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In this discussion of the decision in S v R 1993 1 SA interpretation of the decision may damage this still 
476 (A) the author looks at various aspects of correc tender sentencing option. In imposing sentence a 
tional supervision as highlighted by the Appellate court must determine the contents of the punishment, 
Division. Our highest Court has a high regard for cor without getting bogged down in too much detail. 
rectional supervision as sentence, but a too strict 

D
it is algemeen bekend onder 
almal wat die strafreg volg 
dat korrektiewe toesig 'n 
nuwe strafkeuse is wat stadig 
maar seker besig is om 

dwarsdeur Suid-Afrika te versprei. 
Dit is statuter tot die Strafproseswet 
(Wet 51 van 1977) gevoeg deur die 
Wysigingswet op Aangeleenthede 
rakende Korrektiewe Dienste en 
Toesig(Wet 122 van 1991). Hierdie 
Wet het ook die Wet op Gevan
genisse herbetitel tot die Wet op Kor
rektiewe Dienste en verskeie ander 
bepalings daarvan gewysig. Die hele 
statutere basis van korrektiewe toe
sig is reeds afdoende in ander artikels 
en teksboeke bespreek en sal nie hier 
herhaal word nie. Dit is genoeg om 
te se dat artikels 276 en 27 6A van die 
Strafproseswet, en die hele hoofstuk 
VIllA (artikel 84 tot 84E) van die 
Wet op Korrektiewe Dienste die 
belangrikste bepalings in hierdie ver
band is. Die Appelhofhet horn op 12 
November 1992 die eerste keer volle
dig oor korrektiewe toesig uitgelaat. 
Met respek teenoor die Hof moet 
egter gese word dat die betrokke uit
spraak (S v R 1993 1 SA 476 (A» nie 
so duidelik is as wat dit kon wees nie 
en dat dit dalk verkeerd verstaan kan 
word. 

Die appellant se misdaad was die 
pleging van 'n onsedelike daad met 
'n seun van 15 jaar. Dit was sy 
tweede soortgelyke misdaad binne 
vier maande. In die eerste geval is 'n 
boete plus 'n opgeskorte vonnis 
opgele; in die daaropvolgende saak 
(die onderwerp van die appel) is 18 
maande gevangenisstraf in die streek-
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Die skrywer, mede-professor in die 
Departement Straf- en Prosesreg aan 
Unisa, was vir 13 jaar aan die 
Departement van Justisie verbonde , 
onder andere as navorser in die Werk
groep oor die Oorbevolking van 
Gevangenisse, waar hy gespesialiseer 
het in navorsing oor die verskillende 
strafvorme wat in Suid-Afrika beskik
baar is. Dr Terblanche het verskeie 
artikels hieroor gepubliseer en is ook 
mede-outeur van die boek Praktiese 
Vonnisoplegging. Sy LLD-graad het hy 
in 1991 met 'n proefskrif oor "Die 
boete as strafvorm" behaal. 

hof opgele, waarvan die helfte na 'n 
appel in die Hooggeregshofopgeskort 
is. Die misdaad het geen geweld 
ingesluit nie . 'n Groot deel van die 
Appelhof se uitspraak (by monde van 
waarnemende Appelregter Kriegler) 
bestaan uit die naspeuring en ver
duideliking van mistastings wat deur 

die vorige twee howe begaan is, wat 
die Appelhof in staat stel om in te 
meng met die vonnisse wat alreeds 
opgele is. In hierdie proses is die 
geykte reg toegepas. 

ODD 

Die hof bevind dat die feite van die 
betrokke geval (waarvan die herha
ling van die tipe misdaad so kort na 
die oplegging van 'n opgeskorte 
vonnis die belangrikste verswarende 
faktor is) vereis dat daar "met beslist
heid" teen die appellant opgetree 
moes word en vervolg: 

En so 'n slotsom het v66r die inwer
kingtreding van die Wysigingswet 
[ 122 van 1991] gewoonlik regstreekse 
tronkstraf aangedui, veral waar, soos 
hier, 'n opgeskorte vonnis oenskynlik 
in die wind geslaan is. Ons straftoe
meting het egter nou 'n heel nuwe fase 
betree (487D-E). 

