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Is ons regspleging
billik en doeltreffend?
Deur K van Dijkhorst, oudregter van die Hooggeregshof, Pretoria

Het ‘n oudregter die reg om kritiek uit te spreek oor die bestaande
regsbedeling al sou die kritiek indirek sekere persone te na kom?

Die antwoord is: ja. Al in die agste eeu voor Christus het die
profeet Amos (5:7; 1983-vertaling)sy volk beskuldig: ‘Julle maak
van die regspraak ‘n bitter saak, julle trap die reg in die grond
in.’ Daarna het hy hul aangespoor: ‘Julle moet opkom vir die
reg in die howe’ (Good News Bible: See that justice prevails).

Elke burger het in ‘n demokrasie nie net die reg nie, maar
ook die plig om op te kom vir die regspleging. Om te prys wat
goed is en te kritiseer wat verkeerd loop. Dit gaan nie om die
individu nie, maar om die hoeksteen van ons staatsbestel, die
regspleging, wat onkreukbaar, doeltreffend en onbesproke moet
wees.

‘n Opskrif in die briewerubriek van Beeld 28 Oktober 2011,
het my aan die dink gesit. ‘Regstelsel nie daar om gewone mense
se belange te dien nie.’ Dit kan nie waar wees nie. Die reg is
daar om verhoudinge te reël, tussen burger en burger en die
burgers en hul staat. Die reg moet almal dien en die samelewing
billik orden. Die reg moet dus ook gewone mense se belange
dien. Veral gewone mense.Ons is ‘n regstaat. Mooi woorde.
Die lof van ons Grondwet word besing by elke akademiese
geleentheid en Baliedinee. En ons knik almal instemmend.

Vind ons verhewe ideaal oor die reg weerklank in die praktyk?
Moet ons ‘n onderskeid tref tussen die reg en die stelsel wat ons
standaarde betref? Tussen teorie en praktyk? Die reg is impotent
as dit nie tot uiting kom in die praktyk nie. Is ons, wat met
oorgawe die suiwerheid van die reg debatteer en nastreef, met
derderangse regspleging tevrede omdat daar ‘tog niks aan te
doen is nie’?

Dis maar ‘n enkele briefskrywer. En hy skryf nog onder ‘n
skuilnaam ook. Gadfly. Nogal gepas: perdevlieg. ‘n Mens kan
jou as regsgeleerde tog nie steur aan wat een ongelukkige lid
van die publiek oor ons regstelsel kwytraak nie? Ergerlik lees
ons dus nie verder nie. Maar is dit die klag van ‘n enkeling?
Was sy probleem die uitsondering in ‘n goed geoliede regstelsel?
Wat is sy klagte?

Hy skryf hy het ‘n ‘lang en frustrerende dag in die hoogge-
regshof gehad’. En verder:

‘Hoewel alles op die oog af met die nodige orde en waardigheid

plaasvind, is dit oëverblindery. Onderligend is die stelsel nie

daar om die belange van die gewone burger met beperkte

hulpbronne te dien nie.

‘’n Hele dag is gemors deur ‘n advokaat se ondervraging van

een spesialisgetuie wat net daarop uit was om haar eie beuel te

blaas en die regter het dit toegelaat.

‘Die arme ma, met beperkte geldelike hulpbronne, wat net

haar sesjarige dogtertjie van die ryk voormalige skoongrootouers

wou terugkry, het gefrustreerd die skouspel gadegeslaan en

besef: Die rande rol.

‘Dat ‘n getuie toegelaat word om so te bespiegel, die teenparty

verdag te maak en duidelik materialisme te bevorder deurdat

sy die binding tussen ma en dogtertjie doelbewus ondergrawe,

was vir my skandelik.

‘Nie een vraag is met ‘n ja, ‘n nee of ‘n enkele sin beantwoord

nie. Eienaardig genoeg was al haar menings gegrond op verou-

derde evaluasie-inligting ingesamel toe die kind drie jaar oud

was.

