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Civil imprisonment, in the sen se of incarceration for 
failure to satisfy a civil judgm ent, is provided for by 
section 65A-M of the Magistrates' Cou rts Act 32 of 
1944. This procedure also applies to judgments of the 
Supreme Court. 

The South African L aw Commission submitted a 
report in which this procedure was condemned as an 
anomaly and in conflict with basic principles of our 
law. 

In this article it is argued that section 65A-M is not 
an anomaly. It contains the best elements of its 
English and Roman-Dutch ancestors, without the 
inequities of the past. The author therefore contends 
that the section is necessary and j u stifiable , provided 
certain basic principles are borne in mind in the appli
cation thereof. 

Inleiding 
Gevan gesetting weens siviele skuld 
word sedert 1979 gereel deur artikel 
65A-M van die W et op Lan d
droshowe 32 van 1944. 1 Hierdie 
proses is ook van toepassing op von
nisse van die Hooggeregshof en howe 
vir klein eise, daar sulke vonnisse na 
die landdroshof oorgeplaas word .2 

Artikel 65A(1) en 65F( 1) lees saam
gestel soos volg : 

Indien ' n hof 'n vonnis gevel het vir 
die betaling van' n bed rag geld. . ., en 
so ' n vonnis . . . onvoldaan gebly het 
vir ' n tydperk van 10 dae... kan die 
hof. . . hetsy die vonnisskuldenaar in 
die hof teenwoordig is of nie , na 
goeddunke 'n bevel verleen vir die 
gevangesetting van di e vonnis
skuldenaar... weens minagting van 
die hof vir 'n tydperk van hoogstens 
90 dae of kan die hof, in plaas daar
van, horn vonnis om.. . periodieke 
gevangenisstraf te ondergaan vir ' n 

tydperk van hoogstens 2160 uur weens 
sy versuim om aan die vonnis te 
voldoen . .. 

In Mei 1986 beveel die Suid
Afrikaanse Regskommissie3 aan dat 
die hele idee van gevangesetting 
weens siviele skuld na die brandstapel 
moet gaan. Die proses sou dan neer
kom op siviele gyseling, wat reeds 
deur ons regstelsel tot kettery ver
klaar is. 4 Naamlose kommentatore 
word aangehaal wat meen die proses 
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is ' 'a third degree method to enforce 
payment" en "a prostitution of our 
judicial system". 5 Nie eens beleids
of praktiese oorwegings sou hierdie 
gebruik kon sanksioneer nie. 6 

Die gevolgtrekking is dan dat 
artikel 65A-M '''n anomalie in ons 
reg [is] en strydig met die grondlig
gende beginsels". 7 Hierdie siening 
word nie allerwee gedeel nie. In die 
woorde van die Kommissie self is die 
oorgrote meerderheid van persone en 
instansies wat kommentaar gelewer 
het ten gunste van die behoud van die 
status quo. 8 Die Kommissie maak die 
vermelde aannames oor die aard en 
wenslikheid van artikel 65A-M na 
my mening oorhaastig. Ons howe is 
dit nie eensgesind dat hierdie proses 
neerkom op siviele gyseling nie. 
Enersyds se Zietsman R in Van der 
Bergh v John Price Estates: 9 

However, if a committal takes place 
the debtor's committal to prison is for 
contempt of court. It is not a matter of 
civil imprisonment. (My beklemtoning). 

Hierteenoor se Van Dijkhorst R in 
Quentin)s v Komane: 10 

Gyseling is dus weer ingevoer onder 
die dekmantel van minagting van die 
hof. 

Die doel met die gevangesetting is 
ook duister. Enersyds se Pretorius: 11 

. . . Anders as by si viele gyseling val 
die klem meer op straf en is dit gemik 
op die beskerming van die hof se gesag 
en eer. Die feit dat straf vir minagting 
van die hof opgele kan word, bevorder 
wel voldoening aan 'n vonnis, maar 
dit is bloot 'n newe-effek. 

Hierteenoor se Zietsman R in Van der 
Bergh v John Price EstatesY 

It seems that the main object of these 
sections of the Act is not to punish deb
tors but to compel them to pay their 
debts. 

In hierdie bespreking word daar 
gepoog om aan te toon wat die aard, 
doel en regverdiging van artikel 65A
M is. In navolging van die goue reel 
vir enige persoon wat 'n safari deur 
'n oerwoud moet lei, te wete, "study 
your back drop", moet die geskied
kundige ontwikkeling van artikel 
65A-M eers nagespeur word. Slegs 
dan kan die artikel in sy korrekte per
spektief gesien word. 

Geskiedkundige oorsig 
Die Romeinse reg 

Die Lex Duodecim Tabularum het reeds 
aan 'n skuldeiser 'n legis actio verleen 
vir tenuitvoerlegging van 'n vonnis 
teen die persoon van 'n vonnisskul-
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denaar, naamlik die legis actio per 
manus iniectionem. Dit het die volgende 
behels: 
D 	 Indien daar nie aan 'n vonnis vir 

betaling van 'n bedrag geld l 3 

voldoen is nie, kon die skuldenaar 
se liggaam as pand geneem word. 
Die grondslag hiervan was een
voudig die feit dat daar nie aan 
die vonnis voldoen is nie. Daar 
was geen sprake van minagting 
van die hof nie. Die vonnisskuld
eiser kon hierdie remedie gebruik 
, , quod tu mihi iudicatus es) quandoc 
non solvisti" - (omdat jy ten 
gunste van my veroordeel is, en 
jy nie betaal het nie).1 4 

D 	 Die vonnisskuldeiser kon die 
skuldenaar by sy eie huis in ket
tings hou vir 'n bepaalde tydperk 
en daarna die skuldenaar verkoop 
of in sekere omstandighede dood 
en sy liggaam verdeel. 'n Derde 
persoon kon sy skuld betaal, ofhy 
kon sy skuld afwerk as 'n slaafvir 
die eiser. Aanvanklik kon hy 
homself nie vry koop nie. Later 
kon hy, deur sy goedere aan die 
eiser oor te maak. 

