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Inleiding 
Uiteindelik het dit gebeur. Die land
drosloot wat vir dekades welig op die 
Staatsdiensonderstok gegroei het, is 
versigtig en behendig chirurgies uit 
die onderstok verwyder en vas en 
stewig op sy eie basis ingeent. Voor
taan staan die landdros op eie bene 
as deel van die regsprekende gesag. 
Die verwyt kan horn dus nie meer 
gemaak word dat hy nog deel van die 
uitvoerende gesag van die Staat is 
nie. 

Die argitek van hierdie delikate 
en gekompliseerde operasie was die 
Minister van justisie en sy top
amptenare. Skrywer wil hiermee sy 
hoed vir hulle en hulle voorgangers 
lig en sy dank teenoor hulle betuig 
vir hierdie voorwaartse stap in ons 
regspleging. Dis net jammer dat dit 
nie reeds 'n dekade vroeer gebeur 
het nie. Die Hoexter-kommissie het 
immers in 1983 reeds soortgelyke 
aanbevelings gemaak! 

Die metamorfose wat die landdros
amp ondergaan het, is in twee wette 
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saamgevat, wat kort voor die ver
daging van die eerste sessie van die 
Parlement die lig gesien het. Hulle 
is: 

(1) 	Wet 90 van 1993 getitel: Wet 
op Landdroste 

(2) 	Wet 120 van 1993 getitel: 
Wysigingswet op Landdroshowe 
waarin ingrypende veranderings 
aan die bekende Wet op Land
droshowe 32 van 1944, aange
bring is (hierna die Hoofwet 
genoem). 

Albei die Wette sal later in werking 
gestel word - blykbaar nadat seker 
regulasies afgekondig is. 

Die landdrosamp 
Alvorens die implikasies van hierdie 
twee wette bespreek word, sal dit 
dienstig wees om baie kortliks his
tories die ontstaan van die land
drosamp in oenskou te neem. 
Gedurende die 14de tot en met die 
16de eeu het daar 'n "Hof van 
Baljuw en Welgebore Mannen" in 

Holland bestaan. 

Die Baljuw, ook genoem Mars
chalk of Drossaard of Drosd, het op 
die platteland regsake behartig. Die 
"Dros" in "Drossaard" het beteken: 
"die heer se gevolg." Die tweede deel 
van "Drossaard" kom van die woord 
"saetjon" wat "sit" beteken. Gevolglik 
het "Drossaard" beteken: "Hy wat in 
die heer se gevolg sitting het". Die 
"heer" wat hier ter sprake is, was die 
Graaf, Amptenaar van die Koning in 
die distrik (of "gouwen"). 

Aanvanklik was die drossaard 
"met de zorg der tafel belast", die 
beampte "die de spijsen opdraagt ... 
of die aan het gevolg zijne plaats aan 
tafel" aanwys. Abner was in 
"Middelnederlandsch" as Saul se 
"drussate" bekend, dit wil se 'n soort 
kelner of tafelbediende. Hy was ook 
Kasteelbewaarder of Kastelein van 
die Graaf, dus "de persoon die den 
landsheer vervangs t" oftewel 
"stadhouder". Die drost het ook 
soms namens die Graaf diens 
gedoen in "het oude gravengericht". 
Hier het die drost dus so 'n bietjie 
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regswerk verrig. Die titels "baljuw" en 
"drossaard" is, na die landing van 
jan van Riebeeck, nooit aan die 
Kaap gebruik nie. Die titel 
"landdros" het wel inslag gevind. Die 
titel is in 1830, kragtens die Char
ter of justice na "magistrate" 
verander. In 1957 is die titel 
"landdros" weer in Suid-Afrika in 
gebruik geneem. Die benaming 
"magistraat" het egter naas 
"landdros" bly voortbestaan. 

Van 'n nederige begin het die 
landdros se regsvaardigheid sodanig 
verbeter dat prof Hahlo reeds in 
1959 in die South African LawJour
n a 1 (b I 3 1 3) g e s k ry f het d a t 
landdroste "today ... are judges in 
every respect, except in name. In
deed it is not too much to say that 
the average man's conception of the 
quality of justice in this country de
rives, to a considerable extent, from 
the judicial work done by magis
trates." Mens wonder wat die geeerde 
professor, as hy nog geleef het, 
vandag sou gese het oor die 
landdros se aandeel aan die 
regspleging in ons land. 