‘Na meer as ses uur se tydmorstaktiek in die getuiebank,

waarskynlik in opdrag van die grootouers, is die hof vir die

soveelste keer tot ‘n verdere datum verdaag.

‘As dit Suid-Afrikaanse regspleging is, is die stelsel myns in-

siens gedoem.’

Tot dusver die verontwaardigde korrespondent. Dis klaarblyklik
nie ‘n onpartydige waarnemer nie. Oor die korrektheid van sy
gevolgtrekkings wil ek my nie uitlaat nie. Tog is die volgende
probleme duidelik uit die verhaal:

• Die saak is herhaaldelik uitgestel.
• Die deskundige getuie is toegelaat om oor te neem.
• Die regter het dit toegelaat.
• Die advokate het dit laat gebeur.
• Daar is nie ag geslaan op die uurglas waardeur die

rande vloei nie.

Laat ons dit maar ruiterlik erken. Die probleme is nie tot die
besondere saak beperk nie. Ongelukkig kom dit by herhaling
voor. Wat ek hier sê geld nie alle regters, advokate en des-
kundiges nie. Gelukkig is daar nog bekwame manne en vroue.
Laat die vir wie die skoen pas dit maar aantrek.

As daar ‘n probleem ontstaan in ‘n geding soos dat dit
dikwels uitgestel word of dat dit uitgerek of hortend verloop,
moet die oorsprong daarvan eerstens by die regter gesoek word.
Hy is immers in beheer van die proses. Dis sy plig om toe te sien
dat dit vlot verloop. Doen hy dit nie, versaak hy sy plig. Dit kan
te wyte wees aan een of meer van die volgende: Hy kan nie. Hy
wil nie. Hy is bang. (Terwille van bondigheid sluit die manlike
die vroulike in.)

As hy nie in staat is om die proses behoorlik te beheer nie,
kan dit te wyte wees aan ‘n gebrek aan ondervinding. Hoewel
daar hoop kan wees dat die gebrek in die toekoms deur oefening
sal verdwyn, is dit koue pap vir die huidige litigante. Die regs-
pleging kan nie wag tot ‘n regter ingeoefen is nie. ‘n Belo-
wende kind word nie toegelaat om breinchirurgie te beoefen
nie, al is dit moontlik dat hy na 20 jaar die kuns wel sal bemeester.
Die Regterlike Dienskommissie het die plig om bekwame persone
aan te stel. Bekwaamheid moet die toetssteen wees. Ras- en
geslagsoorwegings kan ‘n sekondêre rol vervul, nie andersom
nie.
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Daar is regters wat nie wil ingryp nie. Dit is makliker om die
ellelange kruisverhoor maar sy loop te laat neem as om oor
elke irrelevante vraag met die advokaat in ‘n twis gewikkel te
raak. Dikwels lê die probleem dieper. Die regter het hom nie
ingestudeer in die saak nie. Of, soos ons regsgeleerdes dit stel:
Hy het die stukke nie gelees nie. Omdat hy nie presies op die
hoogte is van die fyner nuanses van die geskilpunte nie, kan hy
nie ingryp om die dobberende skip weer op koers te kry nie. Hy
mag dalk verklap dat hy sy huiswerk nie gedoen het nie. Of die
reg nie ken nie. So ‘n regter is maar te geneig om vir die geringste
rede die saak uit te stel of die partye in ‘n skikking in te dwing.
Solank hy maar nie ‘n beslissing hoef te vel nie. In albei gevalle
gaan die party wat ‘n goeie saak het huistoe met ‘n wrang
smaak in die mond. Die regspleging
word (in die woorde van die profeet)
‘’n bitter saak’.

