Provokasie as 'n Volkome
Verweer in die Strafreg
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Die skrywer het die grade BA LLB en LLD aan
die Universiteit van die OVS behaal en het onder
andere vir ses jaar aan die Vrystaatse Balie
gepraktiseer. Hy is sedert 1975 professor in Straf-

Inleiding
Daar was 'n tydperk in ons reg toe 'n
verdedigingsadvokaat wat sy reg
geken het, en wat 'n verweer van
provokasie namens sy klient aan die
hof voorgele het, horn daarvan sou
weerhou het om die verhoorregter te
versoek om sy klient geheel en al
onskuldig te bevind indien die ver
weer slaag. So 'n advokaat sou
geweet het dat 'n geslaagde beroep op
provokasie hoogstens 'n gedeeltelike
verweer was: indien die beskuldigde
van moord aangekla is, het 'n
geslaagde beroep op provokasie mee
gebring dat hy aan strafbare manslag
skuldig bevind moes word; en indien
hy van aanranding met die opset om
ernstig te beseer aangekla is, het 'n
geslaagde beroep op die verweer
meegebring dat hy aan die minder
ernstige misdaad van gewone aan
randing skuldig bevind moes word.
Dit was die posisie tot minstens
1981. In die loop van die tagtigerjare
het dit egter duideliker begin word
dat daar wel gevalle kan wees waarin
provokasie nie slegs 'n gedeeltelike
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en Prosesreg by U nisa en is die skrywer van die
boeke Strafreg (2de uitg 1986) en Criminal Law
(2de uitg 1989) asook vele artikels in regstydskrifte.

verweer is nie, maar 'n volkome ver
weer, wat meebring dat die beskul
digde as 'n vry persoon die hof
uitstap. Hierdie ontwikkeling in die
strafreg hang saam met die toe
nemende belangrike rol wat die
toerekeningsvatbaarheidsbegrip in
die jongste tyd in die vasstelling van
strafregtelike aanspreeklikheid speel.
Iemand is toerekeningsvatbaar as hy
oor die geestesvermoens beskik, eers
tens om die ongeoorloofdheid van sy
handeling te besef, en tweedens om
ooreenkomstig so 'n besefv::m die on
geoorloofdheid van sy handeling op
te tree. In die bespreking wat volg sal
kortliks gelet word op hoe die ontwik
keling plaasgevind het en wat die regs
posisie in hierdie verband vandag is.

"Specific intent theory"
Die feit dat provokasie tot omstreeks
1981 hoogstens 'n gedeeltelike ver
weer was, kan veral toegeskryfword
aan die invloed wat die sogenaamde
"besondere opset-teorie", beter
bekend onder sy Engelse benaming
"specific intent theory", vroeer in
ons reg uitgeoefen het.

