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In this article it is contended that victims of of a compensation fund for victims, and appro
crime are neglected in South Mrica and that priate amendments to the Criminal Procedure 
various steps should be taken to remedy the sit Act to improve existing machinery that is de
uation, e.g. the enactment of legislation to con signed to compel convicted persons to compen
fer certain rights on victims, the establishment sate the victims of crimes committed by them. 

Leemte 
Die doel met hierdie artikel is om die 
aandag te fokus op 'n ernstige leemte 
in die Suid-Mrikaanse strafregstelsel; 'n 
leemte wat tydens die onderhandelinge 
wat tot die Grondwet van die Republiek 
van Suid-Mrika 1993 (die Interim 
Grondwet) gelei het eenkant gelaat is 
maar wat met die oog op die nuwe tyd
vak wat aanstons in die land se ge
skiedenis betree word, aktiewe aandag 
behoort te ontvang. 

Die leemte waarna verwys word , is 
die gebrek aan erkenning en besker
ming van die regte, met inbegrip van 
skadeloosstelling, van die slagoffers van 
misdade. 

Veel is reeds wereldwyd, ook in Suid
Mrika, oor die onderwerp geskryf. En 
een besondere tema kom in feitlik al 
die literatuur voor: die slagoffer word 
afgeskeep, hy is vergete, hy kom nie tot 
sy reg nie, en dit terwyl hy immers die 
sentrale figuur in strafverrigtinge waar
by hy betrokke is, behoort te wees. Soos 
'n slagoffer van 'n wreedaardige aan

randing haar belewenis opgesom het: 
"The (criminal) process is about me but 
without me. " 

Voorbeeld 
Die meeste persone wat praktiese ervar
ing van die strafregstelsel het, sal saam
stem dat die aanhaling 'n treffende, 
raak beskrywing van 'n slagoffer van 
misdaad se lotgevalle weergee. Ter il
lustrasie die volgende voorbeeld: Ie
mand word aangerand en dien 'n klag 
in by die polisie en in sekere gevalle 
word hy medies ondersoek. Daarna 
tree niemand waarskynlik ooit weer 
met die slagoffer in verbinding nie . In 
sommige gevalle word die slagoffer wel 
aangese om as 'n getuie in die hof te 
verskyn. Daar aangekom, vind hy dik
wels dat hy nie eens opgeroep word om 
te getuig nie - soos waar die be
skuldigde skuldig pleit. Dit kan trouens 
gebeur dat niemand eens na horn by 
die hof verneem nie en dat hy aan die 
einde van die dag huiswaarts keer son
der enige kennis van wat van die saak 

geword het. En indien die slagoffer wel 
opgeroep word om te getuig, vind hy 
homself in vreemde omstandighede 
waar hy meermale gekonfronteer word 
deur onsimpatieke mense. Die kruisver
hoor wat hy ondergaan , is dikwels so 
skerp en venynig dat die slagoffer die 
indruk kry dat hy, en nie die 
beskuldigde nie, as die eintlike boos
doener beskou word. Na aflegging van 
sy getuienis word geen verdere notisie 
van die slagoffer geneem nie (behalwe 
dat hy miskien 'n nota kry wat horn op 
die betaling \'all getuiegelde geregtig 
maak). Hy het heelwaarskynlik aansien
like mediese uitgawes as gevolg van die 
aanranding gehad en was vir etlike 
weke afwesig van sy werk waartydens hy 
geen salaris ontvang het nie. Hy moet 
dus self die verliese dra. In die hof 
word die aangeklaagde se persoonlike 
omstandighede egter tot in die fynste 
besonderhede uitgepluis: wat hy alles 
sal verloor as hy gevangenisstraf opgele 
sou word, hoedanig sy afhanklikes sally 
as hy so 'n straf of selfs net 'n swaar 
boete sou ontvang, ensovoorts. Uitein
delik voel almal so jammer vir die 

APRIL 1994 28 



beskuldigde dat hy 'n opgeskorte vonnis 
kry of slegs 'n boete wat boonop in mak
like paaiemente afbetaal kan word. Die 
gevolg is dat die aangeklaagde en sy 
vriende na afloop van die saak feesvier 
terwyl die slagoffer waarskynlik sit met 
'n verminkte regterarm of half-verblinde 
oog of ander ernstige letsels wat tydens 
die aanranding opgedoen is. Hy is ver
gete en word aan sy eie lot oorgelaat. Is 
dit verbasend dat ons regstelsel 'n legit
imeitskrisis beleef? Daar is sekerlik vele 
redes vir die krisis, dog die onverskoon
bare verwaarlosing van slagoffers van 
misdade dra beslis daartoe by. 

