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Bestuur en rekenarisering 

in die hooggeregshof 

HCJ Flemming 
Adjunk-regterpresident 
Transvaalse Provinsiale Afdeling 

O
M binne die beskikbare ruimte 
met In gebalanseerde oorsig te 
voldoen aan die redakteur se 

uitnodiging om omtrent bestuur en 
rekenarisering by te dra, is net nie 
haalbaar nie. Daar is te veel moont
likhede en geldige perspektiewe en 
argumente. Boonop is daar reeds veel 
geskryf oor In verskeidenheid van 
modelle. Ek boekstaaf derhalwe net dat 
ek rekenarisering en aktiewe bestuur 
bevorder het en sal bevorder, en wend 
my dan tot In seleksie van beperkinge 
en moontlikhede. Ongelukkig word 
veralgemening vergesel van onakku
raatheid en ruimte laat ook nie toe om 
oorwegings wat aan ander howe eie is, 
in berekening te bring nie. 

Die griffier se taak, "hofbestuur" in 
die sin van administrasie tot die punt 
waar die aanhoor van In geskil begin, 
is oud en onvermydelik. 

Regterpresidente is ook lankal 
daarby betrek. Ook "saakbestuur" is 
inherent aan die besleg van In geskil. 
In die stadium totdat die aanhoor be
gin, word saakbestuur hoofsaaklik 
vermag by wyse van hofreels en deur 
praktyke wat algemeen geld, maar 
daarna veral deur ad hoc regterlike 
optredes. Die huidige gesprekvoering 
gaan eerder oor die betrek van In 
regterlike amptenaar voordat die 
werklike aanhoor begin. Selfs dit 
ontbreek tans nie totaal nie omdat die 
hof by aspekte waarby daar dikwels 
aanwysings nodig is, lankal reeds 
betrokke is. So word byvoorbeeld beveel 
dat verhore saamgevoeg word of dat die 
saak net op die rol geplaas mag word 
nadat sekere koste betaal is. Die 
behoefte is aan In betrokkenheid wat 
(a) nader aan die meriete en (b) nader 
aan die tempo van vordering met 

afhandeling kom. Daardeur ontwikkel 
die gesprek ook tot die vraag omtrent 
groter regte aan partye en aan die 
regterlike amptenaar. 

Saakbestuur 
Op drie vrae is In omlynde antwoord 
nodig. 

Wat is die oogmerk met 
saakbestuur? 
Duidelikheid is nodig oor wat bereik 
moet word wat tans nie bereik word nie. 
Die opvallendste moontlikhede is: 
• om beter meganismes te vind om dft 
uit te skakel 

- wat eintlik nie betwis gaan word nie; 
of 

- wat nie bona fide in geskil geplaas 
is nie. 

• om vertragings, oneffektiwiteit en 
verkwiste koste uit te skakel 

- deur part ye sover te kry om vroeer 
en beter te fokus op vollediger 
voorbereiding (insluitende bloot
legging). Dit sluit in dat finaliteit 
verkry word dat daar nie vertragings 
sal wees weens interlokutere of 
ander probleme nie; 

- deur verrassing en verleentheid te 
verhoed; 

- deur die formaliteit en koste van 
voorafspel en van tussenspele 
(interlokutere aansoeke en ander
sins) so ver moontlik te vermy. 

Wat is nodig om daardie 
moontlikhede te bevorder? 
Ek sal veronderstel dat die roetine 
uitruil van getuieverklarings tereg 
onaanvaarbaar is. Dit verskoon ook 
bespreking van Europese modelle. (Tog 
wil ek opmerk dat die huidige werks
wyses omtrent deskundige getuies die 

praktyk nie tot eer strek nie.) 
Verbetering kan uit drie rigtings kom: 

• Rekenarisering. Dit beloof min. As 
die hof dan moet polisieman speel dat 
prokureurs nie sloer nie, kan rekenaars 
kontrole bemoontlik. Maar ander 
insentiewe soos In vervaltermyn is 
eenvoudiger en dalk ewe doeltreffend 
om die verskynsel teen te werk dat sake 
op verhoor kom so lank as sesjaar nadat 
dit aanhangig gemaak is. 
• Prosedures kan verbeter word. Onder 
andere kan die summiere vonnis
prosedure se stadium en werking 
verander word om die huidige ver
kwisting te beei ndig en sin volle 
saakbeheer te bemoontlik vir sover dit 
die genoemde doelwitte (behalwe 2(c)) 
aangaan. Oit is ook tyd vir die instel 
van summiere vonnis op versoek van 
In verweerder. 

