Misdaad: Oorsake,_gevolg.e
en remedies
Adv KPCO van Lieres und Wilkau SC in samewerking met Adv F Stander

Adv KPCO von Lieres und Wilkau SC
Proku re ur-gene raal
Witwatersrand.~~.. ~I.~.asl ike Afdel ing

Met hierdie artikel word gepoog om enkele van
die belangrikste oorsake van die huidige
misdaaddilemma uiteen te sit, tesame met die
gevolge daarvan en moontlike oplossings vir die
situasie. Dit word nie beoog om 'n uitputtende
lys oorsake of oplossings voor te hou nie; die
onderwerp word slegs fragmentaries bestryk

Politiek en die strafreg
Die regspleging moet, wanneer dit sy
rol as objektiewe arbiter, vrede
handhawer en geskilbeslegter vervul,
oor die nodige geloofwaardigheid en
aanvaarding in die oe van die
gemeenskap beskik. Die afwesigheid
van hierdie geloofwaardigheids
vereiste is ongelukkig 'n kenmerk van
die Suid-Afrikaanse strafregspleging,
wat tans verhoed dat die regspleging
die bydrae lewer tot die beveiliging
en stabilisering van die samelewing
wat daarvan venvag word. Hoe het dit
gebeur?
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Adv F Stander
Senior Staatsadvokaat
Kantoor van die Prokureur-generaal
Witwatersrand.~~.. ~I.~.asl ike Afdel ing

vanuit die funksioneringsperspektief van die
skrywers. Daar word ook nie gepoog om blaam
uit te deel nie, en wat volg moenie so
gelnterpreteer word nie: in 'n groot mate is die
situasie 'n produk van 'n bekende magsgeskie
denis.

Oor die afgelope veertig jaar
is daar telkens wetgewing
deurgevoer waarin die straf
regspleging betrek is by die
afdwing van 'n beleid wat nie
vir groot gedeeltes van die
bevolking aanvaarbaar was
nie.
Oor die afgelope veertig jaar is
daar telkens wetgewing deurgevoer
waarin die strafregspleging betrek is
by die afdwing van 'n beleid wat nie
vir groot gedeeltes van die bevolking

aanvaarbaar was nie. Hierdi e
onaanvaarbaarheid is weer op sy
beurt deur politieke opponente in,
onder andere, propagandatemas
opgeneem en die effek van di e aksie
en reaksie het daartoe gelei dat
substantiewe gedeeltes van die
bevolking wesenlik vervreemd geraak
het van die reg. Die uiteinde hiervan
was verskynsels soos die nie
aanmelding van misdaad, 'n geneigd
heid tot eierigting en die totstand
koming van alternatiewe informele
beregtingstrukture, soos "people's
courts".
Dieselfde regeringsbeleid en die
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reaksie daarop het ook gelei tot die
eventuele instelling van inter
nasionale sanksies teen Suid-Afrika,
wat 'n na-binne gekeerdheid veroor
saak het en verdere isolasie met
gevolglike intellektuele afstomping
teweeggebring het. Die gevolg was 'n
toenemende intensiteit in die
gewapende stryd teen die Staat. Die
hantering van die aanslag het oor 'n
tydperk van dekades nuwe prioriteite
in die staatshuishouding veroorsaak.
Een van die belangrikste uitvloeisels
hiervan was danjuis dat al hoe meer
middele toegespits en aangewend
was op veiligheidsgebied, terwyl toe
wysings aan die regspleging wat
wetstoepassing, misdaadbekamping,
hofgerigte aksies en gevangenis
akkommodasie insluit, verhoudings
gewys al hoe meer verskraal is. Die
gevolge hiervan was so erg dat
polisiemannekrag op 'n stadium
slegs sowat 1,3 man per 1000 lede
van die bevolking verteenwoordig
het. Tans het die posisie ietwat
verbeter na 2,3 man, terwyl inter
nasionale norme in Westerse lande
tussen 3 tot 5 man per 1000 lede
van die bevolking is. In die statis
tieke in Bylae C hiervan sal gesien
word dat, wat byvoorbeeld die
huidige posisie aan die Witwaters
rand betref, die gebied nog steeds
helfte swakker daaraan toe is as die
res van die land, ten spyte van die
hoer misdaadvlakke en bevolkings
konsentrasie aldaar.!

