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OPSOMMING 

Sleutelterme: Geldige testament, testamentêre bemaking, artikel 2(3) van die Wet op 

Testamente, selfmoordbriewe, animus testandi, testeerbevoegdheid 

Voordat ’n testament as ’n regsgeldige dokument aanvaar word, moet die dokument 

voldoen aan sekere formele vormvereistes. Hierdie vereistes word voorgeskryf in artikel 

2(1) van die Wet op Testamente 7 van 1953. Indien ’n testament nie aan hierdie vereistes 

voldoen nie, is die testament ab initio nietig. Wat die inhoud van die dokument betref, 

moet daar minstens een testamentêre bemaking wees. Ingevolge artikel 4 van die Wet 

op Testamente moet ’n testateur ten tyde van die verlyding van die testament beskik oor 

die nodige testeerbevoegdheid, wat onder meer die nodige verstandelike vermoë insluit. 

Ten einde ŉ geldige testament te maak, word verder vereis dat die testateur ook oor die 

nodige animus testandi beskik ten opsigte van die inhoud van die testament. Onsekerheid 

het ontstaan oor wat die status van ’n dokument is indien dit nie aan die vormvereistes 

van artikel 2(1) voldoen nie, maar wel ‘n testamentêre bemaking bevat. 

Die wetgewer het hierop gereageer deur artikel 2(3) van die Wet op Testamente te 

promulgeer as ŉ sogenaamde “reddingsbepaling”, waardeur nievoldoening aan die 

formele vormvereistes gekondoneer en die dokument as ŉ geldige testament aanvaar 

kan word. ŉ Praktiese probleem het ontstaan oor die status van ’n selfmoordbrief in die 

konteks van die testate erfreg in gevalle waar ’n persoon bloot ’n selfmoordbrief skryf 

waarin ten minste een testamentêre bemaking vervat is. Die vraag was dus of ’n testateur 

wat selfmoord pleeg, onmiddellik voordat hy/sy dit doen, oor die nodige 

testeerbevoegdheid en oor animus testandi beskik , veral indien ’n dokument nie aan die 

vormvereistes voldoen nie, en of so ŉ selfmoordbrief deur kondonasie van nievoldoening 

aan die vormvereistes, aanvaar kan word as ’n geldige testament kragtens artikel 2(3) 

van die Wet op Testamente. 

Hierdie miniskripsie evalueer die vereistes van artikel 2(3) van die Wet op Testamente 

om te bepaal of ’n selfmoordbrief wat testamentêre bemakings bevat, as ’n geldige 

testament aanvaar kan word. Verder word daar ondersoek ingestel na die verskil tussen 

die konsepte “animus testandi” en “testeerbevoegdheid” ten einde vas te stel of ’n 
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testateur wat selfmoord pleeg, onmiddellik voordat hy/sy dit doen, oor die vereiste 

animus testandi en testeerbevoegdheid beskik sodat ’n selfmoordbrief deur kondonasie 

kragtens artikel 2(3) van die Wet op Testamente as ’n geldige testament aanvaar kan 

word.  
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ABSTRACT 

Keywords: Valid will, testamentary bequest, section 2(3) of the Wills Act, suicide notes, 

animus testandi, testamentary capacity 

Before a will can be accepted as a legally binding document, it must comply with the 

prescribed formal requirements. These requirements are prescribed in section 2(1) of the 

Wills Act 7 of 1953. If a will does not comply with these requirements, it will be void ab 

initio. The content of the document should include at least one testamentary bequest. In 

terms of section 4 of the Wills Act, a testator must have the necessary testamentary 

capacity, which includes the necessary mental capacity, at the time of execution of the 

will for it to be valid. The testator must in addition have the necessary intention that the 

content of the will reflects his will (animus testandi) for a will to be valid. This raised a 

question about the status of a document that does not comply with the formal 

requirements of section 2(1), but contains a testamentary bequest. 

The legislator responded to this uncertainty by promulgating section 2(3) of the Wills Act 

as a “condonation provision”, which allows non-compliance with the formal requirements 

to be condoned and the document to be accepted as a valid will. A practical problem 

arose with regard to the status of a suicide note in the context of testate succession in 

instances where a person merely wrote a suicide note that contains at least one 

testamentary bequest. The question is whether a suicidal testator has the necessary 

testamentary capacity and animus testandi immediately before committing suicide, and 

whether, in cases where the document does not comply with the formal requirements, it 

can be declared a valid will in terms of the provisions of section 2(3) of the Wills Act. 

This mini-dissertation evaluates the requirements of section 2(3) of the Wills Act to 

determine whether a suicide note that contains at least one testamentary bequest can 

be declared a valid will in terms of that section. In addition, the difference between the 

concepts “animus testandi” and “testamentary capacity” is examined to determine 

whether a suicidal testator had the necessary animus testandi and testamentary capacity 

immediately prior to committing suicide to allow the suicide note to be declared a valid 

will in terms of the condonation provision, section 2(3) of the Wills Act.  
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HOOFSTUK 1: INLEIDING 

1.1 Konteks van navorsing 

ŉ Testament word beskryf as ’n eensydige, willekeurige verklaring in die vorm van ’n 

dokument wat voldoen aan die vereistes wat van regsweë neergelê is en waarin die 

testateur opdragte gee oor hoe daar met sy/haar boedel te werk gegaan moet word ná 

sy/haar afsterwe.1 Enige testamentêre geskrif of ’n kodisil2 kan kwalifiseer as ’n geldige 

testament.3 In die saak Ex parte Davies4 verwys regter Broome na die noodsaaklike 

elemente waaraan ’n dokument moet voldoen om as ’n geldige testamentêre geskrif te 

kwalifiseer en noem dit testamentêre bemakings.5 

1.2 Statutêre vereistes vir ’n geldige testament 

Daar is hoofsaaklik vyf formele vereistes vir die ontstaan van ’n geldige testament en vier 

vereistes vir die geldige wysiging van ’n testament; dit word in artikel 2(1)(a) en (b) van 

die Wet op Testamente voorgeskryf.6 Die testament moet aan die einde daarvan 

onderteken word deur die testateur in sy/haar persoonlike hoedanigheid of deur iemand 

anders in opdrag van en in teenwoordigheid van die testateur.7 Die testateur of die 

gemagtigde persoon moet die testament onderteken in teenwoordigheid van twee 

bevoegde getuies.8 ’n Bevoegde getuie is enige persoon wat 14 jaar of ouer is en nie 

onbevoeg is om in ’n geregshof te getuig nie.9 

                                        
1   Rautenbach “Inleiding” 15. 
2   Corbett et al The Law of Succession in South Africa 45. ’n Kodisil word beskryf as ’n 

testamentêre instrument wat uitgevoer is as ’n addendum by ’n testament. 
3   A 1 van die Wet op Testamente 7 van 1953 (hierna die Wet op Testamente genoem). 
4   Ex parte Davies 1957 3 SA 471 (N) 472; sien ook Oosthuizen v Die Weesheer 1974 2 SA 434 

(OK) 436CD (Oosthuizen v Die Weesheer). 
5   Jamneck “Testate Erfopvolging: Algemene Reëls” 51–52. 
6   Schoeman-Malan en Van der Linde 2014; Acta Juridica 80. 
7   A 2(1)(a)(ί) van die Wet op Testamente. 
8   A 2(1)(a)(ίί) van die Wet op Testamente. 
9   A 1 van die Wet op Testamente. 
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Die twee bevoegde getuies moet ook die testament onderteken in teenwoordigheid van 

mekaar en van die testateur self,10 en indien die testament uit meer as een bladsy 

bestaan, moet die testateur al die ander bladsye van die testament ook onderteken.11 

Artikel 2(1)(b) van die Wet op Testamente handel oor die wysiging van ’n reeds 

bestaande geldige testament. Die wysiging word bevestig deur die handtekening van die 

testateur, aangebring in teenwoordigheid van twee bevoegde getuies, en deur die 

bevoegde getuies onderteken, moet deur ’n kommissaris van ede gesertifiseer word 

indien die testament onderteken was deur die maak van ’n merk of deur n amanuensis, 

voordat die wysiging aangebring kan word.12 

Belangrik vir doeleindes van hierdie bespreking is dat die Wet in artikel 4 vereistes stel 

stel vir testeerbevoegdheid waaroor hy moet beskik voordat hy/sy ’n geldige testament 

kan verly .13 Testeerbevoegdheid het betrekking op ’n persoon se vermoë om ’n geldige 

testament tot stand te bring en bestaan hoofsaaklik uit twee elemente, naamlik dat hy/sy 

die minimumouderdom van sestien bereik het voordat die testament verly word en dat 

die testateur oor die nodige geestesvermoë beskik om die aard en omvang van sy 

besluitneming in verband met die verlyding van sy/haar testament te kan verstaan.14 

1.2.1 Gevolge van nievoldoening aan statutêre vereistes 

Daar bestaan ’n weerlegbare vermoede dat ’n testament wat nie aan die formele vereistes 

van die Wet voldoen nie, ongeldig geag word.15 In die praktyk veroorsaak die streng 

toepassing van die formele statutêre vereistes vele uitdagings, aangesien ’n ongeldige 

testament lei tot vererwing ingevolge die Wet op Intestate Erfopvolging,16 wat negatiewe 

gevolge vir erfgename kan inhou. 

                                        
10   A 2(1)(a)(ίίί) van die Wet op Testamente. 
11   A 2(1)(a)(ίv) van die Wet op Testamente. 
12   A 2(1)(b)(ί)-(ίv) van die Wet op Testamente. 
13   A 4 van die Wet op Testamente. 
14   Schoeman-Malan 2015 Obiter 409. 
15   A 2(1) van die Wet op Testamente. 
16   81 van 1987. 
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Die wetgewer se antwoord op hierdie praktiese uitdagings is te vinde in artikel 2(3) van 

die Wet op Testamente, wat die “reddingsbepaling” of die kondoneringsbevoegdheid van 

die hof genoem word.17 Artikel 2(3) verleen aan die Hooggeregshof die bevoegdheid om 

die Meester te gelas om ’n dokument wat nie aan die verlydings- of wysigingsvereistes 

van die Wet voldoen nie, te aanvaar as ’n geldige testament indien die hof oortuig is dat 

dit die ware bedoeling van die testateur weerspieël.18 Hierdie vereiste dat die hof moet 

bepaal of die of die “testateur” se bedoeling blyk het egter in die praktyk verwarring 

veroorsaak. 

1.3 Probleemstelling 

Uit die vorige paragraaf blyk dit dat daar twee vereistes bestaan vir ’n dokument om ’n 

geldige testament geag te word, naamlik (i) die bedoeling om te testeer (animus testandi) 

en (ii) die bevoegdheid om te testeer (‘testementi factio activa.’) (artikel 4).19 ‘n Erflater 

moet testeerbevoeg wees, die bedoeling hê om te testeer en die dokument moet aan dié 

formele vereistes van artikel 2(1) van die Wet op Testamente voldoen anders kom ’n 

geldige testament nie tot stand nie. 

In die geval van ’n persoon wat selfmoord pleeg en ’n selfmoordbrief nalaat wat ná 

sy/haar dood ontdek word en waarin bepaal word dat ’n nuwe testament tot stand kom 

of ’n bestaande testament herroep word, sal dit problematies wees. Hierdie dokument 

voldoen gewoonlik nie aan die nodige formaliteits regsvereistes nie, maar kan wel die 

oorledene se finale wense en ware bedoeling weerspieël.20 Daarom behoort gehoor gegee 

te word aan die stelreël voluntas testatoris servanda est,21 wat beklemtoon dat die ware 

bedoeling van die testateur uitgevoer moet word. Al voldoen hierdie selfmoordbrief nie 

aan die regsvereistes nie, blyk daar in die meeste gevalle testamentêre bemakings te 

                                        
17   Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 81 en bevestig in Schoeman-Malan 2013 De Jure 699. 
18   Wood-Bodley 2013 SALJ 244. 
19   Jamneck “Testate Erfopvolging: Algemene Reëls” 47-49: “Animus testandi word beskryf as 

die bedoeling van die testateur om ’n testament te maak en is ’n kernvereiste vir die ontstaan 
van ’n geldige testament. Wilsvryheid word beskryf as ’n verdere belangrike element vir die 
totstandkoming van ’n geldige testament en beklemtoon die belangrikheid dat die testateur 
vrye wilsuiting moet uitoefen sonder dwang, bedrog of onbehoorlike beïnvloeding.” 

20   Wood-Bodley 2011 SALJ 612. 
21   Jamneck “Testeervryheid” 129. 
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wees wat die vereiste elemente insluit.22 Die probleem is dus of ’n persoon wat ’n 

selfmoordbrief skryf waarin oor sy boedel beskik word, (i) se gemoedstoestand kan lei 

tot onbevoegdheid om die aard en uitwerking van die handeling te begryp en (ii) werklik 

die bedoeling het dat die brief sy testament moet wees. 

Die term “selfmoordbrief” het nie ’n duidelike omskrywing nie, maar dit sal waarskynlik 

in die vorm van ’n handgeskrewe brief of nota wees (eerder as ’n formele dokument) wat 

gewoonlik as die finale testament moet dien al voldoen dit nie aan die formele vereistes 

van artikel 2(1) van die Wet op Testamente nie. 

1.4 Navorsingsvraag 

Indien die formele vormvereistes in ’n selfmoordbrief (dokument) ontbreek, maar daar is 

wel testamentêre bemakings teenwoordig, sal dit moontlik wees om hierdie nie-

voldoening te kondoneer en die dokument kragtens artikel 2(3) van die Wet op 

Testamente as ’n geldige testament te aanvaar?23 Die hof moet oortuig wees van die 

bedoeling van die erflater (animus testandi) en dit blyk die belangrikste en moeilikste 

wees om te bewys van die elemente omskryf in artikel 2(3) van die Wet op Testamente, 

is die vraag na die ware bedoeling (animus testandi) van ’n testateur.24 Daar word in 

Artikel 2(3) van die Wet op Testamente handel nie met testeerbevoegdheid nie.25 

1.4.1 Primêre navorsingsvraag 

Aan die hand van die voorafgaande kan die navorsingsvraag vir hierdie navorsing soos 

volg geformuleer word: 

 Beskik ’n testateur wat selfmoord pleeg, op sigself oor (i) die nodige 

testeerbevoegdheid en oor (ii) die werklike bedoeling (animus testandi) 

onmiddellik voor die pleeg van selfmoord? Sal ‘n dokument wat nie aan die formele 

                                        
22   Sien par 1.1 hier bo in verband met die betekenis van testamentêre bemakings. 
23   Wood-Bodley 2011 SALJ 614; Ex parte Maurice 1995 2 SA 713 (K) 715GH. 
24   A 2(3) van die Wet op Testamente, Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 81. 
25   Jamneck “Testeerbevoegdheid” 64, bevestig in a 4 van die Wet op Testamente. 
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vereistes van ’n geldige testamente voldoen nie, gekondoneer kan word  ingevolge 

artikel 2(3) en as ’n geldige testament aanvaar kan word? 

Indien testeerbedoeling (animus testandi) ontbreek, sal artikel 2(3) van die Wet op 

Testamente nie toepassing vind nie en sal ŉ selfmoordbrief gevolglik nie deur 

kondonering as ŉ geldige testamente aanvaar kan word nie.26 Dit is ’n probleem waarop 

die howe lank gelede reeds gewys het.27 In Longfellow v BOE Trust Ltd NO (13591/2008) 

[2010] ZAWCHC 117, het die hof verwys na die vereiste dat dit die oorledene se bedoeling 

moes wees dat ’n dokument haar testament moet wees.28 Die hof sal eers die Meester 

gelas om die dokument as die oorledene se testament te aanvaar indien die oorledene 

se bedoeling dat die dokument haar testament moet wees op ’n oorwig van 

waarskynlikheid bewys kan word.29 In Mabika v Mabika (2011/10308) [2011] ZAGPJHC 

109 het die hof nie die oorledene se testeerbevoegdheid bevraagteken nie omdat die 

oorledene, in haar eie handskrif, die instruksie aan die bank gegee het om haar testament 

op te stel.30 Die hof het eerder gefokus op die vraag na die bedoeling van die oorledene 

soos uiteengesit in artikel 2(3) van die Wet op Testamente en bevind dat die dokument 

met die opskrif “Application for the Drafting of a Will” wat al die persoonlike inligting van 

die oorledene bevat het, bedoel was om die oorledene se testament te wees.31 

In Thirion v Die Meester 2001 4 SA 1078 (T) 1096BC vra die hof die vraag: “Is selfmoord 

nie as sodanig so ’n irrasionele en abnormale daad dat dit noodwendig getuig van ’n 

patologiese geestestoestand wat ’n persoon byna per definisie onbevoeg maak om 

                                        
26   Smith v Parsons 2009 3 SA 519 (D) parr 30 en 34 (hierna die Smith a quo-saak genoem). 
27   Thirion v Die Meester 2001 4 SA 1078 (T) 1096BC: “Is selfmoord nie as sodanig so ’n 

irrasionele en abnormale daad dat dit noodwendig getuig van ’n patologiese geestestoestand 
wat ’n persoon byna per definisie onbevoeg maak om wilsbesluite te neem wat deur die reg 
erken word nie?” Dit is duidelik dat hierdie vraag al lank reeds voor die howe verskyn en dat 
dit werklik is komplekse vraag is om te beantwoord, Wood-Bodley 2011 SALJ 619 

28   Longfellow v BOE Trust Ltd NO (13591/2008) [2010] ZAWCHC 117 par 22. 
29   Longfellow v BOE Trust Ltd NO (13591/2008) [2010] ZAWCHC 117 par 24. 
30   Mabika v Mabika (2011/10308) [2011] ZAGPJHC 109 par 13. 
31   Mabika v Mabika (2011/10308) [2011] ZAGPJHC 109 parr 14 en 15 sien ook Taylor v Taylor 

[2011] ZAECPEHC 48 parr 17 en 20 waar die hof ’n “wenslys”, opgestel deur die oorledene 
kort voor sy afsterwe, verwerp as ’n geldige testament op grond daarvan dat die oorledene 
nie die nodige bedoeling gehad het dat daardie dokument as sy testament moet dien nie. 
Hof bevestig dat getuienis oor die denkvermoë van die oorledene ten tye van die verlyding 
van die voorafgaande geldige testament nie voor die hof is nie en kan daar nie uitspraak 
daaroor gelewer word nie. 
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wilsbesluite te neem wat deur die reg erken word nie?” Dit is duidelik dat hierdie vraag 

al lank reeds voor die howe verskyn en dat dit werklik is komplekse vraag is om te 

beantwoord. 

1.5 Gevallestudie 

Ter illustrasie van die praktiese probleem van selfmoordbriewe as geldige testamente 

word ’n gevallestudie gebruik om meer lig op die onderwerp te werp. In die saak van 

Smith v Parsons32 was die oorledene skynbaar ’n depressielyer en het die oorledene ’n 

handgeskrewe selfmoordbrief onder ’n kruis in sy kombuis nagelaat onmiddellik voordat 

hy selfmoord gepleeg het.33 Die oorledene het hierdie dokument slegs met sy eerste 

naam, “Wally” onderteken, met die gevolg dat die formele vereistes van ’n geldige 

testament ontbreek het. Die selfmoordbrief is nie deur twee getuies geattesteer nie en is 

ook nie op elke bladsy deur die oorledene onderteken nie.34 Die selfmoordbrief het inter 

alia oor die bemaking van sekere van die oorledene se eiendom gehandel.35 

Die vraag voor die hof was om te bepaal of die selfmoordbrief (dokument) voldoen aan 

die vereistes van artikel 2(3) van die Wet op Testamente en, indien wel, of dit as ’n 

geldige testament aanvaar kan word.36 Die vereistes uiteengesit in artikel 2(3) van die 

Wet op Testamente word hier onder in besonderhede bespreek.37 Die enigste vereiste 

van artikel 2(3) in geskil in die Smith-saak was die vraag na die ware bedoeling van die 

testateur en gevolglik of die testateur die bedoeling gehad het dat die selfmoordbrief as 

sy laaste testament moes dien.38 Die selfmoordbrief was in informele taal geskrywe en 

die belangrikste gedeelte van die selfmoordbrief het gelui:39 

Heather you can have this house, you will obviously? sell it & should meet all your future 
needs. Also, I authorise Standard Bank to give you immediate access to Plusplan – there 

                                        
32   Smith a quo-saak par 2, en Smith v Parsons 2010 4 SA 378 (HHA) (hierna die Smith-saak 

genoem). 
33   Smith-saak parr 12,13,10, 24 en 27 sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 614. 
34   Smith-saak parr 9 en 16; sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 614. 
35   Smith-saak parr 9 en 16, asook Wood-Bodley 2011 SALJ 614. 
36   Wood-Bodley 2011 SALJ 614. 
37   Sien hoofstuk 2 hier onder in verband met die vereistes van artikel 2(3). Sien ook Ex parte 

Maurice 715GH. 
38   Wood-Bodley 2011 SALJ 614. 
39   Smith a quo-saak par 13. Sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 615. 
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is R579,000.00 which will not leave you battling. My love (and forgiveness) to your folks 
– they are fine people. There are also several thousand Rands in the bottom drawer of 
the safe. 

Die hof moes aan die hand van bogenoemde uittreksel beslis of hierdie spesifieke 

paragraaf van die selfmoordbrief bedoel (animus testandi) was om die testateur se 

bestaande geldige testament (wat die oorledene se hele boedel aan sy seun bemaak het) 

te wysig of verwysings was na veranderinge wat hy aan sy testament wou maak maar 

waarby hy nooit uitgekom het nie.40 Die rede vir die onsekerheid oor die posisie van die 

bedoeling (animus testandi) van die testateur was dat die testateur moontlik van plan 

verander het of emosioneel onstabiel (nie testeerbevoegdheid nie) was ten tyde van die 

skrywe van die selfmoordbrief. 