Onderhewig aan wat pas genoem is, 
kan slegs regterlike deelname wesen
like verbetering skep. Ek sluit nie 
alternatiewe beheernemers uit nie, 
maar noem dat onder andere die 
Kanadese en Amerikaanse ervaring 
skyn te leer dat sukses verg dat In 
persoon wat In raakvatter is, moet 
voorsit en dat die persoonlikheid en 
ervaring van die voorsitter van kritiese 
belang is. Ook dat die gesag van In 
regter, veral om kort te vat en te 
penaliseer, merendeel baie belangrik is. 

Waarom is daar nie tans vol

doende herkenbare saak

bestuur nie? 

Voordat met allerlei ingrypende en 

omvattende skemas op loop gesit word, 

moet gelet word op die bevoegdhede 

wat reeds bestaan. Dit is boonop nodig 

om te weet waarom daardie moont

likhede onbevredigend werk. Oaar-


CONSULTUS, NOVEMBER 1996 116 



mee saam ontstaan die vraag of be
staande moontlikhede nie beter ont
wikkel en benut moet word nie. Ek 
noem: 

• In In summiere vonnisaansoek mag 
die hof In party wie se opponerende 
verklaring onvoldoende is, toelaat 
om mondeling aan te vu!. Sien 
hofreels 32(3) en 32(4). Gebruik van 
hierdie bevoegdheid het ineens die 
effek om die verweer te toets in die 
sin dat die verweerder moet besluit 
of hy meineed gaan pleeg omtrent 
dit wat ontbreek of (soms doel
bewus) in onduidelikheid gelaat is. 
Ek het hierdie bevoegdheid dikwels 
gebruik. Meermale is die saak 
geskik of is die verweer teruggetrek 
voordat verdere getuienis aan
gehoor is. Nadat ek as adjunk
regterpresident aangestel is, het ek 
kritiek en voorstelle van indiwiduele 
praktisyns uitgenooi.Uit die 10han
nesburgse Balie het die voorstel 
gekom dat regters meer dikwels 
mondelinge getuienis moet aanvra. 
Dit lyk dus na een platform vir 
saakbeheer wat vir praktisyns 
aanvaarbaar sal wees.ln Meer pro
aktiewe rol juis met die doel (tans 
nie gemagtig nie) om die feite te 
toets, is wenslik. 

Wanneer die hof verlof verleen 
om te mag verdedig, mag die hof 
bykomende aanwysings gee (kyk 
reels 32(8) en 32(8)(A». Dit gebeur 
gewoonlik nie. Aktiewe beheemame 
kan egter net tot almal se voordeel 
wees. So byvoorbeeld kan die hof 
daar en dan gelas dat die enigste 
twee getuies wat oor die nie-ont
vangs van In onmisbare kennis
gewing kan getuig, op 'n bepaalde 
datum sal getuig nog voor pleit
stukke bestaan en dat die betrokke 
geskilpunt afsonderlik beslis moet 
word, soortgelyk aan wat hofreel 
33( 4) bedoel. Ek glo dat die praktyk 
te passief is. 