In die sewentiger- en tagtiger
jare, toe mannekragonder
voorsiening reeds bestaan het,
is misdaadbekamping hoof
saaklik gefokus op veiligheids
verwan te misdrywe.
As gevolg van die feit dat
staatsveiligheid voorkeur geniet het
wanneer dit gekom het by die
verdeling van die begrotingskoek,
sowel as die personeelvergoe
dingsbeleid in die openbare sektor,
het 'n groot hoeveelheid mannekrag
vir gewone polisiering verlore
gegaan. Misdaadbekamping was nie
so hoog op die nasionale agenda
soos die oorlog in Angola en elders
nie. In die sewentiger- en tagtiger
j are, toe mannekragondervoor
siening reeds bestaan het, is mis
daadbekamping hoofsaaklik gefokus
op veiligheidsverwante misdrywe.
Vervolgings vir hoogverraad, sedisie,
oortredings ingevolge die Wet op
Terrorisme en ander verwan te
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misdrywe was selde van korte duur
en geweldig koste-intensief. Soge
naamde witboordjiemisdrywe het in
die era weinig aandag geniet, deels
weens mannekragtekorte en deels
weens die persepsie dat daar 'n
ekonomiese oorlewingstryd aan die
gang was. Hierdie feit het natuurlik
as verdere aansporing gedien vir
groter misdaadaktiwiteit op die
afgeslote ekonomiese fron t. In
hierdie verband kon wetgewing wat
geheimhoudingspligte ten opsigte
van handels- en nywerheidsdata
opgele het, soos byvoorbeeld artikels
8, 8A en 8B van die Wet op die
Verkryging van Landsvoorrade 89
van 1970, handig deur misdadigers
gebruik word om agter te skuil.
Gedurende die laat tagtigerjare
het die posisie begin verander, en
sedert 1990 het 'n nuwe beleid
dras tiese veranderinge teweegge
bring. Politieke veranderinge het 'n
las vanaf wetstoepassers se skouers
gelig wat mannekrag weer vir and er
prioriteite beskikbaar gestel het. Of
dit betyds was, sal net die tyd leer.
Alhoewel die afskaffing van dis
kriminerende wetgewing die polisie
en howe bevry het van die toepassing
daarvan, is daar egter nog nie in
geslaag om die wets toepassings
ins tansies te bevry van die persepsie
van politieke en ideologiese bevoor
oordeeldheid nie. Vandaar dan ook
die beskuldiging "the face of justice
is too white".
Voorts is di t ongel ukkig ook 'n
kenmerk van die menslike natuur dat
daar 'n geneigdheid bestaan om,
wanneer een persoon wat 'n
organisasie verteenwoordig verkeerd
optree, al die lede van die
organisasie oor dieselfde kam te
skeer. Onder 'n gedeelte van die
bevolking het die persepsie posgevat
dat, aangesien die polisiemag
gebruik was om apartheids- en
veiligheidswetgewing toe te pas, alle
polisiebeamptes ten minste onder
verdenking is. Dit is ook so dat
verdagmakery van die polisie 'n
gerieflike middel geword het om eie
agendas te probeer bevorder.
Nie dat die veiligheidsmagte in
alle opsigte blaamloos is nie. Maar
indien anargie verhoed wil word, is
'n meer pragmatiese houding ten
opsigte van optredes deur wets
toepassers te verkies bo 'n algemene
veroordeling telkens as die veilig
heidsmagte 'n vinger lig. Dit is
belangrik om in ag te neem dat die
polisiemag aan die gemeenskap
verantwoording moet do en vir sy

optrede, terwyl misdadigers nie aan
dieselfde reel gebonde is nie. Enige
polisiemag in die wereld wat slegs sy
tradisionele taak verrig, is blootgestel
aan kri tiek; soveel te meer 'n
polisiemag wat vir onkonvensionele
doeleindes aangewend word.
'n Verdere faktor wat 'n rol speel
by die ondersoek en bekamping van
misdaad, is die feit dat veral
speurders deurgaans onder gewel
dige druk verkeer as gevolg van hoe
werksladings. 2 In baie gevalle lei
hierdie druk tot gedurige pogings om
tydens 'n ondersoek kort paaie te
kies, wat lei tot oppervlakkige en
bekentenisgerigte ondersoekwerk.
(Simptomaties van 'n gryp na
kitsoplossings was die oordadige
gebruikmaking van die artikel 205
dagvaardingsprosedure in die
sewentiger- en vroee tagtigerjare.)
Belangrike forensiese getuienis gaan
verlore omdat die ondersoek gestaak
word sodra 'n bekentenis verkry is.
Hierdie kortpaaie lei dikwels tot
onskuldigbevindings in die howe wat
'n verdere negatiewe uitwerking het
op die geloofwaardigheid en aan
vaarbaarheid van die strafregs
pleging. Daarbenewens bestaan daar
probleme wat betref effektiewe
beheer oor die gehalte van onder
soekwerk, vanwee gebrek aan man
nekrag, ervaring en gevolglike
onvoldoende sofistikasie in onder
soekers- en hul bestuursgeledere.

Dit is ook so dat verdag
makery van die poiisie 'n
gerieflike middei geword het
om eie agendas te probeer
bevorder.
Nietemin, drastiese stappe word
deur wetstoepassers op hoe vlak
geneem om die bestaande geloof
waardigheidsprobleem te neutrali
seer - stappe wat 'n paar jaar gelede
ondenkbaar sou wees. Pogings om
die geloofwaardigheidsprobleem te
oorbrug manifesteer byvoorbeeld in
die deelname van oorsese waar
nemers in ondersoeke, nadat
bevredigende ondernemings ron
dom die handhawing van vertrou
likheid van die ondersoek gegee is,
soos tydens die Chris Hani
moordondersoek. Die voorsiening
en aanstelling van polisie-aan
meldings beamptes ingevolge die
N asionale Vredesakkoord, die be
voegdheid om assessore in laerhowe
aan te wend en die implementering
van die konsep van gemeenskaps
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polisiering kan as enkele verdere
voorbeelde van sulke owerheids
geYnisieerde aksies dien.