1.6 Uiteensetting van die navorsing 

Die vertrekpunt van hierdie navorsing is artikel 2(3) van die Wet op Testamente wat in 

Hoofstuk 2 bespreek word. Verdere ondersoek word gedoen na die toepassing van die 

artikel in die praktyk ten einde vas te stel of ’n selfmoordbrief kragtens artikel 2(3) as ’n 

geldige testament aanvaar kan word. Hoofstuk 3 ontleed die verskil tussen die 

testeerbevoegdheid en die animus testandi (bedoeling om ‘n testament te maak) van ’n 

testateur. Die doel is om te bepaal wat die inhoud van elke begrip is en wat die belang 

daarvan is wanneer ŉ hof moet besluit of ŉ selfmoordbrief as ŉ geldige testament 

aanvaar moet word. In die geval van testeerbevoegdheid word spesifiek aandag gegee 

aan die nodige verstandelike vermoë waaroor ’n testateur wat selfmoord pleeg, moet 

beskik. Die animus testandi (bedoeling) van ’n testateur wat selfmoord pleeg, ten tyde 

van die verlyding van ’n selfmoordbrief en die toepassing van hierdie beginsel in die 

praktyk moet ook vasgestel word ten einde te bepaal of dit voldoen aan die vereistes 

gestel in artikel 2(3) van die Wet op Testamente.41 Die laaste hoofstuk bevat ’n 

opsomming van al die gevolgtrekkings gemaak in die voorafgaande hoofstukke. 

                                        
40   Smith a quo-saak parr 17 en 20, asook Wood-Bodley 2011 SALJ 615. 
41   Volgens statistiek aangebied deur die Wêreldgesondheidsorganisasie in 2016, kom 

geestesongesteldhede en geestesafwykings in alle streke en by alle kulture oor die hele 
wêreld voor. Die grootste hiervan is depressie en angs, wat minstens een uit tien (676 
miljoen) mense beïnvloed.  In 2012 was daar na raming meer as 800 000 selfmoordgevalle 
wêreldwyd, waarvan 86% persone onder die ouderdom van 70 jaar was; 
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HOOFSTUK 2: ARTIKEL 2(3) VAN DIE WET OP TESTAMENTE 

2.1 Inleiding 

Die belangrikste oorweging om te bepaal of ’n selfmoordbrief ’n geldige testament is, 

word vervat in die bewoording van artikel 2(3) van die Wet op Testamente.42 Artikel 2(3) 

verleen aan die Hooggeregshof die bevoegdheid om die Meester te gelas om ’n dokument 

wat nie aan die formele verlydingsvereistes voldoen nie, te aanvaar as ’n geldige 

testament indien die hof van oordeel is dat daardie gebrekkig verlyde dokument bedoel 

was om die testateur se finale testament te wees.43 Dit word die kondonasiebevoegdheid 

van die hof genoem, en die artikel word selfs as ŉ reddingsbepaling beskou, want indien 

die voorskrifte van artikel 2(3) nagekom word,44 sal die hof die Meester gelas om die 

dokument as ’n geldige testament te aanvaar alhoewel daar nie aan die 

formaliteitsvereistes voldoen word nie.45 Dit blyk dus dat indien ’n selfmoordbrief voldoen 

aan die vereistes gestel in artikel 2(3) van die Wet, dit sal kwalifiseer om deur 

kondonering as ’n geldige testament aanvaar te word. 

Artikel 2(3) se bepalings is gebiedend en beteken dat indien daar op ’n oorwig van 

waarskynlikheid aan die vereistes daarvan voldoen word, die hof ’n bevel moet gee wat 

die Meester verplig om die dokument as ŉ geldige testament te aanvaar, sonder die 

uitoefening van enige diskresie.46 Die eerste stap is dus om te bepaal of ’n selfmoordbrief 

as ’n geldige testament aanvaar kan word omdat dit aan die vereistes gestel in artikel 

2(3) voldoen. Artikel 2(3) stel nie verdere vormvereistes vir verlyding nie, daar word ’n 

raamwerk gestel waarbinne ’n dokument gekondoneer kan word. Indien daar aan al die 

                                        

Wêreldgesondheidsorganisasie 2016 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/whs2016_AnnexA_Suici
de.pdf?ua=1. 

42   Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 81. Sien ook De Waal 2004 SALJ 531. 
43   A 2(3) van die Wet op Testamente; Wood-Bodley bevestig dit in “Testamentsformaliteite” 81 

en in Wood-Bodley 2011 SALJ 614. 
44   De Waal 2004 SALJ 531 en Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 81. 
45   Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 81; sien ook a 2(3) van die Wet op Testamente. 
46   Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 81, asook Harlow v Becker 1998 4 SA 639 (D) 642I-

643E (Harlow-saak), waarin die hof die verskil tussen testeerbevoegdheid en animus testandi 
beklemtoon het, en ook klem gelê het op die feit dat die bewyslas rus op die applikant wat 
beweer dat die testateur nie oor die nodige verstandelike vermoë beskik het nie. 
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vereistes van artikel 2(3) voldoen word, sal ’n selfmoordbrief as ’n geldige testament 

aanvaar word. Artikel 2(3) moet saamgelees word met artikel 2(1). Artikel 2(3) vereis dat 

die hof oortuig moet wees van die erflater se bedoeling met betrekking tot die inhoud 

van die testament terwyl artikel 4 vereis dat die erflater die geestesvermoë moet hê 

tydens die opstel van enige testament of dokument (selfmoordbrief). Dit sal eers na die 

hof oortuig is van die bedoeling (animus testandi) van die testateur, indien dit geopper 

word dat daar ‘n gebrek aan testateerbevoegdheid, die vraag laat ontstaan na die vereiste 

verstandelike vermoë van ’n testateur wat selfmoord pleeg. Die hof sal egter nie self ‘n 

ondersoek na geestesgesteldheid doen nie. Die applikante of respondente moet dit opper 

as dit bevraagteken word. Indien ‘n selfmoordbrief nie voldoen aan die vereistes van 

artikel 2(3) nie, sal die vraag na die nodige verstandelike vermoë nie werklik meer van 

van belang wees nie.47 

2.2 Vereistes van artikel 2(3) 

Artikel 2(3) van die Wet op Testamente lui as volg:48 

Indien ’n hof oortuig is dat ’n dokument of die wysiging van ’n dokument wat opgestel 
of verly is deur ’n persoon wat sedert die opstel of verlyding daarvan oorlede is, bedoel 
was om sy testament of ’n wysiging van sy testament te wees, gelas die hof die Meester 
om daardie dokument, of die dokument soos gewysig, vir doeleindes van die Boedelwet, 
1965 (Wet 66 van 1965), as testament te aanvaar ofskoon dit nie aan die vormvereistes 
vir die verlyding of wysiging van testamente bedoel in subartikel (1) voldoen nie.49  

Daar is drie vereistes waaraan voldoen moet word voordat die gebreke in ŉ dokument 

gekondoneer en die dokument as ’n geldige testament aanvaar kan word. Dit word 

                                        
47   Wood-Bodley 2011 SALJ 681. Volgens Wood-Bodley bestaan daar onsekerheid oor die verskil 

tussen testeerbevoegdheid en testeerbedoeling beoog in artikel 2(3) van die Wet op 
Testamente. Volgens hom is daar onsekerheid oor die verstandelike vermoë van ’n testateur 
wat selfmoord pleeg, juis vanweë die feit dat so ’n persoon selfmoord pleeg, maar dat daar 
in gedagte gehou moet word dat die vraag na die nodige verstandelike vermoë irrelevant is 
by die toepassing van artikel 2(3) aangesien animus testandi die enigste vereiste is. Wood-
Bodley voer verder aan dat alhoewel daar ’n dun skeidslyn tussen hierdie twee bevoegdhede 
bestaan, die vraag na die nodige verstandelike vermoë eers relevant sal word indien ’n 
dokument reeds kragtens artikel 2(3) aanvaar moet word. Die bewyslas in verband met die 
nodige verstandelike vermoë rus op die party wat beweer dat dit ontbreek. Ek stem saam 
met Wood-Bodley, wat die verskil tussen animus testandi en bevoegdheid beklemtoon, want 
in beginsel verskil hierdie twee konsepte van mekaar en moet die hof dit so toepas. 

48   A 2(3) van die Wet op Testamente, Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 82. 
49   A 2(3) van die Wet op Testamente. Sien ook De Waal 2004 SALJ 531. 
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opgesom in Ex parte Maurice,50 wat beklemtoon dat die hof ’n dokument voor hom moet 

hê –51 Die vereistes is 

(a) ‘n dokument 

(b) wat opgestel of verly is deur ’n persoon, wat sedert die opstel of verlyding 

daarvan oorlede is, met die bedoeling dat daardie dokument sy/ haar testament 

moet wees. 

’n Selfmoordbrief kan gevolglik as ’n geldige testament aanvaar word al is daar nie 

voldoen aan die vormvereistes gestel in artikel 2(1) van die Wet op Testamente nie, 

indien die (i) dokument (ii) opgestel of verly is deur ’n persoon (testateur wat selfmoord 

gepleeg het) wat sedert die opstel of verlyding daarvan oorlede is (ná die selfmoord) en 

(iii) dit die ware bedoeling van die testateur wat selfmoord pleeg, was dat die 

selfmoordbrief as sy/haar testament moes dien.52 

Artikel 2(3) stel drie vereistes, maar die eerste twee vereistes hier bo gemeld, word nie 

gereeld in die howe geopper nie. Die eerste twee vereiste,53 naamlik dat ’n dokument 

opgestel of verly moes gewees het deur ’n persoon wat daarna oorlede is, veroorsaak 

wel verwarring ten aansien van die trefwydte daarvan.54 Ten einde die praktiese dilemma 

binne konteks te plaas, moet twee scenario’s onderskei word:55 

Die eerste scenario behels dat ’n testateur ’n derde party, soos ’n prokureur, finansiële 

adviseur of selfs ’n vriend, gelas om sy/haar testament namens hom/haar te verly. Die 

testateur doen dan minder as volmaakte stappe om sy/haar testament suksesvol te 

                                        
50   Ex parte Maurice 715GH. 
51   Wood-Bodley 2011 SALJ 614; Ex parte Maurice 715GH. 
52   A 2(3) van die Wet op Testamente, Van Wetten v Bosch 2004 1 SA 348 (HHA), en bevestig 

in Mitchell v Wren 2016 JOL 35629 (HHA) par 8. 
53   Paleker 2004 SALJ 27 en Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 82. 
54   Paleker 2004 SALJ 27. In Webster v The Master 1996 1 SA 34 (D) (Webster-saak) en Ex 

parte De Swart 1998 2 SA 204 (K) het die howe die streng uitleg toegepas en die bewoording 
van artikel 2(3) letterlik vertolk, terwyl die hof in Ex parte Laxton 1998 3 SA 238 (N) en 
Macdonald v The Master 2002 5 SA 64 (O) ŉ breë uitleg ten aansien van artikel 2(3) gevolg 
het. Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 82. 

55   Paleker 2004 SALJ 27. 
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verly.56 Die tweede scenario behels die geval waarin die testateur ook ’n derde gelas, soos 

’n prokureur, finansiële adviseur of ’n vriend, om sy/haar testament namens hom/haar 

op te stel, maar voordat die testateur enige stappe doen, soos byvoorbeeld die dokument 

onderteken of ratifiseer, sterf hy/sy.57 

Die howe blyk geen probleem te hê om die beginsels van artikel 2(3) toe te pas op die 

eerste scenario nie, aangesien die term “opgestel” nie relevant is nie en die hof hom slegs 

bemoei met ’n dokument wat ten minste deur die testateur “verly” is en ten opsigte 

waarvan die testateur ten minste sekere stappe gedoen het om die dokument te verly. 

Die oorwegende vraag verskuif dan eerder na die bedoeling van die testateur.58 

2.2.1 Dokument opgestel of verly deur ’n persoon wat sedert die opstel of verlyding 

daarvan oorlede is 

Daar was vir ’n geruime tydperk in die praktyk onsekerheid oor die wetgewer se ware 

bedoeling met die bewoording van die vereiste in artikel 2(3) dat ’n dokument opgestel 

of verly moet word deur ’n persoon, en oor die vraag of ’n soepel of streng benadering 

gevolg moet word.59 Daar het gevolglik verskeie uitlegprobleme in die praktyk ontstaan 

oor of die reddingsbepaling toepassing vind by dokumente wat glad nie eers onderteken 

is nie, of daar wel ’n mate van voldoening aan die formele vereistes moet bestaan as ’n 

voorvereiste vir die kondonering van die gebreke in die dokument, en of daar wesenlike 

nakoming van die formele vereistes moet wees of nie.60 

Die tweede uitlegprobleem het gehandel oor die vraag of die reddingsbepaling 

aangewend kan word in gevalle waar ’n dokument nie deur die testateur self onderteken 

is nie.61 Die vraag was dus of die wetgewer die bedoeling gehad dat die woorde “wat 

                                        
56   Paleker 2004 SALJ 27 en Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. 
57   Paleker 2004 SALJ 27. Sien ook Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. 
58   Paleker 2004 SALJ 27, Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. In Ex parte De Swart het 

die hof die breë benadering toegepas en bevind dat indien ’n testateur opdrag gegee het dat 
’n derde party soos ’n prokureur die testament na die wense van die testateur verly, dit wel 
voldoen aan die vereistes van artikel 2(3). 

59   Paleker 2004 SALJ 27en Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. 
60   Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 82 en bevestig in die Webster-saak 42FG. 
61   Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 82; Bekker v Naudé 2003 5 SA 173 (HHA) (hierna die 

Bekker-saak genoem). 
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opgestel of verly is deur ’n persoon wat ... oorlede is” so uitgelê moet word dat so ŉ 

dokument ná kondonering as ’n testament aanvaar kan word slegs indien die dokument 

deur die testateur persoonlik opgestel is en gevolglik of die dienste van ander raadgewers 

of prokureurs gebruik kan word om ’n testament namens die testateur op te stel.62 Die 

antwoord op hierdie vrae is in verskeie hofuitsprake opgeklaar. 

2.2.1.1 Streng benadering 

Die hof het die sogenaamde streng benadering gevolg in Webster v The Master.63 Regter 

Magid het aangevoer dat artikel 2(3) uitgelê moet word ooreenkomstig die wetgewer se 

ware bedoeling, wat inhou dat dit ’n vereiste is dat die dokument deur die persoon self 

opgestel moes gewees het.64 Die hof het beklemtoon dat die wetgewer nie die bedoeling 

gehad het om aan ’n dokument wat nie onderteken is nie en wat opgestel is deur iemand 

anders as die testateur, selfs al is dit ’n prokureur, die status van ’n testament te verleen 

nie.65 Die applikant het staatgemaak op die stelreël maxim qui facit per alium facit per 

se,66 maar die hof het beklemtoon dat hierdie stelreël nie in hierdie saak van toepassing 

was nie en het verwys na die kontras tussen die bewoording van artikel 2A en artikel 2(3) 

van die Wet op Testamente en verwys daarna dat die ware bedoeling van die wetgewer 

afgelei kan word vanuit die kontras tussen die bewoording van artikel 2(3) en artikel 2A.67 

Die bewoording van artikel 2A verleen aan die hof die bevoegdheid om ’n 

herroepingshandeling te verrig met betrekking tot ŉ wysiging wat die testateur “laat 

aanbring het” deur ’n verteenwoordiger soos ’n prokureur of ’n finansiële adviseur. Dit is 

nie die geval in artikel 2(3) nie, aangesien die bewoording van artikel 2(3) duidelik verskil: 

“’n dokument wat opgestel of verly is deur ’n persoon wat ... oorlede is”. Artikel 2(3) 

                                        
62   Bekker-saak par 1. Sien ook Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 82; hierdie benadering 

is ook gevolg in Ex parte Laxton 238I. 
63   Webster v The Master 1996 1 SA 34 (D). 
64   Webster-saak parr 36 en 40: “persoon” is die persoon wat oorlede is ná die opstel of verlyding 

van die dokument wat kragtens a 2(3) van die Wet op Testamente as die testament van die 
oorledene aanvaar kan word . 

65   Webster-saak 41DE. Sien ook Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. 
66   ‘Wie optree deur ’n ander, word geag in sy eie hoedanigheid te handel’; Webster-saak parr 

36 en 41. 
67   Webster-saak parr 36 en 41; Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. 
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vereis dus duidelik dat die testateur persoonlik optree en maak geen voorsiening vir die 

optrede van ’n verteenwoordiger of derde namens die testateur nie.68 Wat vanuit di 

2.2.1.2 Soepel benadering 

In Back v Master of the Supreme Court69 het die hof die soepel benadering gevolg ten 

aansien van artikel 2(3) van die Wet op Testamente. Regter Van Zyl het ’n aansoek 

kragtens artikel 2(3) toegestaan het in ŉ geval waar die dokument deur die testateur se 

prokureur opgestel is.70 Die dokument in geskil is aan die testateur voorgelees en deur 

hom goedgekeur, maar nie onmiddellik deur die testateur onderteken nie aangesien die 

testateur nog menings wou inwin oor die belastingimplikasies van sekere bepalings van 

die dokument.71 Die testateur het egter gesterf net voordat die finale testament opgestel 

en onderteken is.72 

Regter Van Zyl was van mening dat die verskil tussen die bewoording van artikel 2A en 

artikel 2(3) waarop regter Magid in die Webster-saak gesteun het, nie ter sake was nie 

aangesien die twee artikels op verskillende aangeleenthede betrekking het.73 Artikel 2A is 

van toepassing op herroepingshandelinge, terwyl artikel 2(3) betrekking het op die 

kondonering van nievoldoening aan die vormvereistes van dokumente.74 Regter Van Zyl 

was van mening dat die vereiste van artikel 2(3) dat ’n dokument deur die oorledene 

opgestel moes gewees het, eerder soepel geïnterpreteer moet sodat die ware doel van 

artikel 2(3) bereik kan word en voorkom kan word dat daar nie aan die testateur se ware 

bedoeling gehoor gegee word nie bloot omdat die dokument nie aan die vormvereistes 

                                        
68   Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83; Webster-saak parr 36 en 41. 
69   Back v Master of the Supreme Court 1996 2 All SA 161 (K) (hierna as die Back-saak genoem). 

Die hof bevind dat die wetgewer bedoel het dat artikel 2(3) wyd geïnterpreteer moet word, 
maar regter Magid verskil hiervan en voer aan dat die testament in ooreenstemming met die 
bedoeling van die testateur moet wees en daarom deur die testateur self opgestel moet 
wees. 