Dan is daar die bang regters. Deur
ingrypend op te tree in die proses
beperk ‘n regter kruisondervraging,
getuienis, geleentheid tot uitstel, on-
toepaslike betoog of ander sogenaam-
de ‘regte’. In hierdie tydvak waarin
menseregte en die reg op ‘n regverdige
verhoor allesoorheersend geword het,
loop die regter gevaar om op appèl
tersydegestel te word sou hy ferm optree.
En dit is ‘n verleentheid. Waarom ‘n
resultaat in gevaar stel deur ferm op te
tree? So ‘n houding is menslik, maar
nie regterlik nie. Dit het tot gevolg dat
so ‘n regter getipeer word as een
waarby ‘n advokaat met moord kan
wegkom. Figuurlik gesproke, natuur-
lik. En as ‘n regter ‘n advokaat ‘n
pinkie gee … Dit word dan by hom ‘n
patroon. Ellelange kruisondervraging,
ontoepaslike getuienis, onverdiende
uitstelle. En die koste-uurglas loop
onophoudelik. En die publiek betaal.
Dit het tyd geword dat die appèlhowe
fermheid beloon deur dit te ondersteun
en weifelaars aan te spreek. Ter wille
van die publiek vir wie ons regspreek.

Omdat die advokate die dryfveer is
van die regsproses in die hooggeregshof, is hul ook dikwels die
oorsaak daarvan as die proses verkeerd verloop en vasbrand.
Dat hul soms die proses uitrek is waar. Dat dit doelbewus gedoen
word om geld te maak aanvaar ek nie maklik nie. Dit sou oneties
wees. Maar dat heelwat advokate eenvoudig nie in staat is om
die korrels van die kaf te skei wanneer hul moet besluit watter
getuienis om voor te lê nie, is ook waar. Dan word met ‘n
atoombom na ‘n muggie gemik. En laat die niksvermoedende
regter die getuienis toe, dan moet hy ook kruisverhoor daaroor
toelaat. En ‘n dag is verkwis sonder dat daar enigsins gevorder
is na ‘n oplossing van die werklike geskilpunte. En die publiek
betaal.

‘n Knelpunt wat dikwels voorkom is advokate wat nie meesters
is van die kuns van kruisverhoor nie. Hul probeer ‘n getuie met
‘n paal papslaan. Hoe meer houe, hoe effektiewer, dink hulle
blykbaar. Hul kan veel leer van die skermmeester wat met ‘n

paar weldeurdagte skynaanvalle gevolg deur ‘n goedgemikte
stoot van sy rapier korte mette maak van sy teenstander.
Ongelukkig is daar is geen straf vir langdradige en nuttelose
kruisondervraging nie. Die koste-uurglas loop en die publiek
betaal. Indien advokate nie per dag of per uur vergoed sou
word nie, maar per saak, sal alle sake veel korter duur. Tans
betaal die publiek vir tydsaamheid en onbekwaamheid en word
die vinnige bekwame advokaat minder vergoed vir ‘n beter
resultaat.

Oor deskundiges wil ek nie veel sê nie. Dikwels is dit ‘n
geval van wiens brood men breekt, diens woord men spreekt.
Hul het ‘n neiging om hul so met die kliënt se saak te vereenselwig
dat hul hul objektiwiteit verloor. Ook is hul waarheid, diè waarheid

en geen ander siening is moontlik nie.
Maar om toe te laat dat hul die saak
se verloop dikteer is onvergeeflik. Dis
nie hul funksie nie.

Ten slotte wat die brief betref. Dit is
‘n betreurenswaardige feit dat regters
in die algemeen geen benul het van
wat ‘n regsgeding kos nie. Hul was in
hul praktyk as advokate nie gemoeid
met die finansies en befondsing van
hul sake nie. Hul gelde was gewaar-
borg. Wat die prokureursgelde is weet
hul nie. Die prokureur moet sorg.
Uiteraard kyk hy na die kliënt. Waar
die klient dit kry is nie die advokaat se
saak nie. Maar al het die regter toe hy
pas aangestel was ‘n idee gehad van
die koste van ‘n hofsaak, het inflasie
en die gevolglike verhoging van
advokaats-en prokureursgelde so
gestyg dat die regter binne ‘n paar jaar
so uit voeling is met die aspek van die
praktyk soos ‘n ruimtewese van Mars.
Hy handel in ‘n lugleegte en hanteer
sy probleem deur die bestaan van die
kostefaktor te ignoreer. Tog is dit in die
meeste sake ‘n wesenlike faktor en in
baie die deurslaggewende een.