Omvang van nuwe 
Wette 
Die Wette waarna hierbo verwys is, 
sal vervolgens kortliks in oenskou 
geneem word. 

Artikel 2 van die Wet op Land
droste maak voorsiening vir die 
ins telling van 'n Landdrostekom
missie. Hierdie Kommissie sal bes
taan uit elf lede wat deur die Staats
president aangestel word. Sy same
stelling - kragtens artikel 3 - sal 
soos volg wees: 

(i) 	 'n regter van die Hooggeregshof 
van Suid-Afrika, as voorsitter, wat 
deur die Hoofregter aangewys 
word; 

(ii) 	 'n beampte van die Departement 
van Justisie wat deur die Minis
ter aangewys word; 

(iii) 	 twee streekhofpresidente wat 
deur die streekhofpresidente 
van die onderskeie streek
afdelings, ingestel kragtens 
artikel 2 van die Wet op Land
droshowe aangewys word; 

(iv) 	 twee landdroste met die rang van 
hooflanddros wat deur die 
onderskeie landdroste met 
daardie rang aangewys word; 

(v) 	 die Hoofdirekteur: Jus tisie 
Kollege; 

(vi) 	 een landdros wat deur die 
Landdrosvereniging van Suid
Afrika aangewys word; 

(vii) 	 een advokaat en een prokureur 
wat bnderskeidelik deur die 
AIgemene Balieraad van Suid
Afrika en die Vereniging van 
Prokureursordes van Suid-Afrika 
aangewys word; en 

(viii) 	 een regsakademikus wat deur die 
Vereniging van Universiteits
dosente in die Regte aangewys 
word. 

Die oogmerke van die Kommissie 
(kragtens artikel 4) is onder andere: 

o 	Om toe te sien dat die aan
stelling, bevordering, verplasing 
of ontslag van of tugstappe teen 
regterlike beamptes in laerhowe 
sonder bevoordeling of be
nadeling geskied; 

o 	Om 'n gedragskode vir regterlike 
beamptes in laerhowe op te stel; 

o 	Om die Minister vanjustisie van 
advies te bedien ten opsigte van 
ampsontruiming en ontslag van 
landdroste kragtens artikel 13 
van die Wet. 

Aanstelling 
Uit die voorgaande is daar veral drie 
aspekte wat besondere vermelding 
verdien. Die eerste is dat die Land
drostekommissie voortaan as wag
hond oor die aanstelling van land
droste optree. Aanstellings sal nie 
meer, soos vroeer, deur die Regering, 
handelende deur die uitvoerende ge
sag van die Staat, gedoen kan word 
nie. Die Minister van justisie stel 
weliswaar, ingevolge artikel 10, 
steeds landdroste in laer howe aan, 
maar hy doen dit "na oorleg met" die 
Landdrostekommissie. Die Minister 
is nie lid van die Landdroste
kommissie nie en slegs twee van die 
elf lede van hierdie Kommissie dien 
nie as regterlike beamptes nie - te 
wete 'n beampte van die Departe
ment van justisie en die Hoof
direkteur van justisie-Kollege. 
Niemand sal na dese kan beweer dat 
die Regering persone van sy eie 
keuse, as landdroste op die regbanke 
van ons laer howe aanstel nie. 

Bevordering 
Tweedens moet die Landdroste
kommissie ook 'n wakende oog oor 
die bevordering van landdroste hou. 
Daar is in die verlede meermale 
beweer dat landdroste, ten einde in 
die goeie boekies van hulle kantoor
hoofde en ander senior amptenare 
te kom, kruiperig en flikflooierig 
optree. In die 1980 South African 
Law Journal op bl 458 stel regter 

Aj Milne (soos hy toe was) dit so: 
" ... there is insidious pressure built 
into the promotion system to please 
those who promote one to higher 
status and salary." Hierdie vrese is 
deur middel van hierdie Kommissie 
seker totaal besweer! Die feit moet 
ook beklemtoon word dat landdroste 
in die senior afdelings nie "bevorder" 
word nie, maar, net so os regters, 
"aangestel" word. Hieroor later meer. 

