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BILL WETSONTW ERP 

.. oo. Om verdere voorziening t ken betreff 

To make further provision as to the constitution of the} ..,menstellin ° nan de Afd cline Son renee oe 

Appellate Division off the Supreme Court and “i Hooggerechtshof en betreffende het quorum van 

in jud sa snts or ju ei. to h ivision or an vechters voor het verhoor van, en het vellen van 

judg on appeals to such Givision. vonnissen in, zaken waarin naar die afdeling 

\ geappelleerd worden. 

(Introduced by the Minister or JusTICE). (Ingediend door de Minister van JUSTITIE.) 

pet ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty./71J HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

the Senate. and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows :— tals volgt :— 

Repeal of 1. Section ninety-siz of the South Africa Act 1909 is hereby| J, Artikel zes en negentig van de Zuid-Afrika Wet 1909 Herroeping 

ninety-sic of 
South Africa 
Act and 
substitution 
of new pro- 
vision, 

Consequen- 
tial amend- 
ments of 
other 
sections of 
South Africa 
Act 1909, 
and of other 
laws. 

Repeal of 
section one 
hundred and 

_ five of the 
South Africa 
Act and 
substitution 
of new 
provision. 

repealed and the following provision is substituted therefor :— 

“96 There shall be an appellate division of the Supreme 

“Court of South Africa consisting of the chief justice 

“of South Africa and four judges of appeal? 

2. (1) In consequence of the enactment by section one of 

this Act of the substituted section ninety-siw of the South 

Africa Act 1909 the following amendments are hereby made 

in other sections of that Act :— 

(a) From section ninety-five the word “ ordinary ” in 

the second line is deleted ; 

(b) from section ninely-seven the words “ ordinary or 

additional’ in the third line are deleted; and 

from the same section the words “ ordinary judge of 

appeal or additional judge of appeal” in the sixth 

line are deleted and the words “ or judge of appeal ” 

are substituted therefor ; 

, (c) from section one hundred the word “ ordinary” 

in the first line is deleted ; 

(d) from section one hundred and seven the word “ ordin- 

ary” in the second line is deleted. 

(2) The two ordinary judges of appeal who were holding 

office immediately prior to the commencement of this Act 

shall become judges of appeal for the purposes of Part VI 

of the South Africa Act 1909 as hereby:amended. 

(3) Wherever in the Judges Salaries and Pensions Act 

1912 oc in any other law the expression ‘“‘ ordinary judge 

of appeal” is used that expression shall be construed as 

- judge of appeal.” ; 

3. Section one hundred and ten of the South Africa Act 

1909 is hereby repealed and the following provision is sub- 

stituted therefor — 

“110 (1) On the hearing of an appeal from a court 

“ consisting of a single judge, three judges of the appellate 

“ division shall form a quorum; and on the hearing of 

“an appeal from a court consisting of two or more judges, 

“four judges of the appellate division shall form a 

“ quorum ” : 

“ Provided that if four judges of the appellate division 

‘sit to hear an appeal and are equally divided as to 

“the judgment or order to be given on the appeal the| 

“Judgment or order of the court from which the appeal 

“is made shall stand.” 

“ (2) Tf after argument on an appeal has been heard 

“a judge who sat at the hearing dies or retires or becomes 

[A:B. 14—’20.]   

wordt hierbij herroepen en de volgende bepaling ervoor in de van artikel 

plaats gesteld :— 
zes en 

. . . / negentig VE 

«96, Er zal zijn een afdeling van appél van het Hoog- de Zuid- 

‘“gerechtshof van Zuid-Afrika, samengesteld uit de Afrika Wet 

‘hoofdrechter van Zuid-Afrika en vier rechters van en vervan- 
éc al 3 

ging ervan 

appel. , docr een 
nieuwe 
bepaling. 

2. (1) Als gevolg van de invoering, bij artikel een van deze Wegens 

Wet, van het nieuwe artikel zes en negentig van de Zuid-Afrika artikel een 

Wet 1909 worden hierbij de volgende wijzigingen in andere yan Gene 

artikels van die Wet aangebracht :— zakelilx 

(a) in artikel vijf en negentig wordt het woord “ gewone geworden 

in de derde regel geschrapt 5, eee edere 

(b) in artikel zeven en negentag worden de woorden “ gewoon artikels va 

of additionele ” in de derde en vierde regels geschrapt ; de Zuid. 

en in hetzelfde. artikel worden de woorden “ gewoon ae We 

rechter van appél of additionele appélrechter ” in andevo ny 

de zesde regel geschrapt en de woorden “ of rechter wetten. 

van appel ” daarvoor in de plaats gesteld ; 

(c) in artikel een honderd wordt het woord * vewone ” in 

de eerste regel geschrapt ; 

(d) in artikel een honderd en zeven wordt het woord 

_ “gewone” in de tweede regel geschrapt. 

