
Oorsig oor nuwe wetgewing 


D
ie 1992-Parlementsitting het, 
soos in die verlede, 'n rype 
oes aan wetgewing wat op die 
terrein van die regspleging 
gelee is, opgelewer. Nie 

minder nie as negentien wetsont
werpe is deur die Minister van 
J ustisie deurgeloods en omvangryke 
hervorming van beide die adjektiewe 
en substantiewe reg is teweeggebring. 
Hieronder word 'n beknopte oorsig 
van hierdie wetgewing gegee. 

Die lfYsigingswet op Boedelaangeleent
hede 1 van 1992 (datum van inwer
kingtreding bepaal te word) verleen 
eerstens aan die Minister vanJustisie 
die bevoegdheid om die tariewe wat 
, 'opsporingsagente" kan verhaal van 
begunstigdes wat geregtig is op gelde 
wat in die V oogdyfonds gestort is, by 
regulasie voor te skryf. Dit spreek 
vanself dat die bepaling daarop 
gemik is om erfgename sodoende 
teen uitbuiting te beskerm. 

Die W ysigingswet wysig ook die 
bepalings van artikel 2 van die Wet 
op die Onderhoud van Langslewende 
Gades 29 van 1990 ten einde dit 
duidelik te stel dat 'n ooreenkoms 
rakende die vordering van 'n langs
lewende gade nie noodwendig met al 
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die partye wat in daardie artikel 
genoem word nie, maar slegs met 
diegene wat 'n belang daarby het, 
aangegaan kan word. 

Artikel 36 van die Wet op Howe 
vir Klein Eise 61 van 1984 bepaal die 
tydperk waarbinne die wysiging of 
nietigverklaring van sekere vonnisse 
aangevra hm word. Die lfYsigingswet 
op Howe vir Klein Eise 2 van 1992 
wysig genoemde artikel 36 deur te 
bepaal dat kennis van terrolleplasing 
van 'n aansoek om nietigverklaring, 
wysiging of tersydestelling van 'n 
vonnis binne die vereiste ses weke by 
die klerk van die hof gedoen moet 
word, maar dat die daaropvolgende 
verhoor nie aan 'n tydsbepaling 
onderhewig is nie. Die Wet het op 1 
Augustus 1992 in werking getree. 

Die Wet op Domisilie 3 van 1992 het 
voortgespruit uit die aanbevelings 
van die Suid-Afrikaanse Regskom
missie soos in sy Verslag oor die 
Ondersoek na die Reg met betrek
king tot Domisilie vervat is. Die Wet 
bring belangrike hervormings op die 
gebied van die reg met betrekking tot 
domisilie mee en enkele van die hoof
momente daarvan word hieronder 
aangestip: 

D 	 In die lig van die veranderde sta
tus van 'n getroude vrou word 
haar domisilie nie meer, soos in 
die verlede, op grond van haar 
afhanklikheid van haar man 
bepaal nie. 

D 	 In die geval van kinders word 
wegbeweeg van die geykte 
domisilie van afhanklikheid - dit 
word vervang deur die "nouste 
verbonde" maatstaf, wat daarop 
gerig is dat 'n persoon se 
domisilie sover moontlik met sy 
werklike verblyfplek verband 
moet hou. Dieselfde maatstaf geld 
ook ten opsigte van 'n persoon 
wat nie oor die geestesvermoe 
beskik om self' n domisilie te ves
tig nie. 

D 	 Ten einde die situasie te beredder 
waar 'n persoon sy domisilie afle 
sonder om 'n nuwe domisilie te 
vestig, word bepaal dat niemand 
sy domisilie verloor nie tensy hy 
deur keuse of regswerking 'n 
ander domisilie verkry. 

