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Equality before ' the law will hopefully be firmly and solutions offered to ensure that the courts will at 
entrenched in a Bill of Rights. There is a perception least adopt the same point of departure when deter
amongst a large section of the community that the mining an appropriate sentence in every individual 
criminal courts do not administer justice fairly and case, but with retention of a discretion within limits. 
equally. The factors which may contribute to this The value of a sentencing register in achieving 
negative perception of the law and the importance of individualised sentencing is also discussed. 
inter alia race in the judicial process are examined 

Probleemstelling 
Dit is 'n uitgemaakte saak dat Suid
Afrika in die afsienbare toekoms 'n 
handves van menseregte sal he. 
Trouens, die Suid-Afrikaanse Regs
kommissie het na 'n deurtastende 
ondersoek en uitvoerige konsultasie 
met belanghebbende persone en 
instansies aanbeveel dat 'n artikel oor 
gelykheid voor die reg soos volg in 'n 
menseregte-akte verwoord moet 
word: 
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(a) 	Elke persoon het die reg op regs
gelykheid, wat insluit dat daar nie 
deur enige wetgewing of uit 
voerende of administratiewe han
delinge, direk of indirek, 
bevoordeling of benadeling op 
grond van sy of haar ras, kleur, 
taal, geslag, geloof, etniese 
afkoms, sosiale stand, geboorte, 
politieke en ander opvattings of 
gebreke of ander natuurlike eien
skappe mag plaasvind nie, 
behalwe soos in hierdie artikel 
veroorloof. (Interimverslag oor 

Groeps- en Menseregte, Augustus 
1991 - voorgestelde artikel 3) 

Ook die ANC, 'n belangrike rolspeler 
by 'n toekomstige nuwe grondwetlike 
bedeling in ons land, maak soos volg 
voorsiening vir 'n artikel oor regs
gelykheid in hulle voorstelle gedateer 
Mei 1992 vir 'n menseregte-akte 
(artikel 1): 

(i) 	 All South Africans are born free 
and equal in dignity and rights. 
(Eie kursivering.) 

(ii) 	 No individual or group shall 
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receive privileges or be subjected 
to discrimination , domination or 
abuse on the grounds of race, 
colour, language, gender or 
creed, political or other opinion, 
birth or other status. 

(iii) All 	men and women shall have 
equal protection under the law. 

Die vraag ontstaan hoe die erkenning 
van gelykheid voor die reg in 'n 
menseregte-akte, gelykheid in straftoe
meting gaan beinvloed. Probleme 
rakende gelykheid in straftoemeting 
in Suid-Afrika is geen nuwe pro
bleemgebied nie. Dit is egter steeds 
aktueel en in 'n nuwe grondwetlike 
bedeling sal die howe voor nuwe en 
groter uitdagings in hierdie verband 
gestel word. Ons land het 'n 
geskiedenis van diskriminasie en die 
media verleen byna daagliks wye 
dekking daaraan. 

In 'n uitgawe van Die Transvaler 
van 26 September 1986 verskyn 'n 
voorbladberig onder the opskrif: 
, 'Navorsing sal rassediskriminasie 
bewys: Howe gekap oor strawwe". 
In Beeld van 27 November 1992 p 15 
word die kommer van die publiek in 
die verband soos volg bewoord: 

Daar is groot onsekerheid in Suid
Afrika oor die vraag of elke mens nog 
'n kans het op gelykberegting wanneer 
hy weens 'n misdaad in die Hof 
beland. (Sien byvoorbeeld ook die 
standpunt van prof A van Blerk in 
(1992) 5 Consultus 135.) 

Daar is waarskynlik heelparty oor
sake vir ongelykheid in straftoeme
ting, maar rassediskriminasie word 
in die verband dikwels in die 
besonder op die voorgrond geplaas. 

Die praktiese implikasies van 
gelykberegting in straftoemeting, 
kom uiteraardjuis voor in die howe, 
veral in 'n veelrassige gemeenskap. 
As enkele voorbeelde dien die 
volgende: 

In Rv 0 andAnother 1958 4 SA 179 
(K) is twee mans, 'n blanke en 'n 
kleurling afsonderlik skuldig bevind 
dat hulle 'n onnatuurlike geslagtelike 
verhouding met mekaar gehad het. 
Die blanke het 'n boete van £10 of20 
dae gevangenisstraf met arbeid 
gekry, terwyl die kleurling tot 4 
maande gevangenisstraf gevonnis is. 
Op appel is die swaarder vonnis van 
die kleurling (letterlik) gelyk gestel 
met die van die blanke. 

In Masiba v Rex (1952) 1 PH F25 
(0) is die appellant tesame met sy 
blanke werkgewer skuldig bevind aan 
twee aanklagte van veediefstal. Beide 
het vorige veroordelings gehad. Die 

appellant, 'n swartman, is gevonnis 
tot 15 maande gevangenisstraf met 
dwangarbeid op elke aanklag. Sy 
werkgewer het twee maande gevange
nisstraf met dwangarbeid gekry. Op 
appel is appellant se vonnis verlig na 
nege maande gevangenisstraf met 
dwangarbeid op elke aanklag. 

Met die eerste oogopslag blyk die 
vonnisse in bogenoemde voorbeelde 
telkens aanvanklik "ongelyk" te 
gewees het. Die vraag is of dit nood
wendig so is en of" gelykheid" bereik 
was deur byvoorbeeld in eers
genoemde geval die vonnisse letter
lik gelyk te stel. 

