
Consultus gesels met: 


Mnr HJ Coetsee 2 LP 

Minister van Justisie 


In 'n onderhoud met Consultus aan die einde van 
Augustus 1990 het die Minister van Justisie etlike 
belanghebbende verklarings gedoen, onder meer dat 
indien enige veranderings (tov die regsprofessies) bevor-

Pro Deo-stelsel 
Consultus: 
Meneer die Minister) dankie dat u die tyd ingeruim het om met 
ons te gesels. Die regsadministrasie is so belangrik - te meer 
so in die tye waarin ons leif - dat genoeg gedagtewisseling tus
sen die owerheid en die regsberoep skaarymoontlik is. 

Die eerste vraag wat ons wil opper) raak die hele kwessie van 
regshulp. Wil u ons hieroor inlig assebliif onder andere ofdie 
pro Deo-stelsel sal voortbestaan inagnemende die nuwe wet
gewing oor die doodstraf 

Minister: 
Die pro Deo-stelsel as 'n vorm van regshulp het 'n lang 
geskiedenis en die omstandighede waaronder dit aan
wending vind, verskil wesenlik van die waaronder regs
hulp kragtens die Wet op Regshulp, 1969 (Wet 22 van 
1969) verleen word. Indien sonder meer met die pro 
Deo-stelsel weggedoen word, sal 'n leemte ontstaan in 
die verlening van regshulp aan alle persone wat die 

der word, dit konsensusveranderings sal (moet) wees. 
Hierdie benadering skyn billik en realisties te wees en 
behoort vir albei vertakkinge van die regsberoep aanvaar
baar te wees. 

doodstraf opgele kan word omdat regshulp inkomste
kwalifikasies het terwyl pro Deo verdediging nie daar
van afhanklik is nie. Dit is in hierdie stadium ook nie 
finansieel haalbaar om in alle halssaakgevalle regshulp 
deur middel van die Regshulpraad te voorsien nie. Die 
pro Deo-stelsel sal dus vir eers moet bly voortbestaan. 
Ek het egter die Direkteur-generaal: Justisie versoek 
om ondersoek te laat instel na bekostigbare aanpassings 
ten opsigte van regshulp en ook na die moontlikheid 
om die pro Deo-stelsel te versterk. Daar sal uiteraard 
ook vir vergoeding vir nuwe dienste in die Hooggeregs
hof deur pro Deo-advokate kragtens die nuwe wetge
wing rondom die doodstrafvoorsiening gemaak word. 

Regshulpraad 
Consultus: 

Indien ons )n aankondiging van u )n tyd gelede reg verstaan het) 
word dit beoog om die private sektor te oorreed om bydraes tot 
die regshulpfonds te maak. Ons dink dis )n goeie idee. Dit is egter 
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so dat) hoewel die Regshulpraad streng gesproke outonoom is) 
die regshulpskema as sodanig tog as )n staatskema beskou word 
en die persepsie bestaan dus dat slegs die Staat die nodigefondse 
moet verskaf Dink u nie dit sal goeie resultate oplewer indien 
die Wet op Regshulp so aangepas word dat dit heeltemal duidelik 
is dat ook die private sektor by die skema betrek word nie? Ver
teenwoordigers van (private) donateurs kan byvoorbeeld as lede 
van die Regshulpraad aangestel word. Wat is u siening? 

Minister: 

Ek is bly dat u die Regshulpraad as 'n outonome instel
ling sien wat dit ook inderdaad is. Myns insiens is die 
privaatsektor se onwilligheid om by regshulp en in 
besonder die Regshulpraad se taak in die verband 
betrokke te raak, nie alleen gebaseer or die indruk dat 
slegs die Staat die nodige fondse moet verskaf nie, maar 
ook die persepsie dat die Regshulpraad nie 'n outo
nome liggaam is nie. Ek is bewus van hierdie indrukke 
maar, myns insiens, is hulle heeltemal ongegrond. 
Omdat die persepsies egter moontlik verband hou met 
die samestelling van die Raad het ek reeds inJulie hier
diejaar die Departement versoek om 'n wysiging met 
betrekking tot die samestelling van die Raad te onder
soek. U sal besef dat verskeie belanghebbendes in die 
verband geraak word en daarom wil ek nie in hierdie 
stadium uitbrei oor 'n moontlike nuwe samestelling nie 
alvorens die ondersoek afgehandel is en alle belang
hebbendes geraadpleeg is nie. 

