
Die juriestelsel in 'n 

veelrassige samelewing1 


V
eral sedert dit duidelik ge
word het dat dit die bedoe
ling is om 'n nuwe, demo
kratiese Suid-Afrika tot stand 
te bring, word dikwels ge

praat en geskryf oor die moontlike 
demokratisering van die regbank op 
'n wyse wat sal meebring dat alle 
bevolkingsgroepe op 'n billike en 
eweredige grondslag by die regsple
ging betrek word. 'n Gedagte wat 
meermale in die verband geopper 
word , is dat die juriestelsel weer in 
Suid-Afrika ingestel moet word. Aan
gesienjurielyste gewoonlik op grond 
van kieserslyste saamgestel word, is 
dit logies dat sodra laasgenoemde 
lyste "gedemokratiseer" is (soos wat 
inderdaad beoog word) die jurielyste 
insgelyks "gedemokratiseer" sal 
wees. Sodoende sal juries verteen
woordigend van die bevolking as 
geheel wees. 

Die herinstelling van die juriestel
sel sal dus ongetwyfeld tot gevolg he 
dat 'n groot deel van die bevolking 
wat tot dusver grootliks van die regs
bedeling uitgesluit was, daarby inge
sluit word. Dit sou egter kortsigtig 
wees om die stelsel bloot met daardie 
doel voor oe weer in Suid-Afrika in 
te voer. Die kernvraag moet immers 
wees of die herinstelling van die jurie
stelsel goeie regspleging in Suid
Afrika sal bevorder. 

Suid-Afrika se strewe is om volslae 
rasseharmonie te bewerkstellig en om 
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derhalwe alle oorwegings wat 'n ras
sekonnotasie het te vermy. Die on
dervinding in ander lande het egter 
geleer dat vir sover dit die juriestel
sel aangaan, dit fataal is om voor te 
gee of te aanvaar dat rasse- of etniese 
verskille nie in die howe 'n rol speel 
nie. 'n Treffende voorbeeld in hier
die verband is die VSA. Dit dien ter
selfdertyd ook as 'n goeie maatstaf 
waaraan Suid-Afrika gemeet kan 
word in soverre dat albei lande in die 
ware sin van die woord veelrassig is; 
die enigste verskil is dat witmense in 
die VSA die meerderheid vorm ter
wyl die omgekeerde vir Suid-Afrika 
geld. 

'n Mens sou graag wou vergeet 
van die aaklige gebeure in Los 
Angeles en omstreke in April-Mei 
1992, en die skokkende feite en ver
skynsels wat as gevolg daarvan na 
yore gebring is, dog vir huidige doel
eindes is dit onvermydelik dat nie 
alleen daarna verwys word nie, maar 
dat ook die oorheersende rol wat ras 
of etnisiteit tydens hierdie verstom
mende saga gespeel het, uitgespel 
word. 

Daar sal onthou word dat vier wit 
polisiebeamptes op 29 April 1992 na 
'n verhoor wat sowat twee maande 
geduur het deur 'njurie in Simi Val
ley, gelee naby Los Angeles, op 'n 
aanklag van aanranding op Rodney 
King, 'n swartman, onskuldig bevind 
en ontslaan is. Die uitspraak het ver
basing, ongeloof en onbeteuelde 
woede onder veral swartmense tot 
gevolg gehad, te meer vanwee 'n 
video-opname wat deur f'n amateur
fotograaf op die betrokke nag (3 
Maart 1991) van die voorval geneem 
is en wat tydens die verhoor by 
herhaling op televisieskerms dwars
deur die VSA en elders verskyn het. 
Hierdie video-opname, wat 18 se
kondes geduur het, het getoon dat 
King, terwyl hy op die sypaadjie gele 
en krul het, deur sy aanranders ge
skop en met gewere gestamp is en 50 
maal met polisieknuppels ("night
sticks") geslaan is. King se een been 
sowel as verskeie van sy gesigsbene 
was gebreek. 