V olgens hierdie teorie, wat van
Engelsregtelike oorsprong is, kan
misdade in twee groepe verdeel word:
die waarby 'n "specific intent" vereis
is, en die waarby slegs "an ordinary
intent" vereis is. Voorbeelde van
eersgenoemde groep was moord en
aanranding met die opset om ernstig
te beseer. Die teorie het soos volg
gewerk: Indien iemand aangekla is
van 'n misdaad waarby 'n "beson
dere opset" vereis is, het provokasie
die uitwerking gehad dat hy nie aan
hierdie misdaad skuldig bevind kon
word nie, maar wel aan 'n minder
ernstige misdaad wat by die' 'beson
dere opset-misdaad" inbegrepe was
in die sin dat dit 'n verswee alter
natiewe klagte was. Iemandwat van
moord aangekla is, kon as gevolg van
provokasie dus slegs aan strafbare
manslag skuldig bevind word.
Iemand wat van aanranding met die
opset om ernstig te beseer aangekla
is, kon as gevolg van die provokasie
slegs aan gewone aanranding skuldig
bevind word. (Sien bv R v Bourke
1916 TPD 303 en R v Attwood 1946
AD 331.)
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1981 en daarna
Die rede waarom die jaartal 1981 vir
die huidige doeleindes so belangrik is,
is omdat die Appelafdeling in hierdie
jaarinSv Chretien 19811 SA 1097 (A)
beslis het dat dronkenskap in uiterste
gevalle kan lei tot 'n volkome onskul
digbevinding, omdat die beskuldigde
as gevolg van sy dronkenskap of nie
'n willekeurige handeling verrig het
nie, of ontoerekeningsvatbaar was, of
nie die opset gehad het wat vir 'n
skuldigbevinding vereis word nie.
Rumpff HR het ook in hierdie saak
beslis dat "(w)at ons reg betref,
behoort die hele idee van 'specific
intent' in verband met drank, soos dit
in die Engelse reg verskyn, as onaan
vaarbaar beskou te word" (1103H
1104A).
Ofskoon dit net die "specific
intent" in verband met drank is wat in
hierdie saak verwerp is, het die vraag
tog ontstaan of daar enige gronde is
waarop hierdie leerstuk nog steeds
behoue behoort te bly vir sover dit die
verweer van provokasie betref.
Gekoppel hiermee het die vraag ont
staan of daar enige gronde is om aan
te neem dat vrywillige dronkenskap
die dader se toerekeningsvatbaarheid
kan uitsluit maar dat provokasie nie
hierdie uitwerking kan he nie.
Daar kan tereg betoog word dat
woede of toorn as gevolg van
provokasie moreel minder laakbaar
is as dronkenskap, en dat, as die howe
bereid is om uiterste dronkenskap in
sekere omstandighede as 'n volkome
verweer te aanvaar, dit onlogies is om
nie ook uiterste provokasie in gepaste
omstandighede as 'n volkome ver
weer te aanvaar nie.
In beslissings soos S v Lesch 1983 1
SA814(O)enSv Van Vuuren 19831
SA 12 (A) verskyn daar dicta wat aan
toon dat die howe bereid sou wees om
te aanvaar dat uiterste provokasie die
beskuldigde se toerekeningsvatbaar
heid kan uitsluit en tot 'n algehele
onskuldigbevinding kan lei, maar in
albei hierdie sake is die beskuldigdes
se beroep op provokasie op die feite
verwerp.

Die Arno/d-saak
Die eerste saak waarin daar werklik
'n nuwe rigting ingeslaan is vir sover
dit die verweer van provokasie aan
betref, is S v Arnold 1985 3 SA 256
(K). In hierdie saak het die beskul
digde sy vrou doodgeskiet nadat die
huweliksverhouding tussen hulle vir
'n geruime tyd reeds baie gespanne
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was. Sy het horn verlaat ten einde as
ontkleedanseres te gaan optree. Kort
voordat hy haar geskiet het, was hulle
in 'n hewige rusie betrokke. Op die
kritieke oomblik, volgens die hof,
"the deceased bent forward display
ing her bare breasts while she also
referred to the stripdancing. This was
obviously an act of provocation on
the part of the deceased" (261G-H).
Hy het haar toe doodgeskiet, maar op
daardie tydsti p, volgens die
psigiatriese getuienis, "his conscious
mind was so 'flooded' by emotions
that it interfered with his capacity to
appreciate what was right or wrong
and, because of his emotional state,
he may have lost the capacity to exer
cise control over his actions" (263C
D). Die hofhet beslis dat hy op grond
van emosionele spanning ten tye van
die afvuur van die doodskoot nie
bewustelik opgetree het nie en
derhalwe nie "an act in the legal
sense" verrig het nie (263G-H). Hy
is derhalwe onskuldig bevind.
Wat egter vir die doeleindes van
hierdie bespreking van besondere
belang is, is dat die hof, sonder dat
dit nodig was, nog verder gegaan het
en beslis het dat die beskuldigde ten
tye van die daad ontoerekeningsvat
baar was en ook op hierdie grond op
'n onskuldigbevinding geregtig was
(263-264). Die hof was van mening
dat "it is not only youth, mental dis
order or intoxication which could
lead to a state of criminal incapacity,
but also incapacity caused by other
factors such as extreme emotional
stress" (264C-D).

