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Inleiding 

D IE Fakulteit Regsgeleerdheid van 
die Randse Afrikaanse Universiteit 

is die jongste regsfakulteit in Suid-Afrika. 
Die Randse Afrikaanse Universiteit is in 
1967 gestig en die eerste studente het in 
1968 registreer. 'n Departement Regte het 
in 1967 tot stand gekom, as deel van die 
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte. Die 
departement is in 1971 in 'n volwaardige 
fakulteit omskep. Die departement is met 
'n aanvanklike doseerkorps van drie in 
die lewe geroep. Die eerste regsgrade is 
in Mei 1970 toegeken, twee LLB-grade 
en een B Juris-graad. Een-en-dertig jaar 
later het die fakulteit 'n personeelkorps 
van 23, en by die MaaI1 1997 grade
plegtigheid is 185 grade in die Fakulteit 
Regsgeleerdheid toegeken. 

Ontstaans- en vestigingsjare 
In 1967 is die Randse Afrikaanse 
Universiteit gestig. Die instelling was 
Afrikaans in gees en karakter en het, teen 
die agtergrond van die leuse, "Diens deur 
kennis", ten doe I gehad om aan Afri
kaanssprekendes van die Witwatersrand 
'n akademiese tuiste in eie taal te bied. 
In 1967 is drie jeugdige persone in die 
Departement Regte aangestel: Thys 
Oosthuisen, Pieter Henning en Johannes 
van der WaIt. Johannes van der WaIt was 
die eerste professor in die regsgeleerdheid 
aan die RAU en ook eerste dekaan van 
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die fakulteit. Prof Van der WaIt is tans 
rektor van die RAU (sedert 1995). 
Behalwe vir een jaar by die RGN in die 
vroee jare tagtig, is hy dus sedert die 
ontstaansjare van die RAU aan die 
. instelling verbonde. Thys Oosthuisen was 
tot 1991 lid van RA U se regsfakulteit, en 
is tans' n senior regsadviseur van' n groot 
finansiele instelling. Pieter Henning het 
na twee jaar se diens sy weg na die Jo
hannesburg-balie gevind en is tans 'n 
senior advokaat in die Balie. 

In 1968 is 'n reeks addisionele 
aanstellings in die fakulteit gemaak 
Persone wat in hierdie jaar, en in die 
onmiddelik-daaropvolgende jare, aan
gestel is en steeds lid is van die fakulteit, 
is professore George Barrie, Giel Reine
eke, Ignus Rautenbaeh en Frederiek de 
J ager. Ander bekendes wat in hierdie 
ontstaansjare aangestel is, en diep spore 
in die fakulteit getrap het, maar nie meer 
in die diens van die universiteit is nie, is 
Sehalk van der Merwe en Frans Malan. 
Sehalk van der Merwe was tot 1985 aan 
die RA U verbonde, daama het hy by die 
Universiteit van Wes-Kaapland aan
gesluit en later by sy alma mater, die 
Universiteit van Stellenboseh. Frans 
Malan het so onlangs as Julie 1997, na 
27 jaar diens, uit die diens van die RAU 
getree, na sy aanstelling as regter in die 
Wiwatersrandse Hoe Hof. Dan is daar ook 
nog Callie Snyman, professor in strafreg 
aan die Universiteit van Suid-Afrika, en 
Johan Louw SC van Pretoria, wat beide 
in die ontstaansjare van die fakulteit aan 
die RA U doseer het. 

Hierdie mense was baanbrekers. 
Mense wat nou nog met groot deernis 
oor die beginjare gesels, oor die pioniers
gees wat geheers het, die entoesiasme en 
werkywer van jong manne wat die 
moeilike taak aangepak het om 'n Mri
kaanstalige fakulteit in die ongenaakbare 
grootstad te vestig. Op enkele uitson
derings na, was hulle self me van Johan

nesburg nie en moes hulleself eers 
behoorlik tuismaak tussen die harde
baarde. Hulle gesels graag oor die bande 
van vriendskap en samewerking wat in 
die ontstaansjare met kollegas van die 
buuruniversiteit, Wits, gevestig is, en die 
welwillendheid van kollegas van ander 
universiteite wat deeltyds klas gegee het 
om die doseerlas te verlig, en op baie 
ander wyses hulle ondersteuning gegee 
het. 