Veral swartmense het die afleiding 
gemaak dat die polisiebeamptes on
skuldig bevind is bloot omdat hulle 

As Los Angeles smolders) black and white Americans 
around the country try to comprehend the verdict and 
the future of race relations. (Opskrif van )n bydrae in 
Time) 26 April-2 Mei 1992) 
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wit en King swart was. Diegevolg 
was dat anargie wat as skrikwekkend 
en van die ergste omvang denkbaar 
en die bloedigste in die VSA in min
stens die afgelope 75 jaar beskryfkan 
word, in Los Angeles losgebars het: 
meer as 5,500 brande is gestig, 
winkels is stukkend geslaan en goe
dere is gebuit ten gevolge waarvan 
skade van ongeveer $77.5 miljoen 
veroorsaak is; minstens 53 mense is 
gedood en 2,400 is beseer. 

Was bovermelde afleiding gereg
verdig? 'n Ontleding van die feite 
behoort 'n antwoord te verskaf. 

Verskuiwing van die verhoor 
vanaf Los Angeles, waar swartmense 
die meerderheid vorm en die jurie 
dus hoofsaaklik uit swartmense sou 
bestaan, na naburige Simi Valley 
waar slegs 2 % van die inwoners swart 
is, en waar 'n groot aantal polisie
beamptes en ander staatsamptenare 
woonagtig is, het reeds ernstige be
denkinge by die plaaslike bevolking 
laat posvat. 2 En hierdie bedenkinge 
het gegroei nadat die samestelling 
van die jurie bekend geraak het: 
almal wit behalwe twee, een van wie 
'n Asiaat en die ander van Spaanse 
afkoms was. 3 Drie van die jurielede 
was veiligheidswagte of patrollie
beamptes in die VSA-weermag; drie 
was lede van die N asionale Geweer
vereniging; en een was 'n broer van 
die afgetrede polisiesersant van Los 
Angeles. Verder was daar 'n onder
houdswerker, 'n drukker, 'n afge
trede onderwyser en 'n afgetrede 
eiendomsagent. 

Persone wat die video-opname van 
die gebeure, wat ook dikwels in Suid
Afrika vertoon is, gesien het, sal 
waarskynlik saamstem dat dit moei
lik is om te verstaan waarom al die 
aangeklaagdes onskuldig bevind is. 
V olgens die video-opname het King, 
minstens terwyl sommige van die 
houe op horn geplant is, op die grond 
gele en het hy toe geen gevaar vir die 
aanranders ingehou nie. Nogtans is 
die aanranding voortgesit. 

Justice Was Not Done Today 

In een van etlike insiggewende 
artikels oor die gebeure wat in 
uitgawes van April-Mei 1992 van die 
nuustydskrif Time verskyn het, onder 
die opskrif "Anatomy of an Acquit
tal", gee die skrywer Richard Lacayo 
onder andere die volgende verdui-
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deliking. 4 Die Los Angeles Police 
Department het sekere riglyne oor 
polisiewerksaamhede neergele. Aan 
die hand van die riglyne het die ver
dediging betoog - en het die jurie 
blykbaar aanvaar - dat dit in orde 
was vir die polisie om aan te hou om 
King te slaan totdat hy, soos die reel 
bepaal, 'n "compliance posture" 
aangeneem het deur botstil te le en sy 
hande op sy kop te plaas. Inteendeel, 
so het die verdediging verder betoog 
en is blykbaar ook deur die jurie aan
vaar, het dit uit die video-opname 
geblyk dat King homself verskeie 
male van die grond probeer oplig het 
terwyl die slanery aan die gang was. 
"Kingjust continued to fight" het 'n 
jurielid agterna aan die Los Angeles 
Times gese. "So the police depart
ment had no alternative. He was 
obviously a dangerous person, mas
sive size and threatening actions. . . 
Mr King was controlling the whole 
show with his actions." Die jurielid 
het verder verklaar: "They're police
men, they're not angels. They're out 
there to do a low-down dirty job." 
Die skrywer laat horn vervolgens soos 
volg uit: 

In the eyes of many people, both white 
and black, it appears that the jury 
simply chose to nullify the evidence 
to put it aside in making their decision 
- which American law allows. 5 