Die Campher-saak
Die belangrikste beslissing wat die
weg gebaan het vir die erkenning van
provokasie as 'n volkome verweer is
S v Campher 1987 1 SA 940 (A). (In
die wandelgange word daar soms na
hierdie saak verwys as die
"duiwehok-saak".) In die April
1990-uitgawe van Consultus het oud
hoofregter Rumpff hierdie uitspraak
bespreek en 'n paar baie interessante
opmerkings omtrent sekere aspekte
van die uitspraak gemaak. (Sien
"Feite of Woorde" deur F Rumpff
in (1990) 3 Consultus 19-22.) Juis
omdat die feite van hierdie saak in
hierdie artikel reeds uiteengesit en
bespreek is, is ek nie van plan om die
lang en interessante geskiedenis wat
tot die uiteindelike afvuur van die
doodskoot gelei het, enigsins in
besonderhede hier uiteen te sit nie.
Kortliks saamgevat, was die feite

in hierdie saak die volgende: Die
beskuldigde het tereggestaan op , n
aanklag van moord op haar man. Die
huwelik was ongelukkig en die oorle
dene het die voorafgaande jare baie
onredelik teenoor die beskuldigde
opgetree. Op die dag van die gebeure
het hy weer met haar rusie gemaak
en haar gedwing om horn te help om
'n gaatjie in die raam van 'n duiwe
hok te boor sodat hy 'n skuifslot
daaraan kon vasskroef. Sy moes die
skuifslot vashou terwyl hy geboor het.
Omdat sy weens haar moegheid die
skuifslot nie behoorlik kon vashou
nie, het hy die gaatjie skeef geboor,
haar toe gevloek en gedreig om haar
met die skroewedraaier wat hy in sy
hand gehad het, aan te rand. Hy het
haar gejaag tot in die huis waar sy 'n
vuurwapen uit 'n bedkassie gehaal
het om haarself te verdedig. H y het
haar egter teruggedwing na die
duiwehok en haar beveel om die
skewe gaatjie "reguit te bid". Sy
moes op haar kniee staan in die hok.
In haar emosioneel afgetakelde
toestand, weens al die beledigings en
mishandeling wat sy van horn moes
verduur, het sy die vuurwapen (wat
sy nog steeds in haar hand gehou het)
se sneller afgetrek. Die oorledene het
as gevolg van die skietwond gesterf.
Die verhoorhof (Stafford R) het
oorweeg of die beskuldigde haar op
provokasie kon beroep, maar beslis
dat sy haar nie op hierdie verweer
kon beroep nie en haar aan moord
met versagtende omstandighede
skuldig bevind.
Op appel teen haar skuldigbevin
ding het die vraag egter ontstaan of
sy hoegenaamd toerekeningsvatbaar
was ten tye van die daad. Die appel
is deur drie appelregters, wat elkeen
'n aparte uitspraak geskryfhet, aan
gehoor.
Viljoen AR het bevind dat sy
onskuldig bevind moes word op
grond daarvan dat sy ten tye van die
daad ontoerekeningsvatbaar was.
Ofskoon sy haar nie op die verweer
van geestesongesteldheid ingevolge
artikel 78( 1) van die Strafproseswet
beroep het nie, het die getuienis vol
gens horn bewys dat sy ten tye van die
afvuur van die skoot in so 'n emo
sionele spanning verkeer het dat sy
nie in staat was om haar handelinge
in te rig ooreenkomstig haar besef
van die ongeoorloofdheid van die
daad nie. Volgens horn het sy gebuk
gegaan onder ' n drang waarteen sy
nie weerstand kon bied nie, naamlik
om wat sy beskou het as 'n "mon
ster" wat haar bedreig - dit is die
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oorledene - te vermetlg. Sy moes
derhalwe onskuldig bevind word. Die
feit dat daar nie deskundige getuienis
was omtrent haar geestestoestand
nie, was volgens horn geen beswaar
teen 'n onskuldigbevinding nie.
Boshoff Wn AR was dit met Vil
joen AR eens dat 'n verweer van
ontoerekeningsvat baarheid nie
beperk is tot gevalle waar die beskul
digde aan geestesongesteldheid gely
het nie, maar dat dit ook aanwending
kan vind in gevalle van tydelike ver
standelike beneweling as gevolg van
faktore soos vrees en emosionele
spanning. V olgens horn behoort so 'n
verweer egter slegs te slaag as daar
deskundige getuienis omtrent die
beskuldigde se geestestoestand tydens
die daad is. Omdat sodanige
getuienis in hierdie saak ontbreek
het, het hy bevind dat die beskuldigde
as toerekeningsvatbaar ten tye van
die daad beskou moet word en dat
haar skuldigbevinding dus bekragtig
moes word.
Die derde regter, Jacobs AR, het
bevind dat wanneer 'n beskuldigde
beweer dat hy nie in staat was om die
ongeoorloofdheid van sy handeling te
besef of ooreenkomstig so 'n besef op
te tree nie, sy verweer slegs kan slaag
as die gemelde onvermoe die gevolg
was van 'n geestesongesteldheid soos
bedoel in artikel 78( 1) van die Straf
proseswet. H y was gevolglik nie
bereid om die bestaan van 'n alge
mene verweer van ontoerekenings
vatbaarheid buite die bepalings van
die gemelde artikel 78(1) te erken nie,
en het die beskuldigde se skuldig
bevinding bekragtig.
Bygevolg het die appelafdeling met
'n meerderheidstem (Viljoen AR was
in hierdie verband die afwykende
stem) die beskuldigde se skuldig
bevinding aan moord gehandhaaf.
Wat vir die doeleindes van hierdie
bespreking egter van groot belang is,
is dat twee van die drie appelregters,
Viljoen AR en BoshoffWn AR (dus
die meerderheid van die ho£) bevind
het dat daar wel in ons reg so 'n ver
weer bestaan soos ontoerekeningsvat
baarheid wat nie gekoppel is aan die
bepalings van artikel 78( 1) van die
Strafproseswet (wat die verweer van
geestesongesteldheid uiteensit) nie.