Skorsing 
Derdens mag 'n landdros nie 
geskors, ontslaan of van sy amp 
onthef word, of tugstappe teen horn 
gevoer word nie tensy die Land
drostekommissie 'n aanbeveling aan 
die Minister van justisie hieroor 
maak - artikel 13. 

Die Kommissie kan kragtens 
artikel 13(3)(a) by die Minister 
aanbeveel dat 'n landdros weens die 
volgende redes uit sy amp geskors 
word: 

o Wangedrag. Wangedrag sal weldra 
in die regulasies, wat eersdaags 
ingevolge artikel 16( OU) uitge
vaardig word, omskryf word. 

o 	Voortdurende swak gesondheid. 

o 	Onvermoe om sy ampspligte op 
'n bekwame wyse uit te voer. 

Die skorsing moet deur die Minis
ter in die Parlement ter Tafel gele 
word. Die Parlement kan die 
skorsing ophef in welke geval die 
landdros in sy amp herstel moet 
word. Doen die Parlement dit nie, 
bekragtig die Minister die skorsing 
en word die landdros van sy amp 
onthef (artikel 13(3)(e)). 

Daar is 'n tweede metode waar
volgens 'n landdros van sy amp 
onthef kan word. Dit geskied sonder 
skorsing. Die Parlement kan besluit 
dat 'n landdros, vir dieselfde drie 
redes hierbo genoem, van sy amp 
onthef word. Dit moet beklemtoon 
word dat skorsing en ampsontheffing 
van 'n landdros voortaan nie sonder 
die instemming van die Parlement 
mag geskied nie. Hiermee het die 
landdros, sonder twyfel, net soos die 
regter volkome onafhanklik geword. 

Onafhanklikheid 
Regter Aj Milne (soos hy toe was) het 
horn onder andere soos volg (in die 
1980 South African LawJournal op 
bl 456) oor regterlike onafhanklik
heid uitgelaat: 
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It would, in my view, be a crippling 
blow to the independence of the judi
ciary, and therefore to the impartial 
administration of justice, if judges 
could be easily removed or, perhaps, 
quietly transferred or downgraded. 
Invoking the present parliamentary 
procedure would ensure a public scan
dal of great degree. 

Bamford se (in die 1956 South Af
rican Law Journal op bl 381) onder 
andere: 

In no other respect, perhaps, is the 
principle of judicial independence so 
clearly manifested as in the rules of 
removal. 

Artikel 13 van die Wet op Land
droste het die landdros nou, ten 
opsigte van regterlike onafhank
likheid, in dieselfde kader as regters 
geplaas. Skrywer wil die hoop 
uitspreek dat landdroste die eise 
verbonde aan hierdie verhoging in 
hulle status, nougeset sal nakom en 
dat hulle die vertroue wat die 
wetgewer in hulle gestel het, gestand 
sal doen. 

Nuwe laer howe 
Die Wysigingswet op Landdroshowe 
120 van 1993 	het twee nuwe laer 
howe geskep en prossesuele veran
derings rakende bestaande howe 
aangebring. Voorsiening is ook 
gemaak dat advokate en prokureurs 
in siviele en gesinshowe as voorsi t
tende beamptes mag optree. Wan
neer hierdie Wet in werking gestel is, 
sal die laer howe soos volg daar 
uitsien: 

Strafregtelik 	 Sivielregtelik 

Streekhowe 	 Siviele Hof van 'n 
Siviele Afdeling 

Distrikshowe 	 Gesinshof 

Siviele Hof van 'n 
distrik 

Sover die streekhowe betref, bly die 
posisie onveranderd behalwe dat die 
Adviserende Raad op Aanstellings 
van Streeklanddroste (artikel 9 (bis) 
van die Hoofwet) sodanig gewysig 
word dat een advokaat en een 
prokureur, onderskeidelik benoem 
deur die Algemene Balieraad en die 
Vereniging van Prokureursordes, sit
ting op die Raad sal he, in plaas van 
twee top-amptenare van die Departe
ment van justisie. Die Raad van elf 
lede (daar is tans sewe streekhof
presidente) sal 	dus slegs twee lede 
he wat die Departement vanjustisie 
verteenwoordig. Die beheer oot die 
aanstelling van streeklanddroste 
setel dus hoofsaaklik in 'n Raad wat 
los staan van die uitvoerende gesag. 