Dit is egter belangrik om eers 
inhoud aan die beginsel van gelyk
heid voor die reg, as 'n mensereg, te 
gee. Die noodsaaklikheid hiervoor sal 
meer volledig blyk by spesifieke 
probleme wat later hierin bespreek 
word. Die voorstelle van beide die 
Regskommissie en die ANC sluit die 
beginsel in dat daar nie op grond van 
faktore soos ras, kleur, taal, geslag, 
geloof, politieke of ander opvattings 
bevoordeling of benadeling moet 
wees nie. Skrywers meen dat hierdie 
omskrywing wel individualisering 
van vonnisse op grond van geldige 
oorwegings veroorloof, maar dat dit 
gedifferensieerde behandeling op 
grond van die faktore vermeld 
veroordeel. Met ander woorde, dit is 
onaanvaarbaar dat verskillende 
straftoemeters weens verskuildefaktore 
verskillende strawwe ten opsigte van 
dieselfde misdaadsituasie ople . Sulke 
ongelykheid werk onreg in die hand. 

In hierdie artikel word gepoog om 
op 'n praktiese wyse ondersoek in te 
stel na ongelykheid in straftoemeting 
en voorstelle word gemaak oor hoe 
hierdie sensitiewe aangeleentheid 
aangespreek behoort te word om die 
publiek se vertroue in die strafregs
pleging te herwin en te behou. Laas
genoemde is nie net noodsaaklik in 'n 
beskaafde gemeenskap nie, maar dra 
ook by tot regsekerheid. 

Die gelykheidsbeginsel 
in die Suid-Afrikaanse 
strafopleggingspraktyk 
In Suid-Afrika is daar wye erkenning 
vir die strewe dat gelykheid ten 
opsigte van straftoemeting nagevolg 
moet word. (Vergelyk Burchell en 
Hunt SA Criminal Law and Procedure 
80; E du Toit Strafin Suid-Afrika 118). 
Die standpunt van die Appelhofword 

in S v Marx 1989 1 SA 222 (A) uit 
gespel, naamlik dat geregtigheid by 
vonnisoplegging nie alleen moet 
geskied nie, maar ook duidelik moet 
blyk te geskied uit die oogpunt van sowel 
die beskuldigde as die publiek. Ongelyke 
strawwe ten opsigte van dieselfde 
misdryf druis in teen die algemene 
gevoel van geregtigheid. 

Ten spyte van hierdie beginsel 
staan ons howe ook op die standpunt 
dat dit 'n vaste reel in ons reg is dat 
daar by straftoemeting geindividu
aliseer moet word op grond van 
omstandighede soos strafbelewenis, 
persoonlike omstandighede en ver
skeie ander faktore (S v Scheepers 1977 
2 SA 155 (A)). Die Viljoenkommis
sie se gevolgtrekking was dat ofskoon 
dit die oogmerk van iedere straftoe
meter behoort te wees om so objek
tief en regverdig moontlik te straf, om 
altyd billikheid en konsekwentheid na 
te streef en om nie te veel ag te slaan 
op die onvoorspelbare reaksie van' n 
wispelturige gemeenskap nie, is dit I n 
alombekende feit dat daar soms groot 
ongelykhede is in die vonnisse wat opgete 
word (Viljoenkommissie paragraaf 
5.1.2.6). 

Volgens Du Toit (Straf in Suid
Afrika 127) is die strafdiskresie van die 
verhoorhof 'n pilaar van die Suid
Afrikaanse vonnisoplegging. Die 
howe het' n diskresie ten opsigte van 
die aard en omvang van die strafwat 
opgele word. Hoewel daar persepsies 
bestaan dat die howe 'n wye diskresie 
ten opsigte van strafoplegging het 
bestaan daar hier te lande wel beper
kings op die uitoefening daarvan. Die 
aard van die strawwe wat opgele kan 
word (strafopsies), word in wetge
wing omskryf (artikel 276 van die 
Strafproseswet 51 van 1977) en die 
omvang van die strawwe word ook 
statu ter gereel (stratbepalings en 
statutere bepalings oor jurisdiksie). 
Binne hierdie raamwerk word die 
uitoefening van die strafdiskresie ook 
beperk deur die beheer wat die howe 
van appel en hersiening op die 
uitoefening daarvan plaas. 

Die Suid-Afrikaanse 
probleme 
Probleme met betrekking tot gelyk
heid in strafoplegging het in die ver
lede veral met betrekking tot 
ongelyke strawwe vir lede van ver
skillende rassegroepe ontstaan, en in 
Suid-Afrika is hierdie probleme as 
gevolg van die toepassing van apart
heid op die spits gedryf. Verskeie 
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ander faktore dra egter ook by tot die 
oplegging van ongelyke strawwe: 

o 	'n Wye strafdiskresie lei tot groot
skaalse individualisering by von
nisoplegging. Hoewel individu
alisering 'n gesonde praktyk is, is 
die huidige statutere beperkings 
op die uitoefening van die straf
diskresie baie wyd. Daar word 
byvoorbeeld voorsiening gemaak 
vir minimum en maksimum 
strawwe waarbinne die straf na 
oorweging van verskeie faktore in 
die diskresie van die hof bepaal 
word. 

o 	Die howe gee vae riglyne met 
betrekking tot die toepassing van 
die gelykheidsbeginsel. In S v 
Rabie 1975 4 SA 855 (A) word die 
vertrekpunt by strafoplegging 
soos volg uitgespel: 

Punishment should fit the crimi
nal as well as the crime, be fair to 
society, and be blended with a 
measure of mercy. (862G) 

Verder word daar dikwels gese 
dat die hof sy strafdiskresie reg
terlik, redelik en reeImatig moet 
uitoefen. 

Hierdie bykans inhoudlose 
maatstawwe bied geen waarborg 
vir gelyke straftoemeting nie. 