Nie-patologiese
ontoerekenings
vatbaarheid
In drie latere Appelhofbeslissings, S
v Laubscher 1988 1 SA 163 (A), S v
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Calitz 1990 1 SASV 119 (A) en S v
Smith 1990 1 SASV 130 (A), het die

Moontlike beswaar

Appelafdeling aanvaar dat daar so 'n
verweer soos die hierbo beskryf
bestaan, maar in nie een van hierdie
sake is die verweer suksesvol
opgewerp nie, omdat die hof telkens
op die feite bevind het dat die beskul
digde ten tye van die daad wel
toerekeningsvatbaar was. In die
Laubscher-saak het J oubert AR die
verweer beskryf as "nie-patologiese
ontoerekeningsvatbaarheid" (167).
(' 'Patologiese" - dit wil se sieklike
"ont6erekeningsvatbaarheid' ,
verwys na die verweer van geesteson
gesteldheid. In die Calitz-saak het
Eksteen AR na hierdie verweer
verwys as "tydelike verstandelike
beneweling" (126H).)
Let' n mens op al die bogenoemde
beslissings, kan daar na my mening
geen twyfel wees nie dat nie
patologiese ontoerekeningsvatbaar
heid wel tans in ons regspraak as 'n
algemene verweer erken word. Die
verweer is wyd genoeg om gevalle te
dek waar die beskuldigde as gevolg
van uiterste provokasie nie meer
toerekeningsvatbaar is as hy tot reak
tiewe optrede oorgaan nie. In hierdie
gevalle moet die hof horn onskuldig
bevind.
Uit die bespreking en beskrywing
van die verweer in die bogemelde
beslissings is dit duidelik dat dit by
hierdie algemene verweer nie in die
eerste plek gaan om die oorsaak van
die wanfunksionering van die dader
se geestesfunksies of -vermoens nie,
maar eenvoudig oor die vraag of die
dader se geestesfunksies of -vermoens
sodanig was dat hy ten tye van die
uitvoering van die handeling as
toerekeningsvatbaar beskryf kan
word. Die ontoerekeningsvatbaar
heid kan die gevolg wees van' n ver
skeidenheid faktore, soos provokasie,
dronkenskap, angs, spanning of emo
sionele skok.
Die erkenning van provokasie as 'n
volkome verweer in gevalle waar die
toorn die dader se toerekeningsvat
baarheid uitsluit bring mee dat
provokasie al minder (soos in die
Engelse reg) beskou sal word as 'n
afsonderlike "leerstuk" wat beheers
word deur reels van sy eie, los van die
algemene beginsels van aanspreeklik
heid (soos handeling, toerekenings
vatbaarheid en skuld). Provokasie sal
meer en meer beskou word as bloot
'n feitelike situasie wat, net soos enige
ander feitelike situasie, beoordeel
moet word aan die hand van die
bogemelde algemene beginsels van
strafregtelike aanspreeklikheid.