Sanksies en
witboordjiemisdrywe
Sanksies teen Suid-Afrika het op
sigself 'n groot bydrae gelewer tot die
huidige misdaadposisie - byna
uitsluitlik op die terrein van
ekonomiese misdrywe.
Eerstens moes die plaaslike
handelsektor wat met die buiteland
handel gedryf het, ingewikkelde
maatreels - wat meestal in geheim
sinnigheid gehul was - tref ten einde
sanksies effektief te omseil.

Voorbeeld hiervan was die soge
naamde Coventry Vier-geval, wat
beslis die Britte ernstig la at frons
het, en tot gevolg gehad het dat die
suksesvolle afhandeling van verskeie
eie aansoeke om uitlewering vanuit
Brittanje ernstig gekortwiek is.
Dit kan nie weggepraat word dat
die land homself in daardie tye in
abnormale waters bevind het nie, of
dat abnormale, dikwels noodsaak
like, maatreels benodig was nie. Dit
kan egter ook nie weggepraat word
nie dat ons tans die vrugte pluk van
uiters ongesonde situasie wat tydens
die sanksietydperk ontstaan het,
naamlik klaaglike standaarde van
besigheidsetiek. 4

Tweedens het sanksies gelei tot
die instelling van die finansiele rand
of finrand-meganisme, ten einde
kapitaaluitvloei te beperk en
buitelandse beleggings te lok.

... drastiese stappe word deur
wetstoepassers op hoe vlak
geneem om die bestaande
geloofwaardigheidsprobleem
te neu tralis e er.

In beide gevalle was die gevolg dat
'n vrugbare teelaarde vir grootskaalse
bedrog, diefstal, oortredings van
valutabeheerregulasies en aanver
wante misdrywe tot stand gekom het.
Instansies wat die betrokke regula
sies moes toepas, het in die verb and
verskeie probleme ervaar. Aan die
een kant was daar die admini
stratiewe las wat van owerheidswee
op hulle skouers geplaas is, wat op
sy beurt soms aanleiding gegee het
tot vertoe dat papierwerk verminder
moes word. Gevolglik is bedrog
vergemaklik weens die wegdoen van
vereistes om sleuteldokumente te
behou. Aan die ander kan t het die
toepassing van die regulasies gebots
met 'n beweerde vryemarkfilosofie,
en is die nougesette toepassing van
regulasies afgeskeep.

Aangesien besigheid in die
geheim gedoen is, en daardie
geheime dekmantel van sanksies
onaanvegbaar was, kon korrupsie,
gierigheid, uitbuiting, abnormale
winsbejag en omkopery op groot
skaal floreer. 'n Beduidende aantal
handelslui het deel geword daarvan,
en terselftertyd is 'n groot deel van
die huidige, post-sanksietydperkse
besigheidsgenerasie geakklimatiseer
vir dieselfde wyse van optrede. Die
menslike natuur is van s6 aard dat
wanneer iets een keer gedoen is, dit
die volgende keer makliker is om
dieselfde te doen. Die resultaat was
dat etiese standaarde s6 geerodeer
is dat norme waarteen handels
praktyke gemeet kan word tans
moeilik identifiseerbaar is.

Laastens is nerens begroot vir die
ontplooiing van kompetente en
voldoende mannekrag wat benodig
was om regulasies, wat 61' deur
wetgewing 6f uit hoofde van deur
wetverleende administratiewe be
voegdhede geskep is, effektief toe te
pas nie. Hierdie onvermoe om te
reguleer het bygedra tot verdere
minagting van die strafreg.
'n Situasie is geskep waar die
dekmantel van "sanctions busting"
beide van owerheidswee sowel as in
die privaatsektor gewoonlik vol
doende verskoning gebied het om
enige gepaardgaande wederregtelike
handeling as "in landsbelang" af te
maak. Die doel het die mid dele
geheilig - die middele synde, in die
geval, die pleging van misdade. 3 'n
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Dit is ironies dat waar die
grootste gedeelte van die vervolging
se energie die afgelope twee dekades
aan veiligheidsake bestee is, daardie
selfde energie nou op wi tboord
jiemisdaad toegespits word - in
baie gevalle met betrekking tot
misdade juis gedurende die sanksie
tydperk gepleeg. Dit nieteenstaande
'n onrusbarende toename in ander
ernstige misdrywe sonder dat die
oplossyfer dienooreenkomstig tred
hou. Sou die oplossyfer verbeter, sal
groter druk op die bestaande wets
toepassingsinfrastruktuur geplaas
word.

wetgewers in heelwat geva lle verby
die wereld bekende caveat van
Frederik die Grote (in sy brief aan
Voltaire, November 1749) gekyk het:
Die Schuldgesetzgebung erfo rdert die
meiste Vorsicht und Klugheit. Wenige,
aber weise Gesetze machen ein Yolk
glucklich; viele verwirren das Recht. 5