Wanbalans 
Die wanbalans l tussen die slagoffer en 
aangeklaagde word verder beklem
toon indien gelet word op tersaaklike 
wetteregtelike bepalings. Die Straf
proseswet 1977, die In terim Grond
wet, die Wet op Korrektiewe Dienste 
1959, sowel as talle ander wette, is 
deurspek met bepalings wat daarop 
gemik is om billikheid teenoor die 
beskuldigde - v66r arrestasie, na ar
restasie, tydens verhoor, tydens von
nisoplegging en tydens gevangenis
skap - te verseker. Die Interim 
Grondwet bevat geen direkte bepa
lings aangaande die slagoffer nie, en 
dieselfde geld vir die ander wette be
halwe vir enkele versteekte bepalings 
(sien infra) wat van weinig of geen 
praktiese waarde vir slagoffers is nie. 
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Daar kan inderdaad met oortuiging 
geredeneer word dat die wetgewer 
tot dusver sy oe vir die slagoffer ges
luit het. 'n Geykte verskoning wat 
aangevoer word wanneer die lot
gevalle van slagoffers geopper word, 
is dat hulle oor toereikende siviele 
remedies beskik en dat die staat horn 
nie inmeng met siviele geskille tussen 
sy onderdane nie. Die feitelike situ
asie is egter dat die meeste slagoffers 
arm en onkundig is. Die sogenaamde 
siviele remedies het in verreweg die 
meeste gevalle geen praktiese nut vir 
diesulkes nie. 

Grondslag 
Desondanks kan die vraag geopper 
word wat die grondslag van die staat se 
verpligtinge teenoor die slagoffer is. 
Die strafreg is immers nie daarop gerig 
om die slagoffer te bevredig nie; eerder 
is dit daarop gerig om die staat en die 
gemeenskap in die algemeen te be
skerm. Gevolglik is die slagoffer aan
gewese op sy siviele remedies (of hy dit 
kan bekostig is nie ter sake nie). Reg
stegnies gesproke is die staat dus inder
daad daarop geregtig om horn slegs op 
die bestraffing van wandade toe te spits 
en die slagoffer aan sy eie lot oor te 
laat. 

In Engeland, Noord-Ierland, Skot
land, Wes-Europa, die meeste state in 
die VSA en talle ander lande word dit 
egter reeds vir sowat twee dekades aan

vaar dat 'n staat nie afsydig behoort te 
staan ten opsigte van skade of verlies 
wat deur 'n slagoffer van misdaad gely 
is nie. In Engeland word die grondslag 
eenvoudig as "public sympathy for vic
tims of violence" beskryf.2 En in 'n stuk 
opgestel deur die Council of Europe in 
1983 word verskeie sulke grondslae 
beredeneer en ten slotte word tot die 
gevolgtrekking gekom dat "only equity 
and social solidarity justify State com
pensation for victims of crime"3 Reg
denkende persone sal ook nouliks tot 
'n ander gevolgtrekking kan kom. Be
halwe vir sover 'n slagoffer van misdaad 
op 'n ander wyse (bv versekering) 
gedek kan word, is dit net reg en billik 
en in belang van openbare saamhorig
heid dat so iemand van staatswee on
derskraag word. So 'n benadering sal 
ook aansluit by die nuwe era van die 
handhawing van menseregte wat bin
nekort ingelui word. 

Aleer die kwessie van kompensasie 
aan die slagoffer in groter diepte be
spreek word, is dit nodig om enkele 
ander aspekte te dek. 

Fundamentele 
regte 
In die aangehaalde literatuur word die 
slagoffer meermale as die "forgotten 
figure of the criminal justice system" 
beskryf. Dit geld sekerlik ook vir slagof
fers in Suid-Mrika. Wat in die heel 
eerste instansie dus nodig is, is 'n 
duidelike manifestasie aan die kant van 
die staat van daadwerklike meelewing 
of simpatie met die slagoffers van mis
daad. En sodanige meelewing behels 
nie alleenlik geldelike vergoeding nie; 
dit behels veel meer: maatreels wat so 
'n slagoffer sallaat voel dat hy nie deur 
die owerheid of gemeenskap verwerp 
of in die steek gelaat word nie en wat 
tegelykertyd kan dien as ontmoediging 
vir mense om sodanige misdade te 
pleeg. Soos dr M Ochberg, n professor 
in die strafregspleging in die VSA, dit 
gestel het: 