Die beswaar mag dalk ingebring
word dat die verweer van nie
patologiese ontoerekeningsvatbaar
heid misbruik kan word deurdat 'n
beskuldigde wat in werklikheid geen
geldige verweer het nie, nou sommer
goedsmoeds hierdie verweer kan aan
gryp in 'n laaste, desperate poging
om die verantwoordelikheid vir sy
dade vry te spring. Hierdie beswaar
hang saam met die oorweging dat dit
gewoonlik maklik vir' n beskuldigde
is om te kom met bewerings soos dat
hy "briesend kwaad geword het", of
, 'so emosioneel gespanne geraak het
dat hy nie meer beheer oor sy han
delinge gehad het nie" .
N a my mening is hierdie beswaar
nie wesenlik nie, omdat die howe ver
trou kan word dat hulle so 'n verweer
nie ligtelik sal toelaat nie. Die howe
het in die verlede al bewys dat hulle
verwere wat maklik opgewerp kan
word en moeilik deur die Staat ont
senu kan word, met groot omsigtig
heid hanteer. In hierdie verband is dit
baie nuttig om die verweer wat tans
onder bespreking is, met die verweer
van (gesonde) outomatisme te verge
lyk. Ook by hierdie verweer is dit baie
maklik vir die beskuldigde om te
beweer dat hy in 'n beswyming ver
keer het of "dat alles net swart
geword het voor horn". Die howe
benader so 'n verweer met groot
omsigtigheid en verantwoordelikheid
en is nie bereid om so 'n verweer te
aanvaar nie tensy die beskuldigde 'n
behoorlike grondslag in die getuienis
vir so 'n verweer gele het. (Vgl S v
Trickett 1973 3 SA 526 (T) en S v
Stellmacher 1983 2 SA 181 (SWA).)