'n Vrywel algemene persepsie het
posgevat dat wetgewers in Suid
Afrika geglo het dat wanneer 'n
probleem bestaan, daaroor gewet
geef moet word. Sodoende sou die
probleem verdwyn. Weens manne
krag- en finansiele tekorte kon baie
van die wette nooit behoorlik
afgedwing word nie. Eweneens is
daar vanuit 'n wetstoepassings
perspektief selde in-diepte navorsing
oor die fisiese ui tvoerbaarheidl
toepasbaarheid van wette gedoen, in
teens telling met die politieke
gewensdheidl gewildheid van wet
gewing. Daar kan volstaan word by
die Groepsgebiedewet as voorbeeld.
Hierdie Wet het voorsiening gemaak
dat sommige groepe persone slegs
binne afgebakende gebiede mag
woon, behalwe in sekere uitsonder
like omskrewe gevalle. 'n Rappor
teringsplig sou dit vir die polisie
moontlik gemaak het om verhuisings
op te volg. Geen so 'n algemene
rapporteringsplig het bestaan nie, en
bowendien was slegs 'n enkele
ondersoektak, bestaande uit sewe
lede, by John Vorsterplein inJohan
nesburg alleen verantwoordelik vir
die landswye toepassing van die Wet.
Hierdie laissez-faire-houding aan
die kant van wetgewers en die
uitvoerende gesag met betrekking tot
die toepassing van wetgewing het
ongetwyfeld 'n groot bydrae gelewer
tot verdere krake in die straf
regspleging se geloofwaardig
heidsmondering.

Ekonomiese resessie
Die behoef geen betoog nie dat die
huidige resessie - in baie opsigte die
ergste sedert die Tweede Wereld
oorlog, nie net ter plaatse nie maar
ook in die res van die wereld - 'n
geweldige bydrae lewer tot veral
ekonomiese misdrywe en roof. In
baie gevalle word 'n honger persoon
met 'n honger familie wat werkloos
gelaat is weens die resessie, feitlik
gedwing tot misdaad. Die rede is
natuurlik grotendeels oorlewing.

Oorkriminalisering en
mannekragtekorte

Veranderende
politieke milieu

Dit is beleef dat Suid-Afrikaanse

Die brose politieke situasie in Suid-
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Afrika is op sigself die oorsaak van
'n toename in nie net ekonomiese
misdrywe nie, maar ook in gewelds
misdrywe. Daar is op verskeie vlakke
'n baie werklike magstryd aan die
gang, met regte wapens, regte geweld,
regte dooies en baie trauma. Wat van
poli tieke platforms af verkondig
word, en wat in die mikro-omgewing
gebeur, is dikwels nie dieselfde nie,
en die gevolg is voorvalle soos
onlangs in Kaapstad waar kerk
gangers aangeval is met masjien
gewere en handgranate. In die bose
kringloop van politieke onsekerheid
bereik gemoedere breekpunt as
gevolg van die soort aksies, en die
enigste wenner is die misdadige ele
ment wat in s6 'n situasie floreer. Die
slagoffers is merendeels vredelie
wende en wetsgehoorsame burgers
wat vlaag op vlaag van dreigemente,
intimidasie en misdadigheid moet
verduur. Die vervolging se grootste
probleem in die verband is dat die
afsydigheid van groot gedeeltes van
die bevolking teenoor die regs
pleging verhoed dat misdadigers tot
verantwoording geroep word. Getuie
nispligtigheid in belang van die
gemeenskap se voortbestaan, eerder
as die vooropstel van eiebelang,
moet dringend as 'n basiese
regsbeginsel hervestig word.

Word hoe standaarde van wet
en orde nie bitter vinnig in
samehang met so 'n In uwe}
bestel bereik nie, sal die land
sander twyfel in anargie verval
en aan gewone misdadigers
uitgelewer wees.
Dit is ongelukkig 'n feit dat Suid
Afrika nie jare tot sy beskikking het
om 'n aanvaarbare poli tieke bestel
uit te werk nie. Word hoe standaarde
van wet en orde nie bitter vinnig in
samehang met s6 'n bestel bereik
nie, sal die land sonder twyfel in
anargie verval en aan gewone
misdadigers uitgelewer wees. (Sien
ook die hoofartikel - Redakteur).

Die regspleging as
politieke speelbal
Veral die afgelope drie jaar moes die
regspleging verskeie houe ten koste
van politieke gewin verduur. Die
regspleging het 'n speelbal geword in
die hande van omtrent alle belang
hebbende partye by die onder
handelingstafel. Massavrylatings,
vrywarings en vrystellings het
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ongelukkig die persepsie by die bree
publiek gevestig dat die strafregs
pleging oneffektief is met betrekking
tot die beskerming van die same
lewing teen misdaad. (Gelukkig is die
situasie intussen reggestel, spesifiek
ook wat foutiewe vrylatings betref).
Die gevolg van so 'n persepsie is
potensieel gevaarlik: die gemeen
skap neem reg in eie hande, en dit
gebeur op 'n stadium wanneer
wetstoepassers se hande reeds s6
verswak is dat die situasie onbeheer
baar raak.