Dit is noodsaaklik dat elke praktisyn 
wat met personereg-aangeleenthede 
te doen kry 'n deeglike studie van die 
Wet, wat op 1 Augustus 1992 in 
werking getree het, maak. 
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Die Strafregswysigingswet 4 van 1992 
wat op 11 Maart 1992 in werking 
getree het, wysig verskeie bepalings 
van die Strafproseswet 51 van 1977, 
asook enkele bepalings aan die Wet 
op Seksuele Misdrywe 23 van 1957. 
T egniese wysigings word ook aan die 
Wet op Binnelandse Veiligheid 74 
van 1982 aangebring. V oorsiening 
word byvoorbeeld gemaak vir 'n 
verhoging van die bedrag van die 
borgakte wat as sekerheidstelling 
betaal kan word. Ten einde die howe 
se werklading te verminder en ook 
beskuldigdes ongerief te bespaar, 
word daar nou voorsiening gemaak 
dat 'n skulderkenningsboete op 'n 
aanklag van' 'versuim om die hofby 
te wo on" betaal kan word. V oorsien
ing word ook gemaak vir die verleng
ing van 'n observasietydperk in die 
afwesigheid van die beskuldigde. 
Onder sekere omstandighede sal 
landdroste nou kan toestem tot die 
mediese ondersoek van 'n minder
jarige en die strafbepalings ten 
opsigte van sekere seksuele misdrywe 
word ook uitgebrei. 

Die J1,.Jsigingswet op Rekenaargetuienis 
5 van 1992 behels in hoofsaak die 
wysiging van twee woordomskry
wings en die aanpassing van 'n straf
bepaling. Die Wet het op 11 Maart 
1992 in werking getree. 

Die Wet tot Wysiging van die Erfreg 
43 van 1992 het ook uit aanbevelings 
van die Regskommissie voortge
spruit. Die Wet sal, by inwerking
treding, omvangryke hervormings 
van die erfreg in Suid-Afrika teweeg
bring. So word daar, byvoorbeeld, 
vir' n groot mate van buigsaamheid 
ten opsigte van die vormvereistes by 
die verlyding van 'n testament voor
siening gemaak. Aangeleenthede 
betreffende die herroeping en uit
voering van testamente, onbevoegd
heid om te erf, substitusie en die 
erfregtelike posisie van aangenome 
kinders word ook opnuut deur die 
Wet gereeI. 

Die J1,.Jsigingswet op Egskeiding 44 
van 1992 wat op 15 April 1992 in 
werking getree het, wysig artikel 7 
van die Wet op Egskeiding 70 van 
1979, ten einde aan howe die 
bevoegdheid te verleen om ver
moensregtelike toekennings by 
egskeidingsgedinge in sekere gevalle 
ooreenkomstig internasionale reg te 
maak. Ook hierdie Wet het voort
gespruit uit aanbevelings wat deur 
die Regskommissie gedoen is. 

Die J1,.Jsigingswet op die Voorkoming 
van Openbare Geweld en Intimidasie 50 
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van 1992 maak voorsiening vir die 
wysiging van die samestelling van 
komitees wat deur die Kommissie 
van Ondersoek insake die V oor
koming van Openbare Geweld en 
Intimidasie (Goldstone-kommissie) 
aangestel kan word. Die Wet het op 
6 Mei 1992 in werking getree. 

Die J1,.Jsigingswet op die Reeling van 
Admiraliteitsjurisdiksie 57 van 1992 
behels die invoeging van sekere nuwe 
woordomskrywings en bepalings in 
die Wet op die Reeling van 
Admiraliteitsjurisdiksie 105 van 
1983. Daar word byvoorbeeld voor
siening gemaak dat 'n hofbeslagleg
ging op goedere buite sy jurisdiksie 
kan gelas. Statutere bekragtiging 
word ook verleen aan die praktyk om 
eise teen 'n fonds, soos omskryf in die 
Wet, na 'n skeidsregter te verwys. 
Die presiese omvang van die fonds 
wat deur die verkoop van 'n vaartuig 
tot stand kom, word nou omskryfen 
die onsekerheid wat bestaan het in 
verband met die voeging van persone 
as derde partye word uit die weg 
geruim. Die Wet het op 1Julie 1992 
in werking getree. 