Verder blyk dit nie duidelik of 
howe altyd eenvormigheid in 
straftoemeting as 'n beginsel 
nastreef nie. Vergelyk byvoor
beeld die uitsprake in S v Marx 
1989 1 SA 222 (A) 225B en S v 
Moloi and Another 1987 1 SA 196 
(A) 219I. 

o 	Die riglyne op grond waarvan 'n 
hof van appel of hersiening met 
'n vonnis sal inmeng is ewe-eens 
vaag. Begrippe soos die vonnis is 
, 'skokkend onvanpas" of" skrik
wekkend onvanpas" of dit toon 
"'n treffende wanverhouding 
met die vonnis wat die hof van 
appel sou ople' ' , is niksseggende 
retoriek en dra nie by tot die 
bereiking van gelykheid m 
strafoplegging nie (S v Ludick 1987 
4 SA 197 (NK)). 

o 	Verskillende howe wil verskil
lende oogmerke met strafopleg
gmg bereik. Afskrikking van 
misdaadpleging word deur die 
Appelhof vooropgestel en ander 
strafoogmerke ondergeskik 
daaraan gestel (sien S v B 1985 2 
SA 120 (A) 124E-H). 

o 	Die moontlikheid van ongelyke 
behandeling kan ook belnvloed 
word deur administratiewe prose
dures wat buite die regsprobleem 
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as sulks val. In die geval van 
gevangenisstraf, byvoorbeeld, is 
dit bekend dat die Departement 
van Korrektiewe Dienste (by 
vrylating) primer opheffing en 
rehabilitasie nastreef, terwyl 
daardie vonnisoogmerke in stryd 
mag wees met die oogmerke wat 
die straftoemeter tydens straftoe
meting in gedagte gehad het. 

o 	Konsekwentheid in strafopleg
ging word bemoeilik deurdat: 

- wyd uiteenlopende gevalle 
teen mekaar opgeweeg word; 

- die persoonlikheid en lewens
uitkyk van die regsprekende 
beampte 'n wesenlike rol in sy 
diskresie-uitoefening by von
nisoplegging speel (vergelyk 
Viljoenkommissie paragraaf 
5.1.2.6 - 'n strenge en eie
geregtige, puriteinsingestelde 
regsprekende beampte sal 
geneig wees om 'n vonnis met 
groter vergeldende inhoud op 
te le as byvoorbeeld 'n meer 
sim patieke regsprekende 
beampte wat inskikliker en 
meer verdraagsaam is); 

- ele voorkeure geld met 
betrekking tot die gewig wat 
aan verskillende strafteoriee 
verleen word (sien ook Klop
per se artikel in (1990) 2 SAS 
146); en 

-	 die interpretasie van die 
gemeenskapsgevoel (byvoor
beeld 'n tydelike verhoogde 
behoefte aan vergelding as 
gevolg van spesifieke omstan
dighede) oorgelaat word aan 
die willekeurige diskresie van 
die straftoemeter. 

Die resultaat van bogenoemde is 
gewoonlik "ongelyke behan
deling" . 

o 	Die diversiteit van die Suid-Afri 
kaanse gemeenskap, bestaande 
rassevoorkeure of -afkeure en 
(moontlik verkeerde) oudgeves
tigde persepsies met betrekking 
tot spesifieke groepe (byvoorbeeld 
dat sekere groepe veral geas
sosieer word met sekere optredes 
soos messtekery) lei maklik tot die 
oplegging van onvanpaste 
vonnlsse. 

Sien byvoorbeeld die opmer
king in S v Augustine 1980 1 SA 
503 (A) 506A: 

Blykbaar het die advokaat vir die 
verdediging en die Verhoorhof 
nog nie die ondervinding opge
doen nie dat inderdaad Kleurlinge 
en Swartmans soms mense steek 

sonder enige rede behalwe oen
skynlike steeklus. 

En in S v Slingers (Swellendam 
ongerapporteerde saak, 15 
Februarie 1968): 

Enjy weet die gebruik van die mes 
onder julle bruinmense is een van 
die dinge wat werklik in die pad 
staan in die opheffing van julle 
mense. 

o 	Tans (veral in die plattelandse 
gebiede) straf die regsprekende 
beampte hoofsaaklik in isolasie, 
en is daar veral 'n gebrek aan 
terugvoering vanaf die gemeen
skap waarbinne hy straf. Die 
resultaat hiervan is dat alhoewel 
hy "gelyk" met betrekking tot sy 
vorige vonnisse mag straf, hy in 
breer verband gesien moontlik 
"ongelyk" straf. 

o 	Die Prokureur-generaal se aan
vanklike keuse van die verhoor
forum, speel ook 'n besliste rol by 
die aard en omvang van vonnis 
wat opgele kan word. 

Dit is noemenswaardig dat sekere 
van bogenoemde probleme bestaan 
ondanks die feit dat die meeste reg
sprekende straftoemeters hoofsaaklik 
blanke mans is. Waarskynlik is die 
meeste van hulle ook Afrikaans
sprekend, met 'n christelike agter
grond en het die grootste meerder
heid van hulle (in elk geval in die laer 
howe) dieselfde opleidingskursusse 
(waarby straftoemeting ingesluit is) 
by die Departement van Justisie se 
Kollege deurloop. 

