
Die prosesreg in die Middeleeue 
Die Spigel der Saxen - ook bekend as die Sachsenspiegei, 
geskryf deur Eike von Repgau tussen 1215 en 1235 - word 
allerwee as een van die oudste en invloedrykste regsgeskrifte 
beskou. In Hollandse uitgawe het reeds in die 13e eeu verskyn. 
Sekere gedeeltes van die Sachsenspiegel was op die Duitse 
reg van toepassing tot die inwerkingtreding van die Duitse 
Burgerlike Wetboek in 1900! (Hahlo & Kahn The South Afri
can Legal System and its Background Juta: Kaapstad (1986) 
op 441). 

Daar is ook verskeie g611ustreerde uitgawes van die 
Sachsenspiegel uitgegee. Aangesien ons heelwat artikels in 
hierdie uitgawe van Consultus wy aan die prosesreg, is dit 
interessant om aspekte van die Middeleeuse prosesreg in beeld 
te sien. Die illustrasies wat gereproduseer is in die boek Crimi
nal Justice through the Ages (1981) word geplaas met die 
vriendelike toestemrning van die uitgewer van die boek, die 
Mittelalterliches Kriminalmuseum, Rothenburg ob der Tauber: 

Hofverrigtinge 

Wanneer die koning die land besoek, word alle gevangenes wat nog 

nie gevonnis is nie, voor horn gebring. Die koning se bode staan voor 

die kasteel en dagvaar met 'n vorstelike gebaar al die gevangenes 

om voor die koning se hof te verskyn. Reg voor die koning staan 'n 

gevangene wat met lewendige gebare sy saak bepleit. Sy voete is in 

boeie en sy begeleider hou sy arm vas (Landrecht Ill, 60, Art 3). 

, 	 Die graaf moet met tussenposes van agtien weke (XVIII) 'n 

hofsitting in sy distrik hou. Die hofsitting word bygewoon deur die 

burgemeester, wat langs die graaf sit, die balju en vier assessore 

(sittende), wat aan hulle mantels uitgeken word (Landrecht 111,61, 

Art 3,1). 
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'n Persoon kan slegs tot verantwoording geroep word kragtens sy 

stamreg. Hy moet vir verhoor verskyn, behalwe vir 'n tweegeveg. Eise 

om grondbesit kan slegs in die distrik waar die landgoed gelee is, 

ingestel word. Links: die verweerder staan op die grond waarop hy 

gebore is. Sy rug is gtdraai op die eiser, wat vir 'n tweegeveg gewapen 

is, aangesien die eiser nie op grond staan waarop die verweerder verplig 

is om die uitdaging te aanvaar nie (Landrecht rn, 33, Art 3-5). 

Wanneer 'n hofsitting kragtens koninklike gesag plaasvind, mag die 

assessore en regters nie musse, hoede of togas dra nie. Hulle moet 

ongewapen wees en kort mantels oor hulle skouers dra. Op hierdie 

afbeelding dra die regter en die burgemeester wel hoede, maar waar

skynlik slegs ter illustrasie van vaste hoedanighede. Verder le die regter 

se hoed onder die hooftooisel wat afgehaal is (Landrecht rn, 69, Art 1). 

Die vonnis-veroordelaar* gryp die arm van 'n assessor as 'n teken 

van veroordeling van die vonrus. Die regter beveel die veroordeelde 

assessor om op te staan. Die ander assessore toon aan dat die vonnis

veroordelaar sy plek moet inneem in die plek van die veroordeelde 

persoon (Landrecht Ill, 69, Art 3). 

* Vonnisveroordeling was deel van 'n ingewikkelde proses waarvolgens 'n 

assessor "veroordeel" is indien hy 'n onregverdige uitspraak gelewer het. 
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