D 	 Sedert die Lex Iulia 17 vC kon die 
beneficium competentiae verleen 
word. Dit was 'n bevel dat die 
skuldenaar sekere paaiemente 
moet betaal. H y mag dan slegs 
gegysel word in soverre hy nie 
hierdie paaiemente betaal het nie. 
Sodra die agterstalliges betaal is, 
moes hy weer vrygelaat word. 15 

Hierdie voordeel het slegs ver
weerders in enkele uitsonderlike 
aksies toegekom. 

'n Belangrike aspek hier is die feit dat 
'n skuldenaar werklik deur sy slawe
arbeid die eiser kon betaal. Nadat hy 
vir 'n sekere tyd aangehou was, is die 
skuld as't ware in klinkende munt 
vereffen. Hier is dus 'n konkrete 
geval waar die skuldenaar met sy lig
gaam die skuld betaal. Hierdie ver
skynsel, dat die blote aanhouding van 
die skuldenaar die eiser vergoed, 
vorm die wese van die remedie. 
Justinianus voer 'n nuwe bepaling in, 
naamlik dat die skuldenaar nie meer 
by die eiser se huis aangehou mag 
word nie, maar na die staats
gevangenis geneem moes word. 16 

Van hierdie oomblik af is die voor
deel wat die eiser kry uit die aan
houding 'n blote fiksie. As die 
arbeidskragte van die skuldenaar nie 
tot die eiser se beskikking is nie, is 
daar geen direkte voordeel in die 
aanhouding nie. Hoe dit ook al sy, 
fiksie of nie, hierdie idee word oor
gedra na die Romeins-Hollandse reg. 

Die Romeins-Hollandse reg 

Die Romeins-Hollandse reg ken die 
sg "Civiele GiJzeling" , geskoei op die 
lees van die Romeinse legis actio per 
manus iniectionem. 17 J uis die bepaling 
van Justinianus, dat die skuldenaar 
na die gevangenis geneem moet word, 
skep 'n probleem wat sou lei tot een 
afwyking van die Romeinse instel
ling. Solank die skuldenaar kon werk 
as slaaf, sou die aanhouding nog 
voordeel vir die eiser inhou. Dit baat 
die eiser min dat die skuldenaar in die 
tronk sit. Boonop moet die eiser nog 
die skuldenaar onderhou. Dit was 
waarskynlik die rede waarom gyse
ling nou slegs 'n remedie van laaste 
uitweg word. Die eiser moes eers die 
verweerder se roerende goed in 
eksekusie verkoop, daarna die 
onroerende goed en laastens kon die 
incorporales, veral skulde wat aan die 
vonnisskuldenaar verskuldig is, deur 
laasgenoemde ingevorder word ter 
delging van die vonnisskuld. 18 Slegs 
indien die opbrengs van die eksekusie 
van die skuldenaar se bates onvol
doende was om die skuld ten volle te 
vereffen kon die skuldeiser die hof 
nader om 'n bevel tot gyseling. 19 Dit 
was hoegenaamd nie beskou as straf 
weens minagting van die hof nie, 
maar eenvoudig as 'n vorm van 
eksekusie van 'n siviele vonnis. 20 

Die grondslag van die gyseling was 
gewoon die versuim om aan die 
vonnis to voldoen. Die bloubloed 
Romeins-Hollandse instelling moes 
sekerlik uiters onbillike gevolge gehad 
het. Dit was juis diegene wat nie aan 
die vonnis kon voldoen nie, wat 
hulleself in die gevangenis bevind 
het. Hierdie persone sou dan in 'n 
donker kelder sit en verrot, met geen 
hoop om ooit aan die vonnis te vol
doen nie. Sommige skuldenaars wat 
kon aantoon dat hulle wel by wyse 
van periodieke betalings kon voldoen 
aan die vonnis (hetsy gedeeltelik of 
ten volle), het die Romeinse beneJi·cium 
competentiae tot hulle beskikking 
gehad. 21 Dit was 'n baie billike ree
ling maar ongelukkig was dit net 
beskikbaar in enkele aksies. 22 'n Eiser 
kan geen voordeel uit 'n armlastige 
skuldenaar kry wat in die gevangenis 
sit nie, maar weens 'n verknogtheid 
aan die Romeinse fiksie word daar 
maar voortgegaan hiermee. 23 Die 
idee is waarskynlik dat die skuldenaar 
s6 gedwing word om te betaal. 'n 
Grondbeginsel van die gevierde 
Romeins-Hollandse reg - naamlik lex 
non cogit ad impossibilia24 

- is hierdeur 
gruwelike geweld aangedoen. 

Die beginsel dat die skuldenaar se 
boedel eers uitgewin moes word voor 
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n gyselingsbevel toegestaan sou 
word, is nietemin 'n groot verbete
ring op die posisie in die Romeinse 
reg. 

Die Engelse reg 
In die Engelse reg het twee regsfigure 
bestaan vir die afdwinging van hof
bevele by wyse van gevangesetting. 
Een van hulle het uiteindelik hier 
beland nl "committal to gaol for con
tempt of court". 25 Waar iemand in 
"wilful default" was om 'n hofbevel 
na te kom was hy ter gevangesetting 
verwys weens minagting van die hof. 
Die volgende beperkings het egter 
gegeld: 

D 	 Slegs bevele adfactum praestandum 
kon op hierdie wyse afgedwing 
word. 26 Die nie-voldoening aan 
bevele ad pecuniam solvendam was 
nie beskou as minagting van die 
hof nie, al was dit ook opsetlik. 27 

D 	 Hierdie prosedure was nie beskou 
as straf weens 'n misdaad nie, 
maar as 'n remedie vir die 
afdwinging van hofbevele. 28 Dit 
was beskou as "civil contempt" 
of "contempt in procedure" in 
teenstelling met "criminal con
tempt" . Een van die belangrikste 
faktore wat hierdie proses onder
skei van bestraffing weens 'n mis
daad is die feit dat: "the order of 
discharge from custody may be 
made conditional on the pay
ment". 29 

'n Groot voordeel van die "wilful 
default" -vereiste was dat 'n skul
denaar wat nie in staat was om aan 
die hofbevel te voldoen nie, nie 
minagtend opgetree het nie en dus is 
hy nie ter gevangesetting verwys nie. 