'Justice is hollow when victims are ne
glected; democracy thrives when its citi
zens are respected at times of crisis and 
need."4 

Eerstens behoort 'n stewige fondament 
6f in die Interim Grondwet 6f die 
beoogde nuwe grondwet, 6f in die 
voorgestelde provinsiale grondwette 
gele te word. Ter verduideliking van 
wat basies bedoel word, word artikel 24 
van die Amerikaanse Staat Michigan se 
grondwet hieronder aangehaal: 
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"24(1) Crime victims, as defined by law, 

shall have the following rights , as provid

ed by law: 

The right to be treated with fairness and 

respect for their dignity and privacy 

throughout the criminal justice process. 

The right to timely disposition of the 

case following arrest of the accused. 

The right to be reasonably protected 

from the accused throughout the crimi

nal justice process. 

The right to notification of court pro

ceedings. 

The right to attend trial and all other 

court proceedings the accused has the 

right to attend. 

The right to confer with the prosecution. 

The right to make a statement to the 

court at sentencing. 

The right to restitution . 

The right to information about the con

viction, sentence, imprisonment, and re

lease of the accused. 

(2) The legislature may provide by law 
for the enforcement of this section. 
(3) The legislature may provide for an 
assessment against convicted defendants 
to pay for crime victims ' rights." 

Uitbouing van 

fundamentele 

regte 

Daar sal opgemerk word dat die aange
haalde artikel slegs bree, fundamentele 
regte vir slagoffers omvat, soos in die 
geval van byvoorbeeld kinders in artikel 
30 van die Interim Grondwet. Mson
derlike wetgewing ter uitbouing van so
danige bepalings behoort dus verorden 
te word. Daar bestaan heelwat sulke 
wette van ander lande waaruit geput 
kan word en dit is derhalwe nie nodig 
om in detail daaroor uit te wy nie. Slegs 
samevattings van enkele bepalings van 
die wette word weergegee: 

D 	 Noodsaaklike besonderhede moet 
aan die slagoffer verskaf word, soos 
die naam en telefoonnommer van 
'n beampte wat hy kan skakel om 
inligting oor die saak te bekom en 
sy regte ingevolge 'n kompensasie
fonds wat mag bestaan. 

D 	 Die slagoffer moet deurgaans op 
die hoogte gehou word van die 
vordering wat met die ondersoek 
van die saak gemaak word. 

D 	 Indien die beskuldigde in hegtenis 
geneem is en aansoek sou doen 
om op borgtog vrygelaat te word, 
moet die slagoffer se posisie by 
oorweging daarvan in aanmerking 
geneem word. Indien die aansoek 
slaag, moet gepaste voorwaardes 
ter beskerming van die slagoffer 

neergele word. Die slagoffer moet 
ook verwittig word van die beskul
digde se adres. 

D 	 'n Staatsadvokaat moet aangewys 
word om slagoffers se belange te 
behartig en om hul1e by te staan. 

D 	 Die staatsaanklaer wat in die saak 
optree, moet vooraf met die slagof
fer oorleg pleeg ten einde sy 
sienswyse aangaande die afhandel
ing van die saak te verkry, inslui
tende sy sienswyse oor die ontslag, 
p leit of vonnis van die beskuldigde 
of moontlike voor-verhoor afWend
ingsprogramme. 

D 	 Maatreels ter beskerming van die 
slagoffer - ook tydens die verhoor 
- teen die beskuldigde en sy fami
lie moet getref word. 

D 	 Die slagoffer moet deur die hof 
aangehoor word voordat vonnis 
opgele word. Voorsiening moet 
ook gemaak word vir appel teen 
vonnisse wat na oorleg met die 
slagoffer as ontoereikend beskou 
word. 

D 	 Indien die beskuldigde in aan
houding is of na veroordeling in 
die gevangenis beland, en hy ont
snap, moet die slagoffer daarvan in 
kennis gestel word. 

D 	 Die slagoffer moet aangehoor word 
alvorens 'n veroordeelde wat 
gevangenisstraf on tvang het op pa
rool of andersins vrygelaat word. 