• As In geskil in In aansoek ontstaan, 
het die hof In wye bevoegdheid om 
beheer te neem oor die verdere 
verloop van die saak. Dit is die 
moeite werd om die bewoording 
van hofreel 6(5)(g) aandagtig te 
lees. Ek het al in uitsprake die 
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mening uitgespreek dat die hof In 
plig het om ad hoc met verwysing 
na die behoeftes van die bepaalde 
saak besluite te neem en rigting te 
gee en nie moet saamloop met die 
passiewe papegaai van In voorbeeld 
wat eens op In tyd vir spesifieke 
behoeftes van een bepaalde saak 
goed was nie. In Hof sou by
voorbeeld summier afsonderlike 
beregting van In sleutelgeskil of van 
In bepaalde verweer kan gel as, al 
moet die ander geskille in 
pleitstukke omskryf word, en 
blootlegging, verhoordatums, toe
laatbare getuies, ensovoorts af
sonderlik vir daardie geskilpunt 
bepaal. 

• Hofreel 37(8)(c) magtig 	In hof om 
in In verhoorsaak bevel te maak wat 
bevorderlik is vir die goeie en 
goedkoper verloop van die saak. 
Hierdie bevoegdheid is al met vrug 
aangewend om sonder formele 
aansoeke en sonder tydsverlies sake 
te konsolideer; In kurator ad litem 
aan te stel; met of sonder formele 
bevel In inspeksie in loco gereel te 
kry oor die datum en styl waarvan 
die part ye haaks was; tye te bepaal 
(of te verkort) vir aanvullende 
blootlegging of die verstrek van 
inligting; om opsommings van 
getuies uit te ruil; om In volgorde 
van roep van getuies te reel; en
sovoorts. Die potensiaal is wyd. Die 
vrugbaarheid is groot. Maar ook 
hierdie saakbestuur is veel meer 
seldsaam as die normale nie
konstruktiewe rol van die hof. 
Om sake te verbeter, is egter iets 

meer diepgaande nodig as nuwe 
stelsels. Een van die redes vir die 
passiewe rol is bloot die passiewe 
tradisie. Om dit reg te stel, is nie nuwe 
stelsels nodig nie. Wel dat litigasie in 
In nu we gees benader word, In gees van 
werklike ondersoek, onder meer daama 
of di t wenslik is dat In regter by beheer 
oor een of meer aspekte van die saak 
betrek moet wees. 

Een van die redes waarom rig
tinggewing deur die hof so seldsaam is, 
is dat die part ye so selde daarom vra. So 
byvoorbeeld moet die hof maar basies 
daarby inval as die partye se ooreenkoms 
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net is dat die verweerder verlof moet kry 

om te verdedig. Maar selfs wanneer die 
hof of die regter bereid is om "beheer
nemend" oor die verloop van die saak 
op te tree, kan min vermag word as In 
party nie belangstel nie of weerstandig 
is. Langs al die vrug wat al gevolg het 
op reel 37-konferensies waarby ek as In 
regter voorgesit het, staan die realiteit 
dat niks vermag word met In party wat 

nie wil saamwerk om vordering te maak 
nie. (Dikwels is ditjuis die gevalle waar 
befondsing ontbreek of om ander redes 
vir tyd gespeel word en dus waar 
regterlike deelname uit die teen party se 
oogpunt die belangrikste word.) By die 
instel van enige skema wat voorgestaan 
word, moet rekening gehou word met 
weerstandigheid by praktisyns. Dit is om 
daardie rede dat voor die invoer van die 
gewysigde reel 37 moeite gedoen is deur 
publikasie van die redes en oogmerke 
daarvan in die THRHR en die proku
reursorde gevra is om In konferensie te 
reel. As weerstand nie oorkom word nie 
en opvoeding tot In positief-ingestelde 
kultuur nie (sonder of met nu we 
prosesse) plaasvind nie, is die risiko dat 
dit sal verval 6f in rituele formele 
nakoming 6f die uitbly van rigtingge
wing soos hierbo aangedui is 6f dat dit 
soos reel 37 op sommige plekke, selfs 
sonder om die potensiaal daarvan op die 
proef te stel of te oorweeg, ignoreer word 
- ondanks die georganiseerde proku
reurs en andere se roep op verbetering 
op die ou bedeling. 