Nadere omskrywing 
van die probleem 
Dit kan met veiligheid aanvaar word 
dat in 'n nuwe grondwetlike bedeling 
daar 'n regstellende aksie sal wees en 
daar kan ook aanvaar word dat dit die 
regbank sal insluit. Al hoe meer swart 
regsprekende beamptes (en dus 
straftoemeters) sal in die nuwe Suid
Afrika aangestel word (dit is te ver
welkom en word ondersteun, indien 
dit natuurlik op meriete geskied). 
Hierdie feit, na skrywers se mening, 
sal die bestaande probleme verder 
kompliseer, onder andere as gevolg 
van die volgende oorwegings : 

o 	Kan' n beskuldigde wat byvoor
beeld blank is en voor 'n swart 
regsprekende beampte verskyn 
(en andersom) verseker weet dat 
in die proses van straftoemeting, 
die ou rassehaat horn nie deur die 
regsprekende beampte indirek (of 
selfs direk) ten laste gele sal word 
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nie? Die vrees dat rassehaat in 
Suid-Afrika tot uiting kan kom, 
is geensins vergesog nie. Dit word 
duidelik gelllustreer deur 
onlangse gebeure in die VSA, 
ondanks sy gevestigde tradisie 
van menseregte, gelykheid, en so 
meer. In Beeld van 9 Desember 
1992 p 15 word verwys na 
blatante rassehaat tussen byvoor
beeld swartes en Jode, nadat 'n 
swartman wat 'n Jood doodge
steek het, deur 'n jurie vryge
spreek is - en dit terwyl daar 
klaarblyklik sterk getuienis teen 
horn was. Die jurie het onder 
andere uit ses swart lede bestaan. 

Die vraag ontstaan hoe 'n 
straftoemeter se diskresie met 
betrekking tot strafbelnvloed sal 
word in gevalle voortspruitend uit 
, 'rassehaat' , , veral in die lig van 
sy eie moontlike politieke oortui. .. .
glngs, ele vonge ervanngs, en so 
meer. 

D 	 Met die algemeen bekende 
negatiewe gevoel wat veral swart
mense teen die reg koester, is die 
vraag of die situasie nie presies 
dieselfde sal wees met betrekking 
tot blankes wanneer meer swart 
regsprekende beamptes aangestel 
word nie. Hier kan byvoorbeeld 
verwys word na Beeld van 14 
J anuarie 1993 p 11 waar berig 
word van 'n bisarre voorval 
waarin 'n vrou en 'n man ver
mink is (die vrou se een bors en 
die man se hand is afgesny) nadat 
'n boendoehof so gelas het . Die 
man het vroeer sy vriendin se een 
bors teen vergoeding en in 
opdrag van 'n toordokter 
afgesny. 

Uiteraard is gelyke behande
ling en vertroue in die regstelsel 
deur almal noodsaaklik om reg
sekerheid en respek vir die reg te 
ontwikkel. 

Die vermindering 

van ongelykheid 

in strafoplegging 

Die probleem in Suid-Afrika is dat 
ongelykheid in straftoemeting beson
dere beklemtoning verkry as gevolg 
van die rassefaktor en die vraag is hoe 
hierdie komplekse probleem sinvol 
gehanteer kan word, in ag genome 
die Suid-Afrikaanse omstandighede. 

Verskeie oplossings is al aan die 
hand gedoen in 'n poging om 
ongelykheid in straftoemeting uit te 

skakel. Een interessante oplossing 
wat verdere vermeIding verdien, is 
die Minnesota-vonnismodel in die 
VSA. 

Na heelwat navorsing is 'n bIok
tabel met twee asse opgestel. Die een 
as verteenwoordig verskillende tipes 
misdrywe en die ander as vorige 
veroordelings. Vir eIke kombinasie 
verskaf die blok 'n vermoedelike 
vonnis waarvan die straftoemeter 
steeds binne sekere neergeIegde perke 
kan afwyk (dan is hy steeds binne die 
riglyn). Hieruit blyk dit ook in die 
algemeen dat vir geweldsmisdrywe, 
hoer vonnisse opgele word as vir eien
domsverwante misdrywe. Appelle 
bestaan natuurlik steeds teen von
nisse, selfs teen die wat binne die 
rigIyne opgele is. Met skriftelike 
motivering kan van die rigIyne 
afgewyk word. (Vir 'n meer omvat
tende bespreking van onder andere 
die Minnesota-vonnisriglyne, sien 
oaJA van Rooyen in 1992 THRHR 
386.) 

Skrywers meen dat so 'n vonnis
model of -register baie waarde het, 
mits dit by eiesoortige Suid
Afrikaanse omstandighede aangepas 
word. Skrywers meen verder dat dit 
beIangrik is dat die straftoemeter 
deur die model 'n vermoedelike 
vonnis verkry ten einde 'n gelykvormige 
vertrekpunt daar te stel. Daarna pas die 
straftoemeter binne sy diskresie die 
vermoedelike vonnis aan by die 
relevante faktore in die spesifieke 
saak voor horn en individualiseer hy 
die vermoedelike vonnis. Wyk hy 
meer afvan die vermoedelike vonnis 
as 'n sekere hoeveelheid (of persen
tasie), kan die saak (as veiligheids
meganisme) byvoorbeeld op outo
matiese hersiening gestuur word. In 
so 'n geval kan van die straftoemeter 
verwag word om volledige redes vir 
sy afwyking te verskaf. Hersienings
prosedures vanaf Distrikhowe na 
Streekhowe kan in sodanige gevalle 
oorweeg word. Ander faktore as die 
hierbo genoem kan ook by 'n vonnis
register ingebou word. (Vir 'n ver
dere bespreking van so 'n vonnis
register en die praktiese werking 
daarvan tesame met geIykheid, sien 
ook die ongepubliseerde LLM
verhandeling van DK Raath "Die 
invloed van ras op straftoemeting en 
ander vorme van diskresie-uitoefe
ning", gedateer November 1990 -
Unisa). Deur die geredelike gebruik
making van rekenaartegnologie kan 
vonnisse ook meer geredelik tot die 
kennis van ander straftoemeters kom 
veral ook onderling in die laer howe. 