D D D D 

Ontwikkeling in die 

Suid-Afrikaanse reg 

voor 1976 

Siviele gyseling beland op Suid
Afrikaanse bodem met die koms van 
Van Riebeeck. Ook hier wys die sg 
, , resepsieverskynsel" homself, deur
dat invloede vanuit die Engelse reg 
op die Romeins-Hollandse reg 
inwerk. Die eerste teken hiervan ver
skyn in die Kaapkolonie. Die General 
Law Amendment Act 8 of 1879 word 
aangeneem. Artikel 6 van hierdie 
Wet bepaal dat geen bevel tot siviele 
gyseling ("civil imprisonment") ver
leen mag word waar die skuldenaar 

ten genoee van die hofbewys dat hy 
oor geen middele beskik om eens ten 
dele aan die vonnis te voldoen nie. 30 

Hierdeur word die gemene reg gewy
sig deur die Engelse beginsel van 
"wilful default" op siviele gyseling in 
te ent. In 1881 word 'n soortgelyke 
bepaling ingevoer in die ZAR deur 
artikel 1 van Wet 7 van 1881. Bloot 
hierdeur is daar alreeds 'n groot 
gebrek in die Romeins-Hollandse 
gyseling reggestel. 

In 1891 word 'n nuwe maatreel in 
die Oranje-Vrystaat ingevoer deur 
artikel CXVII Hoofstuk 4 van die 
Wetboek -van die Oranje Vrystaat 1891. 
Hierdie artikel het bepaal dat die hof 
na 'n ondersoek van die skuldenaar 
se finansiele posisie 'n bevel kon 
maak dat die skuldenaar sekere 
paaiemente betaal. Eers wanneer dit 
blyk dat die skuldenaar nie hierdie 
bevel nagekom het nie, en dat hier
die versuim "moedwillig" was, kon 
'n bevel tot gyseling verleen word. In 
1892 word 'n soortgelyke bepaling in 
die ZAR aangeneem. Die "wilful 
default" -vereiste word nou by name 
aanvaar en verder verfyn. Daar word 
nou allereers ondersoek ingestel na 
die skuldenaar se vermoe om te 
betaal, en dan word hy geleentheid 
gegee om die paaiemente te betaal. 
Eers as hy versuim om dft te doen, 
word hy gegysel. 

N a U niewording word al die voor
melde wette herroep en die posisie in 
die landdroshowe word nou gereel 
deur die Magistraatshoven Wet 32 van 
1917. Die posisie was kortliks die 
volgende: 

D 	 Indien daar nie binne sewe dae 
aan 'n vonnis voldoen is nie, kon 
die vonnisskuldenaar gedagvaar 
word om redes aan te voer 
waarom 'n gyselingsbevel nie 
verleen moet word nie. Gyseling 
kon egter slegs beveel word waar 
die geregsbode nie voldoende 
bates kon vind om aan die vonnis 
te voldoen nie. Die Romeins
Hollandse beginsel dat die bates 
eers uitgewin moet word voordat 
gyseling kan geskied, word dus 
statuter vasgele. 

D 	 Indien die skuldenaar die hofkon 
oortuig dat hy nie in die geheel of 
ten dele aan die vonnis kan vol
doen nie, kon 'n gyselingsbevel 
nie verleen word nie. Die vereiste 
van "wilful default" word weer 
ten opsigte van siviele gyseling 
bevestig. 

Tot op hierdie stadium was die 
Romeins- Hollandse gyseling die 

enigste manier om siviele vonnisse 
teen die persoon van die skuldenaar 
af te dwing. Dit is weliswaar versag 
deur enkele Engelse beginsels. In 
1921 begin 'n nuwe stroming. In 'n 
hele reeks beslissings word die 
gedagte aanvaar dat wanneer 'n hof 
iemand beveel het om 'n bedrag geld 
in bepaalde paaiemente te betaal, so 
'n bevel een adfactum praestandum is. 
Die nie-nakoming van so 'n bevel kan 
dus wel neerkom op minagting van 
die hof. Dit was egter deurgaans 
beskou as "civil contempt". 31 
Sedert hierdie uitsprake was die 
Engelsregtelike "committal to gaol 
for contempt of court" dus ook deel 
van die Suid-Afrikaanse reg. Dft gee 
waarskynlik aan die wetgewer die 
selfvertroue vir sy volgende stap. 

In 1942 word die Gyseling
beperkingswet 21 van 1942 aangeneem. 
Artikel 4 van hierdie Wet beperk 
gyseling tot enkele skuldoorsake. 32 

In 1944 word die voorganger van 
die huidige artikel 65A-M aan
geneem in artikel 65(1) tot (12) van 
die Wet op Landdroshowe 32 van 1944. 
Die posisie onder die sg "ou artikel 
65" was kortliks die volgende: 

D 	 Indien daar nie binne 10 dae 
nadat 'n vonnis gevel is aan vol
doen is nie, kon die vonnisskuld
eiser 'n kennisgewing uitreik wat 
die vonnisskuldenaar aanse om 
voor die hof te verskyn vir 'n 
ondersoek na sy finansiele posisie. 

D 	 Tydens hierdie ondersoek kon die 
hof die skuldenaar beveel om die 
vonnisskuld in bepaalde paaie
mente te betaal. 

D 	 Indien die skuldenaar nie hierdie 
paaiement betaal nie, kon hy 
weer aangese word om voor die 
hof te verskyn. 

D 	 By hierdie tweede geleentheid 
kon die hof die skuldenaar ter 
gevangesetting verwys weens 
minagting van die hof. Die 
minagting van die hof was gelee 
in die versuim om die paaiemen
tebevel na te kom, wat ingevolge 
die uitsprake hierbo genoem as 
bevele ad factum praestandum 
beskou is. 