In hierdie verband is dit nie sonder 
belang nie dat regterlike deelname al In 
eeu lank bekend is in Engeland. Hul > 
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het dit egter by sy embrioniese stadium 
gelaat. Oit is nie-Britse jurisdiksies wat 
die potensiaal van aktiewe regterlike 
bemoeiing ingesien het. (Ongelukkig het 
sommige toe onnodig ver gegaan.) 
Engeland het eers onlangs buite die 
kommersiele hof gevolg. Om sinvoIle 
saakbestuur verder te neem, sal die 
passiewe benadering ook by regters 
heroorweeg moet word. 

Oie weerstand by praktisyns is 
bevorder deur 'n verskeidenheid van 
redes wat nie doenlik is om nou te 
ontleed nie. Oit is egter 'n reaJiteit wat 
nie net die aanvaarbaarheid van enige 
aanpassing (in benadering of in 
stelsels) raak nie, maar ook die mate 
van sukses bepaal wat realisties 
daardeur haalbaar is. 

Spesiale stelsels? 
Oit is so dat as 'n boom nie buig volgens 
behoeftes nie, dwang toegepas word. Oit 
is dalk die desperaatheid van so m
mige met 'n praktyk wat nie wil reg 
groei nie, om te begin vra vir nuwe 
stelsels. Oit is 'n ongewensde reaksie. 
Oit spreek boonop nie die bedreigings 
vir sukses aan wat hierbo aangestip 
is nie. Voorsienbare beperkinge op 
wesen-like verbetering en implikasies 
vir mannekrag en koste in verhouding 
met potensiele voordeel word gewoonlik 
gou deur voorstanders van nuwe stelsels 
op die agtergrond gestoot. Dit kan nie 
hanteer word as 'n probleem wat maar 
net eenvoudig oorkom sal moet word 
nie. Die getuienis is konstant dat selfs 
ontwikkelde lande nie die befondsing en 
bekwame mannekrag kan verskaf vir 
meer as wat werklik noodsaaklik is nie. 
Laastens (vir sover dit hierdie bydrae 
aangaan) le die reaksie buite die perke 
van prakties wees. 

Ek brei uit op die laaste opmerking. 
In Johannesburg word jaarliks 35 000 
nuwe sake begin. Heelwat verdwyn gou 
en kwalik 5 000 kom op 'n verhoorrol, 
sommige vir 'n tweede of derde maal. 
Omtrent 800 benodig die toekenning 
van 'n regter om die meriete te beslis. In 
ongeveer 300 van die 800 sake sal 
regterlike bemoeiing min baat. Om 'n 
regter aktief te betrek by die duisende 
sake wat in elk geval 'n oplossing vind 
sonder die bemoeiing van 'n regter, 

kompliseer sake onnodiglik vir die 
part ye en die praktisyns en ontneem die 
hof van mannekrag wat nodig is vir sake 
wat wel 'n regter benodig. Die geldelike 
prys is boonop te hoog in verhouding 
met die marginale voordeel. (Maar 
wanneer 'n party deelname van 'n regter 
aanvra, verdien die versoek tog emstige 
oorweging. In my ervaring is regterlike 
deelname dan, onderhewig aan hoe 
uitsondering, nuttig.) 

Selfs as 'n nuwe stelsel gefOlmaliseer 
word, sal dit seker nog nodig wees om, 
soos nou, aan sommige sake 'n 
eieso0l1ige saakbestuur te gee buite die 
normale van die stelsel. As voorbeeld 
noem ek die geval waar 'n moeder 
toe gang van die aannemende stiefpa tot 
'n vietjarige dogtertjie bestry het omdat 
dieselfde stiefpa die kindjie sou rillsbruik 
het. Soos die stukke ontwikkel het, sou 
afsny van die kontak 'n onreg kon wees 
want dalk was die verkragter nie die pa 

Dit is nie-Britse jurisdiksies wat 
die potensiaal van aktiewe 
regterlike bemoeiing ingesien het. 