(Vgl die voorlaaste item onder die 
opskrif "Die Suid -Afrikaanse 
probleme" op bl 23 supra). 

Gevolgtrekking 
'n W ye diskresie by straftoemeting Iei 
tot wyduiteenlopende vonnisse. Die 
huidige vertrekpunt by straftoeme
ting en riglyne wat die howe ten 
opsigte van straftoemeting neergele 
het, is na skrywers se mening onvol
doende om reg te laat geskied aan die 
beginsel van gelykheid voor die reg 
soos deur die Regskommissie voor
gestel (sien die voorgestelde artikel 3 
hierbo). In die lig van die diversiteit 
van die Suid-Afrikaanse samelewing 
en gelykheid van almal voor die reg, 
kan die vraag met reg gevra word of 
die tyd nie aangebreek het om een
vormige straftoemeting aktief te 
bevorder en daarmee saam die 
gevaar van ongelyke strawwe te 
probeer uitskakel nie. 

Gelykheid in straftoemeting moet 
nagestreef word en dit is tot' n groter 
mate haalbaar as wat tans die geval 
is. N a skrywers se mening behoort 
die volgende nagestreef te word: 

D 	 Gelykheid by straftoemeting 
behoort relatiewe gelykheid te 
beteken. 

D Die inhoud van relatiewe gelyk
heid is individualisering. In teen
stelling met gelyke behandeling 
word 'n gelyke vonnisresultaat 
nagestreef. Dit wil se, letterlike 
ongelyke behandeling (die vonnis 
op papier) is dikwels noodsaaklik 
juis ter wille van 'n gelyke eind
resultaat. Relatiewe gelykheid as 
eindresuItaat beteken dan 
individualisering by vonnisopleg
ging, en dit behels om na oorwe
ging van alle faktore (ook die 
misdaad en gemeenskapsbelang) 
'n vonnis op te le vir elkeen vol
gens meriete. Die kriterium vir 
beoordeling van gelykheid sal dus 
uiteindeIik die belewenis van die 
vonnis deur die betrokke individu 
(en tot 'n mate die gemeenskap) 
wees. Ongeag hoe ongelyk die vonnisse 
letterlik op papier dus lyk: vir soortge
lyke misdade moet mense sodanig 
gestraj word dat hul belewenis van die 
vonnisse en die uitwerking daarvan op 
hulle in die gemeenskap) as gelyk
waardig beskou kan word. (Hier 
word objektiefbeoordeel ofvon
nisse gelykwaardig is of nie. 'n 
V onnisraad soos later voorgestel, 
kan hier 'n belangrike rol vervul.) 

Relatiewe gelyke resuItate 
word dus bereik deurdat daar 
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gelndividualiseer is. Individu
alisering in straftoemeting word 
toenemend internasionaal nage
streef. 

o 	Omdat individualisering nood
saaklik is, is die menslike faktor 
in die finale proses van bepaling 
van 'n gepaste vonnis, onont
beerlik. Kortom: 'n straftoemeter 
moet met 'n diskresie beklee wees. 
Sonder dit, is individualisering 
onmoontlik. Howe het inderdaad 
al erkenning verleen aan die feit 
dat die oplossing van die 
probleem erens op die middelter
rein tussen 'n onbeperkte dis
kresie en 'n rigiede voorskrif le. 
In S v Groenemeyer 1974 2 SA 542 
(K) 544A se die Hof: 

... straf is nie iets wat jy uit 'n 
slotmasjien haal nie. 

En in S v Maxaku, S v Williams 
19734 SA 248 (K) 256A merk die 
Hof op dat straf ook nie: 

. . . a hazardous guess based on 
no or inadequate information 

moet wees nie. Ons ondersteun 
beide bogenoemde standpunte. 

Die uitoefening van 'n dis
kresie en die nastrewing van 
gelykheid kin egter gekombineer 
word. 

Ten einde gelykheid maksimaal te kan 
nastreef, selfs met behoud van' n dis
kresie, is dit noodsaaklik om 
meganismes so vroeg moontlik in die 
proses in te bou om minstens die 
uitoefening van hierdie diskresie te 
rig. Dit is nie voldoende om 'n ver
keerde vonnis agterna te korrigeer 
nie. Skade aan regsekerheid, 
ensovoorts, is dan reeds aangerig. 
Daar bestaan 'n behoefte om die 
diskresie-uitoefening by straftoeme
ting van meet af aan met duideliker 
riglyne as wat tans die geval is, af te 
baken, selfs binne die bree riglyne vir 
straftoemeting, soos deur die howe 
neergele. 

Die bestaan van 'n diskresie en die 
strukturering daarvan, is beide haal
baar in die praktyk, sonder om oor
matig rigied te word ten koste van 
individualisering. 

Ras as faktor in 

straftoemeting 

Daar is oorweldigende gesag in die 
Suid-Afrikaanse regsliteratuur dat 
ras as faktor geen rol in straftoeme
ting behoort te speel nie. Dit is ook 
dikwels die aanbeveling wat gemaak 
word na aanleiding van standpunte 
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soos byvoorbeeld dat ras tans wel 'n 
rol in straftoemeting speel; dat 
anderskleuriges altyd daardeur 
benadeel word; dat 'n groot getal 
anderskleuriges in tronke is en dat 
anderskleuriges swaarder gestraf 
word as blankes. 

Die vraag is of hierdie kwessie so 
vereenvoudig kan word, spesifiek in 
die Suid-Afrikaanse omstandighede. 

