam van die rol van advokate 
verwyder is. Voor die inwerking
treding van hierdie Wysigingswet 
kon 'n leerkontrak nie gesluit word 
nie alvorens 'n persoon sy naam 
van die rol van advokate laat ver
wyder het. 

3 	 Jil;);sigingswet op Howe vir Klein 
Eise) 1990 (Wet 14 van 1990) 
Die Wet verleen aan die Minister 
die bevoegdheid om die be
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staande gebied van n hof vir 
klein eise uit te brei of in te kort. 

4 	 Wet op Onderhoud van Langslewende 
Gades) 1990 (Wet 27 van 1990) 
Die Wet verskaf aan die langs
lewende gade wat nie uit eie mid
dele tot selfonderhoud in staat is 
nie, 'n onderhoudseis teen die 
boedel van die afgestorwe gade . 

5 Jil;);sigingswet op VeediejstaI) 1990 
(Wet 28 van 1990) 
Die wysigings in die Wet is hoof
saaklik daarop gemik om die 
opsporing van gesteelde vee en 
die ondersoek van veediefstal te 
vergemaklik. Die Wet op Vee
diefstal, 1959 (Wet 57 van 1959), 
vereis tans dat sekere dokumente 
(die sogenaamde "dokument van 
identifikasie" en " verwyderings
dokument' ') voorgeskrewe inlig
ting aangaande die koper en 
verkoper van vee moet bevat. Die 
Wet verplig houers van hierdie 
dokumente om dit langer as die 
huidige 5 maande te hou. Die 
maksimum boetestrawwe voor

geskryf in die Wet is ook verhoog. 

6 Jil;);sigingswet op Geregtelike Doodson
dersoeke) 1990 (Wet 45 van 1990) 
Die Wet maak daarvoor voor
siening dat 'n regter en 'n streek
landdros ook 'n geregtelike 
doodsondersoek kan hou en ook 
dat 'n enkele ondersoek ten aan
sien van veelvuldige sterftes wat 
'n verband met mekaar toon, 
gehou kan word. 'n Geregtelike 
doodsondersoek sal ook voortaan 
in die landdrosdistrik gehou word 
waar die voorval wat tot die sterf
geval aanleiding gegee het, voor
gekom het, in plaas van die 
distrik waar die sterfgeval self 
plaasgevind het. Hierdie wysi
ging sal tot gevolg he dat die 
bywoning van 'n geregtelike 
doodsondersoek vir naasbe
staandes, ooggetuies en regsprak
tisyns vergemaklik word. Voorts 
sal 'n geregtelike doodsondersoek 
ten opsigte van 'n sterfgeval 
waarvan die aanleidende voorval 
buite die Republiek plaasgevind 

CONSULTUS OKTOBER 1990 



het, slegs na ministeriele tus
senkoms gehou word. 

7 	Strafregwysigingswet) 1990 (Wet 107 
van 1990) 
Die Wet behels die hervorming 
van die doodvonnis. Ten eerste 
word die verpligte oplegging van 
die doodstraf geskrap en vervang 
deur diskresionere vonnisopleg
ging. Die doodstraf word voor
taan slegs opgele ten opsigte van 
gespesifiseerde misdrywe nadat 
die aan- of afwesigheid van straf
versagtende en -verswarende fak
tore geevalueer is en bevind is dat 
die doodstraf die gepaste vonnis 
is. 'n Outomatiese reg van appel 
word geskep, sowel as 'n appel
bevoegdheid ten aansien van 
vonnis vir die Staat. Jurisdiksie 
om 'n moordverhoor te hou, 
word aan streekhowe verleen. 'n 
Meganisme is geskep waardeur 
die sake van beskuldigdes wat 
tans in die dodesel sit, "hersien" 
word. Die lys misdrywe waarvoor 
die doodvonnis opgele kan word, 
is ingekort. 'n Meganisme is 
voorts geskep waarvolgens 'n 
petisie om begenadiging namens 
'.n beskuldigde wat nalaat om dit 
op te stel, aan die Staatspresident 
gerig word. 'n Prosedure word 
geskep ten einde lewenslange 
gevangenisstraf as 'n implemen

teerbare en realistiese vonnisopsie 
in die penologiese stelsel te vestig. 
Wanneer 'n beskuldigde nalaat 
om van sy outomatiese reg van 
appel teen die oplegging van die 
doodstraf gebruik te maak, stel 
die Appelafdeling 'n regsprakti
syn aan om ten behoewe van s6 
'n beskuldigde betoogshoofde aan 
daardie hof voor te le waarin die 
korrektheid van die skuldig
bevinding en wenslikheid van die 
doodstrafberedeneer word. Ten 
aansien van die misdryf "huis
braak met die opset om misdryf 
te pleeg" word die definisie van 
"verswarende omstandighede" 
geskrap. 

8 Boedelwysigingswet) 1990 (Wet 63 
van 1990) 
Die Wet maak daarvoor voor
siening dat die aanpassing van die 
waarde van 'n boedel waarvol
gens die Meester van die aanstel
ling van 'n eksekuteur kan afsien, 
by wyse van kennisgewing in die 
Staatskoerant gewysig kan word. 
V oorts word voorsiening gemaak 
dat 'n tussentydse kurator of 
eksekuteur met die toestemming 
van die Meester, 'n matige som 
geld of 'n matige hoeveelheid 
goedere uit die boedel van die 
oorledene beskikbaar kan stel om 
te voorsien in die noodsaaklike 

onderhoud van die oorledene se 
gesin of huishouding. 

Die Meester sal voorts self'n 
kurator kan aanstel indien die 
kurator wat deur die hof aangestel 
is, onbevoeg sou raak om in daar
die amp op te tree voordat 'n brief 
van kuratele aan horn uitgereik is. 

9 Wet op die Regsbelange van Geesteson
gestelde Persone) 1990 (Wet 108 van 
1990) 
Hierdie Wet maak dit moontlik 
dat kuratore deur die Meester of 
'n regter in kamers aangestel kan 
word om die belange van geestes
ongestelde persone waar te neem 
wat nie ingevolge bestaande 
wetgewing op 'n eenvoudige en 
goedkoop wyse as geestesonge
steld aangehou of verklaar kan 
word nie. 

10 	 Wet op Vry waring) 1990 (Wet 35 
van 1990) 
Hierdie Wet maak dit moontlik 
om sekere persone, ten einde die 
proses van vreedsame oplossings 
in die staatsbestel te bevorder, 
tydelik of permanent van straf
regtelike vervolging en siviel
regtelike gedingvoering vry te stel. 

Nota: 
By die ter perse gaan was al bogenoemde 
Wette reeds in werking behalwe die genoem 
in 1, 8 en 9. - Redakteur. • 

Francis Bosman 


Advokaat Francis Bosman wat vanaf 1 September 
1990 as die eerste Gesinsadvokaat aangestel is, was 
van die begin af gemoeid met die totstandkoming en 
uitbouing van Consultus: as lid van' n komitee van drie 
persone wat toentertyd deur die Balieraad aangewys 
is om 'n raadsaamheidsondersoek na die loodsing van 
'n Balie-tydskrif in te stel, en daarna as lid van die 

redaksiekomitee. Soos in die geval van ander take wat 
sy elders aangepak het, het Francis ook wat Consultus 
betref, 'n besondere bydrae gelewer en langs hierdie 
weg wil ons haar graag van harte bedank en sukses 
met die nuwe opdrag toewens. 

Redakteur • 
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