Die doodstraf 
Consultus: 

Ons wil u gelukwens met die wetgewing wat onlangs oor die 
doodstraf deurgeloods is. Is daar iets besonders wat die 
advokatuur na u mening kan doen om die nuwe stelsel te laat 
vlot? 

Minister: 

Ek wil eerstens beklemtoon dat die hervorming wat ten 
opsigte van die doodstrafteweeggebring is, voortspruit 
uit samesprekings wat reeds 'n geruime tyd aan die 
gang is. Reeds in April 1989 het ek in die Parlement 
na hervormingsvoorstelle in die verband verwys en ook 
belanghebbendes uitgenooi om verdere voorstelle te 
maak. Op daardie stadium was ek reeds in gesprek met 
die Regbank oor die aangeleentheid en het etlike kon
sepwetsontwerpe my oorweging geniet. V oorstelle is 
uit verskeie oorde ontvang en samesprekings is voort
gesit met die Regbank, lede van die advokatuur en 
prokuraat, asook akademici. Waardevolle insette is 

ontvang. Dit is egter nie waar die regslui se taak ten 
opsigte van die belangrike en sensitiewe aangeleent
heid eindig nie. Ek wil 'n verdere beroep op 
regslui doen om hulself as assessore by doodstraf-sake 
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beskikbaar te stel. Ek dink in hierdie verband veral aan 
afgetrede advokate of ander senior regslui wat nog 
graag met die regspleging gemoeid wil bly. Voorts het 
die advokatuur 'n groot rol te speel wanneer 'n ter
doodveroordeelde weier of versuim om van die outo
matiese appelreg of reg van petisionering ter versag
ting van die doodstraf deur die Staatspresident, gebruik 
te maak. Soos u weet, kan die Appelafdeling of die 
Minister, na gelang van die geval waarmee ons te 
doene het, 'n regsverteenwoordiger aanstel om namens 
s6 'n persoon die nodige aksies te neem. Ook hier sal 
ons sterk op die insig van advokate steun. 

Die nuwe kriterium waarvolgens die doodvonnis 
opgele kan word, sal die indringende aandag van alle 
regslui verg. Ek is oortuig daarvan dat ons howe sterk 
op die kundigheid van die advokatuur sal sfeun wan
neer hierdie statutere bepaling in die praktyk toegepas 
moet word. Ook beskuldigdes wat tans in die dodesel 
in afwagting van teregstelling aangehou word en wie 
se sake deur 'n paneel beoordeel gaan word in verdere 
hantering, hetsy deur die Appelafdeling of die Staats
president, sal seer sekerlik by die voorbereiding van 
submissies aan die paneel die bystand van advokate 
benodig. 

Laerhowe 
Consultus: 

Ons besef almal dat dit van die allergrootste belang is dat die 
laerhowe goed funksioneer. Wat is die mannekragsituasie in 
daardie howe en word enige besondere veranderinge ten opsigte 
van dii howe beoog? 

Minister: 

Die vulling van poste is 'n lynfunksie van die Departe
ment en uit die aard van die saak word deurlopend 
daaraan aandag gegee ten einde te verseker dat ons 'n 
sterk administratiewe personeel en goed opgeleide regs
personeel tot beskikking van die publiek stel. Soos u 

bewus is ondergaan die Departement se regspersoneel 
baie goeie opleiding en daar word deurtentyd gepoog 
om hierdie opgeleide persone na die privaatsektor te 
lok. Vanselfsprekend moet ons gedurig stappe neem 
ten einde hierdie dreinering van ervare en opgeleide 
persone te verhoed en te verseker dat hulle vir die 
Departement behoue bly. Soos tydens my Begrotings
pos hierdie jaar aangekondig, is reeds stappe geneem 
om 'n beter struktuur vir sekere administratiewe per-
soneel en regspersoneel in die laer range daar te stel. 