Daar was in die verlede al gesug
gereer dat ras as 'n natuurlike eien
skap buite 'n individu se beheer, net 
so irrelevant by straftoemeting is as 
die betrokke individu se haarkleur, 
kleur van sy oe of sy voorletters. Met 
die eerste oogopslag wil mens daar
mee saamstem. 

Die probleem is egter, ongeag wat 
internasionaal die tendens ook al mag 
wees, dat in Suid-Afrika, ras as faktor 
vir 'n geruime tyd bepalend en 
dikwels deurslaggewend was vir alle 
mense se regte en verpligtinge in die 
algemeen asook ten opsigte van 
sosiale stand, politieke regte, eien
domsbesit en die regspleging. 
Kortom, mense se hele dag-tot-dag 
bestaan was afhanklik van hul ras. En 
ongelukkig gaan die foute van die 
verlede, die toekoms vir' n geruime 
tyd dikteer. Mense wat vir dekades 
gebuk gegaan het onder gebrekkige 
opvoeding gaan op geen wyse oornag 
gelyk gestel word met andere wat nie 
onder dieselfde las gebuk gegaan het 
nie, ondanks politieke veranderinge. 
In enige gemeenskap ter wereld vind 
mens sosiale stande en klasseverskille, 
geletterdes en ongeletterdes, rykes en 
armes. Maar in Suid-Afrika was alle 
positiewe vorme van die teenoor
staandes hierbo genoem, in die alge
meen met blankes geassosieer, terwyl 
die negatiewe vorme daarvan in die 
algemeen met anderskleuriges ver
bind was. N a skrywers se mening was 
bogenoemde aspekte onlosmaaklik 
aan die ras van mense verbonde, 
maar een ras was in die algemeen met 
sekere eienskappe geassosieer terwyl 
'n ander ras in die algemeen met 
ander eienskappe geassosieer is. 
Hierdie posisie sal waarskynlik nie 
veel verander gedurende die oor
gangsfase in Suid-Afrika asook vir 
etlike jare daarna nie. (Die 
internasionaal-nagestreefde ideaal 
dat daar in 'n gemengde gemeenskap 
nie rasseonderskeid moet wees nie, le 
in Suid-Afrika se verre toekoms 
indien dit ooit haalbaar sal wees.) 

Indien bogenoemde aanvaar 
word, ontstaan die vraag of ras as fak
tor totaal gelgnoreer kan word by 

straftoemeting, veral as maksimale 
individualisering van 'n vonnis 
nagestreef word. Voordat verdere 
ondersoek in hierdie verband gedoen 
kan word, moet ras duidelik omskryf 
word: 

(a) Sommiges verstaan onder ras die 
blote velkleur van 'n persoon 
(enge sin); en 

(b) 	V olgens die HAT beteken ras : 

1. 	 groepe mense, diere, plante, 
verbind deur 'n gemeenskap
like afkoms en gekenmerk 
deur min of meer vaste erflike 
eienskappe, deur ooreenkoms 
wat belange, gewoontes en 
uiterlike betref, en 

2. 	 karakter, karakteristieke eien
skappe. 

Die meeste skrywers verwys gewoon
lik na rassediskriminasie waar ras ter 
sprake is en skep dikwels die indruk 
dat alle inagneming van ras, sonder 
meer gelyk gestel behoort te word met 
rassediskriminasie. Skrywers meen 
dat dit nie korrek is nie. Onder dis
kriminasie word gewoonlik verstaan 
dat 'n persoon bevoordeel of 
benadeel word - in hierdie konteks 
dus sal 'n persoon swaarder ofligter 
gevonnis word bloot omdat hy 'n lid 
van 'n bepaalde rassegroep is of nie 
IS nle. 

Hoe is die rassefaktor 
in die verlede deur 
howe gehanteer? 
In ag genome die politieke riglyne 
van die afgelope klompie dekades en 
die samestelling van die regbanke, 
kan mens met byna sekerheid aan
vaar dat ras as faktor wel deur die 
howe in ag geneem was. Die aard en 
omvang daarvan en of dit noodwen
dig tot diskriminasie gelei het, is baie 
moeilik bepaalbaar. Die volgende wil 
egter deur skrywers voorgehou word: 

o 	Ras as direkte faktor: waar lede van 
een ras misdrywe teenoor lede 
van 'n ander ras pleeg, word dit 
gewoonlik deur howe as ver
swarende faktor in ag geneem. 
Weinig kritiek bestaan teen hier
die benadering en skrywers steun 
dit ook. 

o 	Ras as indirekte faktor: sekere fak
tore word algemeen deur howe in 
ag geneem as sou dit relevant by 
straftoemeting wees byvoorbeeld 
ongeletterdheid, lae sosiale stand 
en geloof in toorkuns. Ook hier
teen bestaan weinig kritiek en 
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skrywers ondersteun dan ook die 
benadering. 

Die laasvermelde faktore hierbo 
genoem is in Suid-Afrika egter onlos
maaklik aan ras verbonde, minstens 
nog vir die afsienbare toekoms. Die 
vraag is hoe howe in die proses van 
individualisering verseker kan weet 
dat al hierdie relevante faktore van 
die beskuldigde voor die hof geplaas 
is, veral in die lig van gereelde kritiek, 
soos dat die regstelsel vir anders
kleuriges dikwels vreemd is, dat hulle 
taalprobleme ondervind ondanks 
tolke, die meeste beskuldigdes onver
dedig is en sekere begrippe soos 
skuld, bewyslas en weerwraak dik
wels eiesoortige betekenisse het vir 
lede van sekere rassegroepe. 