nie, maar die broer of halfbroer. Oie 
dogtertjie self was reeds omskep tot 'n 
feeks of 'n heks, wat ook al die ergste 
vorm van sielkundige wrak is. Verdere 
kontak met die verkeerde persoon sou 
haar toestand net onherstelbaar maak. 
Haar jeug en toe stand sou dit seker 
riskant maak om op haar getuienis te 
steun - maar dit was kardinaal. 'n Regter 
is aangewys wat beheer kan neem oor 
interlokutere en ander stappe; om die 
ondersoeke deur sielkundiges binne 
perke en rigting te hou; en om die hele 
proses te laat verloop sodat daar ook 
rekonstruksie is en nie verdere skade aan 
die kind nie. Oit moet onthou word dat 
die hof steeds sy inherente bevoegdheid 
het om 'n geding te bestuur en nie daarin 
deur die hofreels en normale metodes 
gekortwiek word nie. Oat die hof sy 
bevoegdheid meer dikwels behoort te 
gebruik, is waar die antwoord le. 

Wat die arguments betref vir die skep 
van 'n "fast lane", moet seker aanvaar 
word dat verskiIlende howe verskillende 
sienings kan he. Wat Johannesburg 

betref, sien ek geen rede waarom 'n saak 
wat "fast lane" status rills, nou soos enige 
ander saak moet wag nie. Die dringend
he id mag wel nie verhoor binne drie 
weke verg nie, maar as verhoor binne 
drie maande wenslik is, behoort dit 
gereel te word en nie verwag word dat 
die saak soos ander sake vyf maande 
moet wag nie. Oaar is grade van 
dringendheid of ems met verskiIlende 
hanteringsmoontlikhede en wenslik
hede. Blote klassifikasie van in-of-uit 
baat niemand nie. Dringendheid kan in 
elk hanteer word sonder 'n eksplisiete 
of geformaliseerde staatsgesanksio-. 
neerde stelseL Oie implikasies van 'n 
spesiale stelsel is verder dat dit uitein
delik tog maar sy eie reels moet he, 
ongeag of dit as hofreels geskep is ofad 
hoc deur 'n regter geskep word. Maar 
iemand wat gekyk het na die dokumen
tasie en prosedure wat in byvoorbeeld 
Wes-Australie vir die "fast lane" hanteer 

moet word, sal steIlig weet dat die 
soort bestuur wat in Johannesburg vir 
dringende sake toegepas word, 
goedkoper, meer toeganklik, meer 
buigsaam, en meer effektief is. 

Hofbestuur 
Omtrent hofbestuur (en saakbestuur as 
element wat ook hofbestuur raak) wil 
ek net die waarde van beplanning en 
aktiewe bestuur beklemtoon deur twee 
verwikkelinge in Johannesburg te noem. 
Ek gee hiermee nie te ken ne dat sake in 
Johannesburg beter as elders hanteer 
word nie, maar dat regterlike toetrede 
verskil gemaak het. 

Meer as 163 ou aansoeke om verlof 
om te appelleer wat personeel en 
opponerende part ye oor maande nie tot 
afhandeling kon bring nie, is by 'n 
geleentheid vir aktiewe deelhebbing na 
regters verwys. Oit is binne vyf weke 
afgewerk. 

Die wagtyd vandat 'n prokureur 'n 
verhoordatum vra tot die datum wat 
toegeken word, was omtrent 22 maande. 
Oit is binne twee jaar verminder na om
trent vier maande (en natuurlik nog 
minder vir dringende sake). 

Rekenarisering 
Laasgenoemde aspek gee 'n aanslui
tingspunt vir die rol van rekemuisering 
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in beter hofadministrasie. Die kortste 
manier om dit aan te dui, is om op te 
som wat in Johannesburg geskep is. Wat 
geskep is, het gebreke en dit is ook nou 
reeds bekend dat nuwe tegnologie 
verdere verbetering bemoontlik. 

Die stelsel is essensieel 'n databasis 
wat dan in verskilIende vorme gebruik 
word ter wille van akkuraatheid, 
vennindering van dupliserende werk, en 
beter bestuur deur regters en deur die 
griffi er. Die belangrikste databasis dra 
die saaknommer, die litigante se name, 
en inligting oor hul prokureurs. Namate 
die saak vorder, word verdere inligting 
op die databasis geplaas en is daar 'n 
rekord van welke bevel op welke datum 
uitgereik is, op welke datums die saak 
op die rol was of sal wees, ensovoorts. 