Bewyslas
Daar word tans aanvaar dat indien 'n
beskuldigde horn op die verweer van
nie-patologiese ontoerekeningsvat
baarheid beroep, die bewyslas op die
Staat rus om te bewys dat die beskul
digde ten tye van die handeling
toerekeningsvatbaar was. (Sien S v
Campher supra 958J, 9661; S v Calitz
supra 126H-I.) Daar is egter veel te se
vir die teenoorgestelde standpunt
(wat deur Viljoen AR in S v Adams
19864 SA 882 (A) 900-902 verdedig
is) dat die bewyslas in sulke gevalle
liewer op die beskuldigde moet rus.
So 'n standpunt sal versoenbaar wees
met die algemene vermoede in ons
reg dat alle mense toerekeningsvat
baar is, asook met die reel dat wan
neer die beskuldigde horn op die
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verweer van geestesongesteldheid
ingevolge artikel 78( 1) van die Straf
proseswet beroep, die bewyslas op
horn rus. Om die bewyslas op die
beskuldigde te plaas, sou ook beteken
dat ongegronde beroepe op die ver
weer van nie-patologiese ontoereke
ningsvatbaarheid beperk word en dat
die kanse dat die verweer misbruik
kan word, verminder word. Van al
die partye wat by 'n verhoor betrokke
is, is die beskuldigde die beste in staat
om die hof te vertel wat sy geestesver
moens ten tye van die daad was. Om
bogemelde redes behoort die
bewyslas na my mening op die
beskuldigde te rus by 'n verweer van
hierdie aard.
Ofskoon die bewyslas volgens ons
huidige gewysdereg nog op die Staat
rus, beteken dit nie dat die beskul
digde tydens die verhoor nou maar
'n passiewe houding kan inneem nie.
Net soos wanneer hy horn op outo
matisme beroep, moet hy 'n grond
slag vir sy verweer le. Dit moet
byvoorbeeld blyk uit sy eie getuienis
of die van getuies wat hy namens die
verdediging roep, uit sy pleitver
duideliking aan die begin van die
verhoor of uit die vrae wat hy of sy
regsverteenwoordiger in kruis
verhoor aan die staatsgetuies stel, dat
hy horn op die verweer tans onder
bespreking beroep. Eers dan is die
Staat geroepe om die verweer te ont
senu. Indien dit nie so was nie, sou
mens die onhoudbare situasie he dat
die Staat in elke strafsaak, al is die
aanklag ook hoe gering, moet bewys
- de snoods met behulp van deskun
dige getuienis - dat die beskuldigde
toerekeningsvatbaar is.

Verweer slaag
nie maklik
Die kanse dat 'n beskuldigde met 'n
verweer van nie-patologiese ontoe
rekeningsvatbaarheid sal slaag indien
hy vir slegs 'n kort tydjie voor die
handeling kwaad of emosioneel ont
steld geword het, is maar gering. Dit
is opmerklik dat in sake soos Arnold
en Campher (wat hierbo bespreek is)
asook in Laubscher supra waarin die
bovermelde verweer geopper is of
waarin die hof minstens bereid was
om ernstige oorweging te gee aan die
vraag of die verweer behoort te slaag,
die beskuldigde se gewraakte hande
ling voorafgegaan is deur 'n baie lang
tydperk - maande ofjare - waarin
die emosionele spanningstoestand
waarin die beskuldigde verkeer het,
al groter geword het. Die uiteindelike
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doodskoot wat deur die beskul
digde afgevuur is, kan vergelyk word
met die spreekwoordelike laaste
druppel wat die emmer laat oorloop
het.

Deskundige getuienis
Uit die bespreking hierbo van die
Campher-saak het dit geblyk dat daar
verskil van mening onder die appel
regters was oor die vraag of die
onderhawige verweer kan slaag in die
afwesigheid van deskundige getuienis
aangaande die beskuldigde se
geestesvermoens ten tye van die
daad. Na my mening is daar veel te
se vir die standpunt wat BoshoffWn
AR ingeneem het (sien 966-967),
naamlik dat die grondslag wat die
beskuldigde vir sy verweer moet le,

deskundige getuienis moet insluit.
Artikels 77 tot 79 van die Straf
proseswet maak dit baie duidelik dat
'n beroep op geestesongesteldheid
slegs kan slaag indien daar deskun
dige getuienis omtrent so 'n geestes
ongesteldheid was. Die posisie by
nie-patologiese ontoerekeningsvat
baarheid behoort in hierdie opsig nie
te verskil van patologiese ontoereke
ningsvatbaarheid nie. 'n Verweer
van (gesonde) outomatisme slaag
gewoonlik slegs indien daar deskun
dige getuienis was (vgl S v Trickett
supra), en na my mening behoort die
posisie dieselfde te wees by die ver
weer van nie-patologiese ontoereke
ningsvatbaarheid. Dit sal beroepe op
hierdie verweer beperk tot gevalle
waar die beskuldigde se bewering dat
hy ontoerekeningsvatbaar was, wel
meriete het.
•
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