D 	 Indien die veroordeelde uit die 
gevangenis vrygelaat word, moet 
die slagoffer kennis daarvan kry en 
voorsien word van die adres waar 
die vrygelatene horn waarskynlik 
sal vestig. 

Kompensasiefonds 
Die belangrikste bepalings wat in die 
betrokke wette voorkom, is die wat 
voorsiening maak vir die instelling van 
'n kompensasiefonds waaruit slagoffers 
vergoed kan word. Hierdie bepalings 
moet in groter detail behandel word. 

Die hoofredes waarom die owerheid 
in Suid-Mrika tot dusver teruggedeins 
het vir 'n kompensasiefonds was ver
moedelik omdat gevrees was dat dit te 
duur sou wees en die staat nie oor ge
noeg mannekrag beskik het om so 'n 
skema te administreer nie. Laasge
noemde oorweging kan sonder meer 
uitgeskakel word. As gevolg van die af
skaffing van apartheid het die man
nekragprobleem ook verdwyn. Genoeg 
mense is dus nou beskikbaar om 'n 
kompensasieskema te administreer. 

Wat die eersvermelde oorweging 
die finansiele aspek - betref, word met 
respek gemeen dat die owerheid in die 
verlede die handdoek ingegooi het nog 
voordat so 'n stelsel behoorlik oorweeg 
was. Dit ly geen twyfel nie dat die 
Skatkis wel ' n bydrae sal moet lewer 
maar , soos hieronder aangedui sal 
word, kan die skema s6 beplan en uit
gevoer word dat dit die staat nie veel 
hoef te kos nie. 

In die eerste plek behoort maatreeIs 
ingestel te word wat die veroordeelde 
sal verplig om self die slagoffer te ver
goed. (Hieroor later meer.) Slegs in
dien die beskuldigde nie opgespoor 
kan word nie of onskuldig bevind 
word, of indien hy nie daartoe in staat 
is om vergoeding te betaal nie, behoort 
die staat in die gedrang te kom, maar 
dan ook alleenlik indien die slagoffer 
nie uit ander bronne geholpe kan raak 
nie. Origens kan aansprake op die 
fonds soos volg gereguleer" word: 

D 	 Kompensasie word slegs betaal ten 
opsigte van ernstige liggaamlike 
leed of belemmering van gesond
heid wat direk te wyte is aan 'n 
opsetlike misdaad van geweld. M
hanklikes van persone wat gesterf 
het as gevolg van so 'n misdaad, is 
ook geregtig op kompensasie. 

D 	 Kompensasie kan tot die volgende 
gevalle beperk word: verlies aan 
inkomste, mediese en hospitaaluit 
gawes en begrafniskoste, en, in die 
geval van afhanklikes, verlies aan 
onderhoud. (Dit beteken onder 
andere dat vergoeding vir pyn en 
lyding uitgesluit is.) 

D 	 Maksimum- sowel as minimum
perke van kompensasie kan neer
gele word. Sodoende word kom
pensasie vir relatief geringe aan
randings uitgeskakel. 

D 	 Kompensasie kan geweier of ver
minder word op grond van die ap
plikant se finansieIe posisie. 

D 	 Kompensasie kan geweier of ver
minder word op grond van die 
slagoffer of applikant se gedrag 
v66r, tydens of na die misdaad. 

D 	 Kompensasie kan geweier of ver
minder word op grond van die 
slagoffer of applikant se betrokken 
heid by georganiseerde misdaad of 
sy lidmaatskap van 'n organisasie 
wat deelneem aan misdade van 
geweld. 

D 	 Kompensasie kan geweier of ver
minder word indien 'n toekenning 
of gedeeltelike toekenning strydig 
sou wees met 'n sin vir gereg
tigheid of die openbare beleid. 
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'n Raad of komitee moel gebruikliker
wys in die lewe gerocp word om aan
soeke om kompe nsasie te oorweeg. So 
'n raad of komitee se heslissing is fi
naal. 

Wat die befondsing van die kompen
sasiefonds betref, is daal' verskeie bron
n e wat getap kan word om die staat se 
bydrae tot 'n absolute minimum te be
perk. Weens gebrek aan rLlimte word 
dit nie hier behandel nie. Genoeg om 
te se dat misdadigers , meer bepaald 
geweldenaars, op een of ander wyse 
kontiskasie van hul bates , kostebevele , 
ensovoorts - verplig moet word om die 
fonds sover moontlik aan die gang te 
hOLl. 