Die laaste sin bevat 'n baie sterk 
boodskap aan alle vonnisopleggers. 
Later in die uitspraak ( 488G-I) word 
hierdie stelling verder toegelig en 
word besondere klem daarop geplaas 
dat korrektiewe toesig 'n straf is wat 
kan hervorm, maar dat dit terselfder
tyd ook 'n swaar straf is: 

[D]ie wetgewer het ondubbelsinnig 
. . . aangedui dat straf, hervormend 
maar desnoods hoogs bestraffend, nie 
noodwendig of selfs primer deur 
opsluiting in 'n gevangenis haalbaar is 
nie. Waar die wetgewende gesag so 
duidelik sy wens uitgespreek het en 
waar die uitvoerende gesag . . . paraat 
is om die nodige administratiewe rug
steuning te verskaf, is dit die plig van 
regsprekers om die middele wat so 
vrylik tot hul beskikking gestel is daad
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werklik op te neem. In die besonder 
moet daar ingesien word [dat] daar 
nou gevoelige straf toegemeet kan 
word sonder gevangesetting, met al 
die bekende nadele aan laasgenoemde 
verbonde vir beide die prisonier en die 
bree gemeenskap. 

Dus: die wetgewende gesag het 
gespreek, die uitvoerende gesag se 
hand staan bak en nou het die reg
sprekende gesag ook gespreek - 'n 
uitspraak van die volledige trias 
politica. 

D D D 

In sy bespreking van korrektiewe toe
sig raak Regter Kriegler 'n hele aan
tal sake aan. H y noem dat 
korrektiewe toesig nog onbeproefis; 
meen dat dit egter "groot potensiaal" 
inhou; verduidelik dat die benaming 
"korrektiewe toesig" 'n versamel
naam is vir 'n wye verskeidenheid 
maatreels wat almal buite 'n 
gevangenis toegepas word, eerder as 
dat dit 'n enkele vonnis met 'n enkele 
karakter beskryf; dat die woordom
skrywing beklemtoon dat korrektiewe 
toesig 'n gemeenskapgebaseerde 
strafvorm is (hierdie term word egter 
nie van nader bekyk nie); dat artikel 
84(2) beklemtoon dat korrektiewe 
toesig as strafvorm gelyk eiesoortig en 
andersoortig is en die afleiding word 
daaruit gemaak dat die wetgewer 

. . . duidelik onderskei tussen twee 
soorte misdadigers, naamlik die wat 
deur gevangesetting van die gemeen
skap afgesonder moet word en die wat 
strafwaardig is maar nie uit die 
gemeenskap verwyder hoef te word 
nie (488G). 

Hierdie klem, asook die klem wat 
gele word daarop dat korrektiewe toe
sig 'n swaar straf kan wees (selfs 
swaarder as korttermyn gevangenis
straf - 488J), dui daarop dat die 
Suid-Afrikaanse strafstelsel met kor
rektiewe toesig nader kan beweeg aan 
die ideaal dat net diegene wat werk
lik uit die gemeenskap verwyder 
moet word, tot gevangenisstraf 
gevonnis word. Myns insiens is die 
implikasie hiervan dat daar erken 
word dat die tyd aangebreek het dat 
daar weer gekyk moet word na die 
beslissing van Viljoen AR in S v 
Scheepers 1977 2 SA 154 (A) en die 
standpunt wat hy daar oor die benut
ting van gevangenisstraf gestel het. 

Miskien sal daar dan ingesien 
word dat die menings van 'n reg
spreker wat vir maande sy kennis oor 
straftoemeting in diepte aangevul het 
(vgl Verslag van die Kommissie van 
Ondersoek na die Strafstelsel van die RSA 
(1976), nie aan "gut feeling" onder

geskik gestel behoort te word nie (vgl 
S v Holder 1979 2 SA 70 (A». 