70   Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83; Back-saak 161; Ex parte Laxton 244G. 
71   Back-saak 164 en 165, bevestig deur Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. 
72   Back-saak 164 en Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. 
73   Back-saak 165, 174 en 175. Sien ook Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. 
74   A 2(1) van die Wet op Testamente bepaal die vormvereistes waaraan ’n dokument moet 

voldoen voordat dit ŉ geldige testament geag kan word. A 2(3) van die Wet stel die vereistes 
om gebreke in ’n dokument te kondoneer wat nie ingevolge a 2(1) aan die vormvereistes 
voldoen nie. A 2A van die Wet stel die vereistes vir die herroeping van ’n bestaande 
testament. 
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voldoen nie.75 Die ratio decidendi is dat die testateur die konseptestament in die fynste 

besonderhede ondersoek en aanvaar het en dat dit daarom die ware bedoeling van die 

testateur was dat hierdie dokument sy testament moes wees. Derhalwe is ’n bevel 

kragtens artikel 2(3) toegestaan.76 

2.2.1.3 Bekker v Naudé 

Die Hoogste Hof van Appèl het in 2003 hierdie praktiese probleem van ŉ streng teenoor 

ŉ soepel benadering tot die bewoording van artikel 2(3) (dat die “dokument wat opgestel 

of verly is deur ’n persoon wat sedert die opstel of verlyding daarvan oorlede is”)77 opgelos 

in die uitspraak in Bekker v Naudé.78 In hierdie saak het die applikant en haar man (die 

oorledene) in 1993 mondeling opdrag aan ’n bankbeampte gegee om ’n gesamentlike 

testament op te stel en aan hulle te stuur.79 Hierdie testament is gedeeltelik voltooi en 

aan die oorledene en sy vrou gestuur. Dit is na bewering deur hul goedgekeur en het hul 

ware bedoeling weerspieël, maar is ongelukkig nie volledig deur hul uitgevoer nie.80 Die 

oorledene het in 1998 onverwags gesterf en twee testamente nagelaat: die gesamentlike 

onuitgevoerde testament van hom en sy (toe huidige) vrou en ’n ander testament wat hy 

in 1983 verly het terwyl hy met sy vorige vrou getroud was.81 Die hof is gekonfronteer 

met die vraag of die testament wat in opdrag van die oorledene deur die bank opgestel 

is, per definisie in der waarheid deur die oorledene self “opgestel” is.82 

Die hof het die soepel benadering uitgeskakel en bevind dat ten einde ’n dokument 

kragtens artikel 2(3) te bekragtig, die dokument deur die oorledene self opgestel moes 

gewees het. ’n Dokument kan nie as ’n geldige testament aanvaar word as dit deur ’n 

                                        
75   Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83; Back-saak 161, 167, 168, 174 en 175; Ex parte 

Laxton 244GH. 
76   Back-saak 175FG en Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. 
77   A 2(3) van die Wet op Testamente. 
78   Bekker-saak parr 1 en 2 
79   Bekker-saak parr 1 en 2. 
80   Paleker 2004 SALJ 28, asook Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83, Jacobs en 

Lambrechts 2013 De Rebus 31, en Bekker-saak par 3. 
81   Paleker 2004 SALJ 28, Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83. Sien ook Jacobs en 

Lambrechts 2013 De Rebus 31; Bekker-saak par 4. 
82   Bekker-saak par 8, asook Jacobs en Lambrechts 2013 De Rebus 31. 
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derde opgestel is nie.83 Die rede vir die hof se bevinding is die uitlegbeginsel dat daar 

uitvoering gegee moet word aan die gewone grammatikale betekenis van woorde, tensy 

dit sal lei tot strydige, abnormale of absurde afleidings.84 Die hof het hierdie beginsel 

toegepas op die feite en bevind dat die bewoording van artikel 2(3) nie absurd is nie en 

dat daar in die Wet geen aanduiding is van inhoud wat strydig, onregverdig of abnormaal 

is nie.85 Dit is om hierdie rede dat die hof, met verwysing na artikel 2(3) en artikel 2A, 

bevind het dat die wetgewer die bedoeling gehad het dat die term “opgestel” eng 

geïnterpreteer moet word. Die hof het aangevoer dat die wetgewer duidelik die 

onderskeid tussen die begrippe “opstel” en “laat opstel” besef het toe artikel 2(3) 

geformuleer is.86 

In die gevallestudie van Smith v Parsons was een van die argumente van die respondente 

dat daar geen bewyse is dat die selfmoordbrief werklik deur die testateur opgestel of 

verly is nie.87 

2.3 Onlangse ontwikkelinge in Australië 

Op 9 Oktober 2017 het die Hoogste Hof in Brisbane, Australië,88 in Re Nichol; Nichol v 

Nichol [2017] QSC 220 bevind dat ’n teksboodskap wat bloot op ’n oorledene se selfoon 

gestoor is, as ’n geldige testament gekwalifiseer het selfs al is daardie teksboodskap nooit 

aan enige persoon gestuur nie.89 

Die testateur was ’n 55-jarige man wat in Oktober 2016 selfmoord gepleeg het. Die 

inhoud van die betrokke teksboodskap was gerig aan die oorledene se broer en het 

aangedui dat sy broer en sy neef al sy (die oorledene se) besittings moet hou omdat die 

                                        
83   Paleker 2004 SALJ 28, Wood-Bodley “Testamentsformaliteite” 83, Jacobs en Lambrechts 

2013 De Rebus 31, en Bekker-saak par 9. 
84   Jacobs en Lambrechts 2013 De Rebus 31 en Bekker-saak par 12. 
85   Bekker-saak parr 13 en 14. 
86   Bekker-saak parr 13 en 14. 
87   Smith a quo-saak par 11. 
88   Kragtens a 39(1)(c) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 kan ’n hof, 

tribunaal of forum buitelandse reg by die uitleg van die Handves van Regte in ag neem. 
89   Die saak is gerapporteer op 9 Oktober 2017 as Re Nichol; Nichol v Nichol [2017] QSC 220 

(hierna die Nichol-saak genoem), News 2017 http://www.abc.net.au/news/2017-10-
09/unsent-text-on-mobile-counts-as-a-will,-queensland-court-finds/9031470. Nichol-saak 
parr 1-4. 
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oorledene ongelukkig getroud was met sy vrou.90 Die teksboodskap is deur ’n vriend van 

die oorledene gevind op die oorledene se selfoon, wat naby sy liggaam gevind is. Die 

boodskap het onder meer die oorledene se bankrekeningnommers en -kodes bevat en 

aangedui waar hy sy as gestrooi wou hê.91 Volgens wetgewing in Queensland, verkry die 

naaste familie, soos ’n gade, beheer oor die oorledene se boedel indien die oorledene 

intestaat sterf.92 In Australië bestaan daar ’n artikel soortgelyk aan artikel 2(3) van die 

Wet op Testamente, naamlik artikel 18 van die Queensland Succession Act 1981.93 Hierdie 

artikel lê ook duidelik klem daarop dat ’n dokument aanvaar kan word as ’n geldige 

testament al voldoen dit nie aan die formele vereistes van ’n geldige testament nie, mits 

dit opgestel is deur die persoon wat oorlede is en dit die ware bedoeling (animus testandi) 

van die testateur weerspieël.94 Daar kan gevolglik afgelei word dat die bewoording van 

hierdie artikel dieselfde vereistes stel as wat artikel 2(3) van die Wet op Testamente in 

Suid-Afrika stel om ’n dokument as ’n geldige testament te bekragtig. 

Regter Susan Brown het bevind dat hierdie teksboodskap kwalifiseer as ’n elektroniese 

dokument ingevolge artikel 18(2) van die Queensland Succession Act 1981, en verder 

daarna verwys dat die informele aard van die dokument nie die ware bedoeling (animus 

                                        
90   Mashable 2017 http://mashable.com/2017/10/11/judge-unsent-text-will/#q4QdXFRbgmqh. 
91   News 2017 http://www.abc.net.au/news/2017-10-09/unsent-text-on-mobile-counts-as-a-

will,-queensland-court-finds/9031470. Die selfmoord-teksboodskap lui as volg: “You and 
[nephew] keep all that I have house and superannuation, put my ashes in the back 
garden…[wife] will take her stuff only she’s ok gone back to her ex AGAIN I’m beaten. A bit 
of cash behind TV and a bit in the bank Cash card pin…My will”. 

92   News 2017 http://www.abc.net.au/news/2017-10-09/unsent-text-on-mobile-counts-as-a-
will,-queensland-court-finds/9031470; Mashable 2017 
http://mashable.com/2017/10/11/judge-unsent-text-will/#q4QdXFRbgmqh. 

93   Artikel 18 van die Queensland Succession Act 1981, bepaal soos volg: “Court may dispense 
with execution requirements for will, alteration or revocation (1) This section applies to a 
document, or a part of a document, that— (a) purports to state the testamentary intentions 
of a deceased person; and (b) has not been executed under this part. (2) The document or 
the part forms a will, an alteration of a will, or a full or partial revocation of a will, of the 
deceased person if the court is satisfied that the person intended the document or part to 
form the person’s will, an alteration to the person’s will or a full or partial revocation of the 
person’s will. (3) In making a decision under subsection (2), the court may, in addition to the 
document or part, have regard to— (a) any evidence relating to the way in which the 
document or part was executed; and (b) any evidence of the person’s testamentary 
intentions, including evidence of statements made by the person. (4) Subsection (3) does 
not limit the matters a court may have regard to in making a decision under subsection (2).” 

94   A 18(2) van die Queensland Succession Act 1981. 
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testandi) van die testateur beïnvloed nie. Die hof het ook bevind dat die oorledene oor 

die vereiste verstandelike vermoë beskik het ten tyde van die verlyding van die dokument, 

maar dat, in die geval van die bekragtiging van ’n dokument wat nie aan die formele 

vereistes voldoen nie, die bewyslas rus op die party wat beweer dat die dokument die 

ware bedoeling van die oorledene was.95 Die hof het ook die beginsels van Banks v 

Goodfellow 1870 LR 5 QB 549 toegepas om die verstandelike vermoë van die oorledene 

te bepaal.96 Die hof het duidelik verklaar dat die feit dat die oorledene selfmoord gepleeg 

het, geen bewys is dat die testateur nie oor die nodige testeerbevoegdheid beskik het 

nie.97 Hierdie siening is van belang by die beantwoording van die huidige navorsingsvraag 

en dit is duidelik dat in die Australiese reg selfmoord as sodanig nie so ’n irrasionele daad 

is dat dit die testateur die nodige testeerbevoegdheid ontneem nie.98 

Die hof het ook kommentaar gelewer oor die animus testandi van die oorledene en beslis 

dat die testateur die bedoeling gehad het dat daardie teksboodskap sy testament moet 

wees.99 Die rede daarvoor is dat die testateur pertinent melding gemaak het van sy bates 

en gevolglik die aard, omvang en inhoud van sy eiendom ten volle begryp het. Die opskrif 

van die teksboodskap was ook “testament”. Die verhouding tussen die testateur en sy 

vrou het ook onherstelbaar verbrokkel en die testateur se korrekte bankrekeningkodes is 

gemeld.100 Die hof bevind dat die teksboodskap heel waarskynlik nie aan die oorledene 

se broer gestuur is nie omdat hy nie sy broer wou bewus maak van sy plan om selfmoord 

                                        
95   Nichol-saak par 56: 
96   Sien bespreking van vereistes vir verstandelike vermoë soos uiteengesit in Banks v 

Goodfellow in hoofstuk 3 hier onder. 
97   Nichol-saak par 51: “The fact that the proposed testator has committed suicide does not 

raise a presumption against testamentary capacity.” 
98   Re Estate of Hodges, Shorter v Hodges (1988) 14 NSWLR 698 707. Sien ook Re Yu [2013] 

QSC 322 en Mellino v Wilkins [2013] QSC 336. 
99   Nichol-saak par 16: “While the applicant accepts that the text is testamentary in nature, the 

applicant contends that the court cannot be satisfied on the balance of probabilities applying 
Briginshaw that: (a) The deceased by some act or words, demonstrated that it was his then 
intention that the text message, should, without more on his part, operate as his will; or that, 
(b) The deceased had testamentary capacity at the time he created the text message.” 

100   Nichol-saak par 62: “The surrounding circumstances also support the terms of the text as 
representing his testamentary intentions and that he intended it to be operative as his will, 
without more on his part.” 
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te pleeg nie, maar dat die testateur wel bedoel het dat die inhoud as sy testament moes 

dien.101 

2.4 Gevolgtrekking 

’n Selfmoordbrief sal slegs as ’n geldige testament aanvaar kan word indien die dokument 

aan al drie die vereistes van artikel 2(3) voldoen. Ná die uitspraak in Bekker v Naudé sal 

’n selfmoordbrief slegs kragtens artikel 2(3) as ’n geldige testament bekragtig kan word 

indien die dokument deur die testateur wat selfmoord pleeg, self opgestel of verly is, en 

nie deur ’n derde in opdrag van die testateur nie.102 Dit is hoogs onwaarskynlik dat ’n 

selfmoordbrief deur enige ander persoon as die oorledene self opgestel of verly sal 

word,103 en daarom sal daar aan twee van die drie vereistes voldoen word. Laastens moet 

daar dus ondersoek ingestel word na die finale vereiste van animus testandi. 

Uit die Australiese saak kan gesien word dat Queensland ook ’n kondoneringsartikel het 

soortgelyk aan artikel 2(3) van die Wet op Testamente.104 Die hof het in Re Nichol; Nichol 

v Nichol [2017] QSC 220 ’n breë uitleg van die term “dokument” aanvaar deurdat ’n 

teksboodskap op ’n selfoon as ’n geldige testament aanvaar is. Binne die Suid-Afrikaanse 

konteks word daar weer meer klem gelê op die vereiste dat ’n dokument wat kragtens 

artikel 2(3) bekragtig kan word, deur die testateur self opgestel moes gewees het en nie 

deur ’n derde in opdrag van die testateur opgestel of verly moes gewees het nie.105 

Indien daar dus aan die eerste twee vereistes van artikel 2(3) voldoen word, sal daar 

ondersoek ingestel moet word na die volgende belangrike vereiste van artikel 2(3) van 

die Wet op Testamente. Dit is die vraag na die ware bedoeling (animus testandi) van die 

testateur, wat moontlik die belangrikste en mees komplekse vereiste is wat in artikel 2(3) 

                                        
101   Nichol-saak par 63. 
102   Essop v Mustapha and Essop 1988 4 SA 213 (D) 222 (hierna die Essop-saak genoem). Die 

hof het in hierdie saak bevestig dat die deurslaggewende oomblik waarop die 
testeerbevoegdheid van die testateur aanwesig moet wees, die tyd van die verlyding of opstel 
van die testament is, en nie die oomblik waarop die testateur die opdrag aan ’n derde gee 
om die testament te verly of op te stel nie. 

103   Abrahams v Francis NO and Others (5890/2009) [2010] ZAWCHC 542 par 13 “Although the 
document is neither dated, signed nor witnessed it is common cause that it was written by 
the deceased”. 

104   A 18 van die Queensland Succession Act 1981. 
105   Essop-saak 222. 
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gestel word. Dit sal die deurslaggewende faktor wees wat bepaal of ’n selfmoordbrief as 

geldige testament bekragtig kan word. Hierdie saak word hier onder verder bespreek. 
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HOOFSTUK 3: DIE VERSKIL TUSSEN TESTEERBEVOEGDHEID EN ANIMUS 

TESTANDI 

3.1 Inleiding 

Testeerbevoegdheid en animus testandi is deurslaggewend om te bepaal of ’n 

selfmoordbrief ŉ geldige testament geag kan word. Die algemene geldigheidsvereistes 

vir ’n testament is dat die testateur oor die nodige bedoeling moet beskik om ’n testament 

te verly en oor die bevoegdheid om sy bedoeling weer te gee.106 Ingevolge artikel 4 van 

die Wet op Testamente moet ŉ testateur oor die nodige testeerbevoegdheid beskik om 

’n geldige testament te verly.107 Indien die vereiste testeerbevoegdheid ontbreek ten tyde 

van die verlyding van die testament, is die testament ab initio nietig.108 

In die saak van Smith v Parsons109 het die hof a quo beklemtoon dat die oorledene se 

vermelding van kontant, die betrokke huis en die spesifieke bankrekening in sy 

selfmoordbrief nie kwalifiseer as testamentêre bemakings nie aangesien die bewoording 

volkome informeel van aard was.110 Die hof het verder die testateur se stand van 

denkvermoë ten tyde van die skryf van die selfmoordbrief as irrasioneel beskou weens 

die wyse waarop die testateur sy eie lewe beëindig het.111 Die nadoodse ondersoek het 

daarop gedui dat die koeëlwond aan die regterslaap van die kop die oorsaak van dood 

                                        
106   Jamneck “Testeerbevoegdheid” 64 en a 2(3) van die Wet op Testamente.  
107   Jamneck “Testeerbevoegdheid”64 en a 4 van die Wet op Testamente. 
108   Du Toit 2005 SALJ 661. Volgens Du Toit sal ’n persoon by wie testeerbevoegdheid ontbreek, 

nie in staat wees om ’n dokument as ’n geldige testament op te stel of te verly nie. Indien 
die testateur by wie testeerbevoegdheid ontbreek, ’n testament opstel, sal dit ab initio nietig 
wees. Verder bevestig De Waal 2004 SALJ 529 en Schoeman-Malan 2015 THRHR 606 die 
benadering wat Du Toit formuleer. 

109   Sien par 1.5 hier bo vir gevallestudie. 
110   Sien par 1.1 hier bo vir die beskrywing van die term “testamentêre bemakings”. Sien ook 

Wood-Bodley 2011 SALJ 618 en die Smit a quo-saak parr 22, 23 en 33. Die oorledene se 
vermelding van kontant, sy huis en spesifieke bankrekeninge in sy selfmoordbrief is baie 
vaag. Die hof bevind dat die informele taal wat gebruik is deur die testateur wat selfmoord 
pleeg, vreemd sou wees indien dit die bedoeling van ’n bemaking gehad hetes. ’n Voorbeeld 
van so ŉ vae bemaking uit die selfmoordbrief is “Heather, you can have this house”, en die 
hof is gevolglik van mening dat indien dit die ware bedoeling van die oorledene was, hy van 
meer formele en duidelike bewoording gebruik sou gemaak het. 

111   Smith a quo-saak parr 30 en 34. Sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
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was. Dit beteken dat die oorledene homself met sy regterhand geskiet het, wat daarop 

dui dat hy regsdominant is. Dit is van belang, aangesien die oorledene se eerste poging 

tot selfmoord misluk het. Hy het eers probeer om sy polse te sny, en dit sou sin maak 

dat hy sy linkerhand moes gebruik het om eerste sy regterpols te sny, want dan sou hy 

in staat gewees het om sy dominante regterhand te gebruik om sy linkerpols te sny. Hy 

het twee snye op sy linkerpols gehad, maar nie die krag gehad om sy regterpols ook te 

sny nie.112 Daarom het sy tweede poging tot selfmoord geslaag toe hy homself skiet. Na 

aanleiding hiervan was die hof van mening dat die oorledene nie rasioneel gedink het 

nie.113 

Die ondersoek na die denkvermoë van die testateur hou regstreeks verband met die 

tweede vereiste van testeerbevoegdheid.114 Dit veroorsaak egter verwarring, aangesien 

artikel 2(3) van die Wet op Testamente slegs vereis dat ’n testateur oor die nodige 

bedoeling (animus testandi) beskik om die bekragtiging van ’n selfmoordbrief as ’n 

geldige testament moontlik te maak en nie testeerbevoegdheid as ’n vereiste stel nie.115 

Dit beklemtoon die praktiese uitdaging wanneer onderskei moet word tussen die vereiste 

van testeerbevoegdheid en animus testandi.116 

In beginsel is testeerbevoegdheid en animus testandi twee verskillende konsepte en die 

hof het hierdie stelling duidelik geïllustreer in Battan Singh v Amirchand,117 en dit is ook 

bevestig in die Suid-Afrikaanse hofsaak van Harlow v Becker.118 In die Battan Singh-saak 

het lede van die Judicial Committee of the Privy Council daarop gewys dat ’n testateur 

wel oor die vermoë beskik om in sy testament sy bates aan vreemdelinge te bemaak.119 

Dit beteken dat die testateur ten opsigte van ŉ spesifieke testament wel oor die nodige 

                                        
112   Smith a quo-saak par 30 en Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
113   Smith a quo-saak par 30 en Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
114   Sonnekus 2004 Stell LR 450. 
115   A 2(3) van die Wet op Testamente.  
116   Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
117   Battan Singh v Amirchand 1948 All ER (hierna die Battan Singh-saak genoem). 
118   Battan Singh-saak 152 en Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
119   Wood-Bodley 2011 SALJ 618. Wood-Bodley beklemtoon die bevinding in die Battan Singh-

saak deur tot die gevolgtrekking te kom dat ’n testateur wel kan verstaan en sy boedel aan 
vreemde persone kan bemaak en dus oor die nodige bedoeling beskik, maar dat hy as gevolg 
van byvoorbeeld liggaamlike siekte nie sy familielede se eise teen sy boedel kan begryp nie 
en testeerbevoegdheid hom dus ontbreek. 
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animus testandi kan beskik , maar dat hy/sy byvoorbeeld vanweë ’n ernstige liggaamlike 

siekte moontlik onbewus is van sy/haar afhanklike familielede en dus nie in staat is om 

die omvang van sy/haar afhanklikes se eise teen sy/haar boedel te begryp nie.120 Die 

nodige verstandelike vermoë sal dan by die testateur ontbreek en dan sal daar ook nie 

aan die vereiste testeerbevoegdheid voldoen word nie, selfs al het die testateur die 

bedoeling (animus testandi) gehad dat daardie spesifieke dokument as sy laaste 

testament moet dien.121 In Battan Singh word daar klem gelê op die belang van die nodige 

verstandelike vermoë:122 

The question whether there is such unsoundness of mind as renders it impossible in law 
to make a testamentary disposition is one of degree. A testator must be able to exercise 
a rational appreciation of what he is doing. He must understand the nature of his act .... 
If his act is the outcome of a delusion so irrational that it is not to be taken as that of 
one having appreciated what he was doing sufficiently to make his action in the particular 
case that of a mind sane upon the question, the will cannot stand. But in that case, the 
testator is not generally insane, the will must be shown to be the outcome of the special 
delusion. 

 

In die Suid-Afrikaanse hofsaak van Harlow v Becker123 het die hof die onderskeid tussen 

verstandelike vermoë as vereiste van testeerbevoegdheid en animus testandi binne die 

konteks van artikel 2(3) van die Wet op Testamente bevestig.124 Die hof het verder 

beklemtoon dat die testateur die omvang en gevolge van sy handeling moet begryp om 

’n geldige testament te kan verly.125 Regter Thirion beskryf hierdie verskil tussen 

bedoeling en bevoegdheid as volg:126 

It is a prerequisite to the execution of a valid will that the person who executes the will 
has to intend it to be his will. But the mental capacity or competency to execute a valid 
will embraces more than a mere intention on the part of the testator that the draft will 

                                        
120   Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
121   Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
122   Wills Act 1937 reël ook testeerbevoegdheid. Battan Singh-saak 155. Die Judicial Committee 

of the Privy Council beklemtoon die belang van die vereiste verstandelike vermoë, en 
gevolglik lei Wood-Bodley af dat indien ’n testateur wel oor die nodige testamentêre 
bedoeling beskik, testeerbevoegdheid steeds kan ontbreek. Hierdie vereiste verstandelike 
vermoë word ook bespreek in Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 

123   Harlow-saak 645I. Sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
124   Harlow-saak 645IJ. Sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
125   Harlow-saak 644A-645I en Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
126   Harlow-saak 644AB. Hierdie posisie ten opsigte van die verskil tussen testeerbevoegdheid en 

testeerbedoeling is ook bevestig in die Thirion-saak. 
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to which he puts his signature should be his will. He may appreciate the meaning of the 
document and approve of its contents and yet may lack the understanding or mental 
capability necessary for the execution of a valid will. 