Ek was as junior betrokke in ‘n ont-
eieningsaak in Natal. Die kliënt was
welvarend en het ‘n goeie saak gehad.

Maar die staat se fondse was onbeperk. Die saak het hom so
opgekeil dat hy smiddags wanneer ons gaan eet het ‘n
bloedoortapping gaan kry het vanweë sy bloeiende maagseer.
Na ses weke moes hy die handdoek ingooi en op die staat se
voorwaardes skik. Ek blameer nie die regter nie, maar niemand
van alle tydsame betrokkenes was eintlik gepla met koste nie,
behalwe die kliënt en sy bekommerde prokureur.

Die advokate is wel bewus van die koste van die saak (ten-
minste van hul eie deel daarvan), maar omdat dit deur dag en
uur gegenereer tydsgebonde is, is die oploop daarvan eerder
‘n verblydende as ‘n ontstellende faktor. Die arme prokureur
wie se dekking deur tydsverloop verwater, het min beheer oor
die saak se verloop. Dis in die hande van sy advokaat en die
advokaat van die opposisie. Hy hoop dikwels tevergeefs dat die
regter die wegholperd sal vasgryp.

Uit sy posisie as bestuurder van die geding vloei vir die
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advokaat ‘n baie belangrike plig. Dit is om met sy een oog
gerig op die uurglas te litigeer en die koste binne redelike perke
te hou. Dit beteken dat onnodige vertragings uitgeskakel moet
word, dat onnodige getuienis weggelaat moet word, dat breed-
sprakige getuies in die bek geruk moet word, dat omslagtige
kruisverhoor drasties ingekort moet word, dat daar nie rooi
visse oor die hof se pad gesleep moet word nie, dat
doodloopstrate vermy moet word, dat behoorlik voorberei word
sodat betoog op die punt af sal wees. Dis oneties om die koste
op te jaag omdat die ander kant dit tog moet betaal. Die ander
kant is ook ‘n lid van die publiek en ook geregtig op billike
regspleging.

Sedert ek gevra is vir ‘n bydrae tot
Advocate het ek oor ‘n tydperk van drie
weke die koerant dopgehou vir tekens
dat daar iets skort met ons regspleging.
Die het nie uitgebly nie:

• Die sg Boeremag-verhoor kom
tot ‘n einde na agt jaar ses
maande en vier dae (Beeld 24
November 2011). Uitspraak is
voorbehou en word in 2012
gelewer (Beeld 25 November
2011). Dit is ‘een van Suid-
Afrika se grootste strafsake’.
Daar is 20 beskuldigdes. Die
oorkonde beslaan 50 000 blad-
sye. Die aanklagte is hoog-
verraad, terrorisme, moord ens.
Dit spruit uit ‘n beweerde kom-
plot van die groep om deur
dade van geweld die staat aan
te vat. Op sigself nie eintlik
ingewikkeld nie. Dat dit ‘n baie
groot saak is, staan onbetwis.
Maar moes dit meer as agt jaar
geduur het? Byna drie keer
langer as ander groot sake soos
die Hoogverraad-verhoor van
die ANC leierskap, die Rivonia-
verhoor en die Delmas-verhoor?
Is die beskuldigdes toegelaat
om woer-woer te speel met ons
regspleging?