Die siviele hof van 'n siviele afde-
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ling is 'n nuwe skepping waarna al 
lank uitgesien is. Daar word nou 
voorsiening gemaak dat landdroste 
wat verkies om in siviele howe in 
plaas van strafhowe, diens te doen, 
hulle ideale kan verwesenlik. Dit sal 
spesialisasie bevorder en vir hulle 'n 
loopbaan skep soortgelyk aan die in 
die streekhof. Dit is algemeen 
bekend dat die siviele landdroshof 
deur baie kundiges as die Achilles
hiel van die laer howe beskou word. 
Dit word voorsien dat die senior 
siviele landdroste wat in hierdie 
afdeling sal optree, op 'n gelyke ba
sis as streeklanddroste geplaas sal 
word sover dit vergoeding en toelaes 
betref. Die regskwalifikasies van 
beide afdelings is dieselfde - kyk 
artikel 10 van die Hoofwet, soos 
gewysig. 

Die jurisdiksie van hierdie nuwe 
siviele hof is nog nie bepaal nie. 
Daar is bespiegelings dat dit waar
skynlik twee keer soveel sal wees as 
die jurisdiksie van die distriks-siviele 
hof, dit wil se R40 000 ten opsigte 
van artikel 29(1)(a), (b), (f) en (g) van 
die Hoofwet en RI 00 000 ten 
opsigte van artikels 29(1)(d) (aksies 
gebaseer op likwiede dokumente) en 
29(1)(e) (aksies gebaseer op die Wet 
op Kredietooreenkomste 75 van 
1980). Dit sal die druk op die 
Hooggeregshof aansienlik verlig. 
Tegelykertyd plaas dit egter 'n groot 
verantwoordelikheid op die skouers 
van die regterlike beamptes wat hier
die howe moet beman. Die vraag ont
staan of die betrokke voorsittende 
beamptes oor genoeg agtergrond en 
ervaring beskik om hierdie howe net 
so suksesvol te hanteer as wat streek
landdroste streekhowe hanteer. 

Navraag by justisie-Kollege het 
aan die Jig gebring dat daar tans 
jaarliks ses maandlange kursusse in 
siviele reg by die Kollege aangebied 
word. Een van hierdie kursusse is 'n 
gevorderde kursus wat slegs byge
woon word deur landdroste metjare
lange ervaring in siviele howe. Swart 
regsprekende beamptes woon in al 
hoe groter wordende getalle hierdie 
kursusse by. justisie-Kollege is vol 
vertroue dat hulle met verloop van 
tyd voorsittende beamptes sal kan 
lewer wat hierdie senior siviele howe 
met grasie sal kan hanteer. 

Aanstelling van 
advokate en 
prokureurs 
Kragtens artikel 9 quatvan die Hoof-

wet (soos ingevoeg deur artikel 8 van 
Wet 120 van 1993), verkry die Min
ister die bevoegdheid, indien hy dit 
wenslik ag, om 'n advokaat of pro
kureur te laat waarneem as landdros 
in siviele howe van 'n distrik; of in 
senior siviele howe van 'n afdeling; 
of in gesinshowe. 

Die aanstellings moet in oorleg 
met die Algemene Balieraad en 
Vereniging van Prokureursordes ges
kied. Verder moet beklemtoon word 
dat senior siviele landdroste en 
gesinshoflanddroste, voor aanstel
ling, deur 'n Adviserende Raad saam
gestel deur die Minister, ten opsigte 
van geskiktheid, gekeur moet word. 