 

Die hof het bevestig dat in die geval van ’n artikel 2(3) aansoek (wat ook toepassing sal 

vind by die kondonering van selfmoordbriewe) as geldige testamente, die bewyslas rus 

op die applikant om bloot testeerbedoeling (animus testandi) te bewys en nie 

testeerbevoegdheid nie.127 

In die beslissing van Thirion v Die Meester128 het die hof hierdie benadering bevestig. Die 

hof beslis dat die ware bedoeling van die testateur bewys moet word, soos vereis in 

artikel 2(3) van die Wet op Testamente.129 Daar is geen sprake daarvan dat die 

testeerbevoegdheid van die testateur bewys moet word in ‘n artikel 2(3) aasoek nie en 

die persoon wat beweer dat die testateur nie oor die nodige verstandelike vermoëns 

beskik het om ’n geldige testament te maak nie, sal dit testeerbevoegdheid moet opper 

en dit op ’n oorwig van waarskynlikheid voor die hof moet bewys.130  

Ten spyte daarvan dat die hof in sowel Harlow v Becker as Thirion v Die Meester ’n 

duidelike onderskeid getref het tussen testeerbevoegdheid en testeerbedoeling binne die 

konteks van artikel 2(3), het die Hoogste Hof van Appèl ’n ander benadering gevolg by 

die regstelling van ’n testament in Giles v Henriques.131 Die kwessie van testeerbedoeling 

het ontstaan toe die hof genader is om die aparte testamente van twee gades, getroud 

buite gemeenskap van goed, reg te stel.132 Die rede daarvoor was dat beide gades die 

verkeerde testament, naamlik die een wat oorspronklik vir die ander gade bedoel was, 

onderteken het. Dit is daartoe aanleiding gegee dat die ware bedoeling van die testateurs 

nie weergegee is nie omdat hulle mekaar se testamente onderteken het. Die hof het die 

bevel gegee dat die testament wat deur die man onderteken is, reggestel moet word, 

                                        
127   Harlow-saak 647BD. Sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
128   Thirion-saak 1090F. 
129   Thirion-saak 1090FI en Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
130   Thirion-saak 1091DE. 
131   Giles v Henriques 2008 4 SA 558 (K) par 16 (hierna die Henriques-saak genoem). Sien ook 

Wood-Bodley 2011 SALJ 619. 
132   Henriques-saak par 1; Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
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maar het geweier dat die testament deur die vrou onderteken, reggestel word.133 Die rede 

daarvoor was dat die vrou se testeerbevoegdheid in geskil geplaas is en terugverwys is 

vir mondelinge getuienis in die hof a quo.134 

Wood-Bodley verwerp die hof se benadering gevolg in Henriques en beklemtoon dat die 

hof se benadering in Harlow v Becker en in Thirion v Die Meester eerder korrek is en dat 

testeerbedoeling en testeerbevoegdheid twee aparte konsepte is wat nie met mekaar 

verwar moet word by die toepassing van artikel 2(3) nie.135 

Die hof beskou tereg die vereistes vir testeerbevoegdheid en die animus testandi as twee 

aparte konsepte beoordeel. Dit is nodig om begrippe afsonderlik te evalueer ten einde 

vas te stel wat die testeerbevoegdheid en animus testandi van die testateur wat 

selfmoord pleeg, sal wees. 

3.2 Testeerbevoegdheid 

Die term “testeerbevoegdheid” word omskryf in artikel 4 van die Wet op Testamente. 

Hierdie artikel bevestig die gemeenregtelike beginsel ten aansien van 

testeerbevoegdheid.136 Artikel 4 van die Wet op Testamente lui as volg:137 

Elkeen wat sestien jaar oud of ouer is, kan ’n testament maak tensy hy of sy wanneer 
hy of sy die testament maak verstandelik onbekwaam is, om die aard en uitwerking van 
sy of haar handeling te begryp, en die bewyslas dat hy of sy op daardie tydstip 
verstandelike onbekwaam was, rus op die persoon wat dit beweer.  

                                        
133   Henriques-saak par 8. Sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
134   Henriques-saak par 30: “One of the requirements for rectification is that the applicant must 

show what the testatrix really intended to provide… As Jackie’s mental capacity at the time 
of signing the will was in dispute and was referred by the court a quo for the hearing of oral 
evidence, the appellant clearly could not be said to have proven what Jackie’s real 
testamentary intention at the time was. Failing such proof, the appellant did not discharge 
the onus of proving the requirements for rectification of Jackie’s will. The order for 
rectification of the will made by the court a quo thus cannot stand and must be set aside.” 
Wood-Bodley is van mening dat die hof die verkeerde benadering gevolg het ten aansien van 
die verskil tussen testeerbedoeling en testeerbevoegdheid en dat die benadering gevolg in 
die Harlow-saak en die Thirion-saak eerder korrek beslis is; sien Wood-Bodley 2011 SALJ 
619. 

135   Wood-Bodley 2011 SALJ 619. Wood-Bodley verwerp die hof se benadering in die Henriques-
saak. 

136   Schoeman-Malan 2015 THRHR 605. 
137   A 4 van die Wet op Testamente; Jamneck “Testeerbevoegdheid” 60. 
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Hierdie artikel lê klem op twee kernvereistes vir ’n testateur om testeerbevoeg te wees, 

naamlik dat die testateur sestien jaar of ouer moet wees en dat die testateur, ten tyde 

van die verlyding van die testament, oor die nodige geestesvermoë moet beskik om die 

aard en uitwerking van sy of haar handeling te begryp.138 Artikel 4 skep voorts die 

vermoede dat elke persoon bo die ouderdom van sestien wel testeerbevoeg is en enige 

party wat beweer dat die testateur verstandelik onbekwaam was om ’n geldige testament 

te verly, sal dit op ’n oorwig van waarskynlikheid voor die hof moet bewys.139 Die eerste 

vereiste behels dat ’n testateur eers die ouderdom van sestien jaar moet bereik voordat 

hy/sy ’n geldige testament kan verly . Die rede daarvoor is dat die maak van ’n testament 

’n eensydige regshandeling is waarvolgens die testateur sy/haar eie wilsbesluit moet 

uitoefen, en daarom word ’n persoon onder die ouderdom van sestien jaar nie geag in 

staat te wees om ’n geldige testament te maak nie,140 selfs nie met die bystand van 

sy/haar ouers nie.141 Die vooruitgang van mediese kennis en tegnologie  in verband met 

persone se kognitiewe gestremdhede en verstandelike vermoëns het daartoe gelei dat 

daar nou vele hofsake gevoer is waarin testeerbevoegdheid, en veral die tweede vereiste 

van die nodige verstandelike vermoë, voor die hof betwis word.142 

In die geval van ’n selfmoordbrief wat ná die afsterwe van die testateur ontdek word en 

wat blyk ten doel het om as die laaste testament van die oorledene te dien, ontstaan die 

vraag of ’n testateur wat selfmoord pleeg, op die tydstip wanneer hy/sy daardie 

selfmoordbrief geskryf het, wel oor die nodige verstandelike vermoëns beskik het om te 

voldoen aan die vereiste van testeerbevoegdheid. Indien sy/haar verstandelike vermoë 

moontlik belemmer is deur kondisies soos ernstige depressie, angs, demensie en 

                                        
138   Schoeman-Malan 2015 THRHR 605. Sien ook par 1.2 hier bo. 
139   A 4 van die Wet op Testamente; Schoeman-Malan 2015 THRHR 605; Kunzs v Swart 1924 AD 

618. 
140   Ingevolge a 4 van die Wet op Testamente is die ouderdom van 16 die vereiste 

minimumouderdom vir ’n persoon om ’n geldige testament te kan verly. Dit blyk dat hierdie 
ouderdom absoluut is en dat ’n geëmansipeerde minderjarige ook nie voor die ouderdom van 
16 jaar ’n geldige testament kan verly nie. Jamneck “Testeerbevoegdheid” 61 bevestig dit. 

141   Jamneck “Testeerbevoegdheid” 60 en Schoeman-Malan 2015 THRHR 605. 
142   Schoeman-Malan 2015 THRHR 605; Kirsten v Bailey 1976 4 SA 108 (K) (hierna die Kirsten-

saak genoem); Katz v Katz 2004 4 All SA 545 (K); Essop-saak 1988 4 SA 213 (D). Bevestig 
in Scott v Master of the High Court, Bloemfontein 2012 ZAFSHC 190 (hierna die Scott-saak 
genoem). 
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alzheimers, kan dit moontlik die gevolg hê dat testeerbevoegdheid ontbreek en dat ’n 

selfmoordbrief in effek ab initio nietig is. 

3.2.1 Verstandelike vermoëns  

’n Testateur moet oor die nodige verstandelike vermoëns beskik om testeerbevoeg te 

wees. Die term “verstandelike vermoëns” word nie in die Wet op Testamente omskryf 

nie; artikel 4 maak bloot melding dat ’n persoon nie verstandelik onbekwaam moet wees 

om die aard en uitwerking van sy handeling te begryp nie.143 Die term 

“geestesongesteldheid” (“mental illness”) word wel in artikel 1 van die Mental Health Care 

Act 17 of 2002,144 omskryf as ’n positiewe diagnose van ’n geestesgesondheidsverwante 

siekte ooreenkomstig aanvaarde diagnostiese kriteria, gemaak deur ’n 

geestesgesondheidsorgpraktisyn wat gemagtig is om so ’n diagnose te maak.145 Dit is 

belangrik om ondersoek in te stel na die toets vir voldoende verstandelike vermoë,146 

asook die toepassing van hierdie toets binne die Suid-Afrikaanse regskonteks om vas te 

stel of ’n testateur wat selfmoord pleeg, oor die nodige verstandelike vermoë sal beskik 

om ’n geldige testament te verly.147 

Regter Bowen het in Edgington v Fitzmaurice die volgende stelling gemaak rakende die 

begrip “geestesvermoë van die mens”: 

The state of a man’s mind is as much a fact as the state of his digestion. It is true that 
it is very difficult to prove what the state of a man’s mind at a particular time is, but if it 
can be ascertained, it is as much a fact as anything else.148 

Indien ’n party beweer dat ’n testateur nie oor die nodige geestesvermoë beskik nie, word 

elke sodanige saak op eie meriete beoordeel om regsekerheid te verseker.149 Gedurende 

die afgelope 150 jaar word daar veral na een hofsaak verwys wanneer die vereiste 

                                        
143   A 4 van die Wet op Testamente. 
144   17 van 2002. 
145   A 1 van die Mental Health Care Act 17 van 2002; Reyneke 2016 http:// 

https://prezi.com/2jldeofpfrot/wet-op-geestesgesondheid-wet-nr-17-van-2002/. 
146   Du Toit 2005 SALJ 661; Schoeman-Malan 2015 THRHR 608. 
147   Du Toit 2005 SALJ 662; Tregea v Godart 1939 AD 16 38. 
148   Du Toit 2005 SALJ 661; Edgington v Fitzmaurice 1885 29 Ch D 459 483. 
149   Schoeman-Malan 2015 THRHR 608; Du Toit 2005 SALJ 662. 
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testeerbevoegdheid bevraagteken word.150 Die Engelse saak van Banks v Goodfellow151 

het die sogenaamde gemeenregtelike riglyne vir die assessering van testeerbevoegdheid 

uiteengesit, asook die toets vir die nodige verstandelike vermoë wat in Suid-Afrika 

toegepas word.152 Die toets geformuleer in die Banks-saak is deur die hof in Tregea v 

Godart in Suid-Afrika bevestig.153 Die rede waarom daar na buitelandse reg verwys word, 

is dat hierdie Engelse hofsaak die grondslag lê van die beginsel van verstandelike vermoë 

en die toets geformuleer het wat in Suid-Afrika toegepas word.154 

In meer onlangse sake is die algemene toets en verskeie maatstawwe toegepas om die 

nodige verstandelike vermoë te bewys en is beklemtoon dat die testateur ten volle 

compos mentis (volle sinne) was ten tyde van die verlyding van die testament.155 Verdere 

faktore is deur die hof uitgesonder in verband met die vraag of ’n testateur oor die nodige 

verstandelike vermoë beskik het op die tydstip toe hy/sy die testament verly het. Dit sluit 

in die algemene geestes- en fisieke toestand van die testateur; die algemene intelligensie, 

geheue en vermoë van die testateur om regsgevolge van sy/haar handeling te verstaan; 

en die algemene gedrag van die testateur onmiddellik voor afsterwe.156 Die enigste wyse 

waarop die denkwyse van ’n  testateur wat selfmoord pleeg, onmiddellik voor sy/haar 

dood bepaal kan word, is deur die lewering mediese getuienis en bewyse deur deskundige 

getuienis.  

                                        
150   Schoeman-Malan 2015 THRHR 608. 
151   Banks v Goodfellow 1870 LR 5 QB 549 (hierna die Banks-saak genoem). 
152   Du Toit 2005 SALJ 662; Schoeman-Malan 2015 THRHR 608; Banks-saak 568. Daar sal 

beoordeel moet word of hierdie gemeenregtelike beginsel steeds toegepas sal word en of 
daar deur ander uitsprake ’n nuwe toets geformuleer is. Sien ook Tregea v Godart 1939 AD 
16 38 (hierna die Tregea-saak genoem). 

153   Tregea-saak 38; Du Toit 2005 SALJ 662. 
154   Du Toit 2005 SALJ 662; Schoeman-Malan 2015 THRHR 610. 
155   Essop-saak 222A. Sien ook Katz v Katz 2004 4 SA 545 (K) en Naidoo v Crowhurst 2010 2 All 

SA 379 (WKK). Ook gevolg in Jamneck “Testeerbevoegdheid” 61. 
156   Tregea-saak 38; Kirsten v Bailey 1976 4 SA 108 (K); Essop-saak 222; Jamneck 

“Testeerbevoegdheid” 61. Die deurslaggewende oomblik vir vasstelling van 
testeerbevoegdheid, en dus die geldigheid van die testament ingevolge a 4 van die Wet op 
Testamente, is die tydstip van die ondertekening van die testament. Die testateur se 
testeerbevoegdheid op die tydstip van opdraggewing aan ’n derde om die testament op te 
stel, kan wel in sekere omstandighede van belang wees. 
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In Essop v Mustapha en Essop157 verwys die hof na die vereiste gestel in artikel 4 van die 

Wet op Testamente, naamlik dat ’n testateur oor die nodige testeerbevoegdheid moet 

beskik op die tydstip waarop hy/sy ’n testament verly, ten einde daardie testament geldig 

te maak.158 In hierdie saak verduidelik die hof dat die indien die testateur aan ’n derde 

opdrag sou gee om sy testament te verly, sy testeerbevoegdheid ten tyde van die opstel 

of verlyding daarvan deur die derde irrelevant sou wees.159 Die hof bevind dat die 

deurslaggewende oomblik vir die vasstelling van testeerbevoegdheid die tydstip is waarop 

die testament onderteken word en nie die tydstip waarop die testateur die opdrag aan ’n 

derde gegee het om die testament op te stel nie.160 

In die Thirion-saak was die geskil voor die hof tussen die moeder en ’n vriendin van die 

oorledene oor twee testamente, waarvan die eerste geldige testament die ouers van die 

oorledene as erfgename aangewys het en ’n selfmoordbrief daardie bemaking herroep 

het.161 Die vriendin, as applikant, het ’n aansoek by die Provinsiale Afdeling gebring waarin 

sy versoek dat die selfmoordbrief waarin die applikant as die erfgenaam benoem is, as 

geldige testament verklaar word.162 Die respondent se argument was tweeledig van aard. 

(i) Die eerste was dat die selfmoordbrief nie aan die formele vereistes van artikel 2(1) 

van die Wet op Testamente voldoen het nie en (ii) die tweede argument was dat die 

testateur nie op betrokke tydstip oor die nodige testeerbevoegdheid beskik het om ’n 

geldige testament te verly nie.163 

Die respondent (moeder) voer aan dat die testateur nooit by sy volle positiewe kon wees 

toe hy die selfmoordbrief geskryf hy nie, nie164 en dat die oorledene emosioneel onstabiel, 

                                        
157   Essop-saak 231H. 
158   Essop-saak 213I. 
159   Essop-saak 213I-214A. 
160   Jacobs en Lambrechts 2013 De Rebus. 
161   Thirion-saak 1078HJ. 
162   Thirion-saak 1078J. 
163   Thirion-saak 1079CE. Eerstens is beweer dat daar nie aan die vereistes van a 2(1) van die 

Wet op Testamente voldoen is nie. Volgens die artikel moes die testament in die 
teenwoordigheid van twee bevoegde getuies en deur die erflater onderteken word. Dit is nie 
gedoen nie. Tweedens is beweer dat daar nie bevind kan word dat die oorledene bedoel het 
dat die dokument sy testament moes wees nie, aangesien hy nie oor die nodige bevoegdheid 
beskik het om 'n testament op te stel nie omdat hy onbehoorlik deur die applikant beïnvloed 
is. 

164   Thirion-saak 1086HI. 
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depressief en onder die invloed van alkohol was en dat hy ook onbehoorlik deur die 

applikant beïnvloed is.165 Die hof het toe aandag gegee aan die moontlike betekenis en 

gevolge van die feit dat die oorledene selfmoord gepleeg het nadat hy hierdie tweede 

dokument opgestel het.166 Die hof vra toe hierdie belangrike vraag:167 

Is selfmoord nie as sodanig so ’n irrasionele en abnormale daad dat dit noodwendig 
getuig van ’n patologiese geestestoestand wat ’n persoon byna per definisie onbevoeg 
maak om wilsbesluite te neem wat deur die reg erken word nie? 

Hierdie vraag is nooit deur die hof beantwoord nie weens ’n tekort aan mediese getuienis 

daaroor en omdat die bewyslas van bevoegdheid rus op die respondent.168 Die hof 

beklemtoon dat geen deskundige getuienis oor die oorledene se geestestoestand 

gedurende sy laaste 48 uur of in verband met die sielkunde van selfmoord in die 

algemeen of argumente gebaseer op juridiese gesag oor selfmoord, voor die hof as 

getuienis voorgelê is nie.169 Die hof moes dus steun op algemene indrukke en 

veronderstellings in verband met die oorledene se worstelstryd gedurende sy laaste dae 

en ure.170 

                                        
165   Thirion-saak 1086IJ: “Sy moeder, oftewel die derde respondent, se standpunt is dat hy nooit 

by sy volle positiewe kon wees toe hy die dokument opgestel het nie. Hy was emosioneel 
onstabiel, depressief, waarskynlik onder die invloed van alkohol en onbehoorlik mislei deur 
die applikant. Sy het hom skaamteloos gemanipuleer en uitgebuit om geld uit hom te maak. 
Die rede vir sy depressie was juis dat hy gemeen het dat hy haar nie finansieel gelukkig kon 
hou nie. Die gewraakte testament was ‘’n laaste poging van 'n desperate jong man om te 
probeer vasklou aan 'n vrou wat hom verlaat het’.” 

166   Thirion-saak 1096B. 
167   Thirion-saak 1096BC. Sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 619. 
168   Wood-Bodley 2011 SALJ 618-619 en Jamneck is van mening dat daar duidelik onderskei moet 

word tussen testeerbevoegdheid en testeerbedoeling. Jamneck waarsku ook dat mens 
versigtig moet wees om kwessies van bevoegdheid ter sprake te bring by die toepassing van 
artikel 2(3)-aansoeke, aangesien die vraag na bevoegdheid eers van toepassing word nadat 
die Meester gelas is om die dokument as geldige testament te aanvaar. Wood-Bodley stem 
saam met die opinie van Jamneck, maar voeg wel by dat sekere bewyse van bevoegdheid 
wel toepaslik kan wees by die vasstelling van testeerbedoeling, wat belangrik is by a 2(3)-
aansoeke. 

169   Thirion-saak 1096CD; Wood-Bodley 2011 SALJ 619. In Cloete v Marais 1934 EDL 239 het die 
hof se uitspraak berus op deskundige getuienis. Die hof beklemtoon die belang en relevansie 
van hierdie getuienis en verwys ook na die mediese sertifikate wat uitgereik word in verband 
met geestesgesondheid. 

170   Thirion-saak 1096DF. 
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Daar is oor die algemeen nie veel te sê oor selfmoord nie, aangesien die dieptes en 

werking van die menslike gees nie maklik is om te verstaan nie.171 Die hof het, weens die 

afwesigheid van getuienis rakende die testateur se verstandelike vermoë (invloed van sy 

patologiese geestestoestand en selfmoord in die algemeen??, nie ’n beslissing gemaak in 

verband met die verstandelike vermoë van die testateur nie, en bevind dat enige 

bespiegeling in hierdie verband onbehoorlik sou wees.172 Aangesien die hof nie ‘n 

bevinding kon maak oor sy geestestoestand nie het die hof gefokus op die bedoeling van 

die testateur om die dokument as sy testament te hé.173 

Verwarring bestaan soms oor die onderskeid tussen die statutêre vereistes vir die nodige 

verstandelike vermoë en die toets om te bepaal of hierdie vereistes werklik toegepas is.174 

Die rede vir die verwarring tussen die vereistes en die toets vir verstandelike vermoë is 

veroorsaak deur die deurlopende toepassing van die Banks-saak.175 Die Banks-saak moet 

dus ondersoek word om die oorspronklike toets en vereistes vir die nodige verstandelike 

vermoë vas te stel. 

3.2.2 Banks v Goodfellow 1870 LR 5 QB 549 

Die Banks-saak word beskou as die voorlopersaak in Suid-Afrika in verband met die 

ondersoek van die testeerbevoegdheid,176 en dit is algemeen dat ’n gedeelte uit die Banks-

saak aangehaal word in hofsake waarin die vraag na testeerbevoegdheid en veral die 

element van die nodige verstandelike vermoë gevra word.177 In Banks word daar verwys 

na die algemene toets vir testeerbevoegdheid en die vier faktore waaruit hierdie toets 

bestaan. 

                                        
171   Thirion-saak 1096DF. 
172   Thirion-saak 1096FG. 
173   Thirion-saak 1096G. 
174   Schoeman-Malan 2015 THRHR 610 en Du Toit 2005 SALJ 662. 
175   Schoeman-Malan 2015 THRHR 610 en bevestig in Banks-saak 568. 
176   Du Toit 2005 SALJ 662. 
177   Schoeman-Malan 2015 THRHR 612 en Evans 2014 http:// 

https://www.hughjames.com/news/comment/2014/12/high-court-confirms-banks-v-
goodfellows-test-mental-capacity-making-will/#.WYC9J7puK01. 