Die aanbevelings van die Regs
kommissie soos vervat in sy Verslag 
oor Omkopery, het in die Wet op Kor
rupsie 84 van 1992 vergestalting 
gevind. Die Wet het ten doel die kon
solidering en uitbreiding van die 
bepalings met betrekking tot 
omkopery en korrupsie ten einde vir 
behoorlike bekamping van hierdie 
euwels voorsiening te maak. Daar 
word, onder andere , bepaal dat die 
kategoriee omkoopbare pers~ne nie 
beperk word nie en dat die voordeel 
van 'n nie-vermoensregtelike aard 
kan wees. Voorsiening word ook 
gemaak vir die gee van 'n voordeel 
vir' n handeling ofversuim wat in die 
verlede plaasgevind het. Voorts word 
weggedoen met die opvatting dat die 
skuld van die agent afhanklik is van 
die van die gewer en aan die betrokke 
hof word by strafoplegging 'n 
onbeperkte diskresie binne sy straf
bevoegdheid verleen. Gemeenregte
like omkopery bly steeds 'n bevoegde 
uitspraak en korrupsie wat buite die 
Republiek gepleeg is, word strafbaar 
gestel indien dit 'n uitwerking in die 
Republiek het. In so 'n geval word 
voorsiening gemaak vir jurisdiksie 
deur die nexus tussen die misdryf en 
die betrokke hof te beskryf. Die Wet 
het op 3Julie 1992 in werking getree. 

Die Wet op die Prokureur-generaal92 
van 1992 (datum van inwerkingtre
ding bepaal te word) het ten doel om 
uitdrukking aan die onafhanklikheid 

van die amp te verleen. Hierdie stap 
behoort allerwee verwelkom te word 
(sien ook die hoofartikel wat in die 
Oktober 1991 uitgawe van Consultus 
verskyn het asook "Nuwe bedeling 
vir Prokureurs-generaal" elders in 
hierdie uitgawe). 

Die J1,.Jsigingswet op die Verbod op die 
Vertoon van Rolprente op Sondae en Open
bare Feesdae 102 van 1992 wat op 3 
Julie 1992 in werking getree het, ver
leen aan plaaslike owerhede die 
bevoegdheid om toestemming vir die 
vertoning van rolprente op Sondae en 
openbare feesdae te verleen. 

Die Wet op Byeenkomste en Betogings 
in of naby die Uniegebou 103 van 1992 
maak voorsiening vir 'n verbod op 
byeenkomste en betogings in ofbinne 
'n omskrewe gebied naby die U nie
gebou en toon 'n sterk ooreenkoms 
met die Wet op Byeenkomste en 
Betogings in die Omgewing van die 
Parlement 52 van 1973 asook die Wet 
op die Verbod op Betogings in of 
naby Hofgeboue 71 van 1982. Die 
Wet het op 3 J ulie 1992 in werking 
getree. 

Die Wet op Binnelandse Vredesinstel
lings 135 van 1992 gee in 'n groot 
mate gevolg aan die bepalings van die 
N asionale V redesverdrag van 14 
September 1991. Die vredesinstel
lings waaraan kragtens die Wet 
statuter beslag gegee staan te word, 
is trouens reeds in die lewe geroep en 
vorm saam met die Goldstone
kommissie die pilare van die 
vredesproses in Suid-Afrika. Bene
wens die instelling van 'n Nasionale 
V redessekretariaat, streek- en plaas
like dispuutbeslegtingskomitees en 'n 
Direktoraat: Binnelandse Vredesin
stellings, maak die Wet ook daarvoor 
voorsiening dat vrederegters in 'n 
groot mate by die vredesproses betrek 
sal word. Die Wet het ten doel om 
statutere beslag te gee aan mega
nismes waardeur die maksimum 
betrokkenheid van die gemeenskap 
by die voorkoming en bekamping 
van openbare geweld en intimidasie 
verkry kan word en sal na verwagting 
eersdaags in werking tree. 

Die Wysigingswet op Vrywaring 124 
van 1992 wat op 10 Julie 1992 in 
werking getree het, maak voorsiening 
vir die beskikking oor items waarop 
beslag gele is in verband met gebeure 
ten opsigte waarvan daar aan iemand 
vrywaring verleen is. 