En 800S 'n professor in die regte van 
die U niversiteit van Kalifornie dit 
gestel het: ' 'They (die jurie) could not 
see putting those nice, white police
men in jail. " 

Geen verdere kommentaar is nodig 
nie behalwe om daarop te wys dat die 
omstandighede wat gelei het tot die 
Los Angeles-anargie nie uniek was 
nie. Bedenkinge oor die uitslag van 
jurieverhore in die VSA is 'n alge
mene verskynsel. Die Simi Valley
saak was egter wel uitsonderlik vir 
sover dit klaarblyklik die vonk was 
wat 'n opgekropte woede wat oor 'n 
lang tydperk opgebou het laat ontplof 
het. 7 

Die Suid-Afrikaanse regstelsel het 
in die verlede dikwels in die spervuur 
beland en sy regbank is meermale 
selfs as illegitiem beskryf. Deson
danks kan dit nie ontken word nie dat 
te midde van donker wolke wat die 
laaste tyd oor die uitvoerende gesags
organe saamgepak het, die regbank 
steeds 'n belangrike ligbaken in die 
land uitmaak. Nuwe stelsels wat die 
geloofwaardigheid van die regsbede
ling mag aantas, moet dus met die 
grootste omsigtigheid beoordeel 
word. So 'n stelSel is die juriestelsel. 
Dat dit nie sonder meriete is nie, is 
nie te betwyfel nie. Maar dat dit ook 
groot gevare vir die regstelsel van 'n 
land soos Suid-Afrika inhou, is ook 
nie te betwyfel nie. Die grondslag van 
die juriestelsel is dat 'n aangeklaagde 
deur mense wat in alle wesenlike 
opsigte sy ewekniee (" peers' ') is, 
verhoor moet word. In teenstelling 
met Engeland waar die juriestelsel 
ontstaan het, kan so 'n grondslag nie 
tans of in die voorsienbare toekoms 
in Suid-Afrika gerealiseer word nie 
- net so min as wat dit in die meeste 

Acquittals in the King beating trial spark disbelief, 
rage and rioting. (Nog opskrifte wat in Time van 
26 April-2 Mei 1992 verskyn het.) 

In 'n ander artikel van dieselfde uit
gawe van Time se die skrywer George
J Church: 

To many blacks, the fact that the not
guilty verdicts were handed down by 
a jury that included no blacks. . . vir
tually proves that the criminal-justice 
system is ruled by bias and that they 
cannot look to it for fair treatment. 6 

In 'n hoofartikel konkludeer dieselfde 
tydskrif: 

As appalling as the carnage was, it 
seemed to signal something worse: a 
final loss of faith by black Americans 
in the fairness of the criminal-justice 
system and hence the rule oflaw itself. 
It will be easier to clear the rubble than 
to heal the mistrust and anger that 
caused it. 

dele van die VSA gerealiseer kan 
word. 

Die wetgewer sal derhalwe wys 
handel indien hy liefs ander metodes 
as die instelling van die juriestelsel sal 
bedink om die regbank te demo
kratiseer. Die uitgangspunt in 'n land 
soos ons s'n behoort te wees dat slegs 
professionele persone (dws persone 
wat sowel akademies as prakties pas
lik opgelei is) op die regbank of as deel 
daarvan gebruik moet word. Die 
nuwe wetgewing waarkragtens leke
assessore in laerhowe gebruik word, 
is dus prinsipieel ewe aanvegbaar as 
wat 'n juriestelsel sou wees. 8 

Politieke dienstigheid eerder as 
bevordering van gesonde regspleging 
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het geseevier toe daardie wetgewing 
aanvaar IS. 

VOETNOTE ' . 


Hierdie artikel is grootliks gebaseer op 
stof wat in April-Mei 1992-uitgawes 
van die nuustydskrif Time verskyn het. 

2 	Die amptelike rede wat verstrek is 
waarom die verhoor verskuif is, was 
dat bevooroordeelde publisiteit 'njurie 
in Los Angeles sou belnvloed het. Die 
algemene gevoel onder swartmense 
was egter dat die verskuiwing plaasge
vind het met die spesifieke doel om 
swartes van die jurie uit te sluit. 