Oplossings
Tot hede, wanneer redes vir die
voortdurende hoe misdaadsyfer
aangevoer is, was die vernaamste
kritiek normaalweg gemik op die
vermoe en effektiwitei t van die
polisie om misdaad die hoof te bied,
of die kritiek geregverdig was, al dan
nie. In 'n gemeenskap waar mis
daadvlakke "normaal" is, funk
sioneer die polisiemag en ander
amptelike wetstoepassers egter eers
op 'n sekondere vlak.

Gemeenskapsdeelname
aan
misdaadbekamping
Feit is dat die belangrikheid vanJan
Alleman se rol as die voorste
verdedigings- I aanvalslin ie teen
misdaad tot hede in 'n groot mate
deur die owerhede en die publiek
misken is. Jan Alleman is onses
insiens die sleu tel tot effektiewe
gemeenskapspolisiering en misdaad
bekamping. Op primere vlak is vir
lank sig verloor van die funda
mentele rol wat die individu kan en
moet speel. En nie net die individu
nie, maar ook ins tansies soos die
private vereniging, die instituut, die
organisasie, die maatskappy en die
besigheidsonderneming. 6
'n Kultuur dat misdaad
bekamping reeds by die huis be
gin, moet gevestig word. Die eerste
stap moet wees omJan Alleman van
kleins af op te voed in die rol wat
van horn verwag word as wets
gehoorsame burger eendag in die
samelewing. Hy moet bewus gemaak
word van die bydrae wat hy kan lewer
teen misdaad en van die feit dat hy
in die eerste plek sy eie veiligheid
moet verseker. Hy moet verder geleer
word om in eie milieu sy verant
woordelikheid in die verband te

aanvaar, byvoorbeeld met die
verrigting van buurtwagdiens.
Sodoende kan 'n omvangryke bron
van mannekrag redelik koste
effektief ingespan word. Hierdie
opleidings- en bewusmakingsproses
is 'n kontinue proses en nie 'n
eenmalige een nie. Die invoer van
gemeenskapspolisiering as bewus
makingsmeganisme deur die Suid
Afrikaanse Polisie is beslis 'n stap in
die regte rigting, maar is slegs die
begin. Elke lid van die gemeenskap
het 'n verantwoordelikheid in hierdie
verband.

Dit is oak belangrik dat die
gemeenskap se lewensom
standighede sodanig ont
wikkel en verbeter word dat
kwaliteit van lewe as wesenlike
motiveerder vir die bekamping
van misdaad kan dien.
Kortom, geen oplossing is
haalbaar nie tensy die publiek teen
misdaad gemobiliseer word, en dit
is 'n voorvereiste vir enige ander
oplossing. Dit is ook belangrik dat
die gemeenskap se lewensom
standighede sodanig ontwikkel en
verbeter word dat kwaliteit van lewe
as wesenlike motiveerder vir die
bekamping van misdaad kan dien.

Die status van die reg
'n Bekostigbare, toeganklike en
doeltreffende regstelsel wat aan die
eise van die tyd voldoen, behoort 'n
prioriteit te wees. Dit is bekend dat
wanneer 'n persoon nie siviele re
medies kan bekostig nie hy horn
dikwels tot eierigting wend, of
ongegronde klagtes by die polisie
aanmeld. Effektiewe regspleging
verlig onnodige druk op die
s trafregs telsel.
Terselftertyd moet die gebruik van
die reg as 'n politieke speelbal
geelimineer word. Alle rolspelers 
die regering, politieke partye, die
gemeenskap en regsgeleerdes 
het 'n plig om toe te sien dat die
regs telsel ten alle kos te sy
onafhanklike status behou en
onbelemmerd sy funksie verrig. Dit
is 'n saak van die uiterste belang dat
die reg weer sy sentrale posisie in
die samelewing moet inneem: die
posisie waar di t die aanvaarding,
respek en geloofwaardigheid geniet
wat dit toekom. 'n Regstaat is vir sy
voortbestaan hiervan afhanklik.
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'n Faktor wat remmend op die
voorgaande inwerk, is die poli tieke
spanningsklimaat - welke klimaat
spoedig genormaliseer moet word.
Politieke en gemeenskapsleiers dra
ook hier 'n groot verantwoorde
likheid. Die huidige hoe vlakke van
spanning met gepaardgaande lae
vlakke van toleransie is bevorderlik
vir intimidasie en geweldsmisdI)"ve;
enersyds weens onverantwoordelike
uitlatings deur sprekers vanaf die
open bare platform, en andersyds
omdat die persepsie onder die bree
gemeenskap bestaan dat nie streng
teen oortreders in eie geledere
opgetree word nie. Gevolglik word
wetstoepassers in die onbenydens
waardige posisie geplaas om die
gemors ui t te sorteer, terwyl die
probleem reeds op primere vlak
aangespreek kon gewees het.

Witboordjie misdaad
Wat ekonomiese misdrywe betref,
is dit allernoodsaakIik dat gesonde
etiese praktyke weer gevestig word.
In die verlede het dit gebeur dat
maatskappye en ander organisasies
nie misdaad in eie geledere aanmeld
nie, want 

D di t is swak pu blisi tei t vir die
maatskappy;

D almal do en dit in elk geval;
D niemand behalwe werknemers
van die maatskappy weet nie,
daarom is di t in orde; en

o

word die saak aangemeld by die
polisie, neem di t onaanvaarbaar
lank voordat finaliteit bereik
word.