D D D 

Maar om by die huidige onderwerp 
terug te kom: Kriegler WnAR 
verwys ook daarna dat die omvang 
van korrektiewe toesig in artikel 84( 1 ) 
beskryf word (487 I -J). V olgens 
artikel 84( 1) word elke toesiggeval 
onderworpe gestel aan "monitering, 
gemeenskapsdiens, h uisarres, 
indiensplasing, diensverrigting, 
slagoffervergoeding en rehabilitasie
of ander programme". Nie een van 
hierdie maatreeIs word egter in die 
Wysigingswet omskryf nie. Die 
Appelhof verwys in meer beson
derhede na huisarres, maar dan hoof
saaklik deur te bevind dat huisarres 
"waarskynlik die wesenlikste kompo
nent van die globale straf sal uit
maak" (493A). Daar word ook by 
wyse van voorbeeld in die uitspraak 
na huisarres verwys. Dit word hier
onder bespreek. 

Vir die hof strek die" aantreklik
heid van korrektiewe toesig" egter 
verder as bloot die moontlikheid om 
'n misdadiger te straf: dit "is ook reg
stelbaar" (489H). Daar word verwys 
na die strakheid van opgeskorte von
nisse wanneer die voorwaardes van 
opskorting verbreek word (omdat die 
vonnis wat in sulke omstandighede in 
werking sal tree reeds vooraf bepaal 
is), veral wanneer dit plaasvind na die 
verloop van die grootste deel van die 
opskortingstermyn. Daarteenoor 
bied die W ysigingswet 

. . . 'n oneindig beter meganisme ter 
afdwinging van geregtelik voor
geskrewe dissipline (489E). 

Dit is naamlik om 'n toesiggeval wat 
nie sy samewerking wil gee nie vir 72 
uur in 'n gevangenis aan te hou en 
dan weer onder korrektiewe toesig 
vry te laat 6f terug te verwys hof toe 
(artikel 84B). 

Dit behoort 'n doeltreffende dwang
middel in die hande van die korrek
tiewe beampte te wees sonder die 
element van oormatige bestraffing wat 
inwerkingstelling van 'n opgeskorte 
vonnis ... mag meebring (489F), 

is Regter Kriegler se mening. H y 
noem verder dat, op grond van 
artikel 27 6A( 4) van die Straf
proseswet, 'n hof 'n vonnis van kor
rektiewe toesig kan heroorweeg, en 
dat 'n vonnis van korrektiewe toesig 
wat onsuksesvol blyk te wees, altyd 
met' n ander strafvorm opgevolg kan 
word (vgl ook 491I-J). 

D D D 

'n Aspek van die beslissing wat kom
mentaar verg, is die klem wat daarin 
gele word op hervorming deur straf. 
Die stelling word byvoorbeeld 
gemaak dat die belangrikste aspek 
van die aanheftot die Wysigingswet 
die klemverskuiwing is van gevange
nisstraf na hervorming (487F). 
Verwysings na die hervormings
potensiaal van korrektiewe toesig 
word ook elders in die uitspraak aan
getref (vgl 488D ev). 

Die aanhef tot die Wysigingswet 
verwys taamlik breedvoerig na sake 
wat verband hou met die nuwe "mis
sie" van die Departement van Kor
rektiewe Dienste. Dit is ook so dat die 
, 'rehabilitasie" van oortreders heel
wat aandag daarin kry. Maar dan 
moet 'n mens onthou dat artikel 
2(2)(b) van die Wet op Korrektiewe 
Dienste reeds sedert 1959 die wens 
uitspreek dat die gevangenisdiens 
daarvoor sal werk 

... om, sover doenlik, die behande
ling op veroordeelde gevangenes. . . 
toe te pas wat tot hul verbetering en 
rehabilitasie mag lei ... 