 

31 

Die Banks-saak handel oor ŉ testateur, mnr John Banks, wat ’n testament verly het 

waarin hy sy niggie, Margaret Goodfellow, as sy enigste erfgenaam benoem het.178 Die 

hooffokus was op die testeerbevoegdheid van mnr Banks, aangesien hy vir ’n geruime 

tyd voordat en nadat hy opdrag gegee het dat ’n geldige testament verly word, beweer 

het dat hy deur demone en bose geeste gemolesteer is.179 Die hof het bevind dat mnr 

Banks wel oor die nodige verstandelike vermoë beskik het aangesien daar bewyse 

gelewer is dat mnr Banks sy eie fondse en rekeninge behartig het.180 Die algemene toets 

vir testeerbevoegdheid, spesifiek verstandelike vermoë, soos in Banks bepaal, is vandag 

steeds geldende reg en word soos volg omskryf:181 

The testator must ... be possessed of sound and disposing mind and memory ... But his 
memory may be very imperfect ... and yet his understanding may be sufficiently sound 
for many of the ordinary transactions ... were his mind and memory sufficiently sound 
to enable him to know and to understand the business in which he was engaged at the 
time he executed his will? 

Hierdie beslissing stel duidelik vier vereistes vir die algemene toets vir 

testeerbevoegdheid; hierdie toets is egter deur die jare verder ontwikkel en deur verskeie 

Suid-Afrikaanse hofuitsprake bevestig.182 Die toets vir verstandelike vermoë soos in Banks 

uiteengesit, is ook in 2014 uitspraak in Vermeulen v Vermeulen in die Namibiese Hoë Hof 

bevestig.183 Die komponente daarvan kan mekaar oorvleuel of onafhanklik van mekaar 

toegepas word. Dit is belangrik om hierdie elemente toe te pas ten einde te bepaal of ’n 

testateur wat selfmoord pleeg, oor die nodige verstandelike vermoë beskik het ten tyde 

van die skryf van ’n selfmoordbrief. Indien hierdie elemente ontbreek, sal 

testeerbevoegdheid ontbreek en sal geen gevolg gegee word aan die selfmoordbrief as 

’n testament nie. In die volgende paragrawe word elk van die elemente uiteengesit in 

                                        
178   Evans 2014 https://www.hughjames.com/news/comment/2014/12/high-court-confirms-

banks-v-goodfellows-test-mental-capacity-making-will/#.WYC9J7puK01. Sien ook 
Schoeman-Malan 2015 THRHR 612. 

179   Schoeman-Malan 2015 THRHR 612. 
180   Schoeman-Malan 2015 THRHR 610. 
181   Jacobs en Lambrechts 2013 De Rebus 32. 
182   Harlow-saak 645EJ; Lewin v Lewin 280; Kirsten-saak 110AD; Smith v Strydom 1953 2 SA 799 

(T) 801BG (hierna die Strydom-saak genoem). 
183   Vermeulen v Vermeulen 2014 NASC par 130. Ook gevolg in Schoeman-Malan 2015 THRHR 

612. 
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Banks ondersoek om ’n beter begrip te kry van hoe die toets vir die nodige verstandelike 

vermoë toepassing vind. 

3.2.2.1 Begryp die aard en gevolge van die verlyding van ’n testament 

Hierdie vereiste word wyd toegepas ten opsigte van die breë vasstelling van 

bevoegdheid.184 Die testateur moet by sy volle positiewe wees ten tyde van die verlyding 

van die testament om die aard en gevolge van die inhoud van die betrokke testament te 

verstaan.185 ’n Persoon is by sy/haar volle positiewe indien hy/sy beskik oor redelike 

kennis aangaande sy/haar optrede,186 redelike kennis rakende sy/haar familie, besittings 

en omringende omstandighede, en gevolglik die belangrikheid en regsgevolge besef van 

die verlyding en ondertekening van ’n geldige testament.187 

Die toets wat die hof toepas om te beoordeel of die testateur die gevolge van die verlyding 

van ’n testament begryp, is tweeledig. Die hof sal eers oorweeg of die testateur die proses 

van die verlyding van ’n geldige testament begryp188. Die verlydingsproses van ’n 

testament behels dat dit vrywillig moet geskied, dat ’n dokument opgestel moet word en 

dat begunstigdes aangewys moet word met die bedoeling dat dit uitgevoer word ná die 

dood van die testateur. Die tweede deel van die toets is dat die testateur moet verstaan 

                                        
184   Schoeman-Malan 2015 THRHR 614 en Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
185   Sien die Engelse saak van William v Wilmot 2012 EWHC 2211 (Ch), waarin die vertrekpunt 

weer die Banks-saak is en die belangrikheid van deskundige getuienis by die bepaling van 
testeerbevoegdheid beklemtoon word; Banks 2012 http:// 
https://www.lawskills.co.uk/articles/2012/11/capacity-williams-v-wilmot-2012-ewhc-2211-
ch/. 

186   Redelike kennis word objektief beoordeel soos die redelikepersoontoets. Dit gaan oor die 
redelike kennis waaroor ’n persoon wat wel oor bepaalde vaardighede beskik, in daardie 
spesifieke omstandigheid beskik. Die standaard van beoordeling is redelik en verg nie kennis 
waaroor die gewone mens nie oor sal beskik nie. Dit sal in elke saak op eie meriete beoordeel 
word. Free Advice 2017 https://law.freeadvice.com/estate_planning/wills/of-sound-mind-
will.htm: “The general test for soundness of mind is whether the person making the will 
understands: The meaning and effect of the will; what he or she owns; and who the people 
are to whom he or she is leaving belongings.” 

187   Schoeman-Malan 2015 THRHR 614. Die term verlyding verwys na die fisiese opstel van die 
dokument wat eers geldig sal wees indien die testateur hierdie opgestelde dokument 
onderteken. 

188   Schoeman-Malan 2015 THRHR 615 en Jamneck “Testeervryheid” 129. 
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wat met sy/haar bates gaan gebeur en watter bates aan wie gaan vererf by die testateur 

se afsterwe.189  

In Kirsten v Bailey190 het die hof die toets geformuleer dat ’n testateur die aard en effek 

van sy testament moet begryp:191 

The test to be applied in deciding the question of testamentary capacity of a testatrix is 
whether she was at the time of sufficient intelligence, possessing a sufficiently sound 
mind and memory, for her to understand and appreciate the nature of the testamentary 
act in all its different bearings. 

Hierdie toets is toegepas en bevestig in Scott v Master of the High Court, Bloemfontein,192 

en in Smith v Strydom.193 

3.2.2.2 Kennis van die aard en strekking van sy/haar eiendom 

Die testateur moet oor voldoende kennis beskik aangaande die aard en inhoud van 

sy/haar eiendom; dit word as ’n fundamentele vereiste beskou vir die vasstelling van die 

nodige verstandelike vermoë by die verlyding van ’n geldige testament.194 Die vereiste 

aard en inhoud dra verskillende betekenisse in die konteks van die eiendom van die 

testateur. Dit impliseer dat indien ’n testateur sy vryheid om ’n geldige testament te verly 

wil aktiveer, dit eers bewys moet word dat die testateur verstaan watter bates hy/sy 

bemaak en begryp wat die aard van die bates, die waarde daarvan en die inhoud daarvan 

is.195 Die kern van hierdie vereiste is dat die testateur oor die vermoë beskik om te onthou 

watter eiendom hy aan watter begunstigde bemaak het.196 In Scott v Master of the High 

Court, , Bloemfontein,197 het die hof klem gelê op die oorledene, wat 85 jaar oud was, se 

                                        
189   Tregea-saak 19; Naidoo v Crowhurst 2012 2 All SA 379 (WKK) par 9; Schoeman-Malan 2015 

THRHR 615. 
190   Kirsten-saak 1976 4 SA 108 (K). 
191   Kirsten-saak 108EF 
192   Scott-saak par 3. 
193   Strydom-saak 801AC; Tregea-saak 49-50. 
194   Banks-saak 1870 LR 5 QB 549 568; Schoeman-Malan 2015 THRHR 616. 
195   Du Toit 2005 SALJ 662; Vermeulen v Vermeulen 2014 NASC 7; Schoeman-Malan 2015 THRHR 

616; Banks 2012 http:// https://www.lawskills.co.uk/articles/2012/11/capacity-williams-v-
wilmot-2012-ewhc-2211-ch/; Smith v Strydom 1953 2 SA 799 (T). 

196   Du Toit 2005 SALJ 662; Schoeman-Malan 2015 THRHR 616. Hierdie toets ten opsigte van die 
eiendom van die testateur is weereens bevestig in die Namibiese hofsaak van Vermeulen v 
Vermeulen 2014 NASC 7. 

197   Scott-saak par 3. 
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vermoë om kennis te dra van die aard en strekking van sy eiendom en van inhoud 

daarvan:198 

The deceased was aware of the farm workers that had died or left his farm. The deceased 
wanted to change the bequest to the remaining farm workers to provide for their 
retrenchment benefits for them now that he had decided to estrange his farms. The 
deceased could logically motivate each and every bequest he made and could remember 
that he bought the farm Helderfontein and had it registered in the name of the first 
applicant. 

ŉ Testateur hoef net algemene kennis te dra van die aard en inhoud van sy/haar bates 

in die betrokke boedel en daarom is hierdie toets redelik buigbaar.199 

3.2.2.3 Kennis en waardering 

Die derde komponent van die toets vir verstandelike vermoë soos in Banks uiteengesit, 

behels dat die testateur oor die nodige kennis en waardering moet beskik ten opsigte van 

die eise teen sy/haar boedel waaraan hy/sy uitvoering sal gee en aan watter 

begunstigde(s) hy/sy spesifiek sy/haar bates bemaak.200 Dit beteken dat die testateur 

duidelik moet kan identifiseer aan wie hy/sy sy/haar bates bemaak en watter 

begunstigde(s) ’n eis teen sy boedel sal hê. Die testateur moet ook elke begunstigde se 

eise duidelik kan ontleed.201 ’n Voorbeeld van ’n testateur wat nie aan hierdie vereiste sal 

voldoen nie, is ŉ testateur wat nie sy/haar naaste familie en ander geliefdes kan 

identifiseer nie, of wat probeer om bates te bemaak aan fiktiewe karakters.202 Dit sal 

daarop dui dat die nodige verstandelike vermoë om ’n geldige testament te verly by die 

testateur ontbreek. 

Die feit dat die testateur sy/haar familielede en ander geliefdes herken, bevredig hierdie 

vereiste, maar beteken nie dat die testateur van sy/haar bates aan enige van hierdie 

                                        
198   Scott-saak par 14. Die hof verwys in par 15 na die toets vir verstandelike vermoë soos 

geformuleer in die Kirsten-saak 109–110: “The test to be applied in deciding the question 
[whether] the testatrix was at the time of sufficient intelligence, possessing a sufficiently 
sound mind and memory for her to understand and appreciate the nature of the testamentary 
act in all different bearings.” 

199   Schoeman-Malan 2015 THRHR 616. 
200   Katz-saak par 22; Gildenhuys v Gildenhuys 2010 ZAWCHC 21 par 11; Schoeman-Malan 2015 

THRHR 618. 
201   Harlow-saak 648; Kirsten-saak 109H. Sien ook Schoeman-Malan 2015 THRHR 618. 
202   Schoeman-Malan 2015 THRHR 618. 
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persone hoef te bemaak nie. Die rede hiervoor is dat die beginsel van testeervryheid 

steeds van toepassing sal wees, al is die wense van die testateur onredelik en onregverdig 

teenoor die welstand van ander.203 Net omdat die testateur sekere persone kan 

identifiseer, beteken nie dat die testateur daardie persone as begunstigdes moet benoem 

nie. 

Daar word geargumenteer dat hierdie been van die toets ’n element van moraliteit by die 

toets vir die nodige verstandelike vermoë inkorporeer204 deur ondersoek in te stel na die 

bewustheid van die testateur van watter persone ’n redelike eis teen sy/haar boedel sal 

hê, wat gevolglik die standaard van die toets verder verhoog.205 Die blote bestaan van ’n 

testament wat nie aan die morele verpligtinge van die testateur voldoen nie, veroorsaak 

nie noodwendig dat testeerbevoegdheid die testateur ontbreek nie.206 

In Lipchick v Master of the High Court207 moes die hof oor die verstandelike vermoë van 

die testateur beslis:208 

As the argument gathered momentum, it emerged that the second and third 
respondents' main contention is that, at the time when the testatrix signed that 
document on 13 December 2004, she was mentally incapable of appreciating the nature 
and effect of her act and that the court ought to declare the document invalid as a will 
in terms of section 4 of the Wills Act. 

Die hof bevind dat die testateur wel kennis gedra het van wie al haar kinders was en het 

besluit om haar seun asook sy kinders te onterf aangesien sy gevoel het dat hulle haar 

te na gekom het.209 

                                        
203   A 25(1) van die Grondwet 1996. Sien par 1.5 hier bo in verband met die beginsel van 

testeervryheid, asook Schoeman-Malan 2015 THRHR 619 en Jamneck “Testeervryheid” 129. 
204   Schoeman-Malan 2015 THRHR 619. 
205   Schoeman-Malan 2015 THRHR 619. 
206   Schoeman-Malan 2015 THRHR 619; Katz-saak par 22; Victoria Law Reform Commission 2013 

http://www.lawreform.vic.gov.au/content/testamentary-capacity. 
207   Lipchick v Master of the High Court 2011 ZAGPJHC 49 (hierna die Lipchick-saak genoem). 
208   Lipchick-saak par 18. 
209   Lipchick-saak par 26: “Counsel for the applicants has asked that the court order the second 

and third respondents to pay the applicants' costs of the application on an attorney and client 
scale, after the filing of the founding papers. Counsel has done so by reason of the second 
and third respondents' attempts to secure the Master's acceptance of the testatrix's previous 
will, well knowing, however, that this dispute awaited resolution in the court. I have been 
tempted to make such an order. As I have said, this has been a family feud. Leon Lipchick's 
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3.2.2.4 Geen geestesversteuring of waansinnige delusies teenwoordig nie 

Hierdie komponent van die toets soos in die Banks-saak geformuleer, beklemtoon dat die 

testateur ten tyde van die verlyding van die testament nie aan enige geestesversteurings 

moes ly wat moontlik kon lei na ongewenste vererwing van die testateur se bates nie.210 

Die testateur kan moontlik aan al bogenoemde vereistes voldoen, maar steeds aan 

waansinnige delusies ly wat sy/haar houding teenoor ’n bepaalde persoon negatief kan 

beïnvloed,211 en dan sal hy/sy nie in staat wees om die ware eise teen sy/haar boedel 

behoorlik te evalueer nie.212 Schoeman-Malan is van mening dat die meer gevorderde 

begrip en kennis van psigologiese siektes vandag kan bydra om die werklike omvang van 

kranksinnigheid en geestesongesteldheid by ŉ individuele persoon beter te verstaan en 

te evalueer.213 Dit sal gewoonlik deur ’n spesialis bepaal moet word214 en kan ’n rol speel 

by die maak van ’n geldige testament. 

Sekere toestande kan wel veroorsaak dat ’n testament ongeldig is weens ’n gebrek aan 

die nodige verstandelike vermoë, geestesversteurings en waansinnige delusies, maar die 

blote teenwoordigheid van hierdie tipe geestestoestande veroorsaak nie outomaties dat 

die nodige testateurbevoegdheid ’n persoon ontbreek nie.215 Hieruit kan afgelei word dat 

daar geen spesifieke of eenvormige toets bestaan om die nodige verstandelike vermoë 

                                        

conduct was primarily responsible for his mother, the testatrix, deciding to disinherit not only 
him but also his children, the second and third respondents, who are the grandchildren of 
the testatrix. Leon has long been dead and buried. A punitive costs order will, in my view, 
serve only to deepen the bitterness which has ensued among the grandchildren of the 
testatrix.” 

210   Schoeman-Malan 2015 THRHR 620. Die testateur moet nie ten tyde van verlyding van die 
testament kranksinnig gewees het of aan enige geestesversteuring gely het wat ’n invloed 
kon gehad het op die vererwing van bates nie. Netshituka v Netshituka 2011 5 SA 453 (HHA) 
par 16. 

211   Wood-Bodley 2011 SALJ 618. 
212   Essop-saak 222; Schoeman-Malan 2015 THRHR 620; Victoria Law Reform Commission 2013 

http://www.lawreform.vic.gov.au/content/testamentary-capacity par 253; Schoeman-Malan 
2015 Obiter 405. 

213   Schoeman-Malan 2015 THRHR 620: “Advancements that were made in the medical field 
contribute to a better understanding of mental and cognitive conditions and can effectively 
be used in accurate analysing brain functioning and pathology of people and different 
capacities.” 

214   Schoeman-Malan 2015 THRHR 620. 
215   Schoeman-Malan 2015 Obiter 406-407. Sien ook Du Toit 2005 SALJ 661, Schoeman-Malan 

2015 THRHR 620, Kirsten-saak 109H, Tregea-saak 19, en Scott-saak 190. 
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van ’n testateur te bepaal nie – selfs in gevalle waar die feite skynbaar dieselfde is, sal 

die posisie ten aansien van elke persoon se verstandelike vermoë wesenlik verskil.216 

Al vier die elemente in die Banks-saak geformuleer, moet teenwoordig wees voordat die 

hof sal bevind dat ’n testateur oor die nodige bevoegdheid beskik het om ’n geldige 

testament te verly. Die vierde element217 sal deur die hof ondersoek word om te verseker 

dat die testateur ten tyde van die verlyding van die dokument aan geen 

geestesversteurings gely het wat sy/haar oordeel teenoor sy/haar afhanklikes, soos vrou 

en kind, negatief kon beïnvloed het nie.218 

In Smith v Parsons a quo het die hof verwys daarna dat die testateur nie rasioneel gedink 

het ten tyde van die verlyding van die selfmoordbrief nie. Die hof baseer sy argument op 

die irrassionele wyse waarop die testateur selfmoord gepleeg het. Volgens die hof het die 

testateur dus nie oor die nodige verstandelike vermoë beskik om ’n geldige testament te 

verly nie.219 Die hof verklaar sy uitspraak deur te sê dat die testateur toe nie oor die 

nodige kennis en waardering van die gevolge beskik het om ’n testament te verly nie, nie 

die aard en omvang van sy eiendom besef het nie en nie die gevolge geheg aan die 

omvang van sy bemakings aan sy erfgename nie, omdat hy in sy selfmoordbrief vae en 

baie informele taal gebruik en verwysings gemaak het.220 

3.2.3 Testateur se gebrek aan die nodige verstandelike vermoë binne die Suid-

Afrikaanse regskonteks 

Die toets vir die vasstel van die vereiste geestesvermoë van ’n testateur, soos geformuleer 

in die Banks-saak,221 is bloot ’n algemene toets om te bepaal of ’n testateur oor die nodige 

geestesvermoë beskik het om ’n geldige testament te verly.222 Ingevolge Suid-Afrikaanse 

                                        
216   Schoeman-Malan 2015 THRHR 621. 
217   Sien par 3.1.2.4 hier bo vir die vierde vereiste, nl die afwesigheid van enige 

geestesversteurings of waansinnige delusies soos in die Banks-saak geformuleer. 
218   Schoeman-Malan 2015 THRHR 621. 
219   Smith a quo-saak parr 30 en 31. 
220   Smith a quo-saak parr 31-36. 
221   Sien par 3.1.2 hier bo vir die verduideliking van die vier faktore waarvolgens bepaal word of 

’n testateur oor die nodige verstandelike vermoë beskik. Sien ook Du Toit 2005 SALJ 662. 
222   Hierdie algemene toets word deurlopend in Suid-Afrikaanse regspraak beklemtoon. Sien 

Lewin-saak 280, Strydom-saak 801BF, Kirsten-saak 110AD, Essop-saak 221EH, Harlow-saak 
645EI en Cloete-saak 249-250, asook Du Toit 2005 SALJ 662. 
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regspraak word daar deurlopend verwys na die vermoë van ’n testateur om die aard en 

omvang van die handeling van ’n testament verly te begryp en daar word beklemtoon 

dat hierdie handeling deur ’n verskeidenheid van faktore belemmer kan word.223 In Suid-

Afrikaanse regspraak word twee kernfaktore bevestig ten aansien van die vereiste 

verstandelike vermoë van ’n testateur: die eerste is geestesversteuring en die ander 

liggaamlike siekte.224 

3.2.3.1 ’n Testateur wat aan ’n geestesversteuring ly( kernfaktor 1 – het twee 

kategorieë) 

Die Suid-Afrikaanse howe het twee kategorieë van geestesversteuring geïdentifiseer wat 

‘n invloed kan hê op die vraag van testeerbevoegdheid. (i) Eerste is geestesongesteldheid 

en die ander (ii) is ernstige intellektuele gestremdheid by ’n testateur. 

(i)  Die bestaan van ’n geestesongesteldheid word vervolgens ondersoek. Die term 

“waansin” of “kranksinnigheid” word in die toepaslike hofsake gebruik.225 

Hoewel hierdie terme in die algemeen sover moontlik vermy moet word, is dit 

nie altyd moontlik nie.226 Indien die hof die terme “waansin” of 

“kranksinnigheid”  in verband met die verlyding van ’n testament gebruik, 

beklemtoon hy ŉ ernstige psigopatologiese toestand by die betrokke 

testateur.227 Dit beteken dat die testateur nie die volle aard en omvang van 

sy/haar handeling kan begryp nie. Dit het gevolglik ’n negatiewe effek op die 

testateur se vermoë om ’n geldige testament te verly. 