3 	Tot en met die Supreme Court se uit 
spraak in Hollins v Oklahoma (1935) was 
swartmense geheel en al uitgesluit van 
juries. 

4 	 'n Ei.enaardigheid van die verhoor was 
die besluit van die hoofaanklaer C'n 
swartman - dis merkwaardig in wat
ter mate die ras of kleur van die rol
spelers in die literatuur beklemtoon 
word!) om King nie as getuie te roep 
nie. Sy beweegrede vir die besluit was 
dat King tronkstraf weens roof uitge
dien het en dat hierdie feit deur die 
verdediging.in kruisondervraging uit
gebuit sou word. Die versuim van die 
aanklaer het na bewering ook bygedra 
tot die ontslag van die aangeklaagdes . 

5 	Dit is inderdaad so dat juries hulself 
nie altyd gebonde ag aan die reg ofdie 
getuienis wat gelewer is nie. Sien oa 
MJ D Wallis SC "Some thoughts on 

Juries" (1991) 4 Consultus 112 . Soos 
blyk uit 'n voetnoot by die bydrae, 
verlang die "Fully Informed Jury 
Association" van die VSA dat regters 
alle juries uitdruklik soos volg moet 
voorlig: "For each charge against the 
defendant even if review of the evi
dence strictly in terms of the law would 
indicate a guilty verdict, you have the 
right to find him innocent. " In Enge
land is daar ook baie voorbeelde van 
juries wat heeltemal strydig met die 
gelewerde getuienis en ondanks duide
like aanduidings van die voorsittende 
regter dat skuldigbevinding behoort te 
volg, besluit het om 'n onskuldig
bevinding uit te bring. 

6 	Die owerheid het by implikasie erken 
dat die jurie se uitspraak aanvegbaar 
was. President Bush het naamlik na 
die onluste aangekondig dat 'n onder
soek geloods sal word met die oog 
daarop om 'n federale vervolging teen 
die vier polisiebeamptes vir inbreuk op 
King se burgerregte in te stel. 'n Wet 
"enacted specifically to apply in cases 
where State courts and juries could or 
would not convict" (aldus Time) sal vir 
die doel aangewend word. Dit is dui
delik dat die federale wetgewer inge
volge hierdie wet ook by implikasie 
erken dat juries soms bloot weier om 
skuldig te vind. 

7 	Hierdie woede was blykbaar die ge
volg van rassespanning in die alge
meen. 

8 	Dit beteken egter nie dat lekepersone 
hoegenaamd nie by die regspleging 
betrek behoort te word nie. Inteen
deel. Sien oa "Legitimering van reg
stelsel" (1991) 4 Consultus 2. • 

New Zealand 

Law Conference: 


March 1993 

The New Zealand Law Society 
has extended an invitation to 
members of the Bar to attend its 
Triennial Conference to be held in 
Wellington, New Zealand, 2 - 5 
March 1993. It believes that the 
Conference represents a marv~l
lous opportunity for the legal 
profession in New Zealand to re
establish contacts with the legal 
profession in the Republic of 
South Africa. The Conference 
Convener in fact hopes that the 
Conference will mark a new begin
ning to legal relationships between 
these two countries. Speakers from 
South Africa, the USA and Great 
Britain have also been invited to 
address the Conference. 

The theme of the Conference is: 
The Law of Politics. 

Interested persons should write to: 

The 1993 New Zealand Law 
Conference 

PO Box 494 
DX 8080, Wellington 
New Zealand 

Reviving his sQirit 

Go1l1r~titive From the English Solicitors Journal of
f;pcfft ..·· 31 March 1989: 

Major Herbert Rowse Armstrong was originally 
struck off the rolls in 1922 at about the same time 
he was executed for murdering his wife. 

Major Armstrong became the subject of police 
investigations after trying to poison another local 
solicitor with tea and scones laced with arsenic. 

A spokesman for the Law Society said it had been 
decided posthumously to readmit Major 
Armstrong as, with hindsight, his novel and 
forthright attempts to get rid of a commercial rival 
were recognised as embodying the competitive 

\...( spirit the Society now wished all members to 
adopt. 
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