Artikel 9 ter van die Hoofwet 
(soos ingevoeg deur artikel 8 van 
Wet 120 van 1993) bepaal dat 
hierdie Adviserende Raad, wat ook 
uit elf persone bestaan, soos volg 
saamgestel moet word: 

Die Direkteur-generaal: justisie as 
Voorsitter 
Die Hoofdirekteur: justisie
Kollege 
Die Hoofgesinsadvokaat 
Twee Senior Siviele Landdroste 
Twee Gesinshoflanddroste 
Twee regterlike beamptes wat 
ingevolge artikel 12(6) van die 
Hoofwet (soos ingevoeg deur 
artikel 11 van Wet 120 van 1933) 
aangewys is om administratiewe 
beheer uit te oefen oor siviele, 
senior siviele en gesinshofland
droste. (Hierdie nege lede van die 
Raad word deur die Minister aan
gestel na oorleg met die Landdros
stekomissie) 
Een advokaat en een prokureur 
wat onderskeidelik deur die Alge
mene Balieraad en die Vereniging 
van Prokureursordes benoem 
word. 

'n Interessante vraag wat in hierdie 
verband opduik is: waar sal die 
eerste twee senior siviele landdroste 
en die eerste twee gesinshof
landdroste vandaan kom? Die 
antwoord skyn te wees dat die Min
ister hulle sal moet aanstel, sonder 
advies van die Adviserende Raad (wat 
dan nog nie sal bestaan nie), maar 
moontlik met advies van die 
Landdrostekommissie en dat hulle 
vier dan terstond in die adviserende 
raad vir senior siviele en gesins
hoflanddroste opgeneem sal word. 'n 
Verdere interessante aspek in hier
die verband, is die feit dat die Land
drostekommissie inspraak het in die 
adviserende raad ten opsigte van die 
aanstelling van senior siviele en ge
sinshoflanddroste, maar nie in die 
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adviserende raad ten opsigte van die 
aanstelling van streeklanddroste nie 
- kyk artikel 9 bis van die Hoofwet 
(soos ingevoeg deur artikel 7 van 
Wet 120 van 1993). 

Gesinshowe in die 

Landdrosafdeling 

Die ins telling van hierdie howe in 
die Landdrosafdeling is, na skrywer 
se mening, een van die mees opwind
ende en verreikende implikasies van 
die Wysigingswet op Landdroshowe 
120 van 1993. 

Kragtens artikel 2 (d) van die 
Hoofwet (soos gewysig) kan die Mi
nister 'n gesinsafdeling van die 
siviele hof instel wat uit meer as een 
landdrosdistrik kan bestaan. So 'n 
afdeling kan 'n naam gegee word 
soos bv Noord-, Oos- of Wes-Kaap, 
of die naam van 'n groot stad. Krag
tens artikel 2 (k) van die Hoofwet 
(soos gewysig) kan die Minister 'n 
gesinshof vir elke afdeling aanwys 
waar die gesinshof sittings hou. 

Hierdie howe word deur 'n gesins
landdros beman, aangestel kragtens 
artikel 9( 1 )(a)(v) van die Hoofwet na 
kel)ring deur die Adviserende Raad 
waarna hierbo verwys is (artikel 9 
ter). Soos reeds hierbo gemeld, kan 
advokate en prokureurs in hierdie 
howe waarnemende aanstellings 
deur die Minister kry. Dit beteken 
dat landdroste saam met advokate 
en prokureurs as voorsittende 
beamptes in hierdie howe sal optree. 

Sover dit kwalifikasies van 
voorsittende beamptes betref, bepaal 
artikel 10(b) van die Hoofwet (soos 
ingevoeg deur artikel 9 van Wet 120 
van 1993) dat die baccalareus legum 
oftewel 'n LLB-graad, as minimum
vereiste gestel word. Hierdie vereiste 
word heelhartig ondersteun. Skrywer 
sou graag wou sien dat hierdie mini
mum-kwalifikasie binne afsienbare 
tyd ook as vereiste gestel word vir die 
aanstelling van streeklanddroste en 
senior siviele landdroste. 

Jurisdiksie van 

gesinshof 

In artikel 29 van die Hoofwet (soos 
gewysig deur artikel 21 van Wet 120 
van 1993) word die volgende sub
artikel ingevoeg: 

(4) 	Benewens enige ander jurisdiksie 
wat by hierdie Wet of enige ander 
wetsbepaling aan 'n gesinshof 
verleen word, het 'n gesinshof 

jurisdiksie ten aansien van 'n 
egskeidingsgeding soos omskryf in 
artikel 1 van die Wet op 
Egskeiding 1979 (Wet 70 van 
1979). 