Indien die testateur dus kranksinnig of waansinnig is, sal die nodige 

testeerbevoegdheid ontbreek en geen geldige testament verly kan word nie.228 

Artikel 1 van die Mental Health Care Act 17 of 2002, bepaal dat die 

geestesgesondheidstatus van ’n persoon die vlak van geesteswelsyn van ’n 

persoon behels soos beïnvloed deur fisieke, sosiale en psigologiese faktore wat 

                                        
223   Du Toit 2005 SALJ 662. 
224   Du Toit 2005 SALJ 662. 
225   Du Toit 2005 SALJ 662. Sien ook Schoeman-Malan 2015 THRHR 621. 
226   Du Toit 2005 SALJ 662. 
227   Du Toit 2005 SALJ 662. Sien ook Schoeman-Malan 2015 THRHR 621. 
228   Du Toit 2005SALJ 663. 
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kan lei tot ’n psigiatriese diagnose.229 Die artikel omskryf ook wat ’n 

geestesongesteldheid is.230 Om tot geestesongestelde persoon verklaar te 

word, moet ’n positiewe diagnose gemaak of ’n erkende 

geestesgesondheidsverwante siekte wat aan die diagnostiese kriteria voldoen, 

geïdentifiseer word en die verklaring daarooreenkomstig gedoen word. Die 

verklaring kan slegs gedoen word deur ’n geestesgesondheidsdeskundige wat 

gemagtig is om so ’n diagnose te maak.231 Dit sal beteken dat ‘n 

geestesongesonde persoon wat selfmoord pleeg nie oor die nodige 

testeerbevoegdheid beskik het nie behalwe indien hy ‘n helderoomblik het. 

’n Geestesgestremde testateur kan wel ’n geldige testament verly indien hy of 

sy ’n lucidum intervallum beleef.232 ’n Geestesversteuring kan in verskillende 

fisieke of psigologiese vorms manifesteer. In Suid-Afrika is die algemeenste 

vorm van manifestasie dat waanbeelde voorkom, wat tot gevolg het dat 

testeerbevoegdheid by so ’n testateur ontbreek. Dit sal die geval wees indien 

hierdie waanbeelde die testateur se oordeel beïnvloed ten opsigte van die 

verlyding van sy/haar testament.233 

Dit is baie moeilik om te bewys dat die vereiste geestesvermoë afwesig was 

ten tyde van die verlyding van die testament . Die bewyslas rus op die party 

wat beweer dat die nodige verstandelike vermoë ontbreek het.234 In 

Geldenhuys v Borman235 het die applikant staatgemaak op die vermoede dat 

die testateur blykbaar deurlopend kranksinnig was, waar die hof a quo probeer 

                                        
229   A 1 van die Mental Health Care Act 17 of 2002 hierna die Mental Health Care Act, bepaal: 

“‘mental health status’ means the level of mental well-being of an individual as affected by 
physical, social and psychological factors and which may result in a psychiatric diagnosis”. 

230   A 1 van die Mental Health Care Act: “‘mental illness’ means a positive diagnosis of a mental 
health related illness in terms of accepted diagnostic criteria made by a mental health care 
practitioner authorised to make such diagnosis”. 

231   A 1 van die Mental Health Care Act. 
232   Jamneck “Testeerbevoegdheid” 63. Dit is moontlik dat ’n persoon wat geestesongesteld is, 

of wat kranksinnig verklaar is, tydens ’n oomblik van helderheid ’n geldige testament kan 
verly, maar dan moet daar bewys word dat hy of sy inderdaad ’n helder oomblik beleef het. 

233   Du Toit 2005 SALJ 663 en gevolg in Rapson v Putterill 1913 AD 417. 
234   A 4 van die Wet op Testamente; Du Toit 2005 SALJ 667.  
235   Geldenhuys v Borman 1990 1 SA 161 (E); Du Toit 2005 SALJ 668. 
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het om die bewyslas te verskuif na die respondente om te bewys dat die 

testateur wel testeerbevoeg was ten tyde van die verlyding van die 

testament.236 Hierdie posisie word verwerp en die gemeenregtelike posisie word 

gevolg. Die gemeenregtelike posisie word bevestig in Kunz v Swart237 en Tregea 

v Godart en in beide sake word daar volhou dat die bewyslas rus op die party 

wat beweer dat die testateur nie oor die vereiste geestesvermoë beskik het nie 

om dit te bewys.238 

(ii) Ernstige intellektuele gestremdheid kan verder ook veroorsaak dat die nodige 

testeerbevoegdheid ’n testateur ontbreek en daarom moet eers gekyk word na 

die verskillende grade van intellektuele gestremdheid.239 Hierdie tipe testateur 

sal nie in staat wees om die aard en omvang van sy/haar handeling van ’n 

testament verly kan begryp nie. Intellektuele gestremdheid beteken dat ’n 

persoon by geboorte of sedert sy/haar vroeë ontwikkelingsjare ŉ lae 

intellektuele vermoë toon en hom-/haarself nie teen alledaagse gevare kan 

beskerm nie. Gevolglik het diesulkes nie die vermoë om hulle eie sake te 

behartig nie.240 In Cloete v Marais241 is die hof genader om die testament van 

’n testateur ongeldig te verklaar op grond daarvan dat die testateur nie oor die 

nodige verstandelike vermoë beskik het ten tyde van die verlyding van haar 

testament nie.242 Daar was mediese getuienis voor die hof deur ’n dokter wat 

                                        
236   Du Toit 2005 SALJ 668. 
237   Kunz-saak 1924 AD 618; Du Toit 2005 SALJ 668. 
238   Sien par 3.1.1 hier bo en Du Toit 2005 SALJ 668. A 4 van die Wet op Testamente”. 
239   A 1 van die Mental Health Care Act, omskryf die begrip van intellektuele gestremdheid: 

“severe or profound intellectual disability’ means a range of intellectual functioning extending 
from partial self-maintenance under close supervision, together with limited self-protection 
skills in a controlled environment through limited self-care and requiring constant aid and 
supervision, to severely restricted sensory and motor functioning and requiring nursing care”. 
Sien Du Toit 2005 SALJ 670. Volgens Du Toit kan intellektuele gestremdheid veroorsaak dat 
’n testateur nie in staat is om die aard en effek van die testeerhandeling te begryp nie. 
Volgens Du Toit kan dit ook net in sekere omstandighede die geval wees aangesien daar 
verskillende vlakke van intellektuele gestremdheid bestaan. 

240   Cloete-saak 239. Sien ook Du Toit 2005 SALJ 670. In Spies v Smith 1957 1 SA 539 (A) het 
die hof dieselfde bevind as in Cloete, nl dat selfs al was die testateur intellektueel gestremd, 
hy steeds oor die vermoë beskik het om om die aard, omvang en waarde van sy bates te 
besef. 

241   Cloete-saak 1934 EDL 239 en Du Toit 2005 SALJ 670. 
242   Cloete-saak 240 en Du Toit 2005 SALJ 670. 
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omgesien het na die testateur gedurende die laaste ses maande van haar lewe. 

Hierdie dokter het die vorige drie jaar onder toesig as ’n assistentdokter by ’n 

psigiatriese inrigting gewerk en was van mening dat die testateur ’n 

swaksinnige was en die term “idioot” gebruik om die testateur te beskryf.243 Die 

dokter het die term gebruik om te verwys na ’n persoon wat vanaf geboorte 

vorme van intellektuele gestremdheid toon en wel in staat is om hom-/haarself 

teen daaglikse gevare te beskerm, maar nie oor die vermoë beskik om na 

sy/haar eie sake om te sien nie.244 Dit is belangrik om te noem dat die testateur 

vir 20 jaar voordat die testament verly is, onder die toesig van ’n aangestelde 

kurator was.245 

Dit is baie belangrik om aandag te skenk aan die deskundige mediese getuienis 

wat in hierdie saak gelewer is, aangesien die hof sy uitspraak hierop gebaseer 

het.246 Deskundige getuienis oor die intellektuele vermoë van die testateur is 

deur sowel die eiser as die verweerder aangebied. ’n Dokter wat vir ’n kort 

tydperk na die testateur omgesien het in die tyd dat sy die testament verly het, 

het vir die eiser kom getuig. Hierdie dokter het beweer dat die testateur se 

intellektuele vermoë dié van ’n 9-jarige kind was en dat die testateur na sy 

mening nie oor die nodige bevoegdheid beskik het om ’n geldige testament te 

verly nie.247 Die hof het min waarde aan hierdie deskundige getuienis geheg. 

Die rede daarvoor was dat die dokter 11 jaar tevore laas kontak met die 

testateur gehad het, hy nie behoorlik in haar taal kon kommunikeer nie en hy 

afleidings gemaak het deur blote observasie en geen formele verslae daaroor 

                                        
243   Cloete-saak 240 en Du Toit 2005 SALJ 670. 
244   Du Toit 2005 SALJ 670; Cloete-saak 244; “… a person who, from birth or an early age, 

exhibited some intellectual disability and who, though capable of guarding him or herself 
against common danger, is incapable of managing him or herself or his or her own affairs”. 

245   Cloete-saak 241. Daar is in Strydom-saak 804BD bevind dat die blote feit dat daar ’n kurator 
aangestel is om ’n testateur se sake te behartig, moontlik die party wat die testament bestry, 
kan help in sy saak, maar dit sal nie op sigself die bewyslas kwytskeld nie. 

246   Du Toit 2005 SALJ 670 en Cloete-saak 243. 
247   Cloete-saak 243. Sien ook Du Toit 2005 SALJ 671. 
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kon lewer nie. Sy getuienis het gevolglik geen duidelikheid oor die ware 

intellektuele vermoë van die testateur gee nie.248 

Die deskundige getuie wat vir die verweerder getuig het, ’n chirurg, is meer as 

twintig jaar voor die verlyding van die testament gevra om ’n mediese 

sertifikaat uit te reik aangaande die testateur se vermoë om ’n geldige 

testament te verly. Hierdie chirurg het ook al menige verslae en sertifikate 

uitgereik oor die verstandelike vermoë van pasiënte. Ander deskundiges is ook 

gevra om sertifikate uit te reik, waarvan die meeste verklaar het “the testatrix’s 

memory is good for recent and remote events, and all answers were given in 

an unhesitating manner”.249 Die hof het bevind dat die eiser nie kon bewys dat 

die testateur nie die aard en gevolg van haar testament begryp het nie, dat die 

testateur nie die omvang van haar eiendom begryp het nie en dat die testateur 

nie behoorlik tussen haar erfgename kon onderskei nie.250 Die hof bevind 

gevolglik dat die testateur wel oor die nodige intellektuele vermoë 

(testeerbevoegdheid) beskik het om ’n geldige testament te verly aangesien sy 

die aard, omvang en waarde van haar eiendom begryp het. Hierdie posisie is 

ook gevolg en bevestig in die voorlopersaak van Spies v Smith.251 

3.2.3.2 ŉ Testateur wat ‘n ernstige liggaamlike siekte het 

ŉ Ernstige liggaamlike siekte kan daartoe lei dat ’n testateur nie oor die nodige 

verstandelike vermoë beskik om die aard en omvang van die testeerhandeling te begryp 

nie.252 Die gebrek aan testeerbevoegdheid in die geval van ernstige liggaamlike siekte kan 

dikwels verder beïnvloed word indien die testateur ’n bejaarde persoon is, indien die 

testateur baie sterk pynmedikasie gebruik of indien die testateur aan enige 

                                        
248   Cloete-saak 244 en Du Toit 2005 SALJ 671. 
249   Cloete-saak 250 en Du Toit 2005 SALJ 671. 
250   Cloete-saak 250 en Du Toit 2005 SALJ 671. 
251   Spies v Smith 1957 1 SA 539 (A). Die testateur was intellektueel gestremd en het ook gely 

aan epilepsie. Die hof het bevind dat die testateur ten spyte van sy intellektuele gestremdheid 
die aard, omvang en waarde van sy eiendom kon begryp. 

252   Du Toit 2005 SALJ 673. Sien ook Schoeman-Malan Obiter 409. 
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geestesongesteldhede ly.253 In die Essop-saak het die hof wel beklemtoon dat om ’n 

testateur se testeerbevoegdheid laer te ag as die normale testeerbevoegdheid bloot 

weens die feit dat die testateur aan ’n ernstige liggaamlike siekte ly, of sterk medikasie 

gebruik, nie outomaties die gevolg sal hê dat ’n testateur nie die vereiste uitwerking van 

’n testament sal begryp nie.254 In Lipchick v Master of the High Court255 bevestig die hof 

hierdie standpunt. Die blote feit dat ’n testateur aan ’n ernstige liggaamlike siekte ly, sal 

nie op sigself daartoe lei dat die nodige testeerbevoegdheid ’n testateur ontbreek nie.256 

Enige persoon wat beweer dat ’n testateur nie oor die nodige verstandelike vermoë beskik 

om ’n geldige testament te verly nie, moet dit op grond van die toepaslike feite van die 

betrokke saak bewys.257 

Ter illustrasie van gevalle in die Suid-Afrikaanse konteks waarin ernstige liggaamlike 

siektes ter sprake was, word na die saak van Lewin v Lewin258 verwys. Die betwisting van 

die betrokke testament het berus op die moontlike gebrek aan die vereiste 

testeerbevoegdheid van die testateur as gevolg van motoriese en sensoriese afasie,259 

wat gevolg het nadat die testateur ’n beroerte gehad het.260 Ná verdere mediese 

ondersoek is bevind dat die afasie veroorsaak deur die betrokke vorm van trombose nie 

net die agteruitgang van verstandelike vermoë van die pasiënt tot gevolg het nie, maar 

ook emosionele veranderinge tot gevolg het wat die oordeel en empatie van die pasiënt 

versteur.261 Die hof het wel erken dat daar verskeie grade van afasie bestaan en dat die 

grade van verstandelike agteruitgang wat daarmee gepaardgaan, dus ook verskil van 

                                        
253   Du Toit 2005 SALJ 673 en a 1 van die Mental Helath Care Act: “ ‘mental illness’ means a 

positive diagnosis of a mental health related illness in terms of accepted diagnostic criteria 
made by a mental health care practitioner authorised to make such diagnosis”. 

254   Essop-saak 221CD: Sien Du Toit 2005 SALJ 673. 
255   Lipchick-saak par 16. Sien ook De Waal 2011 ASSAL 1035. 
256   Lipchick-saak par 16 en 19 en De Waal 2011 ASSAL 1035. 
257   A 4 van die Wet op Testamente. Sien ook Du Toit 2005 SALJ 637 en Schoeman-Malan Obiter 

410. 
258   Lewin v Lewin 1949 4 SA 241 (T). 
259   Afasie ontstaan as gevolg van ’n breinbesering of beroerte. 'n Persoon verloor die vermoë 

om taal as kommunikasiemiddel te gebruik; hy/sy kan nie sy/haar gedagtes mondelings of 
skriftelik uitdruk nie maar sy/haar intellektuele toestand bly onveranderd. Afasie kan ook 
gepaard gaan met gedeeltelike verlamming. Wikipedia 2017 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aphasia. 

260   Lewin-saak 250-251. 
261   Lewin-saak 253 en Du Toit SALJ 2005 677. 
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pasiënt tot pasiënt.262 Die hof het ook weer gemeld dat die blote feit dat die pasiënt aan 

afasie ly, nie op sigself beteken dat die pasiënt nie in staat is om die handeling van ’n 

testament maak te begryp nie.263 Die mediese getuienis in hierdie saak het bewys dat dit 

in die geval van motoriese en sensoriese afasie wel vir ’n pasiënt moontlik is om 

oorwegend sy/haar geheue te behou, omvattende begrip van sy/haar eie sake te behou 

en steeds oor rasionele denkwyse te beskik.264 

In hierdie spesifieke geval is bevind dat die testateur, in die vroeë stadium van die siekte, 

omvattende beheer oor sy geheue en denkwyse gehad het,265 maar namate die pasiënt 

se toestand agteruitgegaan het, het die pasiënt se prokureur, wat die betrokke testament 

opgestel het, gevra dat ’n mediese sertifikaat uitgereik word om die verstandelike vermoë 

van die testateur te bevestig.266 Die hof het beklemtoon dat die feit dat so ’n sertifikaat 

op die tydstip van die verlyding van die testament aangevra is, dui op die onsekerheid 

oor die testateur se verstandelike bevoegdheid.267 

ŉ Sertifikaat wat die verstandelike vermoë van die testateur bevestig, is wel uitgereik, 

maar die hof was van mening dat die dokter wat die sertifikaat uitgereik het,268 nie bevoeg 

was om dit te doen nie en dat die sertifikaat in daardie omstandigheid nie akkuraat was 

ten aansien van die testateur se ware verstandelike vermoë op die betrokke tydstip nie.269 

Die prokureur het wel aan die testateur die inhoud van die testament verduidelik, maar 

die hof was van mening dat die prokureur nie die inhoud op so wyse weergegee het dat 

die testateur die inhoud werklik ten volle verstaan het nie.270 Die verweerder het ook 

getuig dat hy die inhoud van die testament aan die testateur verduidelik het op die dag 

waarop die testament afgelewer is, maar die hof het bevind dat die inhoud van so ’n 

komplekse aard was dat dit onmoontlik vir ’n pasiënt soos die testateur sou wees om dit 

                                        
262   Lewin-saak 253 en Du Toit SALJ 2005 677. 
263   Essop-saak 1998 4 SA 213 (D); Du Toit SALJ 2005 677; Lewin-saak 253. 
264   Lewin-saak 263 en Du Toit SALJ 2005 677. 
265   Lewin-saak 257. Sien ook Du Toit SALJ 2005 677. 
266   Lewin-saak 265 en Du Toit SALJ 2005 677. A 22 van die Wet op Geestesgesondheid 18 van 

1973. 
267   Lewin-saak 266 en Du Toit SALJ 2005 677. 
268   Lewin-saak 265 en Du Toit SALJ 2005 677. 
269   Lewin-saak 265. Sien ook Du Toit SALJ 2005 677. 
270   Lewin-saak 269. Sien ook Du Toit SALJ 2005 677. 
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te begryp.271 Die hof het tot die gevolgtrekking gekom dat die testateur se bedoeling om 

sy vrou (die verweerder) te onterf, beïnvloed is deur sy verstandelike gebrek en die 

emosionele ongebalanseerdheid wat ná die beroerte ontstaan het.272 

Die hof bevind verder dat selfs al het die testateur die inhoud van die testament ten volle 

verstaan en selfs al het die testateur die bedoeling gehad om sekere kernsake by sy 

testament in te sluit, verskil daardie bepalings van die bepalings wat die testateur 

oorspronklik sou maak indien hy nooit die beroerte en die gevolglike afasie gehad het 

nie.273 Die testateur se verstandelike balans en emosionele oordeel is gevolglik 

regsgtreeks deur die beroerte aangetas.274 Die hof verwys weer na die toets vir 

verstandelike vermoë soos geformuleer in die Banks-saak,275 en bevind dat die nodige 

geheue en verstand die testateur ontbreek het en dat die testateur se testament dus ter 

syde gestel is op grond daarvan dat hy nie die nodige testeerbevoegdheid gehad het 

nie.276 

Dit blyk dus dat in gevalle waar ŉ testateur aan ernstige liggaamlike siektes ly, dit wel ’n 

deurslaggewende faktor kan wees wanneer vasgestel moet word of die testateur oor die 

nodige verstandelike vermoë beskik. Belangrike faktore, soos die aard van die liggaamlike 

siekte, die tydperk wat die testateur al aan die siekte ly, die optrede van die testateur 

voor en ná die liggaamlike siekte, en die vorm en dosis van pynmedikasie wat ’n testateur 

gebruik, sal in elke saak op eie meriete beoordeel word.277 As ’n praktiese voorbeeld kan 

ŉ mens veronderstel dat indien ’n persoon wat nou aan ’n ernstige liggaamlike siekte ly, 

selfmoord pleeg, die vraag sal ontstaan of so ’n persoon oor die nodige 

testeerbevoegdheid beskik het om ’n geldige testament te maak by wyse van ’n 

selfmoordbrief. Dit is duidelik dat mediese getuienis voor die hof gelê moet word om te 

bewys dat die testateur wel die aard, inhoud en omvang van sy/haar eiendom en sy/haar 

erfgename ten volle verstaan het en in watter mate die ernstige liggaamlike siekte sy/haar 

                                        
271   Lewin-saak 269. Sien ook Du Toit SALJ 2005 677. 
272   Du Toit SALJ 2005 678 en Lewin-saak 273. 
273   Du Toit SALJ 2005 678. 
274   Lewin-saak 275. Sien ook Du Toit SALJ 2005 678. 
275   Sien par 3.1.2 hier bo, asook Du Toit SALJ 2005 678. 
276   Lewin-saak 281 en Du Toit SALJ 2005 678. Sien ook Essop-saak 222. 
277   Harlow-saak 647EG; Lewin-saak 253; Banks-saak 549. Ook Du Toit SALJ 2005 678-681. 
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denkvermoë beïnvloed het. Selfs al het die testateur in sy/haar siektetoestand selfmoord 

gepleeg, sal dit nie op sigself beteken dat die nodige testeerbevoegdheid hom/haar 

ontbreek het nie.278 Die hof sal die vermoede dat alle persone bo sestien jaar oud 

testeerbevoeg is, toepas totdat ’n party beweer dat die testateur nie oor die nodige 

testeerbevoegdheid beskik het nie. 

Dit is duidelik dat die trefwydte van die vereiste verstandelike vermoë wyd strek. Dit is 

gevolglik ’n absoluut relevante oorweging by die vraag of ’n  testateur wat selfmoord 

pleeg, oor die nodige verstandelike vermoë beskik het  om ’n geldige testament in die 

vorm van ŉ selfmoordbrief te maak. 