Die Tweede Strafregswysigingswet 126 
van 1992 het voortgespruit uit die 
Staatspresident se aankondiging in 
die Parlement op 23 April 1992 dat 
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wetgewing vanjaar bevorder sou 
word ten einde sekere aspekte van die 
voortslepende geweld en intimidasie 
te behandel. Die belangrikste bepa
lings van die Wet kan soos volg aan
gestip word: 
D 	 Die omskrywing van die misdaad 

van intimidasie word uitgebrei en 
sekere onregstreekse vorme van 
intimidasie word strafbaar gestel 
(wysigings van die Wet op 
Intimidasie 72 van 1982). 

D 	 Die Wet op Binnelandse Veilig
heid 74 van 1982 word gewysig 
ten einde die bevoegdheid van die 
prokureur-generaal om vrylating 
op borgtog ofop waarskuwing in 
bepaalde gevalle te verbied, asook 
sy bevoegdheid om 'n lasbriefvir 
die aanhouding van getuies uit te 
reik, te skrap. Ingevolge artikel 
61 van die Strafproseswet 51 van 
1977 beskik die prokureur
generaal reeds oor die bevoegd
heid om die toestaan van borgtog 
in sekere gevalle te verhoed. Deur 
Deel III van Bylae 2 by die Straf
proseswet 1977 uit te brei om ook 
die misdrywe oproer, openbare 
geweld, intimidasie en hoogver
raad in' te sluit, word dieselfde 
doel bereik, wat dus die bepalings 
van artikels 30, 31 en 32 van die 
Wet op Binnelandse Veiligheid 
1982 oorbodig maak. Sekere 
bepalings met betrekking tot die 
misdryf terrorisme wat eintlik op 
intimidasie neerkom, word ook in 
die Wet op Binnelandse Veilig
heid 1982 geskrap en in die Wet 
op Intimidasie 1982 herbepaal. 

D 	 'n Nuwe misdryfword geskep ten 
einde die organisering, opleiding, 
toerusting en bewapening van 
organisasies met 'n militere of 
soortgelyke karakter te verbied. 
Die pleging van die misdryf kan 
insluit leiers van en persone in 
beheer van die organisasie en die 
deelnemers aan sodanige 
bedrywighede. 

D 	 In die vierde instansie word 'n 
omvattende vereenvoudigde 
strafprosedure voorgestel ten 
aansien van die verhoor van mis
drywe waarby geweld en 
intimidasie betrokke is. 

D 	 Laastens word die onwettige besit 
van sekere wapentuig behandel. 
V oorsiening word gemaak vir die 
ople van 'n minimum vonnis van 
vyf jaar gevangenisstraf indien 
bewys word dat 'n persoon 'n 
misdryf met sekere wapens wat 
hy onwettig besit het, gepleeg het. 
Die Minister van Justisie verkry 

die bevoegdheid om by kennis
gewing in die Staatskoerant die 
fabrikate ofklasse wapentuig wat 
hier beoog word, te bepaal. Daar 
word ook voorsiening gemaak vir 
die aanhouding, vir doeleindes 
van ondervraging, van persone 
wat inligting ten opsigte van 
sekere wapentuig van die Polisie 
weerhou. So 'n persoon moet 
egter binne 48 uur na sy aan
houding en daarna minstens elke 
tien dae voor 'n landdros gebring 
word, wat sy vrylating sal beveel 
indien hy van oordeel is dat dit 
nutteloos is om so 'n persoon 
langer aan te hou. 

Die bepalings van Hoofstukke 5 en 6 
van die Wet, dit wil se die bepalings 
betreffende die vereenvoudigde straf
prosedure en wapentuig, sal slegs vir 
'n jaar van krag wees. Die tydperk 
kan wel deur die Staatspresident ver
leng word, maar dan alleen met die 
instemming van die Parlement. Die 
Wet het op 31 Julie 1992 in werking 
getree. 