Hierdie taak het waarskynlik ook in 
die huidige Wet se voorgangers ver
skyn, maar het lankal geblyk 
onmoontlik te wees. Iemand wat nou 
hoe hervormingsideale vir korrek
tiewe toesig gaan koester, sal metter
tyd teleurgestel word. Die tipe mense 
wat tot korrektiewe toesig gevonnis 
word, verskil in baie opsigte nie juis 
van diegene wat tot gevangenisstraf 
gevonnis word nie - almal het bewys 
gelewer dat 'n inherente weerstand 
om te oortree nie by hulle aanwesig 
was nie. Hopelik is hierdie standpunt 
onnodig pessimisties en leer die 
toekoms anders. Die feit bly dat te 
hoe verwagtings waarskynlik net tot 
teleurstelling sallei. 

D D D 

Die uiteinde van die appellant se 
appel is dat die saak na die ver
hoorhof terugverwys word met die 
lasgewing dat korrektiewe toesig 
opgele moet word. Die Appelhofwou 
nie selfvonnis ople nie, aangesien dit 
nie voldoende inligting gehad het om 
die besonderhede van die programme 
en maatreels uit te werk nie. 

En hierin le 'n angel verskuil wat 
die potensiaal het om korrektiewe 
toesig se doodsteek te word. Voort
spruitend uit die standpunt dat die 
Wysigingswet nie die maatreels 
waaruit korrektiewe toesig bestaan 
(wat in artikel 84(1) genoem word) 
omskryf nie, maak die Hof die vol
gende afleiding: 
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Geeneen van die maatre(~ls word in die 
Wysigingswet omskryf nie, waaruit 
afgelei kan word dat die wetgewer dit 
aan straftoemeters oorlaat om, binne 
die raamwerk wat die generieke terme 
aandui, na goeddunke inhoud en 
beslag daaraan te gee (488B). 

Dit word heelwat verderaan in die 
uitspraak verder gevoer: 

... [D]ie verantwoordelikheid om 'n 
gepaste vonnis te vel, rus altyd op die 
regterlike beampte en mag nie, selfs by 
die oplegging van korrektiewe toesig, 
geabdikeer word nie. Tydens die uit
diening van sy straf is die toesiggeval in 
groot mate uitgelewer aan die ampte
nare van die Departement van Kor
rektiewe Dienste; om die bepaling 
daarvan ook aan hulle oor te laat, sou 
pligsversaking wees (492G). 

'n Argument wat verder hierop 
voortborduur, het informeel tot my 
kennis gekom. Dit is naamlik dat dit 
onmoontlik is om te appelleer teen 'n 
vonnis wat slegs aandui dat korrek
tiewe toesig vir 'n bepaalde termyn 
opgele word, want totdat die Kom
missaris se personeel die betrokke 
toesiggeval se "programme" uitge
werk het, het so 'n vonnis in werklik
heid geen inhoud nie. 

D D D 

Dit was tot dusver my standpunt dat 
'n hof se vonnis slegs in uitsonderlike 
gevalle enige voorskrifte oor die 
maatreels of programme waaraan die 
oortreder onderwerp moet word, sal 
bevat (vgl (1991) 26 Die Landdros 153; 
Krugel en Terblanche Praktiese von
nisoplegging (1990) 1007). Ek moet 
egter toegee dat die Appelhof se 
argumente suiwer is. Die vraag is 
nou: Wat is die presiese praktiese 
implikasies daarvan? Want die uit 
spraak is vatbaar vir twee interpreta
sies, naamlik 

D 	 die hof moet elke maatreel of pro
gram in die fynste besonderhede 
uitwerk; of 

D 	 die hof moet die maatreels of 
programme noem waaraan 'n 
betrokke oortreder onderwerp 
moet word, sonder dat dit nodig 
is om in besonderhede te verval. 

Daar is steun vir die eersgenoemde 
standpunt in die appeluitspraak. 
Kriegler WnAR verwys na huisarres 
as 'n 

. . . onomskrewe en onomlynde 
maatreel wat deur die straftoemeter 
beskryf en omlyn kan word met ver
wysing na spesifieke ure van die dag 
en dae van die week (488C). 

Verdere steun le in die Appelhof se 
eie optrede met die terugverwysing 
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van die saak na die verhoorhof. Die 
verslag van die korrektiewe beampte 
was beskikbaar, maar die hof het 
meer besonderhede benodig. Daar 
moes byvoorbeeld vasgestel word of 
die appellant 16 uur gemeenskaps
diens per maand in sy werkskedule 
sou kon inpas. 