Hierdie reeling berus duidelik op die 
Engelse "civil contempt" -idee. Hoe
wel die gevangesetting beveel word 
weens minagting van die hof, is die 
hoofoogmerk nie om 'n misdaad te 
bestraf nie, maar om gehoorsaam
heid aan die hofbevel af te dwing. Juis 
daarom word 'n vonnisskuldenaar sy 
"straf" kwytgeskel indien hy maar 
aan die vonnis voldoen. Soos hierbo 
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aangetoon is, se Halsbury33 dat dit 
juis hierdie kwytskelding by voldoe
ning aan die vonnis is wat "civil 
contempt" onderskei van "criminal 
contempt" . 

Alles verloop goed, totdat die 
Hooggeregshof die mat onder hier
die reeling uitpluk. 

In S v Beyers34 word beslis dat hoe
wel daar gepraat word van die sg 
"civil contempt", dit nie beteken dat 
dit nie terselfdertyd kan neerkom op 
die gemeenregtelike misdaad 
, 'minagting van die hof" nie. Op 
80B se Steyn HR: 

Dat daar 'n gevestigde prosedure 
bestaan waarvolgens 'n gedingvoerder 
wat 'n bevel teen sy teenparty verkry 
het, in sy eie belang bestraffing van sy 
teenparty weens minagting van die 
Hof kan aanvra om gehoorsaamheid 
aan die bevel af te dwing, val nie te 
betwyfel nie. Dit is 'n proses van 
tweeslagtige aard wat volgens siviel
regtelike prosedure afgehandel word. 
... Dit is egter ewe duidelik dat hier
die vorm van minagting nie deurgaans 
'n strafregtelike inhoud ontse is nie. 
Dit ("civil contempt") word telkens 
beskryf en behandel as 'n misdaad met 
geen aanduiding dat dit anders as die 
gemeenregtelike minagting van die 
hof beskou word nie. 

Indien hierdie gevangesetting weens 
minagting van die hof waarvoor die 
ou artikel 65 voorsiening gemaak het 
nou beskou moes word as 'n straf 
weens 'n misdaad, sou dit heelwat 
probleme veroorsaak. Die hof sou 
dan die skuldenaar ter gevangesetting 
moes verwys waar dit blyk dat hy 
"skuldig" is, sonder om die skul
denaar geleentheid te gee om aan die 
vonnis te voldoen. Verder sou daar 
ook geen regverdiging wees daarvoor 
dat die skuldenaar vrygelaat word 
wanneer hy wel aan die vonnis vol
doen nie. Dit sou natuurlik die hele 
doel van hierdie prosedure, nl tenuit 
voerlegging van siviele vonnisse, in 
die wiele ry. Watter skuldenaar sal 
aan die vonnis voldoen as hy in elk 
geval sy "straf" moet uitdien? 

In Singer's Estate v Kotze35 en weer 
in Stellenbosch Farmers Winery (Edms) 
Bpk v Goldberg36 is die beginsel dat 
die nie-nakoming van 'n bevel om 
bepaalde paaiemente te betaal wel 
kan neerkom op die gemeenregtelike 
"civil contempt", opnuut bevestig. 

In Ferreira v Bezuidenhout 37 ver
werp die Vrystaatse Provinsiale 
Afdeling beide bogenoemde beslis
sings. In hierdie saak word beslis dat 
'n bevel om 'n bedrag geld in paaie
mente te betaal ook 'n bevel ad 
pecuniam solvendam is. 'n Persoon kan 
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dus nie weens nie-voldoening aan so 
'n vonnis ter gevangesetting verwys 
word nie. Nogtans word geen wysi
ging aangebring aan die ou artikel 65 
nie. Die wetgewer is duidelik nie oor
tuig dat die ou artikel 65 'n anomalie 
is nie. Waarskynlik is die rede hier
voor dat hy besef dat die ou artikel 65 
hoort tot die siviele prosesreg, terwyl 
die Ferreira-beslissing handel oor die 
elemente van 'n gemeenregtelike 
misdaad, dus oor die materieIe 
strafreg. 

In Ho]meyr v Fourie, BJBS Contrac
tors (Pty) Ltd v Lategan38 word die 
Ferreira-beslissing gevolg deur die 
Kaapse Provinsiale Afdeling. Op 
599E verklaar Baker R: 

I am satisfied that in our modern com
mon law the Courts will not order 
committal to gaol for contempt of an 
order to pay an ordinary commercial 
debt in instalments. 

Nou is die gemeenregtelike grond
slag van "civil contempt" daarmee 
heen. Die' 'CIVIL" gedeelte daar
van wil maar nie in die Romeins
Hollandse raamwerk pas nie. lets 
moet nou gebeur. Aan die een kant 
behoort 'n hardnekkige skuldenaar 
gedwing te kan word om minstens 
ooreenkomstig sy vermoe aan 'n 
vonnis te voldoen. 'n Onvermoe om 
die vonnis af te dwing maak die hele 
regsproses futiel. Aan die ander kant 
kan die artikel ook nie bly soos dit is 
nle. 

Die huidige posisie 
In 1976 word die huidige artikel65A
M aangeneem. Artikels 65A(1) en 
65F(1), wanneer hulle saamgelees 
word, bepaal: 

Indien, 

(1) 	 'n V onnis gevel was vir die beta
ling van 'n bedrag geld, of, 

(2) 	 die betaling van so 'n bedrag in 
bepaalde paaiemente beveel is, 

en die vonnisskuldenaar vir 10 dae 
versuim het om aan hierdie vonnis of 
bevel te voldoen, kan die hof (nadat 
die nodige kennisgewings uitgereik is 
ens), 

a. die vonnisskuldenaar ter 
gevangesetting verwys, weens 
minagting van die ho], of 

b. horn vonnis tot periodieke 
gevangenisstraf, weens sy versuim 
om aan die vonnis te voldoen. 