Die Wet op die Verbod op Onderskep
ping en Meeluistering 127 van 1992 
plaas 'n verbod op die opsetlike 
onderskepping of meeluistering van 
enige mededeling (sien die woordom
skrywings in die Wet). V oorts word 
bepaal dat ten einde sodanige onder
skepping of meeluistering te magtig, 
'n lasgewing onder sekere omstan
dighede op aansoek uitgereik kan 
word deur 'n regter wat deur die 
Minister van Justisie daartoe aan
gewys is. 'n Datum vir die iRwer
kingtreding van die Wet staan bepaal 
te word. (Sien ook die eerste hoof
artikel in hierdie uitgawe. 
Redakteur) 

As gevolg van 'n behoefte wat 
bestaan het dat daar in stede van 'n 
groot aantal kort, afsonderlike wette, 
'n enkele Wet waarin velerlei wets
wysigings gekonsolideer is, aan
geneem behoort te word, het die 
Algemene Regswysigingswet 139 van 
1992 vanjaar die lig gesien. Die Wet 
behels uiteraard 'n verskeidenheid 
wysigings wat oor 'n bree terrein 
strek. Sommige van die bepalings is 
egter van wesenlike belang vir die 
regspleging en word kortliks hier
onder aangedui: 
D 	Artikel 1 bepaal dat, ten opsigte 

van die misdryfafpersing, ook die 
uitoefening van druk wat daarop 
bereken is om 'n nie
vermoensregtelike voordeel te 
bekom, die misdryf uitmaak. 

D 	 Artikel 7 wysig artikel39 van die 
Boedelwet 66 van 1965 ten einde 

te bepaal dat 'n eksekuteur van 'n 
boedel wat ook 'n praktiserende 
transportbesorger is, op vergoe
ding geregtig is vir akteswerk wat 
hy in verband met die boedel ver
rig het. 

D 	 Ingevolge die bepalings van 
artikels 13 en 17 word die voor
skrifte in die Strafproseswet 1977 
dat 'n beskuldigde se ras in 'n 
klagstaat of akte van beskuldiging 
vermeld moet word, geskrap. 

D 	Artikels 14 en 16 is daarop gerig 
om die omstandighede waar
onder 'n beskuldigde op nadere 
besonderhede geregtig is, verder 
te reel ten einde vertraging te 
voorkom indien 'n beskuldigde in 
'n laer hof moet pleit op 'n aan
klag wat in 'n hoer hofberegbaar 
IS. 

D 	 Die wysiging in artikel 24 belig
gaam, verleen aan die Reelsraad 
vir Geregshowe die bevoegdheid 
om verskillende reels ten opsigte 
van die Hooggeregshof vir 
bepaalde tydperke te maak ten 
einde die ontwikkeling en prak
tie se doeltreffendheid van sekere 
reels te kan evalueer. 

D 	 Artikel 31 wysig die Wet op die 
V oorkoming van Openbare 
Geweld en Intimidasie 1991 ten 
einde voorsiening te maak dat die 
Goldstone-kommissie pro Deo
regsverteenwoordigers vir getuies 
wat voor die Kommissie verskyn, 
kan aanstel. 

Artikels 1, 3,5,6,7,9-19,21-30 en 
34 van die Wet het op 7 Augustus 
1992 in werking getree. 

Laaste, maar gewis nie die minste 
nie, kom die Wet op Dwelmmiddels en 
Dwelmsmokkelary 140 van 1992 aan die 
beurt. Hierdie is 'n besonder omvat
tende Wet en dit vervang ook Hoof
stuk 1 van die Wet op die Misbruik 
van Afhanklikheidsvormende 
Stowwe en Rehabilitasiesentrums 41 
van 1991. Die Wet behels ingrypende 
maatreels wat op die voorkoming en 
bekamping van misdade wat met 
dwelmmiddels verband hou, gerig is. 
Suid-Afrikaanse wetgewing in die 
verband word sodoende in lyn 
gebring met die "United Nations 
Convention against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances" (Wenen, 1988). Die 
wetgewing sal Suid-Afrika ook in 
staat stel om op internasionale gebied 
saam te werk om dwelmsmokkelary 
te bekamp. (Dit sal in 'n latere 
stadium in werking gestel word.) 
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