D D D 

N a my mening is daar egter dwing
ende redes om die eersvermelde 
interpretasie nie te aanvaar nie: 

D 	 By die verwysing na huisarres 
wat hierbo aangehaal is, word 
duidelik net voorgestel wat 'n 
verhoorhofkan doen. As dit as 'n 
voorskrifbedoel was, sou die uit 
spraak tog gelui het dat die ver
hoorhof dit moet doen. 

D 	 Die Appelhof se onsekerheid oor 
die hoeveelheid gemeenskaps
diens (" [Sestien uur per maand] 
mag by ondersoek ondraaglik 
blyk te wees" 4921), sal 
beswaarlik deur 'n vooraf
ondersoek uit die weg geruim kan 
word. Te veel dinge moet eers 
probeer word voordat gese kan 
word of dit vir 'n besondere 
toesiggeval sal werk of nie. 

D 	Dit sal dikwels totaal onprakties 
wees vir 'n hof om die fyner 
besonderhede uiteen te sit. 'n Hof 
sou beswaarlik die dae en ure van 
huisarres vir 'n skofwerker voor
skryf - dit sou die saak byna 
weekliks na die hoflaat teruggaan 
vir aanpassing van die tye . 

D 	 Die kern van die saak le daarin 
dat daar mooi gedink moet word 
waar die hof se regsprekende 
funksie ophou en waar 'n besluit 
bloot administratief van aard 
raak. 'n Hofmag nie gereduseer 
word tot bloot klerklike werk nie 
en dit was ook nie die bedoeling 
van die Appelhof nie. Dit is 
duidelik dat die bepaling van die 
fyner detail normaalweg liefs aan 
die korrektiewe beampte wat 
daagliks met die toesiggeval te 
doen gaan he, oorgelaat behoort 
te word. 

o 	Die hofhet, weliswaar in 'n ander 
konteks, daarna verwys dat " 'n 
ondraaglik dwingende program 
nie alleen 'n onreg teenoor die 
toesiggeval [sou] wees nie, maar 
ook verbrekingswanger" (492F). 
'n Maatreel wat in sulke fyn detail 
uitgewerk is dat dit vir enige 
geringe verandering in die toesig
geval se persoonlike omstandig
hede 'n verandering in die vonnis 
sou vereis (met al die ongeriefwat 

so 'n situasie noodwendig vir elke 
betrokkene sal meebring), sal ook 
verbrekingswanger wees. 

D 	 Artikel 84( 1) bepaal dat elke 
toesiggeval onderworpe is 

aan die monitering, gemeenskaps
diens, ... soos deur die hof ofdie 
Kommissaris bepaal . . . 

Hierdie bepaling magtig die 
Kommissaris en sy personeel om 
self die maatreels van 'n beson
dere toesiggeval se korrektiewe 
toesig te bepaal. Selfs al sou 'n hof 
spesifieke voorwaardes vir sy 
vonnis neerle, ontneem dit die 
korrektiewe beamptes nie van 
hierdie bevoegdheid nie (solank 
dit natuurlik nie in stryd is met 
die hof se vonnis nie). Ongeluk
kig het die Appelhof nie verwys 
na hierdie gedeelte van artikel 
84(1) nie. 

D 	 Lesbes, die bepaling van fyner 
besonderhede van verskeie ander 
vonnissoorte word ook aan die 
uitvoerende instansie oorgelaat. 
Die onderwerping aan die toesig 
van 'n proefbeampte ofbehande
ling deur 'n sielkundige is tipiese 
voorbeelde hiervan (vgl bv S v 
Phillips 1990 2 SASV 80 (K); S v 
Cronje 1991 2 SASV619 (K)). 