Studente het vir die eerste keer in 
1968 registreer. Die eerste drie regsgrade 
is in Mei 1970 toegeken, een LLB-graad 
(aan Johan Louw SC) en twee B Juris
grade. Die eerste studente om LLB
grade te verwerf, nadat hulle vanaf hulle 
eerste studiejaar by die RAU ingeskryf 
was, het in 1972 afstudeer. Onder hulle 
tel Jean Sonnekus. Studentegetalle het 
veral in die tagtigeljare stewig gegroei 
en in 1997 is byna 1400 studente vir die 
volgende grade ingeskryf: BA (Regte), 
B Corn (Regte), B Proe, LLB, LLM en 
LLD. Daarbenewens is byna 400 stu
dente vir 'n verskeidenheid van buite
kurrikulere diplomakursusse ingeskryf. 

Dekane van die fakulteit het vir 
termyne van twee na drie jaar gedien. 
Benewens 10hannes van der Walt, het ook 
Sehalk van der Merwe, Giel Reineeke, 
Ignus Rautenbaeh en Thys Oosthuisen 
die amp van dekaan van die fakulteit 
beklee, sommige vir meer as een termyn. 
In 1990 is Johannes van der WaIt tot die 
eerste permanente dekaan van die 
fakulteit verkies, 'n posisie wat hy tot 
1992 beklee het, toe hy vise-rektor 
geword het. 

Vanaf die laat sewentigeIjare het 'n 
tweede geslag regsakademiei hulle by die 
RAU begin vestig. Professore Jean 
Sonnekus en 1 an Otto, en later Marius 
Olivier, Rassie Malherbe en Jean du 
Plessis, het hulle by die grondleggers 
aangesluit. Die Tydskrif vir die Suid
Afrikaanse Reg is in 1976, onder die > 
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redaksionele beheer van die fakulteit, vir 
die eerste keer uitgegee deur Juta en Kie. 
Vandag, 22 jaar later, onder die bekwame 
redakteurskap van Jean Sonnekus, geniet 
die TSAR welverdiende agting, sowel 
binnelands as buitelands, as ' n algemene 
regstydskrif van gehalte. 

In 1980 het J ohannes van der Walt en 
Frans Malan die fakulteit se regskliniek 
in die lewe geroep. Die regskliniek het 
vandag takke op die kampus, by Alexan
dra, aan die Wes-Rand en die Oos-Rand. 
Onder die leiding van adv Elsabe Steen
huisen speel dit 'n sleutelrol in die ge
meenskapsdienste wat die RAU bied. 

In die negentigerjare het ' n derde 
geslag regsakademici hulle by die 
fakulteit aangesluit en steeds waarde tot 
die doseerkorps van die fakulteit gevoeg. 
In 1997 is die eerste swart dosent, Thipe 
Mothuloe, in die fakulteit aangestel. 

Huidige karakter en werk
saamhede van die fakulteit 
Tans het die fakulteit ' n voltydse 
dosentekorps van 23, sestien mans en 
sewe vroue. Daar is tien professore, twee 
mede-professore en 11 senior lektore en 

lektore, wat die doseerlas eweredig 
onderling verdeel. Ongeveer 1400 stu
dente ontvang regsonderrig , sowel 
heeltyds as deeltyds, in die volgende 
graadleergange: BA (Regte), BCom 
(Regte), BProc en LLB. Etlike gedo
seerde magisterleergange bestaan om die 
groeiende behoefte aan hoevlakspe
sialisasie te bevredig. Geleentheid vir 
magisterstudie en doktorale studie by 
wyse van verhandeling en proefskrif 
bestaan ook. Sedert 1998 word' n nuwe, 
vierjarige, voorgraadse LLB-Ieergang, 
ter vervanging van die bestaande BProc
en LLB-Ieergange, aangebied. Om aan 
die groeiende behoefte aan Engelstalige 
onderrig te voldoen (ongeveer 35% van 
die huidige regstudente is nie Afrikaans
moedertaalsprekers nie), gee die fa
kulteit in 1998, naas Afrikaans, ook in 
Engels onderrig. 