Dit beteken dat die gesinshof, na die 
inwerkingstelling van Wet 120 van 
1993, a1Je egskeidings - bestrede 
sowel as onbestrede - sal hanteer 
asook aansoeke wat daarmee ver
band hou soos onder andere 
aansoeke na luid van artikel 43. En 
dit is, met respek, veel gevra. Dis 
algemeen bekend dat die Hoog
geregshof in Transvaal geweldig baie 
egskeidings en aansoeke wat daar
mee verband hou, jaarliks hanteer. 
Die gesinshof sal waarskynlik in die 
begin noustrop trek. Namate die 
betrokke personeel die nodige 
ervaring en kundigheid opdoen, 
behoort die posisie egter gaandeweg 
te verbeter. Die hoop bestaan dat 
ervare prokureurs en advokate, en 
veral die gesinsadvokate, hande sal 
vat met die landdroste wat tans nog 
op hierdie akker onbedrewe is. 

Die voordele van die skepping van 
hierdie hof is onder aandere daarin 
gelee dat: 

D 	die meeste egskeidingsgedinge 
waarskynlik voortaan goedkoper 
sal wees en die nuwe bedeling 
dus tot voordeel van die partye 
sal strek; 

D 	daar mettertyd 'n toekoms geskep 
sal word vir landdroste wat paslik 
gekwalifiseer is, en nie in die 
strafhof belangstel nie. Hulle kan 
in beide die gesinshof en die sen
ior siviele hof diens doen. 

Wanneer 'n gesinshof voor 'n 
ingewikkelde egskeidingsgeding te 
staan kom, kan dit ingevolge artikel 
50A van die Hoofwet (soos ingevoeg 
deur artikel 32 van Wet 120 van 
1993) na die Hooggeregshof vir 
beregting verwys word. Die gesinshof 
het 'n diskresie om die verrigtinge 
aldus oor te plaas: 

D 	uit eie beweging; of 

D op aansoek van 'n party; of 

D op aansoek van 'n gesinsadvo
kaat. 

Die gesinshof is egter verplig om die 
verrigtinge na die Hooggeregshof oor 
te plaas indien albei partye tot die 
geding di t versoek. 

Swart 
egskeidingshowe 
'n Ander interessante verwikkeling 
met betrekking tot gesinshowe is die 

feit dat egskeidingshowe wat 
kragtens artikel 10 van die Swart 
Adminis trasiewet 1927 (soos 
gewysig deur Wet 9 van 1929) 
ingestel is, vanaf die datum van 
inwerkingtreding van Wet 120 van 
1993, as gesinshowe geag sal word 
- kyk artikel 71 van laasgenoemde 
Wet. Dit beteken dat die swart 
egskeidingshowe sal verdwyn en dat 
alle egskeidings voortaan onder die 
vlag van die gesinshof sal vaar. Die 
regsgebiede van swart egskeidings
howe sal 'n deel uitmaak van 
gesinsafdelings (artikel 2(d)) en die 
voorsitters van swart egskeidings
howe word gesinslanddroste (artikel 
71 (3)). Hierdie verwikkeling word 
verwelkom. Howe, alle howe, hoort 
in Suid-Afrika onder een sambreel 
afgesien van die ras of kleur van die 
litigante wat daar verskyn. Nog 'n 
stukkie "apartheid" is daarmee heen. 

Slotsom 
Die voormelde wetgewing het, vol
gens skrywer se oordeel, die land
droste van ons land die hupstoot 
gegee wat hulle lank reeds verdien 
het. Mens kan maar net hoop dat 
hierdie wetgewing vinnig ge"imple
menteer sal word en dat opvolgende 
regerings nie hieraan sal torring nie. 
Skrywer is meegedeel dat ANC
woordvoerders reeds aangedui het 
dat, as hulle in 1994 aan bewind 
sou kom, albei hierdie Wette herroep 
sal word. Indien hierdie inligting 
korrek is, sal dit, met respek, 
kortsigtig wees om so op te tree en 
net tot nadeel van die regspleging 
strek. Hier word immers 'n eerlike 
poging aangewend om li tigasie 
goedkoper te maak en die howe, vir 
die man op straat, meer toeganklik 
te maak. 