D D D 

Die praktiese implikasies van die 
beslissing is dus dat 'n hof sal moet 
bepaal watter maatreels en 
programme by 'n betrokke vonnis 
ingesluit moet word. Die hof sal 
byvoorbeeld moet spesifiseer dat die 
betrokke beskuldigde aan huisarres 
onderworpe sal wees, dat hy 'n 
bepaalde aantal ure gemeenskaps
diens moet doen, of hy enige 
slagoffers moet vergoed en of hy 
gemoniteer moet word om te bepaal 
of hy die voorwaardes nakom. Ver
dere besonderhede is ook nodig: die 
hof kan byvoorbeeld bepaal dat die 
duur van huisarres korter sal wees as 
die totale duur van die korrektiewe 
toesig (hoewel dit tot probleme met 
tenuitvoerlegging kan lei), maar die 
hof sal ook daarop geregtig wees om 
die duur daarvan uitdruklik in die 
hande van die Kommissaris te laat. 
Die vereiste is bloot dat die 
verhoorhof "na goeddunke inhoud 
en beslag" aan die maatreels gee 
(488B) en dat daar voldoende beson
derhede in die vonnis verskyn sodat 
dit duidelik is dat die hof nie die ver
antwoordelikheid om vonnis op te le, 
"geabdikeer" het nie (492G). In 
hierdie proses word die gebruik van 
'n standaardvorm waarvan die ont
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brekende dele ingevoeg word en oor
tollige dele geskrap kan word, sterk 
aanbeveel. So 'n vorm moet egter 
ruimte laat vir die verhoorhof om in 
elke geval 'n onafhanklike diskresie 
oor elke aspek daarvan te vorm. 

ODD 

Die S v R-beslissing is baie belangrik. 
Maar dit is ook 'n gevaarlike beslis
sing wat, indien dit verkeerd aange
wend of interpreteer word, die 
potensiaal het om korrektiewe toesig 
as vonnisopsie te vernietig. Die getal 
toesiggevalle het nou in Pretoria blyk
baar op sowat 600 gestabiliseer. 
Pretoria is die enigste plek in die land 
waar korrektiewe toesig reeds vir 
langer as 'n jaar in bedryf is. Al die 
ander streke van die land behoort nog 
'n stygende tendens te toon. Dit 

beteken dat korrektiewe toesig reeds, 
naas die boete en gevangenisstraf, die 
derde belangrikste vonnistipe in 
Suid-Afrika geword het. Dit word 
baie meer gebruik as wat periodieke 
gevangenisstraf of gemeenskapsdiens 
ooit gebruik is. Maar die forum waar 
korrektiewe toesig feitlik uitsluitlik 
gebruik word, is die landdroshowe. 
Indien S v R uitgele gaan word om te 
beteken dat die vonnisoplegger elke 
program of maatreel in sy fynste 
besonderhede moet uitstippel, sal so 
'n vonnis inderdaad "verbreking
swanger" word, sal dit meebring dat 
die gevalle herhaaldelik na die howe 
terugverwys word en sallanddroste 
sonder enige twyfel van korrektiewe 
toesig wegskram - landdroste se 
werklas laat hulle nie die luukse toe 
van werk wat nie wil klaarkry nie. 
Wat waarskynlik ook sal gebeur, is 

dat die korrektiewe beamptes, in 'n 
proses om bloot administratiewe 
terugverwysings na die howe te stuit, 
taamlik blind kan word vir geringe 
verbrekings van voorwaardes. En dit 
kan maklik 'n onkeerbare gety word 
wat die geloofwaardigheid van kor
rektiewe toesig sal ondermyn en 'n 
verdere belemmering sal word vir die 
oplegging daarvan. 

Mens kan maar net vertrou dat die 
ietwat donker prentjie wat hierbo 
geskets is, net 'n verbeeldingsvlug sal 
bly. Want dit is nie wat die Appelhof 
van korrektiewe toesig wou sien nie. 
Daarvoor het Regter Kriegler dit te 
hoog aangeskryf, en dit is op die ou 
end waarvoor S v R onthou moet 
word: dat korrektiewe toesig gekom 
het met die potensiaal om ons 
straftoemeting in 'n nuwe fase in te 
lei. • 

Die Suid-Afrikaanse Regskommissie: 