Die wetgewer het nou die volgende 
gedoen: 

o 	H y het uitdruklik bepaal dat die 
nie-nakoming van 'n bevel ad 
pecuniam solvendam nou ook 

minagting van die hof kan uit 
maak waarvoor 'n vonnisskul
denaar ter gevangesetting verwys 
kan word. Dit geld eweseer vir 
bevele om 'n lompsom te betaal 
as vir bevele om paaiemente te 
betaal. Die gemene reg word dus 
uitdruklik in hierdie opsig gewy
sig . Hierdie wysiging van die 
gemene reg geld egter net vir 
die doeleindes van die tenuit 
voerleggingsproses van artikel 
65A-M van die Wet op Land
droshowe . Die gemeenregtelike 
misdaadsomskrywing van 
"minagting van die hof" bly 
onaangeraak. Bevele waarop 
artikel65A-M betrekking het, is 
ook uitgesluit van die statutere 
misdryfvan verontagsaming van 
'n hofbevel waarvoor artikel 106 
van die Wet op Landdroshowe 
voorsiening maak. 

o 	Hy het uitdruklik bepaal dat 'n 
persoon, in stede daarvan om 
weens minagting van die ho] ter 
gevangesetting verwys te word, 
net sowel periodieke gevangenis
straf opgele kan word weens die 
blote versuim om aan die vonnis te 
voldoen. 

o 	H y het aan die landdroshof uit 
sluitlik die bevoegdheid gegee om 
sulke bevele te maak. V onnisse 
van die Hooggeregshof vir die 
betaling van 'n bedrag geld word 
nou ook via artikel 65M in die 
landdroshof afgedwing. Die 
Hooggeregshof het nog die 
bevoegdheid om bevele ad]actum 
praestandum af te dwing. 

Artikel 65A-M in korrekte 
perspektief 
Deur te bepaal dat 'n vonnisskul
denaar ter gevangesetting verwys kan 
word weens minagting van die hof 
indien hy versuim om aan 'n vonnis 
ad pecuniam solvendam te voldoen, 
maar sonder om die gemeenregtelike 
misdaadsomskrywing uit te brei, is 'n 
onmiskenbare siviele karakter aan 
hierdie prosedure gegee. Daar kan 
nou nie meer twyfel wees dat dit 'n 
egte "civil contempt" -prosedure is 
nie. Daar is nou uitdruklike statutere 
beslag gegee aan 'n soort minagting 
Nan die hof buit,e die grense van die 
strafreg. Hierdie remedie moet net 'n 
dwangmaatreeI wees, nie 'n straf
maatreeI nie. Met ander woorde, die 
hoofoogmerk moet tenuitvoerlegging 
van vonnisse wees, nie die besker
ming van die hof se eer nie. Daar kan 
dus nie met Pretorius (supra) saam
gestem word nie waar hy se: 39 
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Anders as by siviele gyseling val die 
klem meer op straf en is dit gemik op 
die beskerming van die hof se gesag en 
eer. Die feit dat straf vir minagting 
van die hof opgele kan word, bevorder 
wel voldoening aan 'n vonnis, maar 
dit is bloot 'n newe-effek. 

Luidens artikel 65F( 1) kan die hof 
egter, in plaas daarvan om gevange
setting weens minagting van die hof 
te beveel, periodieke gevangenisstraf ople 
weens die versuim om aan die vonnis te 
voldoen. Dit is belangrik om daarop te 
let dat periodieke gevangenisstraf nie 
weens minagting van die hof opgele 
word nie, maar eenvoudig weens ver
suim om aan die vonnis te voldoen. Soos 
aangetoon, was die grondslag van die 
Romeinsregtelike legis actio per manus 
iniectionem bloot "quodmihi condemnatus 
es) quandoc non solvisti ' , . Die grondslag 
van die Romeins-Hollandse gyseling 
was ook die blote versuim om aan 'n 
vonnis te voldoen. 

By die aanname van artikel 65A
M (in 1976) was siviele gyseling nog 
deel van ons reg, hoewel die 
Gyseling-beperkingswet (supra) dit 
beperk het tot enkele skuldoorsake. 

In 1977 word die Wet op Afskaffing 
van Siviele Gyseling 2 van 1977 aan
geneem. Artikel 1 van hierdie wet 
bepaal: 

Geen hof is bevoeg om die gyseling 
van 'n skuldenaar te gelas weens sy 
versuim om 'n som geld ingevolge 'n 
vonnis te betaal nie. 

Artikel 3 bevat egter die volgende 
voorbehoud: 

Hierdie wet raak nie die bevoegdheid 
van 'n hof om 'n bevel te verleen vir 
gevangesetting van' n persoon weens 
minagting van die hof of om 'n vonnis
skuldenaar ingevolge enige bepaling 
van die Wet op Landdroshowe, 1944 
(Wet No. 32 van 1944), te vonnis om 
gevangenisstrafte ondergaan weens sy 
versuim om aan )n vonnis le voldoen nie" 
(my beklemtoning). 

Hierdie wet skaf siviele gyseling af, 
maar slegs vir sover dit nie deur 
artikel65A-M gereel word nie, en nie 
in toto nie. Dit herroep ook die 
Gyseling-beperkingswet 1942, wat 
gyseling beperk het tot gevalle waar 
die aanvanklike skuldoorsaak een van 
'n geslote aantal was, soos hierbo 
aangedui. Die posisie is dus weer dat 
siviele gyseling beveel kan word 
ongeag ·die skuldoorsaak maar dit 
mag voortaan slegs ingevolge artikel 
65A-M van die Wet op Land
droshowe beveel word. Gyseling mag 
ook net geskied by wyse van perio
dieke gevangenisstraf. Dit stel die 
skuldenaar in staat om in sy "vrye 
tyd" in die gevangenis te wees! 

Beswaarlik middeleeuse inkerkering. 

Periodieke gevangenisstraf weens 
versuim om aan die vonnis te vol
doen, is dus niks anders as die 
Romeins-Hollandse siviele gyseling 
nie. Gevangesetting weens minagting 
van die hof is weer niks anders as die 
Engelsregtelike (siviele) "committal 
to gaol for contempt of court" nie. 
Daar kan dus nie heeltemal saam
gestem word met Van Dijkhorst R 
waar hy in die Quentin )s-saak (supra) 
se: 

Gyseling is dus weer ingevoer onder 
die dekmantel van minagting van die 
hof. 