Om die rekenaar se onvermoe om te 
dink en die perke van die binere proses 
te akkommodeer, moes die griffier se 
metodes aanpassings ondergaan. Ook 
regters en praktisyns moes aanpas. Maar 
daar bly perke op die gebruik van 
rekenarisering. 'n Regter wat nie wil of 
kan hou by die standaardbevel wat 
ingevoer is nie, noodsaak 'n gewone 
tikproses (en verloor so ook die "waar
merk" van egtheid wat op gerekena
riseerde bevele verskyn om vervalste 
bevele teen te werk). Ter wille van 
iemand wat self litigeer of 'n prokureur 
wat nie 'n woordverwerker kan of wil 
hanteer nie, kan nie altyd aangedring 
word op 'n "openingsbladsy" vir 'n 
nuwe saak nie. Selfs by rekenarisering 
kan die beste baat net gevind word as 
alle betrokkenes hulle gewig positief 
ingooi. 

Gerekenariseerde hofbestuur kan ook 
elders 'n besparing van tyd, onsekerheid, 
moeite en ergernis besorg en 'n prakti
syn help om sake effektief na te gaan en 
daaromtrent op te tree. Toegang is 
geskep tot daardie rekords van die 
griffier wat vir die praktisyn van belang 
mag wees. 'n Prokureur kan 'n rapport 
van sy klerk dat 'n saak op die rol geplaas 
is, in sy voorstedelike kantoor met 
behulp van 'n modem nagaan op die saak 
se saakgeskiedenis. Hy kan ook op die 
verhoordatum se rol kyk in welke hof 
die saak voorkom en hoeveel sake voor 
sy saak op die rol is. As sy kantoor 
afbrand of sy assistant verdwyn, kan hy 
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'n lys sien van al die firma se sake wat 
in die toekoms op enige rol is. As hy 'n 
verhoordatum gevra het, kan hy nagaan 
of die saak wel op die "waglys" verskyn 
en ook of 'n verhoordatum toegeken is. 
Hy kan op die dagrol kyk of daar ander 
verhore voor horn is wat wag om 'n 
regter te kry en besluit of dit dalk wys is 
om nader te staan. 'n Advokaat kan die 
gewysigde bestrede mosiehofrol sien nog 
voordat die gedrukte rol gepubliseer 
word. Alles sonder om 'n voet in die 
hooggeregshof te sit. 

Die moontlikheid om rolIe in te sien 
bemoontlik die betroubare invoeg van 
'n saak weens dringendheid; wys as 'n 
moontlike knelpunt by egskeidings 
ontstaan; stel die regter wat daardie 
besluite moet neem in staat om te weet 
hoe lank die saak sal moet wag en dus 
hoeveel onreg 'n patty sal verduur as die 
saak nie as dringend hanteer word nie; 
en bemoontlik onmiddellike hantering 
van skrywes van prokureurs wat vergeet 
om 'n saaknommer of verhoordatum in 
hul brief te vermeld. Dit word dan ook 
wenslik dat die regter en die griffier die 
rekenaar self kan hanteer. 

Dit help griffierspersoneel as proku
reurs navrae per modem doen in plaas 
daarvan dat personeel die omslag moet 
trek. As 'n omslag soek is, toon die 
rekenaar se inligting soms waar die 
omslag waarskynlik is, byvoorbeeld dat 
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'n saak wat vir die verhoorrol gesoek 
word by 'n mosiehofregter is. 

Van die ander voordele is dat 'n Jo
hannesburg-regter se mosiehofomslae 
nou feitlik 'n dag vroeer as voorheen 
aan horn gel ewer word. 'n Prokureur 
word (tensy hy nie 'n faks het nie) per 
faks van verhoordatums ingelig. Dit 
skakel die tyd uit wat die griffier se 
kennisgewing op die pos sou le en 
verlore posstukke is pro tanto nie 'n 
probleem nie. Die griffier se statistiese 
en argiveringswerk is makliker en 
akkurater. Die skep van bevele is 
akkurater en word nou in sekondes 
eerder as in dae gemeet. 