In hierdie verband kan inagne
ming van ras in die eng sin (blote 
velkleur) 'n belangrike bydrae lewer: 
indien 'n beskuldigde in 'n rolstoel 
byvoorbeeld gevonnis moet word, 
kategoriseer 'n hofhom waarskynlik 
reeds as ongeskik vir lyfstraf en waar
skynlik nie geskik vir gevangenisstraf 
nie, nog voordat die beskuldigde self 
enigiets ter versagting aangevoer het 
en bloot as gevolg van sy fisiese 
toestand. Insgelyks kan kategorise
ring van 'n persoon as gevolg van sy 
blote velkleur in 'n groep waaraan 
sekere waardes en eienskappe 
algemeen mee geassosieer word, 
plaasvind nog voordat 'n beskuldigde 
self iets ter versagting se. Vanself
sprekend kan die hof die geas
sosieerde waardes uiteindelik net by 
vonnis in ag neem nadat hy homself 
vergewis het dat dit inderdaad ook 
van toepassing is op die beskuldigde 
voor horn. Maar in die lig van die 
hierbo genoemde besware teen die 
huidige stelsel, kan sodanige 
kategorisering van 'n beskuldigde 
veel daartoe bydra dat 'n hof 'n veel 
dieper ondersoek na die beskuldigde 
se omstandighede doen, as wat 
andersins die geval mag gewees het. 
En so 'n ondersoek isjuis noodsaak
lik ter wille van verfynde individu
alisering. Die behoefte hieraan mag 
mettertyd verminder, maar vir die 
afsienbare tyd blyk dit noodsaaklik te 
wees. 

Wat hier belangrik is, is dat 'n per
soon nooit swaarder ofligter gevonnis 
mag word bloot as gevolg van sy ras 
(hetsy in die eng sin, velkleur, ofbree 
sin, geassosieerde eienskappe) nie. 
Maar kategorisering as gevolg van 
ras kan daartoe lei dat faktore voor 
die hof geplaas word wat 6f 'n versag
tende 6f 'n verswarende effek mag he. 
In die proses van sodanige verfynde 

individualisering, word groter gelyk
heid in straftoemeting juis bereik. 

Hierdie benadering los natuurlik 
nie alle probleme op nie, en laat 
sekerlik ruimte vir misbruik. Dit kan 
egter sinvol gehanteer word, maar 
nie solank as wat die rassefaktor soos 
in die verlede, 'n rol gespeel het maar 
dit terselfdertyd ontken en die 
probleem weggewens was nie. 
(Kategorisering soos beskryf kom 
waarskynlik reeds in die praktyk 
voor, maar word ontken.) Vroee 
kategorisering in 'n verhoor kan 'n 
hofreeds behulpsaam wees, selfs lank 
voordat straftoemeting ter sprake 
kom. 

Kategorisering behoort tot voor
deel van alle beskuldigdes te werk. 
(Dit beteken nie dat enigeen nood
wendig 'n ligter vonnis sal ontvang 
nie bloot dat meer volledige 
individualisering ten aanSlen van 
almal sal plaasvind.) 

Voorgestelde 
oplossings 
o 	Dit word aan die hand gedoen dat 

ten einde 'n eenvormige vertrekpunt 
vir regsprekende beamptes in die 
uitoefening van hulle diskresie 
daar te stel, daar van 'n vonnis
register gebruik gemaak kan 
word soos vroeer bespreek. 
Sodanige vonnisregister moet die 
eindresultaat wees van omvat
tende en wetenskaplike (multi 
dissiplinere) navorsing. 

o 	Met hedendaagse (en selfs 
toekomstige verbeterde) reke
naartegnologie, is hierdie gevor
derde wyse van straftoemeting 
hierbo, in Suid-Afrika heeltemal 
haalbaar. 

o 	In verskillende vonnisregisters 
kan verskillende doelstellings vir 
verskillende ti pes misdrywe 
nagestreef word. Die resultaat 
kan wees byvoorbeeld 'n vonnis
register vir geweldsmisdrywe 
(waar die doelstellings afskrikking 
en vergelding kan wees), 'n von
nisregister vir ekonomiese mis
drywe (waar die doelstellings 
opheffing en rehabilitasie kan 
wees), en so meer. Verskeie rele
vante faktore kan in verskillende 
vonnisregisters aangewend en 
gekombineer word, ten einde die 
vermoedelike vonnis te beperk. 

Die voorafgaande dien slegs as voor
beelde: vonnisregisters kan natuurlik 

ook streekgebonde wees ter wille van 
verfynde individualisering. 

o 	'n Aspek van vonnisregisters wat 
in die Suid-Afrikaanse konteks 
spesifiek verder ondersoek 
behoort te word, is die vraag of 
die verskillende eienskappe en 
waardes wat rasgebonde is, as 
sodanig in verskillende vonnis
registers weerspieel behoort te 
word, veral ook waar sekere 
groepe meer streekgebonde is. 
Heelwat navorsing sal hieroor 
gedoen moet word en verteen
woordigers van alle belangheb
bendes sal daaraan moet 
deelneem. Hierdie moontlikheid 
sal waarskynlik nie geignoreer 
kan word nie, maar daar sal 
grootskaalse ooreenstemming 
moet wees alvorens dit afdwing
baar word. 