Die feit is dat die "minagting van 
die hof" in artikel 65F( 1) die egte 
Engelse "civil contempt" is, hoewel die 
trefwydte daarvan statuter uitgebrei 
is na vonnisse ad pecuniam solvendam, 
en ook net vir die doeleindes van 
artikel65A-M van die Wet op Land
droshowe. Aan die ander kant staan 
siviele gyseling totaal onverbloemd. 
Gyseling is wel statuter beperk in die 
sin dat dit alleenlik by wyse van 
periodieke gevangenisstraf mag 
geskied, maar dit word nog steeds 
beveel weens die blote versuim om aan 
die vonnis te voldoen, en me weens 
minagting van die hof nie. 

Billikheidswaarborge 
in huidige artikel 

Hierbo is gepoog om aan te toon dat 
die Romeins-Hollandse gyseling en 
die Engelse "civil contempt" elk sy 
voor- en nadele gehad het. In wat 
hieronder volg, sal aangetoon word 
hoe die huidige proses slegs die goeie 
geneem het uit die verlede en daarop 
voortgebou het. 

Uitwinning van bates 
geniet voorkeur 

Soos hierbo aangetoon, kon 'n von
nisskuldenaar onder die Romeins
Hollandse reg nie gegysel word alvo
rens sy roerende goed, dan sy 
onroerende goed en laastens sy skulde 
gelikwideer is ter voldoening aan die 
vonnis nie. ArtikeI65E(1) maak nou 
voorsiening daarvoor dat indien dit 
vir die hof blyk dat: 

(a) 	die vonnisskuldenaar oor 
roerende of onroerende bates 
beskik waarop beslag gele kan 
word ter voldoening of gedeelte
like voldoening aan die vonnis
skuld, kan die hof die uitreiking 
van 'n lasbriefvir eksekusie mag
tig, of; 

(b) 	daar skulde aan die vonnisskul
denaar verskuldig is waarop 
beslag gele kan word ter voldoe
ning of gedeeltelike voldoening 
aan die vonnisskuld, kan die hof 
'n skuldbeslagbevel uitreik, of; 

(c) 	 'n bevel tot betaling van die von
nisskuld in paaiemente gemaak 
behoort te word, kan die hof so 
'n paaiementebevel maak, 

, , en die verdere verhoor van die verrigtinge 
uitstel' ' . 40 

Die' 'verdere verhoor van die ver
rigtinge" is juis die maak van 'n 
bevel tot gevangesetting ofdie vel van 
'n vonnis tot periodieke gevangenis
straf. Die opskrifbo-aan artikel 65E 
is ook "uitstel van verrigtinge hang
ende tenuitvoerlegging". Dit wil se 
uitstel van die verrigtinge wat kan lei 
tot gevangesetting of gyseling, hang
ende die tenuitvoerlegging teen die 
goedere van die vonnisskuldenaar. 
Daarbenewens bepaal artikel 65 F( 1 ): 

Behoudens die bepalings van hierdie 
artikel en van arlikels 65E . .. kan die 
hof. . . na goeddunke 'n bevel verleen 
vir die gevangesetting van die vonnis
skuldenaar ... weens minagting van 
die hof, . . . of kan die hof, in plaas 
daarvan, horn vonnis om , . . . perio
dieke gevangenisstraf te ondergaan 
. . . 	weens sy versuim om aan die 
vonnis te voldoen .. . 

Dit blyk dus duidelik uit die bepalings 
van beide artikels 65E( 1) en 65F( 1) 
dat bevele tot tenuitvoerlegging teen 
die goedere van'n vonnisskuldenaar 
voorkeur moet kry bo bevele tot 
gevangesetting of gyseling. Tenuit 
voerlegging teen die persoon van 'n 
vonnisskuldenaar word net gevolg as 
'n laaste uitweg. Hierdie was 'n 
beginsel van die Romeins-Hollandse 
reg en geld ook nou by die Engelse 
"civil contempt"-remedie. 

Onvermoe van skuldenaar 
om aan vonnis te voldoen 

Artikel65F(3)(c) bepaal dat geen bevel 
(tot gevangesetting weens minagting 
van die hof) of geen vonnis (tot perio
dieke gevangenisstraf weens versuim 
om aan die vonnis te voldoen) verleen 
mag word indien die vonnisskul
denaar ten genoee van die hof bewys 
dat hy hoegenaamd nie aan die 
vonnis kon voldoen nie. Hier word 
uitdruklik bepaal dat iemand wat 
aantoon dat hy hoegenaamd nie aan 
die vonnis kan voldoen nie, hoe
genaamd nie gedwing of gegysel mag 
word om te betaal nie. Solank 'n skul
denaar die moeite doen om die hof te 
kom oortuig van sy finansieIe posisie, 
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is daar geen gevaar dat hy sy dae as 
armlastige in die gevangenis sal slyt 
nie. Die Engelse vereiste van" wilful 
default" het weer eens tot uiting 
gekom. In hierdie mate is die 
Romeins-Hollandse beginsel lex non 
cogit ad impossibilia ook bevredig. 

Paaiemente 

Hierbo is verwys na die sg beneficium 
competentiae van die Romeinse en 
Romeins-Hollandse reg. Dit het 
behels dat die hof 'n ondersoek doen 
om vas te stel welke bedrag die skul
denaar periodiek kon betaal. Daar is 
dan aan die eiser verlof gegee om die 
skuldenaar te gysel, maar slegs in die 
mate waarin die skuldenaar nie sy 
paaiemente betaal nie. Hierdie voor
reg was egter net enkele skuldenaars 
beskore. Dieselfde voordeel bestaan 
in die huidige artikel, maar dit is nou 
tot alle skuldenaars uitgebrei en kan 
op drie verskillende stadia van die 
proses in werking gestel word. 

Eerstens, waar nog geen bevel tot 
gevangesetting gemaak is nie, is 
artikeI65E(1) van toepassing. As 'n 
paaiementebevel ingevolge hierdie 
subartikel gemaak word, word die 
oorweging van 'n bevel tot gevange
setting (of vonnis tot periodieke 
gevangenisstraf) uitgestel. Hou die 
skuldenaar sy betalings vol, word hy 
nooit weer voor die hof gedaag nie, 
en word hy nooit na die gevangenis 
verwys me. 