Notas: 

Vir sover bovermelde wetgewing 
regsprekende beamptes in laer howe 
op 'n onafhanklike grondslag plaas, 
gee dit uitvoering aan die Hoexter
kommissie se aanbevelings. Die 
Kommissie se verslag is reeds in 1983 
ingedien. En behalwe as dit was omdat 
hy traag was om afstand te doen van 
die greep wat hy l'ia die Staatsdienswet 
op laer howe gehad het, is dit totaal 
onbegryplik dat die Regering so lank 
gesloer het om daardie aanbevelings 
deur te voer, veral aangesien daar van 
die begin af algemene konsensus oor 
die aanbevelings bestaan het. Indien 
die wetgewing binne 'n redelike tyd 
deurgeloods was, sou die nuwe 
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bedeling teen hierdie tyd reeds stewig 3 Die benaming "landdros" sal tog seker dikwels gebeur dat iemahd wat voor sy 
gevestig gewees en volkome geloof nie in 'n nuwe Suid-Afrika pas nie (dit aanstelling op die regbank 'n kundige 
waardigheid ontwikkel het, en sou dit is ook nooit in die TBVC-state gebruik op die gebied van se die privaatreg was 
derhalwe nie gevaar geloop het om nie - slegs die term "magistraat" is 'n uitstekende strafregter geword het, 
deur 'n nuwe regering oorboord gegooi gebruik) en moes dus na ons mening en omgekeerd). Ons meen ook dat 'n 
te word nie; ook sou die land en die uitgefaseer gewees het. afsonderlike wet ten opsigte van 
regspleging in besonder intussen reeds 
veel vrugte daarvan gepluk het. Hoe 
dit ook sal sy, is dit te verwelkom dat 
die maatreels uiteindelik op die 
wetboek geplaas is. 

2 In verband met die skrywer se 
verwysings hierbo na die moontlike 
aanstelling van prokureurs en 
advokate in laer howe in waarnemende 
hoedanighede, wil dit voorkom asof 
daar niks is wat sal verhinder dat 
diesulkes ook op 'n permanente basis 

4 Slegs een hofstruktuur ten opsigte van 
streek-, senior siviele en gesinshowe, 
onder beheer van 'n enkele president 
vir elke afdeling, moes geskep gewees 
het. 'n Versnippering van laer howe 
soos deur die Wette beoog, sal sowel 
uit die oogpunt van doeltreffende 
administrasie as gesonde regspleging 
tot nadelige resultate lei. (Indien slegs 
een hofstruktuur geskep is, kon die 
president van elke afdeling die sake 

streek-, senior siviele en gesinshowe 
ingedien moes gewees het. Dit sou vele 
voordele ingehou het. 

5 Dit is besonder jammer dat alle tekens 
van staatsbeheer, -bei'nvloeding of 
-seggenskap ten opsigte van regs
prekende beamptes nie uit die Wette 
weggelaat is nie. Ons is bevrees dat die 
tekens afbreuk sal doen aan die goeie 
bedoelings van die wetgewer om laer 
howe los te maak van die uitvoerende 

aangestel word nie mits hulle toewys aan die hand van die betrokke gesag. 

natuurlik aan die voorgeskrewe voorsittende beamptes se bepaalde 

vereistes voldoen. kundighede. Buitendien het dit al Redakteur • 

Statement of intent 

1 The Bar identifies itself fully with the ideals, aspirations 

and challenges presented by a new democratic South 

Africa. 

2 As a body of independent practitioners, the Bar is 

committed to providing specialised legal representation, 

at fair fees, to all persons who require such services. 

3 By providing this representation, as well as facilities for 

the protection of human rights, access to justice for 

indigent persons and alternative dispute resolution, the 

Bar serves all the people of South Africa. 

4 We shall continue to strive towards the attainment of 

justice for all according to the Rule of Law and to 

support reforms designed to achieve this goal. 

5 The Bar is committed to: 

D 	 the maintenance of an independent judiciary; 

D 	 ensuring that the Bar is representative of all. sections 
of the South African population; 

D 	 providing greater access to justice by the expansion 
of legal services to all who require them whilst 

maintaining the high standards, professional integrity 

and independence which are established hallmarks 

of the Bar. 
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