o 	Die moontlikheid van 'n vonnis
raad (veral by ernstige misdrywe) 
bestaande uit 'n multi-dissipli 
nere span (en selfs leke met betrek
king tot die reg) om die straftoe
meter te adviseer, moet verder 
ondersoek word. Die inspraak 
van die vonnisraad kan meewerk 
tot beter gelykheid, betrokken
heid van die gemeenskap en ver
troue in die regspleging in die 
algemeen. 'n V onnisraad kan 
verskillende tipes funksies verrig 
byvoorbeeld adviserend, onder
soekend, en so meer. Waar ras ter 
sprake is, kan 'n veelrassige von
nisraad, byvoorbeeld 'n onder
soek na 'n beskuldigde se 
agtergrond doen, 'n vraelys vol
tooi en 'n verslag aan die hof 
voorle. (Vgl die bydrae' 'Crimsa 
Unit for Offender-Evaluation" 
deur profCMB Naude in (1992) 
5 Consultus 131. - Redakteur) 

o 	Inspraak van die howe by vryla
ting van die beskuldigde kan ook 
meewerk tot 'n gelyke resultaat 
met betrekking tot straftoeme
ting. Die doel hiermee sou in 
hoofsaak wees om faktore in ag 
geneem tydens vonnisoplegging, 
onder die aandag te bring van die 
betrokke orgaan wat uiteindelik 
sal besluit oor vrylating van 'n 
gevangene (in die geval van 
gevangenisstraf), veral waar 'n 
skriftelike motivering vir afwy
king van'n vermoedelike vonnis 
gegee IS. 

o 	Wanneer 'n persoon meen dat hy 
ongelyk behandel is met betrek
king tot straftoemeting, beweer 
hy eintlik ook dat sy aanspraak op 
gelykheid voor die reg aangetas 
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is. Benewens gewone remedies op 
hoer beroep, ontstaan die vraag 
of 'n beskuldigde horn ook tot 'n 
toekomstige konstitusionele hof 
sal kan wend weens beweerde 
ongelyke behandeling. 'n Von
nisregister sal in hierdie omstan
dighede van onskatbare waarde 
kan wees. (Die verhoorhof sal 
bogenoemde artikel 3(a) by 
straftoemeting in ag moet neem 
en indien 'n veroordeelde meen 
dat die verhoorhof in die verband 
gefaa! het, kan die aspek op appel 
(tot in die voorgestelde konstitu
sionele hof) te berde gebring 
word. -Redakteur) 

Skrywers doen aan die hand dat 
mense 'n kultuur en bewustheid van 
menseregte sal ontwikkel. Die 
toepassing van menseregte in die 
nuwe Suid-Afrika sal die howe veral 
voor 'n uitdaging stel en sal die 
belangrikheid van die howe as toets
steen van gelykheid voor die reg, 
meer nog as in die verlede na yore 
gebring word. 

Bogenoemde voorstelle sal seker
lik nie alle ongelykheid of rasse
diskriminasie in straftoemeting 
voorkom of regstel nie, maar dit kan 
veel meewerk om ware gelykheid na 

te streef en te bereik - vera! waar die 
eise aan die regstelsel in die nuwe 
Suid-Afrika toenemend komplekser 
sal raak. 

Uiteindelik kan gelyke straftoe
meting en strafindividualisasie ver
soen word, en die rassefaktor 
sinvoller en realistieser oorweeg 
word. 

Nota: 

'n Ernstige probleem oordiejare in Suid
Afrika het voortgevloei uit die feit dat 
staatsamptenare as regsprekers in laer 
howe aangewend is en steeds aangewend 
word. Omdat dieselfde politieke party 
die land vir soveeljare aaneen regeer het, 
het die staatsdiens algaande sinoniem 
met die regering geraak. Sodoende het 
landdroste ook algaande met die regering 
getdentifiseer geraak. En dit was net 
logies dat die legitimiteit van landdros
howe in die proses aangetas geraak het. 

Die Hoexterkommissie het in sy ver
slag wat in 1983 uitgebring is, verskeie 
belangrike aanbevelings ter hervorming 
van laer howe gedoen, met inbegrip 
daarvan dat landdroste van die staats
diens ontkoppel word. Ten gevolge van 
onvergeeflike voetesleep en pligsversuim 
aan die kant van die regering, is hierdie 
aanbevelings egter nog nie deurgevoer 
nie. Indien dit wel destyds deurgevoer 
was, sou bostaande artikel se verwysings 
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na die rassekwessie heelwaarskynlik 
heeltemal anders geformuleer gewees 
het. 

Hoe dit sy, in die nuwe Suid-Afrika sal 
laer howe, net soos hoer howe, sekerlik 
op 'n onafhanklike grondslag geplaas 
word en dit sal hopelik 'n era inlui waarin 
die rassefaktor in die howe met verloop 
van tyd totaal sal verdwyn. 

Skrywers se voorstelle hierbo behoort 
in elk geval veel daartoe by te dra om 
gelyke beregting in die howe aan te help. 
Wat oak belangrik is (en dit sal waar
skynlik verwesenlik word sodra land
droste ook losgemaak is van die 
staatsdiens), is gereelde wisselwerking 
tussen regsprekers in hoer en laer howe, 
by wyse van konferensies, simposia, en 
so meer, waar regsvraagstukke soos 
straftoemeting bespreek kan word. (Sien 
ook die eerste hoofartikel waarin onder 
andere voorgestel word dat die hoofreg
ter in 'n posisie geplaas word waar hy 'n 
groter rol buite die hof kan speel - soos 
bv die bywoning van sodanige konferen
sies en simposia.) 

Dit word voorsien dat sodra 'n 
volkome onafhanklike regbank - op alle 
vlakke - daargestel is, en dit behoorlik 
gevestig geraak het, die ras van die reg
spreker nie langer van enige belang sal 
wees nie. En sodra dit gebeur, sal vele 
van die probleme waarna die skrywers 
verwys, in die niet verdwyn. -Redakteur
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1. 	 The prize-winner will receive a 

cash sum of R500. 
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by the editorial committee will 
consider contributions for the 
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final. 
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1605 Momentum Centre 
East Tower 
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Tel: (012) 322-1511 (Ext 1605). 

CONSULTUS APRIL 1993 27 