Soos u weet, het die Staatspresident ook onlangs aan
sienlike uitbreidings van die veiligheidsmagte aan
gekondig en dit sal noodwendig 'n groter las op die 
regspleging plaas en 'n versterking van die diensstaat 
noodsaak. Ook in die verband egter het ek stappe 
gedoen om so 'n diensstaat-uitbreiding te bewerk
stellig. 
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Dispuutbeslegting 
Consultus: 

Alternatiewe dispuutbeslegting word hedendaags dikwels na 
verwys (sien bv bl38 ev van die vorige uitgawe van Consultus). 
Wat is u mening in die verband? 

Minister: 

Ons is natuurlik op 'n deurlopende basis besig om 
ondersoek in te stel ten einde hofprosedure in straf
sowel as siviele sake so eenvoudig en goedkoop moont
lik te maak. Soos u bewus is, is die Suid-Afrikaanse 
Regskommissie tans besig om na die strafproses onder
soek in te stel. Ten opsigte van siviele sake in die 
laerhowe is almal dit eens dat alternatiewe dispuutbe
slegting wat 'n vinniger en goedkoop, maar steeds reg
verdige beregtingsproses sal meebring, aangewese is. 
Die behoefte is reeds deur die Hoexter-kommissie 
geldentifiseer en daar is ook al aan aanbevelings in die 
verband gevolg gegee. In die verband dink ek aan die 
Howe vir Klein Eise wat ingestel is asook die instel
ling van die Reelsraad vir Geregsho;.ve. Sedert 1986 
is ons ook besig om ondersoek in te stel na die daar
stelling van 'n bemiddelaarsprosedure en alternatiewe 
dispuutbeslegtingsproses by die landdroshof na keuse 
van die partye. Samesprekings is in die verband met 
'n verskeidenheid van belange-groepe gevoer, onder 
andere, te J an Smutslughawe in April 1987. Ek het 
teenstand van die advokatuur gekry en sedert 1987 het 
ek voortdurend die AIgemene Balieraad van Suid
Afrika sowel as die Vereniging van Prokureursordes 
uitgenooi om voorstelle te maak. Ek het onlangs weer 
eens 'n gesprek hieroor met die professies gevoer. Ek 
is van voorneme om die betrokke wetgewing so gou 
doenlik te bevorder. 

Die regsberoep 
Consultus: 

Wil u miskien iets se oor die (de iure) voortbestaan van die 
Balie? 

Minister: 

Veranderings ten opsigte van die Balie of Sy-balie se 
struktuur en funksionering is 'n aangeleentheid waarby 
ek nie maklik inmeng nie. Ek volg dieselfde beleid ten 
opsigte van wysigings aan die twee Wette wat die 
onderskeie regsprofessies se sake reel en wat deur die 
Departement van Justisie geadministreer word. 

Ek het wel onlangs die vrymoedigheid geneem om 
aanbevelings wat in Brittanje in die verband in die 
Green en White Papers gemaak is, op te som en aan 
die regsprofessies asook die Regbank vir kommentaar 
voor te le. Ek meen dat dit belangrik is om regsver
gelykend te werk te gaan en kennis te neem van regs
ontwikkeling en -hervorming in ander lande. Die Britte 
het self nog nie 'n finale besluit oor die aanvaarding 
al dan nie van die aanbevelings gedoen nie. Ek sal 

my egter laat lei deur die wense van die onderskeie 
professies en waar daar verskille bestaan, salons moet 
onderhandel om tot 'n vergelyk te kom. 

Indien enige veranderings bevorder word, sal dit 
egter konsensusveranderings wees. 

Toeganklikheid van Balie 
Consultus: 

Wat is u siening tov advokate wat begerig is om op plekke waar 
'n Balie nie bestaan nie wil praktiseer? 