Die tweede belangrike aangeleentheid wat vasgestel moet word om te bepaal of ’n 

selfmoordbrief ’n geldige testament kan wees, is animus testandi. Die aard en toepassing 

van hierdie vereiste, veral soos omskryf in artikel 2(3) van die Wet op Testamente, word 

vervolgens ondersoek. 

3.3 Animus testandi 

Animus testandi is ’n kernvereiste vir die geldigheid van ’n testament. Die testateur moet 

nie net die bedoeling hê om voorsiening te maak vir die vererwing van sy/haar bates 

nie,279 maar moet ook die bedoeling hê om dit deur die verlyding van ’n testament te 

bewerkstellig.280 Indien animus testandi ontbreek, is die betrokke testament ab initio 

nietig.281 

Beinart verduidelik die beginsel van animus testandi as volg:282 

Die regsposisie is duidelik dat ’n testament, voordat daar as sodanig gevolg daaraan 
gegee kan word, ’n bewustelike, ernstige en bedoelde wilsverklaring moet wees en 
derhalwe is ’n blote aanduiding van die testateur se laaste wense, of ’n verklaring met 
die oog op toekomstige aanwending, of ’n blote nota of instruksies dat ’n testament verly 

                                        
278   Essop-saak 222. Sien ook Du Toit SALJ 2005 677 en Lewin-saak 253. 
279   Jamneck “Testate Erfopvolging: Algemene Reëls” 47. 
280   Jamneck “Testate Erfopvolging: Algemene Reëls” 48. Sien ook In re Leedham 1901 18 SC 

450. 
281   Sim v The Master 1913 CPD 187, bevestig in Jamneck “Testate Erfopvolging: Algemene 

Reëls” 48 
282   Beinhart 1959 Acta Juridica 200. Sien ook Jamneck “Testate Erfopvolging: Algemene Reëls” 

47-48. 
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moet word, nie ’n testeerhandeling nie. Daar moet ’n ernstige en voltooide en finale 
testeerhandeling bestaan wat animo testandi gemaak is, van sodanige aard dat dit blyk 
dat die testateur die bedoeling gehad het dat sy wilsverklaring as sy testament moet 
geld.283 

Die beginsel van animus testandi kan die bedoeling in ŉ breë sin genoem word, maar 

animus testandi is ook vatbaar vir ’n enger interpretasie van bedoeling.284 Daar word van 

animus testandi in die breër sin gepraat as die testateur wel die nodige testeerbedoeling 

gehad het, maar byvoorbeeld ’n testament onderteken maar in werklikheid onder die 

indruk verkeer dat dit eerder ’n kontrak is. In so geval ontbreek die vereiste animus 

testandi en is daardie spesifieke testament ongeldig.285 Animus testandi in die enger sin 

vereis dat ’n testateur die bedoeling het dat die bepalings vervat in die spesifieke 

dokument wat hy/sy onderteken, as sy/haar testamentêre beskikkings moet dien.286 Die 

vraag na ware bedoeling is werklik kompleks en elke geval moet op eie meriete beoordeel 

word. 

3.3.1 Animus testandi van ’n testateur wat selfmoord pleeg soos vereis in artikel 2(3) 

van die Wet op Testamente 

In die geval van ’n dokument wat nie voldoen aan die formele vereistes vir ’n geldige 

testament nie, soos in die Wet op Testamente bepaal,287 sal die dokument nie ’n geldige 

testament geag word nie. In die geval van ’n selfmoordbrief is dit waarskynlik dat die 

brief op sigself nie aan die formele vereistes sal voldoen nie. Die eerste stap sal wees om 

’n aansoek te bring kragtens artikel 2(3) van die Wet op Testamente om die 

selfmoordbrief as ’n geldige testament te laat bekragtig.288 Die drie vereistes gestel in 

artikel 2(3) sluit onder meer in dat daar ’n dokument moet wees, dat die dokument moet 

opgestel of verly wees deur ’n persoon wat sedert die opstel of verlyding daarvan oorlede 

is, en, die heel belangrikste vereiste, dat die bedoeling van die testateur moes wees dat 

                                        
283   Beinhart 1959 Acta Juridica 200, “Jamneck “Testate Erfopvolging: Algemene Reëls” 47-48. 
284   Du Toit 2009 Obiter 332. 
285   Du Toit 2008 Obiter 332. 
286   Du Toit 2008 Obiter 332. 
287   A 2(1) van die Wet op Testamente. Sien par 2.2 hierbo. 
288   Du Toit SALJ 2005 681. 
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die dokument sy/haar testament of wysiging van sy/haar testament moet wees.289 Artikel 

2(3) handel met nie voldoening aan die vereistes van artikel 2(1).290 

Die belangrikste en mees gekompliseerde element van artikel 2(3) is om te bewys wat 

die ware bedoeling (animus testandi) van ’n testateur was op die tydstip van die verlyding 

van ’n dokument, want is deurslaggewend om te bepaal of ’n selfmoordbrief ’n geldige 

testament kan wees.291 Die toepassing van hierdie beginsel in die praktyk word ondersoek 

deur na Suid-Afrikaanse hofsake te verwys om te bepaal hoe die beginsel van animus 

testandi, soos bepaal deur artikel 2(3) van die Wet op Testamente toegepas word in die 

geval van ’n testateur wat selfmoord pleeg. 

3.3.1.1 Van Wetten v Bosch 

In Van Wetten v Bosch292 was die oorledene (Tertius Bosch) en Karen-Anne Bosch ses 

jaar lank getroud toe die oorledene, ’n tandarts, sportman en besigheidsman, sterf weens 

bloedvergiftiging wat die gevolg was van Guillain-Barré-sindroom.293 Hulle het saam twee 

kinders gehad,294 Corbin (gebore 1994) en Eathan (gebore 1998), en daar is aangeneem 

dat mev Bosch die enigste erfgenaam van die oorledene se totale boedel was ingevolge 

’n gesamentlike testament wat in 1995 verly is. Agtien maande ná die dood van die 

oorledene, het mev Van Wetten, ŉ suster van die oorledene, ’n aansoek gebring om die 

Meester te gelas om ’n testament wat sy kort ná die dood van die oorledene in sy huis 

gevind het, as sy finale en geldige testament te verklaar.295 

Die testament in geskil was deel van ŉ versameling van verskeie koeverte. Die testament 

was in ’n verdere geseëlde buitenste koevert, wat deur die oorledene aan die einde van 

1997 aan ’n nabye vriend (mnr Van der Westhuizen) gerig en oorhandig is.296 Die koevert 

waarin die testament in geskil verseël was, is gerig aan die oorledene se prokureur. Die 

                                        
289   A2(3) van die Wet op Testamente, bevestig in Wood-Bodley “Herroeping en Herlewing van 

Testamente” 92. 
290   Du Toit SALJ 2005 681 en Wood-Bodley SALJ 2011 612. 
291   Wood-Bodley SALJ 2011 618. 
292   Van Wetten v Bosch 2004 1 SA 348 (HHA) (hierna die Van Wetten-saak genoem). 
293   Van Wetten-saak par 4. 
294   Van Wetten-saak par 4. 
295   Van Wetten-saak parr 5 en 6. 
296   Van Wetten-saak 348H. 
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oorledene het hierdie koeverte aan sy vriend mnr Van der Westhuizen toevertrou en aan 

hom die instruksie gegee dat hy slegs die koeverte mag oopmaak indien iets met die 

oorledene gebeur, of as die oorledene self van plan verander. Dit het duidelik geblyk dat 

die oorledene in daardie stadium oorweeg het om selfmoord te pleeg.297 

In die groep koeverte was daar onder meer twee briewe, een brief was gerig aan sy vrou, 

mev Bosch, en die ander brief geskryf vir sy seun Corbin. Dit was duidelik dat al die 

dokumente geskryf is op skryfbehoeftes van die oorledene se tandheelkundige praktyk; 

die briewe was gedateer 5 September 1997.298 In hierdie briewe het die oorledene sy 

vrou, mev Bosch onterf, gevra dat al sy bankrekeninge by sy afsterwe onmiddellik gesluit 

word en sy seun Corbin as die enigste begunstigde aangewys en ’n trust mortis causa 

gestig wat slegs sou uitbetaal as Corbin 21 jaar oud word.299 Die oorledene het ook sy 

prokureur, mnr Mike Nolan, aangewys as die eksekuteur van sy boedel en het alle vorige 

testamente deur hom gemaak, herroep.300 

Die eerste applikant was die suster van die oorledene (mev Van Wetten) en die tweede 

applikant was die curator at litem wat opgetree het in belang van die minderjarige seun 

Corbin. Die eerste respondent was die vrou van die beskuldigde (mev Bosch), die tweede 

respondent was die Meester en die derde respondent die opeenvolgende eksekuteurs.301 

Die regsvraag wat die hof in hierdie saak moes oorweeg, was of ’n brief in September 

1997geskryf deur die oorledene, mnr Tertius Bosch, wat oorlede is op 14 Februarie 2000, 

die ware bedoeling (animus testandi) van die oorledene weerspieël het of bloot ’n 

instruksie aan sy prokureur was om ’n testament op te stel. Indien hierdie brief die 

oorledene se finale wil en bedoeling was, moes die Hoë Hof die Meester gelas kragtens 

artikel 2(3) van die Wet op Testamente gelas word om die dokument as ’n geldige 

testament te aanvaar.302 

                                        
297   Van Wetten-saak 349AB. 
298   Van Wetten-saak parr 9 en 10. 
299   Van Wetten-saak par 11. 
300   Van Wetten-saak par 11. 
301   Van Wetten-saak 348GI. 
302   Van Wetten-saak par 1. 
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Die hof moet verskeie faktore oorweeg voordat hy ’n beslissing gemaak het. Dit is 

eerstens belangrik om daarop te let dat Corbin op 5 September 1997 nog nie eers 3 jaar 

oud was nie en tweedens dat hulle tweede seun, Eathan, eers in April 1998 gebore is. 

Die hof moes oorweeg of dit die ware bedoeling van die oorledene was dat hierdie 

dokument sy finale testament geag moes word.303 ’n Belangrike aspek vir oorweging in 

hierdie saak was dat die oorledene sy vertroue in verskeie persone geplaas het oor hoe 

werklik ongelukkig hy was en dat hy vermoed het dat sy vrou ’n buite-egtelike verhouding 

gehad het. Daarom het hy die betrokke dokumente en briewe oorhandig aan sy vriend 

om dit veilig te bewaar en nie aan sy prokureur nie.304 Dit was ook vir die hof duidelik dat 

toe die oorledene die koeverte aan sy vriend oorhandig het, dit nie die bedoeling van die 

oorledene was dat die geseëlde koeverte aan die prokureur, mnr Mike Nolan, oorhandig 

moes word met die opdrag om ’n nuwe testament op te stel nie. Voorts sou die testateur 

teen die tyd dat die koeverte oopgemaak sou word, reeds oorlede wees en dit is natuurlik 

vir ’n oorlede persoon om onmoontlik ’n geldige testament vanuit die graf te verly.305 Dit 

het bewys dat die inhoud van daardie dokumente bedoel was om die finale testament 

van die oorledene te wees. 

Daar is deur die verdediging aangevoer dat die oorledene en sy vrou ná die verlyding van 

hierdie dokumente in 1997 versoen geraak het, hulle het nog ’n kind gehad het en die 

oorledene sy vrou aangewys het as die begunstigde in verskeie nuwe versekeringspolisse. 

Daar was tydens die oorledene se siekbed of net voor sy dood ook geen sprake of melding 

van hierdie dokumente nie.306 Die hof was van mening dat hierdie spesifieke faktore 

irrelevant was by die beoordeling van die ware bedoeling van die oorledene, en het eerder 

gefokus op die belangrikheid van die bedoeling van die oorledene ten tyde van die 

verlyding van die betrokke dokumente.307 Die respondent het ook aangevoer dat hierdie 

dokumente nie die ware bedoeling van die oorledene kon weerspieël nie aangesien die 

oorledene en sy vrou voor 1997 ’n gesamentlike testament verly het. 

                                        
303   Van Wetten-saak par 14. 
304   Van Wetten-saak parr 17 en 18. 
305   Van Wetten-saak par 19. 
306   Van Wetten-saak par 23. 
307   Van Wetten-saak par 23. 
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Die applikante argumenteer dat om redes aan te voer hoekom die oorledene sy vrou 

onterf het, nie teenstrydig is met die bedoeling om ’n geldige testament te verly nie 

aangesien daar selfs in gevalle van formele testamente verduidelikings aangevoer word 

vir testateurs se spesifieke besluite en optredes.308 Dit is duidelik dat dit onmoontlik sou 

wees dat die oorledene sou verwag dat sy prokureur al sy bankrekeninge moes sluit en 

sy kredietkaarte moes kanselleer as hy nog in die lewe was. Die hof verwys ook in 

paragraaf 24 na die feit dat die oorledene oor die kennis beskik het om ’n testamentêre 

trust te stig, wat ook daarop dui dat die oorledene die ware bedoeling (animus testandi) 

gehad het om ’n testament te verly. 

Regter Lewis het beslis dat die bewoording van hierdie dokumente nie die woorde was 

van ’n persoon wat instruksies gee dat ’n testament opgestel moet word nie, maar eerder 

die woorde is van ’n persoon wat ’n besluit geneem het waaraan daar dadelik uitvoering 

gegee moet word.309 Dit is duidelik dat die oorledene bedoel (animus testandi) het dat 

hierdie dokumente sy laaste testament moes wees en deurdat hy dit aan ’n vriend 

toevertrou het om net oop te maak indien iets met hom (die oorledene) sou gebeur, lei 

die hof tot dieselfde gevolgtrekking.310 Die hof was verder tevrede dat die dokument in 

geskil wel die finale bedoeling (animus testandi) en daarom die finale testament van die 

oorledene was, en het die Meester gelas om hierdie dokument kragtens artikel 2(3) van 

die Wet op Testamente as ’n geldige testament te aanvaar.311 

                                        
308   Van Wetten-saak par 24: “Van Wetten argued, on the other hand, that the proffering of 

explanations for disinheriting Bosch was not inconsistent with the intention to make a will in 
the same document. Indeed, even in formally executed wills, testators might choose to 
explain their choices. The 'afterthoughts' on the last page were no more than instructions to 
Nolan on what he had to do after the deceased's death: the deceased could hardly have 
wanted Nolan to close all bank accounts and cancel credit cards if he were still alive. The 
instructions to create a trust for Corbin were also no indication that the deceased was not 
thereby creating his will: he would probably not have known that he could create a 
testamentary trust.” 

309   Van Wetten-saak par 27. 
310   Van Wetten-saak par 27. 
311   Van Wetten-saak par 27; waar die hof van mening was dat die testament in geskil wel bedoel 

was om die laaste testament van die oorledene te wees en het die Meester kragtens artikel 
2(3) van die Wet op Testamente gelas om dit te aanvaar Die hof het beslis dat die appèl 
slaag. 
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Hierdie uitspraak is van uiterse belang by die bepaling van die vraag na die ware animus 

testandi van ’n testateur. In die gevallestudie oor Smith v Parsons het die hof op Van 

Wetten v Bosch se uitspraak gesteun as riglyn om die bedoeling van die testateur te 

bepaal.312 Wood-Bodley kritiseer die uitspraak op grond daarvan dat die Hoogste Hof van 

Appèl in Van Wetten v Bosch moontlik die vereiste van animus testandi te eng 

geïnterpreteer het aangesien dit nie voorsiening maak vir gevalle waarin die testateur se 

bedoeling (animus testandi) moontlik verander het ná die verlyding of opstel van die 

dokument wat kragtens artikel 2(3) bekragtig word nie.313 

3.3.1.2 Mitchell v Wren 

In Mitchell v Wren314 het die oorledene twee aparte selfmoordbriewe geskryf net voordat 

sy op 9 Junie 2012 selfmoord gepleeg het.315 Die oorledene en die eerste respondent was 

in ’n homoseksuele saamblyverhouding; hulle het vir meer as ’n jaar saamgewoon voordat 

die oorledene selfmoord gepleeg het.316 Die oorledene het ook haar huis vroeg in 2012 

verkoop en die hof het daarom die erns en permanente aard van die oorledene en die 

eerste respondent se verhouding erken.317 ’n Vriendin van die oorledene (tweede 

respondent) het die liggaam ontdek tesame met twee handgeskrewe selfmoordbriewe 

wat die oorledene geskryf het net voordat sy selfmoord gepleeg het, en beide hierdie 

briewe het testamentêre bemakings bevat.318 Op 18 Julie 2011 het die oorledene ’n 

formele testament verly waarin sy haar pa as die eksekuteur van haar boedel aangestel 

het, en haar pa en broer aangewys as die gesamentlike erfgename van haar boedel.319 

                                        
312   Smith a quo-saak par 16: “The other requirement is that the document must have been 

intended by the deceased to have been his or her will. (See Van Wetten and Another v Bosch 
and Others 2004 (1) SA 348 (SCA) ([2003] 4 All SA 442) at 354, para 14.).” 

313   Wood-Bodley 2005 SALJ 56. 
314   Mitchell v Wren 2016 JOL 35629 (HHA) (hierna die Mitchell-saak genoem). 
315   Mitchell-saak par 1. 
316   Mitchell-saak par 2. 
317   Mitchell-saak par 2. 
318   Mitchell-saak parr 2 en 4; daar is geen verwysing na die manier waarop die oorledene 

selfmoord gepleeg het nie aangesien die hof meer fokus geplaas het op die agtergrond 
waarteen die gebeure hulle afgespeel het. 

319   Mitchell-saak par 8. 
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In die 2011 testament het sy ook verskeie bemakings en legatarisse aangewys, maar 

daar was geen vermelding van die respondente nie.320 

Die hof het bevind dat, weens die aard van die selfmoordbriewe, daar geen twyfel bestaan 

het dat die oorledene bedoel het dat daardie selfmoordbriewe haar formele testament 

moet herroep nie.321 Die eerste en die tweede respondent (lewensmaat en vriendin) het 

’n aansoek teen die eksekuteur en die Meester gebring waarin hulle gevra het dat die hof 

die eerste selfmoordbrief van die oorledene as haar finale testament verklaar op grond 

daarvan dat dit die oorledene se ware bedoeling was, en ook dat haar 2011 testament 

herroep word.322 Die hof a quo bevind, ten gunste van die respondente, dat een van die 

twee selfmoordbriewe as ’n geldige kodisil by die bestaande formele testament aanvaar 

moet word.323 Die eksekuteur van die bestorwe boedel het geappelleer teen bogenoemde 

bevel.324 

Die regsvraag voor die Hoogste Hof van Appèl was na die geldigheid van die twee 

selfmoordbriewe, geskryf deur die testateur kort voordat sy op 9 Junie 2012 selfmoord 

gepleeg het, as testamente .325 

Die Hoogste Hof van Appèl het die aard van die selfmoordbriewe oorweeg en bevind dat 

dit duidelik blyk dat die selfmoordbriewe bedoel was om die oorledene se testament te 

herroep, en ook dat dit die bedoeling (animus testandi) van die oorledene was om 

bemakings aan die respondente te maak.326 Die hof het as uitgangspunt gefokus op die 

feit dat die oorledene meer as een selfmoordbrief nagelaat het en bevind dat in gevalle 

waar ’n oorledene meer as een testament nagelaat het en die latere testament nie die 

                                        
320   Mitchell-saak par 8. 
321   Mitchell-saak par 8. 
322   Mitchell-saak par 9. 
323   Mitchell-saak parr 1 en 4. Beide selfmoordbriewe moes ondersoek word, aangesien beide 

briewe testamentêre bemakings bevat het. Die hof het dit as volg verduidelik: “Immediately 
after her body was discovered, a friend who had arrived on the scene, found two handwritten 
notes that the deceased had written before she died. Both contain pieces of writing that 
make testamentary dispositions.” 