Tweedens, waar daar reeds 'n 
bevel tot gevangesetting (of vonnis tot 
periodieke gevangenisstraf) gemaak 
is, kan dit opgeskort word oa op 
voorwaarde dat die skuldenaar sekere 
paaiemente betaa1.41 Hou hy hierdie 
paaiemente vol, mag die lasbrief 
nooit uitgevoer word nie. 42 Raak hy 
agterstallig, word die lasbrief uitge
reik sonder 'n verdere hofbevel. 43 
Selfs dan kan die lasbrief weer 
opgeskort word op voorwaarde van 
betaling voortaan. 44 

Derdens, waar die skuldenaar 
homself reeds in die gevangenis 
bevind is artikel65L van toepassing. 
Dit bepaal: 

Die beampte aan die hoof van ' n 
gevangenis laat 'n vonnisskuldenaar 
. . . dadelik uit die gevangenis vry -

Ca) 
Cb) wanneer die vonnisskuldeiser ... 

skriftelik sertifiseer dat die bedrag 
van die vonnisskuld en koste ... 
betaal is, of ... waar ' n hof 'n 
vonnis gevel het vir die betaling 
van 'n bed rag geld in bepaalde 
paaiemente, dat die bed rag van 
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enige agterstallige paaiemente en 
koste betaal is... 

Enersyds bepaal hierdie artikel dat 'n 
vonnisskuldenaar vrygelaat moet 
word indien hy die vonnisskuld en 
koste vereffen. Dit geld selfs al het hy 
nog nie sy volle termyn van gevange
setting uitgedien nie. Dit is juis die 
bepaling wat aan hierdie prosedure 
'n dwingende karakter verleen, in 
teens telling met die bestraffende 
karakter van die strafreg. 

Andersyds bepaal die artikel dat 
wanneer daar 'n paaiementebevel 
gemaak was, die vonnisskuldenaar 
maar net sy agterstallige paaiemente 
moet betaal, dan word hy vrygelaat. 
So 'n paaiementebevel word sonder 
uitsondering gemaak 6f na aanlei
ding van 'n aanbod deur die vonnis
skuldenaar 6f na 'n ondersoek na die 
skuldenaar se finansiele posisie. In 
beide gevalle kan aanvaar word dat 
hy wel in staat sal wees om die bedrag 
te betaal wat hy beveel is om te 
betaal. 

Aldrie die bepalings hierbo aange
stip, het tot gevolg dat 'n skuldenaar 
wat kan aantoon dat hy die skuld in 
paaiemente kan delg, hoewel nie ter
stond nie, vir niks meer gegysel kan 
word as wat hy in staat is om te betaal 
nie. Mits 'n skuldenaar die moeite 
doen om sy posisie aan die hof te 
skets, is hy heeltemal veilig. Hy kan 
nie gegysel word om meer te betaal 
as waartoe hy in staat is nie. Die 
beginsellex non cogit ad impossibilia is 
dus volkome bevredig. 

Die enigste geval waar onbillikheid 
sig kan voordoen, is waar die skul
denaar onbewus was van die verrig
tinge en daar in sy afwesigheid 'n 
bevel tot gevangesetting verleen is. 
Hierdie is egter 'n kwessie van 
betekening van die artikel 65A( 1)
kennisgewing, wat deur die Reels
raad vir Geregshowe oorweeg moet 
word. 45 

Besware van Regskommissie 

Eerstens meen die Kommissie dat die 
Suid-Afrikaanse regstelsel stelling 
ingeneem het teen siviele gyseling. 46 

Hiermee kan skrywer ongelukkig nie 
saamstem nie. Die wetgewer wat die 
huidige bepalings aangeneem het, is 
mos die beleidmaker par excellence! 
V olgens sy wette is gyseling slegs 
afgeskaf in die mate wat dit nie deur 
artikel65A-M gereel word nie. Van 
Dijkhorst R se dan ook, in 'n frase 
deur die Kommissie self aange
haal, 47 dat siviele gyseling weer 
ingevoer is! V olgens die Kommissie 

se verslag48 was slegs 'n geringe aan
tal persone wat om kommentaar 
genader is ten gunste van die afskaf
fing van gevangesetting weens skuld. 
Die oorgrote meerderheid was ten 
gunste van die behoud daarvan. 
Hierdie beswaar van die Kommissie 
hou dus nie water nie. 

Tweedens is die Kommissie erg 
beswaard oor die feit dat versuim om 
aan 'n bevel ad pecuniam solvendam te 
voldoen minagting van die hof kan 
uitmaak, terwyl die Hofmeyr
beslissing (supra) se dit kan nie. 49 

Hierdie beswaar gaan nie op nie. 
Artikel 65A( 1) gelees met F( 1) wysig 
die gemene reg uitdruklik. Hiervol
gens kan versuim om aan 'n vonnis 
vir betaling van 'n bedrag geld te vol
doen, duidelik minagting van die hof 
uitmaak, maar slegs vir die doel
eindes van artikel 65A-M. Hier word 
nie gepeuter met die misdaad nie ter
wyl die Hofmryr-beslissing oor die 
misdaad handel. Hierdie bepalings is 
waarskynlikjuis ingevoer om die oen
skynlike anomalie wat gelaat is deur 
die Bryers) Ferreira en Hofmryr-uit
sprake (supra) op te ruim. Daar kan 
tog nie veel langer gekou word aan 
die gemeenregtelike pecunia solvenda
derm nie. 

Derdens het die Kommissie dit 
ernstig teen die feit dat hierdie ver
rigtinge ingestel kan word in die land
droshof, maar nie in die Hooggeregs
hof nie. Dit word 'n "onhoudbare 

50anomalie" genoem. Hierdie 
beswaar is ook sonder meriete. Wat 
is so anomalies daaraan dat die wet
gewer 'n hof van eerste instansie 
aanwys vir 'n besondere proses? Die 
Hooggeregshofbehou tog al sy appel
en hersieningsbevoegdhede. 