Interne ondersoeke is ook nie gehou
nie: dit was te tydrowend en duur.
Ten einde die aangeleentheid stil te
hou, word die skuldige die geleent
heid gegun om te bedank, met sy
volle pensioen intakt, en met 'n goue
handdruk op die koop toe.

Die tyd het aangebreek dat
oorweging geskenk moet word
aan 'n regspJig om misdaad by
die kompetente owerhede aan
te meld.
Nie net word 'n gevaarlike sein
uitgestuur met sodanige optredes
nie; dit korrupteer ook en be"invloed
die gesonde werksetiek van eerlike
werknemers. Bestuurders behoort na
regte 'n verpligting te he om eerlik
op te tree teenoor onderskeidelik
werknemers, kliente, aandeelhouers
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en belastingbetalers. Dit behels dat
organisasies as beleid misdaad moet
aanmeld en vir sover dit binne hul
vermoe is, bewysmateriaal moet
beveilig. Dieselfde reels en basis van
strafregtelike aanspreeklikheid
behoort vir beide die openbare en
privaatsektore te geld. Die tyd het
aangebreek dat oorweging geskenk
moet word aan 'n regsplig om
misdaad by die kompetente
owerhede aan te meld.

Die winsgewendheid
van misdaad
Dit is eweneens noodsaaklik dat
alle betrokkenes uit hul pad gaan
om misdaad 'n onaantreklike
loopbaanopsie te maak. 'n Mis
daadbekampingstrategie wat onder
andere ge"integreerd met die kor
poratiewe missie ontwikkel word,
moet ge"implementeer en gereeld
opdateer word om sodoende 'n
sinergistiese effek teweeg te bring.
Die sukses van misdaadbekamping
sal 'n reuse sprong vooruit neem
wanneer die besef begin posvat dat
dit nie slegs die verantwoordelikheid
van die openbare sektor se
wetstoepassers is nie. Die privaat
sektor moet die hoeksteen word van
'n effektiewe misdaadbekamping
strategie. Die sektor moet trouens
ontwikkel as die eerste linie teen
wi tboordjiemisdaad. Stappe moet
nie eers gedoen word wanneer deur
'n resessie genoodsaak nie, soos
inderdaad die afgelope paar jaar
ervaar is.

Wetswysigings
Wat ekonomiese misdrywe betref,
het dit tyd geword dat bepaalde
wetswysigings oorweeg word, veral
ten opsigte van die moontlike
implementering van 'n inkwisato
riese stelsel in plaas van die
huidige akkusatoriese stelsel. 'n
Regterlike amptenaar, soos 'n
landdros, kan dan 'n geval volledig
ondersoek met die hulp van die
nodige deskundiges en speurders.
Die verdagte mag ondervra word en
sal van regswee geen reg om te swyg
he nie. Andersins sal dit nie nodig
wees om te veel aan die bestaande
bewysreg te torring nie.
Wetgewing moet die bevoegdheid
aan wetstoepassers verleen om
beslag te kan le op alle bates ten
opsigte waarvan daar 'n redelike
vermoede bestaan dat di t ui t die

opbrengs van misdaad aangeskaf is.
Dit behoort irrelevant te wees of die
bates op die stadium van beslag
legging in besit van die verdagte, sy
familie of derdes is. Sodanige bates
kan dan onder geregtelike bestuur
geplaas word, om aangewend te word
vir alle redelike uitgawes deur die
Staat aangegaan tydens die onder
soek, sowel as vir doeleindes van
restitusie in gepaste gevalle.

'n Geln tegreerde langter
mynstrategie word benodig vir
effektiewe bekamping van
misdaad . ..
Inderdaad drastiese maatreels;
maar miskien broodnodig in die lig
van die enorme verliese wat in
hierdie sake gely word.
Wetgewing behoort ook aange
neem te word ingevolge waarvan
Suid-Afrika onderneem om ooreen
komstig internasionaal-aanvaarbare
beginsels op wederkerige grondslag
h ul p te verleen by die ondersoek van
misdaad. Sodoende kan Suid
Afrikaanse bates wat weens misdaad
in die buiteland beland het, gevries
en beveilig word hangende die
afhandeling van strafvervolgings
alhier.
Terselftertyd behoort die toestaan
van borg ten opsigte van buitelandse
wi tboordj iemisdadigers s trenger
gemaak te word. Daar is inderdaad
'n sterk skool wat meen dat geen
borg aan diesulkes toegestaan moet
word nie.
Sodanige wetswysigings sal
sonder twyfel vele voordele vir die
gemeenskap inhou, en die belang
rikste resultaat hiervan sal wees dat
witboordjiemisdaad as loopbaan
opsie bra onaantreklik sal word.
Sodoende sal winsgewendheid as
motiveerder vir misdaadpleging
geneutraliseer word, wat ongetwyfeld
'n afplatting van misdadigheid
teweeg sal bring.