Ten einde ' n behoorlike beeld van die 
fakulteit te gee, word enkele fasette van 
die fakulteit se werksaamhede uitgelig: 

• Navorsingsuitsette 
Die fakulteit is met reg trots op , n 
navorsingsuitset van 2,5-3,0 subsidie

draende publikasies per fakulteitslid wat 
reeds die afgelope vyf jaar gehandhaaf 
word. Daarbenewens was fakulteitslede oor 
die jare outeurs of mede-outeurs van 
verskeie toonaangewende boeke. Mens 
dink hier aan die werk van Frans Malan 
oor die wisseJreg, Johannes van der Wait 
oor die deliktereg, Jean Sonnekus oor die 
sakereg, Giel Reinecke en Schalk van der 
Merwe oor die versekeringsreg en die 
kontraktereg, Ignus Rautenbach en Rassie 
Malherbe oor die staatsreg en fundamentele 
regte, George Barrie oor die intemasionaIe 
reg, Jean du Plessis oor die korporatiewe 
reg en Marius Olivier oor die arbeidsreg. 

• Navorsingseenhede 
Verskeie navorsingseenhede bestaan binne 
die fakulteit. Die Navorsingseenheid vir 
Bankreg het onder Frans Malan se beheer 
gestaan, tot sy bedanking op 1 Julie 1997 
om as regter aangestel te word. Hierdie 
Eenheid was 'n RGN-ondersteunde 
navorsingseenheid (die enigste sodanige 
navorsingseenheid in die regswetenskap 
in die land) tot Frans Malan se bedanking. 
Die Eenheid geniet ook ruim fmansiele 
steun van finansiele instellings. Dit > 

Foto geneem tydens 'n geselligheid van die Vriende van die Regsfakulteit van die RAU in Oktober 1995. Van links 
na regs: regter MM Flemming, dr Gerrit Viljoen (voormalige rektor van RA U), profDerek van der Merwe, appelregter 
Pierre Olivier, prof le van der Wait (huidige rektor van RAU), regter loop Labuschagne, regter Piet Schabort en 
prof George Barrie. 
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geniet die aktiewe navorsingsteun van baie 

medewerkers, binnelands en buitelands. 

Een van die projekte van die Eenheid wat 

nou reeds ' n jaarlikse instelling is, is die 

Annual Banking ww Update, wat sedert 

1993 plaasvind. 
Die Sentrum vir Intemasionale en 

Vergelykende Arbeidsreg is in 1995 in 

medewerking met die Universiteit van 

Stellenbosch in die lewe geroep. Dit staan 

onder die beheer van Marius Olivier en, 

soos die naam aandui, word die arbeidsreg 

vanuit 'n intemasionale en vergelykende 

perspektief bestudeer. Onder Marius 

Olivier se leiding, geniet hierdie Sentrum 

hoe en steeds groeiende aansien en doen 

reuse-werk om deur navorsingspub

likasies, seminare en inligtingsessies die 

arbeidsreg as vakdissipline te bevorder. 

Giel Reinecke staan aan die hoof van 

'n Sentrum vir Versekeringsreg, wat ook 

by wyse van seminare en publikasies die 

versekeringsreg as vakdissipline te 

bevorder. 

• Alexander von Humbold 

Stiftung-stipendiate 


Die fakulteit is in die besondere posisie 

dat vyf van die huidige professore in die 

fakulteit Humboldt-stipendiate is: Jean 
Sonnekus, Ignus Rautenbach, Jean du 

Plessis, Marius Olivier, Derek van der 

Merwe. Hou mens verder in gedagte dat 

Frans Malan, Johannes van der WaIt, 

Schalk van der Merwe en Nereus Joubert 

almal Humboldt-stipendiate was terwyl 

hulle aan die fakulteit verbonde was, dan 
is dit duidelik dat hierdie fakulteit ' n 

besondere band met hierdie uitgelese 

navorsingsgenootskap het, en ook pro rata 

meer Humboldt-stipendiate in sy geledere 

het as enige ander regsfakulteit. Die 

Humholdt-Stiftung maak dit ook vir Duitse 

wetenskaplikes moontlik om navorsings

projekte in medewerking met buitelandse 

wetenskaplikes aan te pak. Vir die eerste 
keer ooit het 'n Duitse juris in 1996 ses 

maande by die Sentrum vir Intemasionale 

en Vergelykende Arbeidsreg van Marius 

Olivier deurgebring. 

. • Gedoseerde magisterleergange 
Die fakulteit bied agt gedoseerde magis

terprograrnme aan: Bank- en Beursreg, 
Arbeidsreg, Korporatiewe Reg, Belasting

reg, Straf-, Strafproses- en Bewysreg, 

Intemasionale Reg, Adrninistratief- en 

Munisipale Reg, en Menseregte en Grond

wetpraktyk. Hierdie leergange is veral 

gewild by regspraktisyns wat die behoefte 

het aan na-uurse, gestruktureerde onderrig 

oor spesialisgebiede van die reg. Meer as 
90 studente het in 1997 vir hierdie 

leergange registreer. 