Skrywer wil herhaal: Die vergoeding 
wat werklik Llitbetaal word , kan maar 
beskeie wees. Solank die staat en die 
gemeenskap sensitiwiteit teenoor slag
offers openbaar en misdadigers in ' n 
mate afgeskrik word, sal die hoofoog
merke met die skema bereik word. 
Tans staan die staat en die gemeen
skap feitlik heeltemal afsydig teenoor 
slagoffers en gaan die wetgewer letter
lik uit sy pad om beskuldigdes ter wille 
te wees. So 'n sitLlasie is klaarblyklik 
nie aanvaarbaar nie. Dit is korrek dat 
na die regte en belange van 
beskuldigdes omgesien word maar dan 
moet die regte en belange van slagof
fers nie gej'gnoreer word nie - ' n 
gesonde balans moet minstens gehand
haaf word. 

Beskuldigdes se 

verpligtinge 

Skr)"'ver gaan nOLl daartoe oor om ske
mas te behande l wat daarop gerig is 
om die beskuldigde te verpl ig om sy 
slagoffer direk (dws sonder tussenkoms 
van 'n kompensasiefonds) te vergoed. 
Daar bestaan reeds metodes om be
skuldigdes aldus te verplig, maar ook in 
hierdie geva ll e was mannekragtekorte 
in die verlede aangevoer as verskoning 
waarom die metodes feit lik gladnie 
aangewend is nie. So os reeds vermeJd, 
het die verskon ing nou weggeval en 
skrywer beoog derhalwe om voorstelle 
te doen wat bereken is om vermelde 
metodes te verbeter en u it te brei, en 
om voorsittende beamptes te verp lig 
om behoorl ike aandag aan die be
trokke bepalings te gee. Die hoop word 
ook uitgespreek dat effektiewe beheer
maatree ls van staatswee ingestel sa l 
word, wat sal verseker dat d ie maatree ls 
na behore toegepas en uitgevoer word . 
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Toekenning van 
vergoeding aan 
slagoffer 
Die Strafproseswet 1977 maak voorsien
ing "ir twee maniere waarop 'n slagoffer 
deur die beskll ldigde vergoed kan word. 
Eerstens bepaal artikel 300 van di e Wet 
dat "waar iemand dellr 'n - hof - skuldig 
bevind word aan ' n misdryf wat skade 
aan of verlies van goed (met inbegrip 
van geld) behorende aan 'n ander per
soon veroorsaak het, - die betrokke hof, 
op aansoek van die benadeelde persoon 
of van die aanklaer wat in opdrag van 
die benadeelde persoon optree, onver
wyld vergoeding aan die benadeelde per
soon vir bedoelde skade of verlies [kanJ 
toeken - ". 

Die bepaling is in die eerste plek heel
temal te eng. l

; Verlies vanwee persoon
like beserings word byvoorbeeld nie 
gedek nie. Die ooreenstemmende bepa
ling in Engeland (artikel 35 van die Pow
ers of Criminal Courts Act 1973) 7 verwys 
bloot na "any damage resulting from the 
offence", Oit sal dus alle soone skades 
veroorsaak deur die betrokke misdaad 
dek. 'n Herbewoording van artikel 300 is 
dus aangewese. Voorsiening moet ook 
gemaak word ten opsigte van die afhank
likes van die slagofferindien hy as gevolg 
van die misdaad gesterf het. Origens 
moet die artikel so bewoord word dat 
die hof hom verplig sal voel om oorvveg
ing aan die bepaling te gee, tensy die 
slagoffer natuurlik versoek dat dit nie ge
doen word nie. Met daardie doel voor oe 
moet onder andere bepaal word dat in
dien die hof besluit om geen toekenning 
ingevolge die artikel te maak nie, hy die 
redes daarvoor moe t aanteken. Verder 
moet bepaal word dat die griffier of 
klerk van die betrokke hof moet toesien 
(waar noC\ig, met behulp van die staat
sprokureur) dat uitvoering aan die 
toekenning gegee word (deur uitreiking 
van 'n lasbrief tot eksekusie, en so 
meer) . Vanselfsprekend sal omvattende 
administratiewe voorskrifte ook uitgereik 
moet word om te verseker dat die skema 
suksesvol geloods en toegepas word. 