• ‘n Regter wat op 5 Januarie 2007 met sy Jaguar in ‘n
tuinmuur vasgejaag het en skuldig bevind is aan bestuur
onder die invloed van sterk drank, sit al vyf jaar tuis met
volle salaris en voorregte (Beeld 1 Desember 2011). Hy
oorweeg dit nie om te bedank nie. Inteendeel, hy neem
die Regterlike Dienskommissie hof toe om hul te dwing
om hom toe te laat om sy regterlike pligte te hervat.

• Die Appèlhof handhaaf in November 2011 ‘n appèl van
‘n man wat onskuldig vir sewe jaar in die tronk gesit en
wegkwyn het (Beeld 1 Desember 2011). Sy skuldigbe-
vinding en vonnis word tersyde gestel. Kritiek word uit-
gespreek teen die Regshulpraad, die streeklanddros en
‘n regter in die Hooggeregshof van Bophuthatswana
(soos die benaming toe was) wat die skuldigbevinding
bekragtig het. Laasgenoemde het ‘klaarblyklik nie die

oorkonde met aandag gelees nie.’ Die regter verwys na
‘n maatskaplike werker, ‘n onderwyser en ‘n sielkundige
se getuienis ‘maar geeneen van die getuies wat hy noem,
het ooit getuig nie.’

• Hierby kan kom die uitspraak van die Appèlhof in Law
Society, Northern Provinces v Mogami 2010 1 SA 186
SCA waarin skerp kritiek uitgespreek is omdat dit bykans
sewe maande geduur het om ‘n uitspraak van een bladsy
in ‘n aansoek om verlof om te appelleer (waardeur verlof
toegestaan is) te skryf.

• ‘n Regter-president ontvang retensie-geld (retainers) van
‘n maatskappy. Daarna besluit hy dat die maatskappy
toegelaat word om ‘n ander regter van sy afdeling te

dagvaar. Die Regterlike Dienskom-
missie besluit dat daar niks verkeerd
is met die handelinge nie. Sy verdui-
deliking dat die oorlede Minister van
Justisie hom mondeling toestemming
gegee het om die retensiegeld te
neem, kon nie weerlê word nie. Die
besluit is onbegryplik. ‘n Regter ont-
vang nie retensiegeld nie. Dis uiters
onreëlmatig. Die beweerde monde-
linge toestemming van die Minister is
irrelevant. In elk geval was dit stan-
daard praktyk om toestemmings tot
buiteverdienste skriftelik aan te vra en
dis altyd,wanneer verleen, skriftelik
toegestaan. ‘n Regter beoordeel nie ‘n
saak waarin hy indirek ‘n belang het
nie. Die toestemming aan die maat-
skappy was onreëlmatig.
• Dieselfde Regter-president is gedag-

vaar deur ‘n voormalige waarne-
mende regter vir laster. Die bewering
is dat hy ‘n ongunstige opmerking
gemaak het oor die kollega se be-
kwaamheid om uitsprake te skryf.
Ek laat my nie uit oor die meriete
van die saak nie, maar betreur dit
dat regters mekaar in die howe aan-
spreek.

Om Hamlet aan te haal: ‘Something
is rotten in the state of Denmark’.

Ek het my kommentaar beperk tot die hooggeregshowe. Hoe
sal dit dan gaan in die laerhowe?

Daar is ‘n gebrek aan vertroue in die bekwaamheid van die
hooggeregshowe in siviele sake wat vererger is met ‘n wagtyd
van tot twee jaar op die verhoorrol. Dit lei tot ‘n vermeerdering
van sake wat op arbitrasie gaan, dikwels wanneer die partye al
in die voorportaal van die hof is. Dis ‘n treurige refleksie op ons
regspleging. Die remedie is om regters aan te stel uit die geledere
van die beste senior advokate op die basis van voortreflikheid.
Ondervinding skep vertroue by die regspreker en vertroue en
ondervinding lei tot vinnige en korrekte regspraak.

Om op te som: Nòg die strafregstelsel, nòg die siviele regstelsel
is behoorlik funksioneel. Die wortel van die probleem is ‘n gebrek
aan bekwaamheid, ywer en soms integriteit. A