Vierdens word die argument aan
gehaal dat skuldeisers te geredelik 
krediet toestaan en dan die staatsmas
jinerie gebruik om hulle skuld in te 
vorder. Hier moet die algemene 
beginsels van die kontraktereg nie uit 
die oog verloor word nie. In die 
besonder, waar 'n verhoorhofbevind 
het dat die partye handelingsbevoeg 
was, daar consensus oor die terme van 
krediet was en die ooreenkoms 
geoorloof was, tree die reel pacta sunt 
servanda5 1 in werking. Die regswese 
hou dan die kontrakspartye gebonde 
aan die ooreenkoms. As daar dan 
geen manier is om 'n party te dwing 
om sy verpligtinge (minstens oor
eenkomstig sy vermoe) na te kom nie, 
word die bindende aard van kon
trakte 'n blote fiksie. Daar bestaan 
breedvoerige wetgewing om billike 
kredietgewing te verseker. 52 Waar 
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'n ooreenkoms aan al hierdie 
vereistes voldoen, behoort 'n krediet
gewer horn op die "staatsmasjinerie" 
te 	kan beroep om sy "skuld in te 
vorder" . Soos hierbo aangetoon, sal 
hierdie proses slegs aangewend 
kan word binne die perke van die 
skuldenaar se vermoe om die skuld te 
betaal. Dft alleen behoort voldoende 
waarskuwing te wees aan krediet
gewers om nie te maklik krediet toe 
te staan nie. Boonop word gevange
setting verbied deur artikel 19 van die 
Wet op Kredietooreenkomste 75 van 1980 
waar die aanvanklike skuldoorsaak 
spruit uit 'n "afbetalingsverkoop
transaksie", behalwe in sekere uit 
sonderingsgevalle. Ook hierdie 
beswaar van die Kommissie lyk dus 
ongegrond. 

Laastens meen die Kommissie dat 
daar in elk geval nie so 'n groot 
behoefte bestaan aan 'n prosedure 
vir gevangesetting weens skuld nie, 
aangesien die oorgrote meerderheid 
skuldenaars hulle skulde betaal. 53 

Hierdie feit bewys inderdaad die 
effektiwiteit van die remedie. Daar 
moet nie uit die oog verloor word dat 
die remedie van siviele gevange
setting bestaan het in die tydperk 
waarin die statistiese gegewens 
ingesamel is nie. Sal 'n beesboer wat 
getrou sy beeste gedip het, en dan 
sien daar is nie bosluise nie, die 
afleiding maak dat die dip nie nodig 
is nie? Dit is juis die gebruik van die 
dipstof wat die bosluise beheer! Feit 
is, 'n ontsaglike hoeveelheid skul
denaars moes eers gedagvaar word en 
'n vonnis moes teen hulle verkry 
word voordat hulle sou betaal. Dit lyk 
dan asofdie wat wel betaal het, dit nie 
gedoen het uit 'n besef vir geregtig
heid nie, maar onder dwang. Ander
sins so~ 'n dagvaarding ook nie nodig 
wees nle. 

Dit wil voorkom of geeneen van 
die Kommissie se besware teen die 
huidige artikel65A-M enige meriete 
het nie. Dit verklaar moontlik 
waarom die wetgewer tot op hede nog 
geen vinger verroer het (sedert Mei 
1986) om enige van die Kommissie 
se voorstelle te implementeer nie. 

Gevolgtrekking 
Die prosedure wat deur artikel65A
M geskep is, is geen monster nie. 
Enersyds voldoen dit aan al die 
norme van beskaafde geregtigheid, 
andersyds is dit ook baie effektief teen 
'n hardnekkige skuldenaar. Dat daar 
'n behoefte bestaan aan so 'n remedie 
blyk duidelik uit die volgende woorde 
van Kotze R in Khan v Edelstein: 54 

I am aware that there is a class of 
clever people who although not violat
ing the terms of the criminal law , sail 
right up to the line and are very care 
ful not to cross it , and always manages 
in some way or other to make a prac
tice of it to live at the expense of the 
creditors. I think in a case of that kind, 
the remedy of civil imprisonment is 
the only means of redress that a credi 
tor would have against such a person. 

Die dame Iustitia se weegskaal, blind
doek en swaard is aldrie ewe onmis
bare items in haar mondering. Sy 
moet nie bloot, sonder aansiens des 
persoons, belange afweeg en besluit 
aan wie wat toekom nie, maar sy 
moet ook toesien dat aan elkeen gegee 
word wat horn toekom. Haar blind
doek verseker gelyke behandeling 
aan almal. Met haar weegskaal kom 
sy tot 'n besluit en met haar swaard 
dwing sy haar bevele af. Neem ons 
haar swaard weg, kan sy nie haar 
opgelegde taak volvoer nie. 
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Hankin v Hankin 1932 WLD 190; Sny
man v Snyman 1937 WLD 62. 

32 	 Tot sake waar die skuldoorsaak een van 
die volgende was: 
(1) 'n delik deur die vonnisskuldenaar 
gepleeg; 
(2) onderhoudsplig van die vonnis
skuldenaar teenoor sy eggenote ofkind; 
(3) seduksie van 'n meisie of vrou; 
(4) die geboorte van 'n kind waarvan 
die vonnisskuldenaar die vader is. 

33 Op cit par 605. 
34 1968 3 SA 70 (A). 
35 1960 2 SA 304 (K). 
36 1968 2 SA 728 (T). 
37 1970 1 SA 551 (0). 
38 1975 2 SA 590 (K). 
390pcitl068. 
40 	 Laaste sinsnede van artikel 65E(1). My 

kursivering . 
41 	 ArtikeI65F(2). 
42 	 Artikel 65F(6). 
43 	 Artikel 65G(1). 
44 	Artikel 65G(2). 
45 Artikel 65B. 
46 P 36 par 3.1. van verslag. 
47 In Quentin 's v Komane (supra), aangehaal 

op p 27 van verslag. 
48 Hoofstuk 4 par 2 (p 34). 
49 P 36 par 3.2.1. ev. 
50 P 28 van verslag. 
51 "Ooreenkomste moet nagekom word " . 
52 Byvoorbeeld die Woekerwet 73 van 1968, 

voorheen bekend as die Wet op Beperking 
en Openbaarmaking van Finansieringskaste. 

53 P 37 par 3.3. van verslag. 
54 1917 CPD. • 
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