Die langtermyn
'n Gelntegreerde langtermyn
strategie word benodig vir effek
tiewe bekamping van misdaad, wat
behalwe deelname deur die
publiek ook polisiering, vervol
ging, die howe, korrektiewe dienste
en ander relevante kundiges moet
insluit. Van owerheidswee word
hieraan aandag geskenk. Dit is egter
belangrik dat die privaatsektor sy
deel begin doen wat misdaad in die
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algemeen betre f, e n meer spesifiek
ten opsigte van e konomiese mis
drywe. In plaas van ondersoekwerk
telkens op die polisie af te skuif, is
daar niks wat die individuele
instansie verhoed om polisierings
en ondersoektake in sy eie bedryf te
verrig nie. Dit is prysenswaardig dat
van die groot maatskappye en
bankgroepe reeds stappe in die
rigting neem. Feitlik volledig
gedokumen teerde saakdossiere
word reeds met goedkeuring van die
Prokureur-generaal aan of die
Handelstak van die polisie of sy
kantoor voorgele en gevolglik word
die las op die skouers van die polisie
se oorlaaide handelsmisdaadonder
soekers verlig.
'n Geln tegreerde s trategie sal
uiteraard ook behels dat koor
dinering tussen regulatoriese instan
sies, die privaatsektor en die
open bare sektor aansienlik moet
verbeter. Dit sluit geredelike toegang
tot databasisse in.

Misdaadverheerliking
Die gemeenskap moet wegbeweeg
van die verheerliking van misdaad
en misdadigers. Die huidige kultuur
is om geweldenaars, bedrieers en
gesofistikeerde diewe as moderne
helde voor te hou. Die betrokkenes
is niks anders nie as gewone
misdadigers wat as sulks behandel
behoort te word. Hierdie misplaaste
heldeverering skep die gevaarlike en
foutiewe indruk dat misdaad
aanvaarbaar is.

Slotsom: Re-orientasie
van die gemeenskap
Die reg as sosio-maatskaplike instru
men t is vir sy effektiewe funk
sionering hoofsaaklik afhanklik van
'n persepsie van aanvaarbaarheid.
Die voorstelle hierbo geopper, is
bloot metodes om wetstoepassing en
die reg in die algemeen doel
treffender te laat funksioneer. Die
hoofdoelstelling moet wees om 'n
blywende re-orientasie van denke,
aanvaarding en ondersteuning by die
gemeenskap rondom die rol en
funksies van die reg en die
gemeenskap se deelname daaraan te
bewerkstellig. Dit moet aanvaar word
dat daar geen kitsoplossings is nie,
maar dit is ons oorwoe mening dat
die begeerte en wiI in 'n reeds
vuisvoos gemeenskap wel bestaan
om geweld en ander misdaad die
hoof te bied. Doelgerigte kana
lisering van hierdie begeerte en wiI
is nou nodig ten einde die vermelde
resultaat te bereik en die geloof
waardigheid van die regstelsel te
hervestig.

2

Syfers verskaf deur die Suid
Afrikaanse Polisie.
So byvoorbeeld het 488 polisie
beamptes vanaf Januarie 1992 tot
eindeJulie 1993 landswyd die diens
van die Suid-Afrikaanse Polisie verlaat
weens stresverwante mediese

'n Doeltreffende
handves van
menseregte
'n Toekomstige handves van men
seregte moet s6 bewoord word dat
dit nie die hande van wetstoe
passers effektief vasbind nie. 7 'n
Basiese handves met optimale regte
word bepleit. Opstellers moet veral
die behoeftes - die huidige sowel as
die toekomstige - van wetstoe
passers en wetsgehoorsame burgers
in ag neem, en nie die klem oor
matiglik laat val op die belange en
beskerming van misdadigers nie. 'n
Basiese handves moet verder die
nodige mobiliteit bevat om, wanneer
die gemeenskap terugkeer na
normali tei t, die howe die geleen t
heid te bied om die interpretasie
daarvan dienooreenkomstig aan te
pas.
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3

4

5

6

7

ong es kikth e id (217 van hierdie
beamptes kom uitdie Witwatersrand).
Van die totaal he t 258 beamptes in
hierdi e jaar alleen afgetree, waarvan
bykans die helfte diens in die
Witwate rsrand verrig het.
Die gerapporteerde bedrogsyfer het
byvoorbeeld geklim van 33101
klagtes in 1986 tot 58572 klagtes in
1992 - 'n toename van bykans 77 %
in ses jaar.
Uit: "Possible Strategies to Combat
Economic Crime: An Attorney-Gen
erals' Perspective," 'n rede gelewer
deur die eerste skrywer by geleen theid
van die Eerste Suid-Afrikaanse
Simposium oor Ekonomiese Misdaad
te Pretoria, 22 Februarie 1993.
'n Vrye vertaling lees soos volg:
Die maak van strafwetgewing vereis
die meeste omsigtigheid en wys
heid. Minder maar wyser wette maak
'n yolk gelukkig; te veel verwar die
reg.
Die standpunt word reeds geruime
tyd deur die eerste skrywer gehuldig,
onder meer in redes en toesprake
gelewer op 10 September 1992, 26
November 1992 en 17 Mei 1993,
asook die rede hierbo genoem
(voetnoot 4). Dit is verblydend dat
dieselfde standpunt nou die
daadwerklike aandag van die Regering
geniet - sien byvoorbeeld die
voorblad van Beeld, 30 Julie 1993,
waarin onder andere berig is dat R20
miljoen vir spesifiek die doel
beskikbaar gestel word.
Uit: "Crime Prevention and a Bill of
Rights," 'n rede gelewer deur die eerste
skrywer tydens 'n seminaar oor 'n
voorgestelde Handves van Menseregte
vir Suid-Afrika, aangebied deur die
Randse Afrikaanse Universiteit op 4
Junie 1993.
•