Minister: 

Dit is eweneens 'n interne aangeleentheid waarby ek 
nie wil inmeng nie. Ek meen egter dat die beginsel dat 
regsverteenwoordiging vir elke lid van die publiek 
toeganklik moet wees, hier van belang is. Die' 'mark
meganisme" sal egter bepaal of 'n regsverteenwoor
diger sy weg oopsien om op 'n bepaalde punt te vestig. 

Advokaat-generaal 
Consultus: 

Ons het in die pers opgemerk dat dit beoog word om die 
Advokaat-generaal se bevoegdhede uit te brei. So 'n stap word 
verwelkom maar dink u nie die tyd is nou ryp vir die instelling 
van 'n Ombudsman op tradisionele grondslag nie? 

Minister: 

Soos u bewus is, is die Wysigingswet ontwerp op die 
Advokaat-generaal gedurende Augustus 1989 vir kom
mentaar gepubliseer. Enkele kommentators het ook 
betoog dat die tyd miskien aangebreek het om na 'n 
volwaardige klassieke ombudsman oor te skakel. In die 
lig van die uitgebreide bevoegdhede wat die Wets
ontwerp vir die Advokaat-generaal gaan meebring, 
verval die motivering vir u vraag waarskynlik. 

Dit is 'n wereldwye verskynsel dat verskillende 
benamings, eie aan elke land, aan 'n ombudsman-tipe
instelling toegeken word. In Brittanje is daar 'n 
Parliamentary Commissioner; in Frankryk 'n Medi
ater; in Zambie 'n Investigator-General; in Nigerie 'n 
Public Complaints Commissioner; en in die Sowjet
Unie 'n Prokurator-generaal. Om 'n oordeel te vel oor 
die vraag of hierdie instellings voldoen aan dit wat van 
'n ombudsman vereis word, moet na die inhoud van 
die amp gekyk word. In die opsig staan ons Advokaat
generaal in vergelyking met ander lande se 
ombudsman-wetgewing op gelyke voet, en in sommige 
gevalle het hy selfs wyer bevoegdhede en magte en is 
sy onafhanklikheid meer verskans. 

Die benaming van Advokaat-generaal is eweneens 
eie aan Suid-Afrika en, myns insiens, behoort dit 
behoue te bly. Die International Ombudsman Insti
tute van die International Bar Association omskryf 'n 
ombudsman se kantoor as 'n instelling deur 'n grondwet 
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of 'n handeling van die Wetgewer ofParlement daar
gestel en wat gelei word deur 'n onafhanklike hoe-vlak 
amptenaar wat aan die Wetgewer of Parlement ver
antwoordelik is, wat klagtes van veronregte persone 
ontvang teen owerheidsverteenwoordigers, amptenare 
en werknemers ofwat uit eie beweging optree, en wat 
oor die bevoegdheid beskik om opdersoek daarna in 
te stel, korrektiewe aksie voor te stel en verslae uit te 
reik. Indien ons na hierdie omskrywing kyk, en met 
die voorgestelde wysigings in gedagte wat beoog om 
die Advokaat-generaal se bevoegdhede uit te brei ten 
einde ook enige administratiewe onreelmatighede deur 
owerheidsinstansies te ondersoek, voldoen die betrokke 
wetgewing in alle opsigte aan die omskrywing, en gaan 
selfs verder. 

Knelpunte rondom howe 
Consultus: 
)n Mens sal vanselfsprekend nie alle gebreke in die stelsel by 
wyse van wette) reels ofregulasies kan regstel nie. U dra kennis 
van liggame in ander lande wat gewoonlik bestaan uit verteen
woordigers van die regbank) die regsberoep en die Staat en wat 
op gereelde basis byeenkom) met mekaar beraadslaag oor prak
tiese knelpunte rondom die howe en daarna aanbevelings by die 
owerheid doen ofself poog om oplossings vir probleme te vind. 
Meen u niecdat )n soortgelyke liggaam in Suid-Afrika ingestel 
behoort te word nie? 