324   Mitchell-saak par 1. 
325   Mitchell-saak par 1. 
326   Mitchell-saak par 11. 
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eerste testament herroep nie, beide testamente saamgelees en met mekaar versoen 

moet word, indien die taalgebruik dit toelaat.327 

Indien die twee testamente nie met mekaar versoen kan word nie, sal die nuutste 

testament die vroeëre testament herroep, maar slegs in die mate waarin die bemakings 

nie saamgelees kan word nie.328 Die situasie sal wel verskil indien die testateur twee 

verskillende testamente op een dag verly. Hulle sal nie saamgelees kan word nie en al 

twee sal geag word ongeldig te wees indien daar nie vasgestel kan word watter een 

eerste verly is nie.329 Dit is om hierdie rede dat een van die kernvrae voor die hof was 

watter selfmoordbrief laaste verly is.330 

Die hof het bevind dat die oorledene bedoel het dat die tweede brief wat sy geskryf het, 

die inhoud van die eerste brief moet herroep om te verseker dat die oorledene se 

lewensmaat nie net met huishoudelike bates gelaat word en sonder enige kontant nie.331 

Die hof het verder bevind dat dit hoogs onwaarskynlik was dat die oorledene R1 000 000 

aan haar vriendin sou bemaak en slegs huishoudelike bates aan haar lewensmaat sou 

nalaat.332 Die hof het bevind dat dit waarskynlik onmoontlik is om met absolute sekerheid 

te sê watter selfmoordbrief eerste geskryf is.333 Dit was dus baie moeilik om die animus 

testandi van die oorledene te bepaal in verband met haar finale wense aangaande die 

testamentêre bemakings vervat in die twee selfmoordbriewe.334 Om die animus testandi 

van die testateur te bepaal het die hof ook gesteun op die Van Wetten-saak.335 

                                        
327   Mitchell-saak par 11. 
328   Mitchell-saak parr 11 en 12. 
329   Mitchell-saak par 12. 
330   Mitchell-saak parr 12 en 16. 
331   Mitchell-saak par 16. 
332   Mitchell-saak par 19. 
333   Mitchell-saak par 16. 
334   Mitchell-saak par 16: Sien ook die Van Wetten-saak par 21. 
335   Van Wetten-saak parr 21 en 22: “These factors are not, in my view, relevant in determining 

what the deceased's intention was at the time of writing the contested will. Evidence as to 
subsequent conduct is relevant only insofar as it throws light on what was on the mind of 
the deceased at the time of making the contested will. There is no such evidence in this case. 
It was also argued that the deceased could not have intended the contested will to be a valid 
will, for he knew that formalities were required for the execution of a will. He had, after all, 
had one drawn up a few years previously which had been formally executed.” 
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In hierdie saak was daar geen geskil oor wie die selfmoordbriewe geskryf het nie, en 

beide partye het ooreengekom dat die selfmoordbriewe deur die oorledene self geskryf 

is.336 Daar is dus voldoen aan sowel die eerste as die tweede vereiste gestel in artikel 

2(3), naamlik dat ’n dokument opgestel of verly moet word deur ’n persoon wie sedert 

die opstel of verlyding oorlede is.337 Die hof het die vraag na die animus testandi benader 

deur te steun op Smith v Parsons soos geïllustreer in die gevallestudie hier bo.338 Die hof 

het verder daarop gewys dat beide die oorledene se selfmoordbriewe testamentêre 

bemakings bevat het, wat aandui dat sy animus testandi gehad het om haar bestaande 

testament te herroep in die mate dat dit verskil van die bemakings in die 

selfmoordbriewe.339 

Die applikante in hierdie appèl het oorspronklik hulle argument gebaseer op die feit dat 

die oorledene onder die invloed van alkohol was ten tyde van die verlyding van die 

selfmoordbriewe en gevolglik nie die nodige verstandelike vermoë gehad het op die 

tydstip toe die selfmoordvbriewe verly is nie.340 Die hof het geen verdere aandag geskenk 

aan die geestesvermoë van die testateur nie, aangesien dit nie as vereiste vir kondonasie 

ingevolge artikel 2(3) vereis word nie.341 Die posisie was dieselfde as in die gevallestudie 

oor Smith v Parsons, aangesien die Hoogste Hof van Appèl bevind het dat verstandelike 

vermoë nie ’n vereiste is vir die bekragtiging van ’n dokument as ŉ geldige testament 

                                        
336   Mitchell-saak par 7. 
337   Mitchell-saak par 7: “It was accepted between the parties that they were written by the 

deceased. Similarly, the fact that the deceased had written annexures A and B was not in 
dispute. And the appellant’s initial assertion that the deceased lacked capacity to execute the 
contested documents due to her having been intoxicated on the night in question was not 
persisted in.” 

338   Sien gevallestudie 1.5 hier bo. 
339   Mitchell-saak par 8: “There can be no doubt, regard being had to the tenor of the notes, that 

the deceased intended annexures A and B to be amendments to her existing will and to 
bestow bequests upon them. (See for example Smith v Parsons NO & others [2010] ZASCA 
39; 2010 (4) SA 378 (SCA).” 

340   Mitchell-saak par 7. 
341   Mitchell-saak par 7: “And the appellant's initial assertion that the deceased lacked capacity 

to execute the contested documents due to her having been intoxicated on the night in 
question was not persisted in.” 
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nie.342 Die gevolg daarvan sou wees dat slegs animus testandi bewys moet word om ’n 

selfmoordbrief as ’n geldige testament te laat bekragtig. 

In die lig van die onderhawige omstandighede is vir praktiese doeleindes bevind dat die 

eerste brief geskryf is ná die tweede brief en dat dit op grond van die animus testandi 

van die oorledene was dat die inhoud van die aanvullende dokumente by haar bestaande 

testament geheg moet word. ’n Belangrike aanmerking in Mitchell v Wren is die oorledene 

se moontlike gebrek aan testeerbevoegdheid weens haar oormatige gebruik van alkohol 

toe die dokument opgestel is, maar geen getuienis is voor die hof hieroor gelei nie. 

Die toepassing van hierdie beginsels word duidelik geïllustreer in bogenoemde 

gevallestudie. In die Smith a quo-saak was die hof a quo nie oortuig dat die testateur die 

vereiste animus testandi gehad het dat die selfmoordbrief sy bestaande testament moes 

herroep nie.343 Regter Luthuli baseer die besluit op die wyse waarop die testateur sy eie 

lewe geneem het, naamlik eers deur te poog om sy polse te sny en toe deur homself te 

skiet, wat daarop dui dat die oorledene nie rasioneel opgetree het ten tyde van die 

verlyding van die selfmoordbrief nie en daarom nie oor nodige testeerbevoegdheid beskik 

het om ’n geldige testament te verly nie omdat die nodige verstandelike vermoë ontbreek 

het.344 

In die Smith-saak het die Hoogste Hof van Appèl die teenoorgestelde beslis en volledig 

gefokus op die vereiste van animus testandi soos vereis by artikel 2(3) van die Wet op 

Testamente en bevind dat, in die lig van die omringende omstandighede, die testateur 

wel die bedoeling gehad het dat die selfmoordbrief as sy geldige testament moet dien.345 

Die hof het gemeld dat testeerbevoegdheid nie ’n vereiste is om ’n dokument te laat 

bekragtig kragtens artikel 2(3) van die Wet op Testamente nie, en het die beslissing van 

                                        
342   Smith-saak par 16: “What is relevant is the intention with which he wrote the instruction. My 

view is that the deceased was expressing an instruction that the money in the account should 
be given to the appellant. The instruction clearly demonstrates his wish as to what should 
happen to the money.” 

343   Smith a quo-saak par 35. 
344   Smith a quo-saak par 30. 
345   Smith-saak parr 8, 10, 17, 18 en 24. Sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 617. 
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die hof a quo verwerp.346 Maar, indien die testeerbevoegdheid van die oorledene 

bevraagteken word, sal die hof ook daaroor uitsluitsel moet gee. 

3.4 Gevolgtrekking 

’n Selfmoordbrief sal heel waarskynlik op sigself voldoen aan die eerste en die tweede 

vereiste van artikel 2(3), naamlik dat ’n dokument opgestel of verly moet word deur ’n 

persoon wat sedert die opstel of verlyding oorlede is. Daarom moet daar aandag aan die 

derde vereiste – dié van animus testandi – aandag gegee word voordat ’n selfmoordbrief 

as ’n geldige testament bekragtig kan word. Daar kan uit regspraak afgelei word dat 

sowel animus testandi as verstandelike vermoë baie abstrakte en moeilike konsepte is 

om te bewys, aangesien dit handel met die denkvermoë van die mens en elkeen se eie 

subjektiewe opinie.347 Dit is ook duidelik dat indien die hof genader word om te oordeel 

oor die verstandelike vermoë van ’n testateur, die persoon wat beweer dat verstandelike 

vermoë ontbreek het, dit vir die hof moet bewys.348 Dit sal gedoen kan word met behulp 

van mediese en deskundige getuienis, wat gewoonlik gepaardgaan met die uitreiking van 

’n mediese sertifikaat nadat die testateur deur ’n spesialis ondersoek is.349 

Daar bestaan wel ’n interessante verskil tussen Smith v Parsons van die gevallestudie en 

die Mitchell-saak in verband met die beoordeling van animus testandi by 

selfmoordbriewe. Die Smith-saak was die eerste saak voor die hof waarin die 

selfmoordbrief nie eers die vorm of voorkoms van ’n testament gehad het nie en die 

oorledene se kort verwysing na sy eiendom nie tipiese testamentêre bemakings 

weerspieël het nie. Ten spyte daarvan het die Hoogste Hof van Appèl die selfmoordbrief 

as geldige testament bekragtig op grond van die inhoud daarvan eerder as die vorm.350 

In die Mitchell-saak het beide selfmoordbriewe geneig na die vorm van ’n testament en 

                                        
346   Smith-saak par 34 sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 617. 
347   Van Wetten-saak; Mitchell-saak; Smith-saak; Banks-saak; Essop-saak; Tregea-saak; Lewin-

saak; Strydom-saak; Kirsten-saak; Scott-saak; Kunzs-saak; Lipchick-saak. Hierdie hofsake 
behandel al die verskillende elemente van die vereiste verstandelike vermoë en illustreer hoe 
die hof dit sal beoordeel. Die sake dui ook aan hoe die hof die vereiste animus testandi-
vraagstuk benader in gevalle van artikel 2(3)-aansoeke. 

348   A 4 van die Wet op Testamente; Kunzs v Swart 1924 AD 618. 
349   Lewin-saak 265. 
350   Wood-Bodley 2011 SALJ 613. 
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selfs duidelike testamentêre bemakings bevat. Wat wel uit beide sake duidelik is, is dat 

die kernaspek vir die bekragtiging van selfmoordbriewe die vraag na animus testandi is. 

Die uitspraak in die Henriques-saak het verwarring veroorsaak ten opsigte van die verskil 

tussen verstandelike vermoë en animus testandi wat die bekragtiging van dokumente 

kragtens artikel 2(3) van die Wet op Testamente betref.351 In dié saak het die hof hierdie 

twee konsepte met mekaar laat oorvleuel en nie as aparte entiteite beoordeel nie.352 

Wood-Bodley is van mening dat die hof die verkeerde benadering in Henriques gevolg 

het en dat die klem eerder op animus testandi geplaas moet word as op verstandelike 

vermoë. Daarom is Wood-Bodley van mening dat die twee konsepte soms in noue 

verband met mekaar kan staan, maar dat die hof se benadering in die Thirion-saak en 

die Harlow-saak eerder gevolg moet word. Die hof het in die Thirion-saak353 naby daaraan 

gekom om hierdie twee konsepte met mekaar te versoen maar het nooit die vraag 

beantwoord of selfmoord as sodanig so ’n irrasionele en abnormale daad is dat dit op 

sigself getuig van ŉ psigiese geestestoestand wat ’n persoon byna per definisie onbevoeg 

maak om wilsbesluite te neem wat deur die reg erken word nie. 

Hieruit kan afgelei word dat die belangrikste vraag by die beoordeling van ’n 

selfmoordbrief vir bekragtiging as ’n geldige testament animus testandi is. Indien die 

animus testandi van die testateur bewys kan word, sal die selfmoordbrief kragtens artikel 

2(3) as ’n geldige testament bekragtig word. Die vraag na verstandelike vermoë sal 

gevolglik eers ’n rol speel indien die selfmoordbrief reeds kragtens artikel 2(3) van die 

Wet op Testamente as ŉ geldige testament bekragtig is. Om dan te bewys dat 

verstandelike vermoë by testateur ontbreek het, sal die vereistes uiteengesit in Banks v 

Goodfellow gevolg moet word, en dit word baie moeilik deur mediese en deskundige 

getuienis bewys. 

  

                                        
351   Henriques-saak par 16. Sien ook Wood-Bodley 2011 SALJ 619. 
352   Wood-Bodley 2011 SALJ 619. 
353   Thirion-saak 1096BC: “Is selfmoord nie as sodanig so ’n irrasionele en abnormale daad dat 

dit noodwendig getuig van ’n patologiese geestestoestand wat ’n persoon byna per definisie 
onbevoeg maak om wilsbesluite te neem wat deur die reg erken word nie?” 
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HOOFSTUK 4: SAMEVATTING 

In die Suid-Afrikaanse reg moet ’n testament voldoen aan die formele vormvereistes 

voordat dit as ’n regsgeldige dokument aanvaar word. Hierdie vereistes word bepaal 

in/deur artikel 2(1) van die Wet op Testamente. Indien ’n testament nie aan hierdie 

vereistes voldoen nie, is die testament ab initio nietig. Voorts word die nodige animus 

testandi van ‘n testateur vereis om sy/haar testament geldig te maak. Indien die 

testament ongeldig is weens nievoldoening aan die vormvereistes, is die Wet op Intestate 

Erfopvolging van toepassing. Indien die dokument aan die vormvereistes voldoen, moet 

die inhoud van die dokument ook testamentêre bemakings bevat.354 Ingevolge artikel 4 

van die Wet op Testamente moet ’n testateur beskik oor die nodige testeerbevoegdheid, 

wat onder meer die nodige verstandelike vermoë insluit om die aard en uitwerking van 

die handeling te begryp. 

Die vraag ontstaan dan wat die status van ’n dokument is wat nie aan die vormvereistes 

van artikel 2(1) voldoen nie, maar wel testamentêre bemakings sou bevat. Die wetgewer 

het hierop gereageer deur artikel 2(3) van die Wet op Testamente te promulgeer as die 

sogenaamde “reddingsbepaling”. Hierdie artikel stel drie vereistes waaraan ’n dokument 

wat nie aan die formele vormvereistes voldoen nie, moet voldoen om as ’n geldige 

testament bekragtig te word. Artikel 2(3) bepaal dat daar ‘n dokument moet wees, 

opgestel of verly moet gewees het deur ’n persoon wat sedert die opstel of verlyding 

daarvan oorlede is en dat die persoon die bedoeling moes gehad het dat die dokument 

(inhoud daarvan) as sy/haar testament moet dien.355 

Die probleem in die praktyk het ontstaan in gevalle waar ’n persoon bloot ’n 

selfmoordbrief skryf waarin testamentêre bemakings vervat is, wat die vraag laat 

ontstaan wat die status van die selfmoordbrief binne die konteks van testate erfreg is. 

Die vraag was dus of ’n testateur wat selfmoord pleeg, onmiddellik voordat hy/sy 

selfmoord pleeg, oor die nodige testeerbevoegdheid soos vereis in artikel 4 van die Wet 

op Testamente en ook oor die bedoeling soos vereis in artikel 2(3) animus testandi  beskik 

                                        
354   Ex parte Davies 472, en bevestig in Oosthuizen v Die Weesheer 436CD. 
355   Ex parte Maurice 715GH. 
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het om ’n dokument op te stel, wat alhoewel dit nie aan die vormvereistes voldoen nie,, 

as ’n dokument as ’n geldige testament bekragtig kan word. 

Die howe is lank gelede reeds gekonfronteer met die vraag of selfmoord as sodanig nie 

so ’n irrasionele en abnormale daad is dat dit noodwendig getuig van ŉ patologiese 

geestestoestand wat ’n persoon byna per definisie onbevoeg maak om wilsbesluite te 

neem wat regsgevolge het nie.356 Hierdie vraag is weens die gebrek aan deskundige 

getuienis nooit beantwoord nie. Hierdie kwessie hou regstreeks verband met die vraag 

na die testeerbevoegdheid van ’n testateur. 

In hoofstuk 2 van hierdie studie is ondersoek ingestel na die vereistes van artikel 2(3) 

van die Wet op Testamente. Uit hierdie navorsing het dit geblyk dat om ’n dokument as 

’n geldige testament te bekragtig, slegs animus testandi vereis word en dat daar geen 

melding van testeerbevoegdheid as vereiste gemaak word nie. Dit het in die praktyk 

verwarring veroorsaak oor wat die verskil tussen animus testandi en testeerbevoegdheid 

in die konteks van artikel 2(3) is, want  in die Henriques-saak het die hof hierdie twee 

konsepte laat oorvleuel.357 In Smith v Parsons het die hof a quo bevind dat die wyse 

waarop die oorledene selfmoord gepleeg het, so irrasioneel was dat die oorledene nie 

oor die nodige testeerbevoegdheid beskik het om sy selfmoordbrief kragtens artikel 2(3) 

as ŉ geldige testament te laat bekragtig nie.358 Die Hoogste Hof van Appèl het die hof a 

quo se benadering verwerp en bevestig dat testeerbevoegdheid nie ’n statutêre vereiste 

ingevolge artikel 2(3) is nie. Om hierdie rede word verstandelike vermoë as element van 

die bevoegdheid om ‘n testatment te verly nie vereis vir ’n selfmoordbrief om as geldige 

testament bekragtig te word nie.359 Testeerbevoegdheid word egter by die verlyding van 

enige testament of testamentêre geskrif vereis. 

Hierdie benadering is bevestig in Harlow v Becker, waarin die hof duidelik klem gelê het 

op die onderskeid tussen die konsepte van animus testandi en testeerbevoegdheid.360 In 

hoofstuk 3 van hierdie studie is daar ondersoek ingestel na die verskil tussen 

                                        
356   Thirion-saak 1096BC. 
357   Henriques-saak par 16. 
358   Smith a quo-saak par 30. 
359   Smith-saak par 34. 
360   Harlow-saak 645I. 
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testeerbevoegdheid en animus testandi. In die navorsing is vasgestel dat ’n 

selfmoordbrief wel as ’n geldige testament bekragtig kan word indien die testateur die 

animus testandi gehad het dat die selfmoordbrief as sy/haar testament moet dien. Die 

toets vir die ware bedoeling (animus testandi) van die testateur is geïllustreer in Van 

Wetten v Bosch, waarin die hof die ware bedoeling van die testateur vasgestel het deur 

al die feite te oorweeg en sy gedrag voor sy dood te beoordeel.361 Die hof het dieselfde 

benadering in Mitchell v Wren gevolg om die animus testandi van die testateur te 

bepaal.362 Indien die hof tevrede is dat aan die animus testandi-vereiste van artikel 2(3) 

voldoen word, sal ’n selfmoordbrief as ’n geldige testament aanvaar word. 

Eers nadat ’n selfmoordbrief as geldige testament aanvaar word, sal die vraag na 

testeerbevoegdheid van belang wees. Die persoon wat dan beweer dat die testateur 

weens ŉ gebrek aan die nodige verstandelike vermoë ten tyde van die verlyding van die 

testament nie oor die nodige testeerbevoegdheid beskik het nie,  dra die bewyslas om 

dit voor die hof te bewys.363 Indien die verstandelike vermoë van ’n testateur wat 

selfmoord gepleeg het, in twyfel getrek word, sal die hof die toets vir verstandelike 

vermoë toepas soos geformuleer in die Banks v Goodfellow-saak. Die testateur se 

verstandelike vermoë word beoordeel aan die hand van vier vereistes: die algemene en 

fisieke toestand van die testateur, sy/haar algemene intelligensie, die geheue en vermoë 

van die testateur om die regsgevolge van sy/haar handeling te verstaan, en die algemene 

gedrag van die testateur onmiddellik voor afsterwe.364 Die hof sal hierdie toets op elke 

stel unieke feite toepas om te bepaal of die testateur wel oor die nodige verstandelike 

vermoë beskik het ten tyde van die verlyding van die testament. 

Daar kan gevolglik op grond van hierdie studie afgelei word dat ’n selfmoordbrief kragtens 

artikel 2(3) van die Wet op Testamente as ’n geldige testament bekragtig kan word indien 

die testateur wat selfmoord pleeg, oor die nodige animus testandi beskik het dat die 

selfmoordbrief as sy/haar geldige testament moet dien. 

                                        
361   Van Wetten-saak par 27. 
362   Mitchell-saak par 11. Die hof het hier dieselfde benadering as in die Van Wetten-saak gevolg. 
363   A 4 van die Wet op Testamente. 
364   Banks-saak 568, en bevestig in die Tregea-saak 38. 
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Die vraag na die verstandelike vermoë (testeerbevoegdheid) van die testateur is wat 

selfmoord pleeg, irrelevant in ŉ artikel 2(3)-aansoek. Indien ’n party ná die bekragtiging 

van ’n selfmoordbrief beweer dat die nodige verstandelike vermoë die testateur ontbreek 

het, moet daardie persoon dit bewys. Die howe het wel nog nooit finale sekerheid gegee 

oor die vraag of die daad van selfmoord as sodanig so irrasioneel is dat ’n testateur 

outomaties nie oor die vereiste verstandelike vermoë beskik het nie, maar daar kan uit 

hierdie studie afgelei word dat elke saak op eie meriete beoordeel sal word. Tans bestaan 

daar geen vermoede voor die Suid-Afrikaanse howe dat ’n persoon wat selfmoord pleeg, 

outomaties nie beskik oor die nodige verstandelike vermoë om ’n geldige testament te 

verly nie. Hierdie posisie is bevestig in die onlangse ontwikkeling in Australië, waar die 

hof in Re: Nichol; Nichol v Nichol [2017] QSC 220 beklemtoon het dat die daad van 

selfmoord op sigself nie vrae laat ontstaan oor die testeerbevoegdheid van die testateur 

nie.365 

Daar sal afdoende deskundige en mediese getuienis voor die hof gelê moet word om die 

verstandelike vermoë van die testateur te bepaal. Die bewyslas is swaar aangesien dit 

moeilik is om die stand van die denkvermoë van ’n persoon op ’n bepaalde tydstip te 

bepaal.366 

Ná afloop van hierdie studie word bevestig dat dit uit die huidige posisie blyk dat ’n 

selfmoordbrief wat nie aan die formele vormvereistes van ’n geldige testament voldoen 

nie, wel as ’n geldige testament bekragtig kan word indien dit aan al die vereistes van 

artikel 2(3) van die Wet op Testamente voldoen en dat die testeerbevoegdheid van ’n 

testateur in hierdie bekragtigingsproses nie ’n vereiste is nie, maar omdat dit in terme 

van artikel 4 van die Wet op Testamente as ’n vereiste omskryf word, sal die hof daaroor 

uitsluitsel moet gee indien die verstandelike vermoë van die testateur in geskil is. Die 

deurslaggewende vereiste is wel die animus testandi van die testateur dat die 

selfmoordbrief as sy/haar testament moet dien. 

                                        
365   Nichol-saak par 51 en a 39(1)(c) van die Grondwet, 1996. 
366   Edgington v Fitzmaurice 483. 
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