vergoeding dmv 
uitstel of . 
opskorting van 
vonnisse 
Die ander metode waarvoor cli e Straf
proseswet in die verband voorsiening 

maak, is die uitstel of opskorting van 
die vonnis op voorwaarde dat die vero
ordeelde die benadeelde persoon 
skadeloos stel of aan hom die een of 
ander bepaalde voordeel laat toekom 
in plaas "an skadeloosstelling ,,,Teens 
skade of geldelike verlies. (Artikel 297) 

Behalwe dat dit ook nie na behore 
vir ' n afgestorwe slagoffer se afllank
likes voorsiening maak nie (en dLlS in 
die verband aangeval moet word), is 
di e artikel se trefkrag betrekJik wyd en 
stel dit die howe in staat om toe te sien 
dat sJagoffers ruimskoots deur vero
ordeeJdes vergoed word. Die Hoog
geregshof het ook reeds doelgerigte lei
ding in daardie rigt ing gegee. 8 

Desondanks gebeur dit betreklik seJde 
dat laer howe (waar verre,veg die 
meeste sake van die onderhawige aard 
verhoor word) van die betrokke bepa
lings gebruik maak." Trouens, voorsit
tende beamptes in strafsake se primere 
oogmerk is om ' n bevinding te maak 
en , waar 'n skuldigbevinding uitgebring 
word , om ' n vonnis op te le. vVeinig be
langstelling, indien enige, ten opsigte 
van die slagoffers se skade word blyk
baar getoon; hy word oorgelaat aan sy 
siviele remedies , maar ongelllkkig is die 
meeste slagoffers, soos reeds vermeld , 
so behoeftig en onkundig dat hulle 
geen stappe in die rigting kan doen 
nie . Gevolglik ontvang hu lle meestal 
geen vergoeding nie hoewel talle vero
ordeeldes we l oor genoeg midd ele 
beskik om vergoeding te betaal - sy dit 
dan net by wyse van paaiemente. 

Stappe sa l derhalwe gedoen moet 
word om 'n nuwe kultuur by die howe 
tot stand te bring, 'n kultUllr waarvol
gens slagoffers se lotgevalle minstens 
netso belangrik geag word as die van 
die beskuldigdes. Gepaste wysigende 
wetgewing sal dus ook ten opsigte van 
artikel 297 ingedien moet word om 
howe te verplig om aandag aan die ver
goedingskwessie te gee. Hoer howe sal 
ook, wanneer hulle hersienings of ap
pelle van lae r hofsake behartig, moet 
toesien dat vo ldoende aandag aan 
slagoffers se regte gesken k is. 

Slotopmerking 
Die hoop word ten slotte uitgespreek 
dat die nmve regering wat na 27 April 
1994 tot stand sal kom sy dringende 
aanclag aan die lotgevalle van slagoffers 
van misdaad sal skenk. Dit is skaars 
nodig om daarop te wys dat d iesu lkes, 
veral die afgelope jare, ongekende ly
cling, ontbering en verwaarlosing beleef 
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het. En noudat ons 'n nuwe grondwet 
het wat onder meer beoog dat mense
r.egte op alle vlakke gehandhaaf moet 
word, sal dit baie paslik wees om 'n 
helpende en beskermende hand te reik 
aan 'n kategorie van ons bevolking 
slagoffers van misdaad, meer bepaald 
misdaad waarby geweld betrokke was 
wat voorasnog afgeskeep en verwaar
loos is. 

Samevatting van 
voorstelle 
1. 	 Fundamentele regte ten opsigte van 

die slagoffers van misdaad moet in 
die Interim Grondwet, die beoogde 
nuwe grondwet of die provinsiale 
grondwette ingeskryf word. 

2. Spesifieke 	regte ten opsigte van die 
slagoffers van misdaad moet by wyse 
van wetgewing voorgeskryf word. In 
die besonder moet voorsiening ge
maak word vir 'n kompensasiefonds 
vir die slagoffers van opsetlike mis
dade van geweld. 

3. 	 Die Strafproseswet moet so aangepas 
word dat die slagoffers van alle 
soorte misdade deur veroordeeldes 
vergoed word ten opsigte van skade 
of verlies deur hulle gely as gevolg 
van die betrokke misdade. 

voetnote 
Hierdie wanbalans is nie eie aan Suid
Mrika nie. Volgens die hieronder aange
haalde literatuur is dit 'n algemene ver
skynsel. Daadwerklike pogings word 
egter deur ander lande aangewend om 

die wanbalans uit te skakel en Suid-Mri
ka behoort dieselfde te doen. 
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