Minister: 

Ek vergader van tyd tot tyd met die Hoofregter en 
regters-president, landdroste, lede van die Algemene 
Balieraad en Vereniging van Prokureurs-ordes, die 
prokureurs-generaal, die Staatsprokureurs en ander 
lede wat met die regspleging te doen het. In sommige 
gevalle vind samesprekings twee maal en selfs meer
dere keer per jaar plaas. Die Suid-Afrikaanse Regs
kommissie en die Reelsraad beklee 'n amptelike status 
as adviesliggame met outonomiteit in eie kring. Verder 
is my deure oop vir enige individu of instansie wat my 
wil spreek. Niks verhoed natuurlik die onderskeie regs
professies en ander belanghebbendes om sulke 
samesprekings onderling te reel en met gesamentlike 
aanbevelings of vertoe my te nader nie. 

Rekenarisering van regsbronne 
Consultus: 
Kan u ons asseblief inlig oor die huidige stand van sake aan
gaande die rekenarisering van regsbronne? 

Minister: 

Die aangeleentheid geniet die deurlopende aandag van 
die Departement insoverre 'n komitee reeds gedurende 
1980 die wenslikheid van die daarstelling van' n regs
databank in Europa ondersoek het. Die onderskeie 
Europese stelsels is volgens eie behoeftes oor 'n lang 
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tydperk ontwikkel. Die posisie wat Suid-Afrika betref, 
is egter eiesoortig en daar moet rekening gehou word 
met die basiese beginsels van koste-effektiwiteit. Die 
mening word gehuldig dat die ontwikkeling van 'n 
gerekenariseerde regstelsel deur privaatinisiatief 
bevorder behoort te word met die Departement as 'n 
gebruiker saam met die regsprofessies en ander belan
gegroepe. 'n Uitgewer het ook reeds regsinligting op 
die CD-ROM-stelsel ontwikkel. Die uitgewer hersien 
die inligting op die laserskywe met gereelde tussenposes 
en bring kwartaalliks bygewerkte laserskywe uit om 
inligting op datum te hou. Alle statute vanaf 1910 tot 
datum en inligting rakende die belastingreg is reeds 
beskikbaar terwyl die hofverslae vanaf 1947 tot einde 
1990 na verwagting aan die einde van 1990 beskikbaar 
sal raak. Die Suid-Afrikaanse regsinligtingstelsel sal 
dus op grond van vraag en aanbod volgens behoeftes 
van die regspraktisyn en die gemeenskap op 'n 
ekonomiese grondslag ontwikkel wat in die huidige 
tydsgewrig van hoe staatsuitgawes vir my die mees aan
neemlike is. 

Regshervorming 
Consultus: 
Is daar iets anders wat u graag onder ons lesers se aandag wil 
bring? 

Minister: 

Ja graag. Ek het die afgelope 10 jaar die inisiatief 
geneem om op verskeie gebiede drastiese regshervor
mings te weeg te bring. Ek dink aan die verbetering 
van die vrou se huweliksgoederebedeling; die verbete
ring en beskerming van die kind se posisie; hofprose
dures is aangepas en in besonder is die Howe vir Klein 
Eise en die Reelsraad vir Geregshowe daargestel; die 
Spesiale Howe vir Swartes is afgeskaf; die verpligte 
doodstraf is aangepas en diskriminerende maatreels is 
verwyder. Sommige van hierdie hervormings het soms 
met teenstand gepaard gegaan en selfs die regsprofes
sies het soms hul teenkanting uitgespreek, maar as ons 
terugkyk, dink ek dat u sal saamstem dat die hervor
ming ten beste uitgewerk het. Ek beoog om in die nabye 
toekoms verdere hervormingsvoorstelle te bevorder. 
Belanghebbendes word waar aangewese geraadpleeg. 

Ek wil u die versekering gee dat my hoofoogmerk 
met hervorming altyd 'n regverdige en beter regsple
ging is, steeds met die behoud van 'n hoe standaard 
van beregting. Daarom sal ek ook inisiatiewe van die 
regsprofessies wat die doel voor oe het, ernstig oorweeg. 

Consultus: 

Meneer die Minister) nogmaals dankie dat u ons te woord 
gestaan het. Ons hoop dat soortgelyke gesprekvoering ook in die 
toekoms sal kan plaasvind. 

Beste wense met die uitvoering van u taak vorentoe. • 
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