STATISTIEKE
8ylaeA

GERAPPORTEERDE MISDAAD

1990  1992: NASIONAAL
1990

1991

1992

VERKRAGTINGS

20321

22 761

24360

MOORD

15 109

14693

16067

225 158

260661

254 941

ROOF
- Met verswarende omstandigh ede
- Ander tipes roof

38835
22 297

45 103
23833

54 194
24 483

TOTAAL

61 132

68936

78677

AlIe bedrog, vervalsings,
wederregtelike toe-eienings,
ve rduisterings, ensovoorts

49644

55 280

58576

MISDRYWE

INBRAKE

(Syfe rs ve rskaf deur SAP)
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Bylae B
MISDRYWE GERAPPOTITEER AAN POLISIE PER 100 000 LEDE VAN DIE BEVOLKlNG VIR 1991:
INTERNASIONAAL
EIENDOMSMISDAAD

PERSOONSMISDAAD

LAND

ANGOLA
ARGENTINIE
AUSTRALlE
OOSTENRYK
BELGIE
BOTSWANA
KANADA
DENEMARKE
EGIPTE
ETHIOPIE
FINLAND
GABOEN
DUITSLAND
GRIEKELAND
HONG KONG
IERLAND
ITALIE
JAPAN
KE lA
LESOTHO
MALAWI
NEDERLANDS
NIEU-ZEELAND
PANAMA
VERENIGDE
KONINGKRYK
VERENIGDE
STATE
ZAMBIE
ZIMBABWE
SUID-AFRIKA

TOTALE
MISDAAD

MOORD

237
1 573
6773
5 288
304 5
3 567
11 415
10500
2 939
94
7688
550
7 114
3 119
1 479
2 529
3 298
1 430
486
1896
980
7646
13 247
703

10,8
6,7
4,5
1,8
2,8
10,3
5,5
5,2
1,5
6,7
0,7
3,5
4,2
1,8
1,5
0,9
2,2
1,2
4,9
51,1
2,7
2,0
4,1
6,1

0,8
0,6
369,6
1,6
128,8
401,1
130,5
140,2
0 ,7
24,5
40,0
45,3
102,7
67,0
128,4
2,9
33,0
17,5
70,6
204,3
121,2
138,0
136,9
18,9

7 396

2,0

5664
2088
3950
12 198

8,4
8,3
12,1
88,0

AAN

HUIS

RANDING

BRAAK

1962,8
910,5
623, 5
442,8
1386,4
2412,6
-

1,9
1008,4
62,2
1918,6
257,4
206,6
46,5
211,4
76,8
201,3
21,1
5653,0
2477,6

VOER
TUIG
DIEF
STAL
0,1
98,0
770,6
16,6
200,5

344,3
700,0
2 ,7

246,5
14,8
113,6
5 8,0
9,3
29,8
364,1
27,6
6,0
-

-

0,2
510,0
1026,4
125,1

305,4

1627,7

729,9

370,2
17,5
181,9
1339,0

1309,2
406,8
381 ,8
1287,0

5 82,9
18,6
23,1
351,0

'n Bevolking van 20 240 416 is gebruik in die berekening van die syfers vir die Republiek van Suid-Afrika. (Syfers
verskaf deur SAP)

Bylae 0

Bylae C
POLISIEDEKKING
(Soos in Februarie 1993)
NASIONAAL:
2,5 per 1000 lede van die bevolking.
GEBIED VAN DIE STREEKKOMMISSARIS,
WITWATERSRAND
TOTALE GEMIDDELD
1,28 pe r 1000 lede van die bevolking.

DEELNAME AAN BEDROG
MISDRYWE
GEPLEEG DEUR-

HOEVEELHEID
SAKE

WAARDE
BETROKKE

Bes tuurd ers
Werknemers
Bui testaand ers

20%
60%
20%

80%
10%
10%

(Syfers verskaf deur SAP)

OOS-RAND
,97 per 1000 led e van die bevolking.
WES-RAND
,92 per 1000 lede van die bevolking.
VAALDRIEHOEK
,72 p er 1000 lede van die bevolking.
JOHANNESBURG
*3,58 per 1000 lede van di e bevolking.
*Di e syfer sluit 400 polisie-assistente sowel as 'n aantal
munisipale polisie-assistente in.
(Syfers verskaf deur SAP)
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