(2) De twee gewone rechters van appel, die onmiddelik voor 

de inwerkingtreding van deze Wet in funktie waren, worden 

rechters van appel voor de doeleinden van Deel VI. van de 

Juid-Afrika Wet 1909 zoals hierbij gewijzigd. 

(3) Overal waar in de Rechters’ Salarissen en Pensioen Wet 

1919 of in een andere Wet de uitdrukking “ gewone rechter 

van appél ” gebruikt wordt, wordt die uitdrukking geacht te 

betekenen “‘rechter van appél.” 

2. Artikel een honderd en tren van 

wordt hierbij herroepen en de volgende bepaling ervoor in de 

plaats gesteld :— 
en tien vt 

“110. (1) Voor het verhoor van een appél van het de Zuid- 

“vonnis van een hof dat uit een enkele rechter bestaat, Afrika W 

“yormen drie rechters van de afdeling van appél een on de wer 

. quorum ; en voor. het verhoor van een appél van het werent doo 

vonnis van een 

‘¢ 

de Zuid-Afrika Wet 1909.Herroepin 
van artike 
een hande 

hof dat uit twee of meer rechters bestaat, een nieuw 

“ yormen vier rechters van de afdeling van appél een bepaling. 

** quorum :— 
“ Met dien verstande dat, indien vier rechters van de 

“ afdeling van appél een appélzaak verhoren en gelijk, 

“ verdeeld zijn aangaande het te geven vonnis of bevel 

“in de appélzaak, het vornir of bevel van het hof gehand- 

« haafd blijft van hetwelk geaypelleerd wordt.” 

“(2 I)ndien, nadat de argumenten in een appélzaak 

«‘gehoord zijn, een rechter die aan het verhoor deelnam 

« sterft of de dienst verlaat of anderszins onbekwaam - 

[A.B. 14—'20.]
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ce otherwise in 
’ “ been given ox 

“(a) if the argumen 
“ the judgments 
“in agreement ; 

““(b) if the: atgumey 
“the judgments 
“if in agreement ; 

“(c) if the argument 
“judgments of th 
“ ment, or of any 

. “* ment, 
“shall be the judgmer 

“ (3) No judg 
“ against a judg 
“heard before 

wing. . 4, Nothing in ‘this Act 
modifying the provisions 0 

tort title. 5, This Act may be cite 
Division Act 1920. 

capabl 
the a 

ment 

him.” 

ppeal, then— 
t was heard before three judges, 

or 
1t was heard before four judges, 

of the three remaining judges, 
or 

was heard efore five judges, the 
ie’ four remaining judges if in agree- 

2 

it of the court.” 

ve shall sit in the hearing ‘of an appeal 
or otder given in a. case which was 

contained shall be construed as 
£ séction siz of Act No. 1 of 1911. 
d for all purposes as the Appellate 

e of acting before judgment has|- 

of the two remaining judges, if] | 

three of them which are in agree-| ' 

  de a 

\ 
. “ / . 

) . ‘ 

“wordt om te ageren voérdat vorinis in de appélzaak 
“ vegeven is, dan vormen— 
* (a), indien de argumenten door drie rechters gehoord 

‘zijn, de vornissen van de twee. overblijvende 
“vechters, zo zij overeenstemmen ; of 

“ (®), indien de argumenten door vier rechters gehoord 
ayn de vonnissen van de drie overblijvende rechters, 

‘zo zij Overeenstemmen; of 
,) indien de argumenten “door viji rechters gehoord 

 aAln, de vonnissen van. de vier overblijvende rechters, 
‘z0 zij overeenstemmen, of van drie hunner, die 

“ overeenstemmen, 
“het vonnis van het hof.” 

“ (3). Geen rechter neemt deel aan het verhoor van een 
“ yaak, waarin geappelleerd. wordt tegen een vonnis of 
“* bevel door hem gegeven in een door hem verhoorde zaak.” 

. Het bepaalde in deze Wet wordt niet geacht het bepaalde Voort 
ittikel zes van Wet No. 1 van 1911 te wijzigen. 
. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald als Korte 
Afdeling van Appél Wet 1920. 
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