Publisering van Werkstukke 


Die Kommissie het die volgende werkstukke vir algemene bestaan van 'n jurisdiksionele leemte in die Wet op die 
inligting en kommentaar gepubliseer: Hooggeregshof 59 van 1959. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die jurisdikDie Woekerwet en verwante aangeleenthede 
sionele leemte wel in die positiewe reg bestaan. Een afde

Die ondersoek spruit voort uit die behoefte om die Suid ling van die Hooggeregshofkan nie 'n beslagleggingsbevel 
Afrikaanse verbruikerskredietwetgewing grondig te onder teen die persoon ofeiendom van 'n persoon wat in 'n ander 
soek met die oog op moontlike regshervorming. Die wetge afdeling is, uitreik om jurisdiksie te vestig of te bevestig 
wing wat ter sprake is, is die Wet op Kredietooreenkomste nie. Verder kan 'n peregrinus van'n afdeling van die Hoog
75 van 1980, die W oekerwet 73 van 1968 en die Berekoop geregshof, al is hy 'n incola van die Republiek, ook nie 'n 
regulasies ingevolge die Wet op Prysbeheer 25 van 1964. beslagleggingsbevel teen 'n peregrinus van die Republiek 

Die betrokke wetgewing speel 'n baie belangrike rol in kry nie, behalwe as daar ook 'n ander tradisionele grond 
die ekonomie. Daar is min privaatregtelike wetgewingwat vir jurisdiksie bestaan. 
'n groter invloed op verbruikers en handelaars uitoefen as Artikel 26(1) van die Wet op die Hooggeregshof bied
juis kredietwetgewing. Indien wetgewing op hierdie gebied geen oplossing vir die probleem nie aangesien die howe 
nie na wense funksioneer nie, kan dit die ekonomie erns beslis het dat die artikel slegs die betekening van proses
tig ontwrig. 

stukke vergemaklik en nie die jurisdiksie van die ver
Die ondersoek en voorbereiding van 'n werkstuk vir skillende afdelings van die Hooggeregshof uitbrei nie. 

algemene kommentaar is namens die Kommissie onder
Die Kommissie het in sy werkstuk die volgende aanneem deur die Eenheid vir Bankreg aan die Randse 

beveling gedoen: Afrikaanse U niversiteit. Die persone wat die navorsing ten 
behoewe van die Kommissie gedoen het, is professorJM dat die hof die bevoegdheid verkry om 'n beslaglegging of 

inhegtenisname te magtig om Otto van die Departement Handelsreg aan die Randse 
- jurisdiksie te bevestig waar die eisoorsaak in een afdelingAfrikaanse Universiteit, professor FR Malan van dieselfde 

ontstaan het en die eiendom waarop beslag gele word ofdepartement en professor NJ Grove van die Departement 
die persoon wat in hegtenis geneem word, in 'n ander

Privaatreg aan die Universiteit van Pretoria. Regier PJJ afdeling is; en 
0livier, ondervoorsitter van die Kommissie, tree as - jurisdiksie te vestig waar die eisoorsaak nie ontstaan het 
projekleier op. in die afdeling waarin die incola eiser woonagtig of 

Die navorsingspan het nou 'n omvangryke werkstuk gedomisilieer of in die afdeling waarin die eiendom of per
soon waarop beslag gele word, is nie.voltooi waarin tot die gevolgtrekking gekom word dat 


bestaande wetgewing op die betrokke gebied in vele opsigte 

gebrekkig is en waarin nuwe wetgewing voorgestel word. Beskikbaarstelling van werkstukke 


Die sluitingsdatum vir kommentaar op beide die werk'n Jurisdiksionele leemte in die Wet op 
stukke is 31 Mei 1993. Kopiee van die werkstukke is opdie Hooggeregshof aanvraag verkrygbaar by die Suid-Afrikaanse Regskom

Die Kommissie het op versoek van die Minister van missie, P / sak X668, Pretoria 0001. T elefoniese navrae kan 
Justisie gedurende 1992 'n ondersoek onderneem na die gerig word aan mev P Kotze by (012) 322-6440. 
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