• Buite-kurrikulere diploma
kursusse 

Die eerste kursus wat ingestel is, was 

die tweejarige Hoer Diploma in Belas

tingreg in 1990. Sedertdien het die 

fakulteit meerdere diplomakursusse 

ingestel: Die Gevorderde Diploma in 

Arbeidsreg, die Diploma in Gevorderde 

Bankwese, die Diploma in Korporatiewe 

Reg, die Diploma in Korporatiewe 

Beheer, die Diploma in Insolvensiereg 

en -praktyk (laasgenoemde in samewer
king met die Assosiasie van Insolvensie

praktisyns van Suid-Afrika (AIPSA)), 

die Diploma in Strafregpleging en Oudi

tering en die Diploma in Menseregte. 

Ongeveer 350 studente ontvang jaarliks 

diplomas van die fakulteit. Hierdie di

plomas word meesal oor een jaar aan

gebied. Die fakulteit maak ruim gebruik 

van die kundigheid van praktisyns van 

wie sommige die status van deeltydse 

professore in die fakulteit geniet. 

• Buitelandse skakeling 
, n Formele samewerkingsooreenkoms 

bestaan tussen die regsdepartement van 

die Universitaire Instelling Antwerpen in 

Antwerpen, Belgie en die RAU se 

regsfakulteit. Die ooreenkoms skep die 
geleentheid vir twee RAU studente elke 

jaar om ' n International Legal Studies 
Programme in Antwerpen vir ' n semes

ter lank te volg, en vir Belgiese regstudente 

om aan die RAU vir ' n semster lank te 

studeer. Die ooreenkoms maak dit ook 
moontlik vir dosente van die twee 

instellings om oor en weer navorsings- en 

doseertake uit te voer. 

• Binnelandse samewerking 
Gesamentlike navorsingsprojekte, die 

uitruil van dosente, gesamentlike aanbied

ing van seminare en kursusse: dis die soort 

samewerking wat reeds plaasvind en wat 

aktief bevorder word. Die fakulteit skakel 

ook nou met die regspraktyk, by wyse van 

die akkreditering en moderering van 

praktykskursusse, doseerhulp by oplei

dingsprogramme, kundige betrokkenheid 

by komrnissiewerk, wetskrywing en ander 

projekte van die regs- en handelsverkeer, 

en die aanbied van kursusse en seminare 

om besondere praktyksbehoeftes aan te 

spreek. In ' n sekere sin gee hierdie 

betrokkenheid van die fakulteit by die 

behoeftes van die regspraktyk tot ' n 

inversie van die universiteitsleuse aan

leiding. Nie net diens deur kennis nie, 

maar ook kennis deur diens word op 

hierdie wyse bevorder. 

Ten slotte 
Die Fakulteit Regsgeleerdheid van die 

Randse Afrikaanse Universiteit is jonk. 

Die tradisies en gebruike wat aan ouer 

instellings hulle eiesoortige karakter gee, 

ontbreek tot 'n groot mate by die RAU. 

Maar die RAU het wel energie. Dis 'n 

energie wat gebruik word om in pas te bly 

met die maatskaplike en ekonomiese 
veranderings van die land. Die RAU is 'n 

stadsuniversiteit en dit word weerspieel, 

nie net in die pas en omvang van die 

navorsings- en doseerwerk wat in die 
fakulteit gedoen word nie, maar ook in 

die aard van die werk wat gedoen word. 
Die fakulteit maak ems met die taak om 

die regsgeleerdheid so te beoefen en so aan 

die studente oor te dra, dat die eiesoortige 

behoeftes van Johannesburg, van Gauteng 

en van Suid-Afrika regskundig aange

spreek kan word. III 

r 'I
Obiter... 

Information technology I 
THE Bar of England and Wales I 

has decided to review ways in 1 

which the Bar can take advantage 11 

of the immense new world of rapid 
communication which can be I 
made available by the use of the 

I
Internet. A workshop at last year's I 
Bar Conference developed this 
theme, and a working party is in- I 
vestigating how legal materials of I 
all kinds could be made compre- 1 

hensively available on the Internet I 
as they are for example in Aus- I 
tralia. 11 

I Counse/SepVOct1997 ) 
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