Gewone persoonlike rekenaars het 
ook hul waat·de bewys. Hier, soos in Pre
toria, is 'n woordherwinningsprogram 
nuttig gevind in lang sake - mits die 
getuienis in elk geval getik word. Anders 
as 'n woordverwerker wat dokumente 
agtereenvolgens en apart deursoek, gaan 
die program alIe aangewese dokumente 
gelyk na. Dit gee blitsige toegang tot 'n 
gekose verwysing. Die soek word verder 
vergemaklik as sinonieme geskep word. 
'n Opdrag om te soek na "Smit", soek 
dan ook na "Smittie", "J an" (of wat Smit 
se noemnaam ook al is) en "beskuldigde 
14" (as hy beskuldigde 14 is). Die 
fasiliteit vergemaklik hantering van 
besware wat verband hou met wat 'n 
getuie sou getuig het. Dit help ook by > 
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die voorberei van In uitspraak as die 
rekord so "horisontaal" gelees kan word 
en as In verwysing vinnig nagegaan kan 
word sonder om In ander bundel papiere 
te soek, nader te sleep en oop te maak. 

Die gebruik van so In program (of In 
gespesialiseerde biblioteekprogram) 
word nou oorweeg om literatuur meer 
toeganklik te maak. Met die inhouds
opgawes as dokumente ingevoer, kan In 
soek byvoorbeeld gedoen word na die 
woord "pauperie" en die rekenaar gee 
die verwysing na die boek of selfs bladsy 
waar In tydskrifartikel of In handboek 
aan die begrip aandag gee. As sinonieme 
moontlik is, kan verwysings na "bill" 
gekry word as In soek na "wissel" so 
geformuleer word. 

In Rekenaar verskaf hopelik eers
daags die eerste effektiewe bood
skapstelsel. Dit sal baie frustrasies en 
oneffektiwiteit vir regters, personeel en 
buitestanders uitskakel. 

Die rekenarisering in Johannesburg 
gee ook rede om te meld dat alles nie 
konserwatisme en weerstand is nie. 
Behalwe vir sover In regter of sekretaris 
horn of haar dalk voor aansluiting te Jo
hannesburg met formele lesse bekwaam 
het, werk die griffier se stelsel, die 
regterstiksters en die regters se sekre
tarisse sonder dat iemand formele 
opleiding gekry het. Met hoogstens In 
bietjie aanmoediging, het regters 
gewilliglik oorgeskakel na rekenaars en 
baie het, meestal met behulp van In 
leerprogrammetjie wat ons beskikbaar 
het, selfs hulself leer tik. Wat gebeur het, 
is onteenseglike bewys dat daar nie 
weerstand is wat onoorkombaar is nie, 

maar inteendeel, dat rekenarisering en 
aktiewe regterlike deelname meer 
haalbaar is as wat dit in die verlede was. 
Dit sal dalk moeiliker gaan met die fak
tore wat weerstand by prokureurs skep. 

Wat die toekoms betref, is daar 
verdere moontlikhede. Of alles plaaslik 
haalbaar is, is In ander vraag. Mens weet 
byvoorbeeld van die moontlikheid van 
"outomatiese" opnames en transkripsie 
van getuienis. Hierdie program is 
afhanklik van stemherkenning en kan 
nie tans aanpas by verskillende uitsprake 
in Suid-Afrika en aksente van opeen
volgende getuies nie. Daar is In stelsel 
van snelskrifnotas wat op In elektroniese 
blok geskryf word van In rekenaar wat 
die snelskrif na gewone taal omsit en so 
onrniddellike uitdrukke bemoontlik. Dit 
is om verskeie redes nie hier haalbaar 
nie. Almal het al gehoor van elektroniese 
rniddele wat leuens ontdek ("verklik"). 
Ons sal seker nog programme kry wat 
die reelmaat van woorde en uitdrukkings 
of hul patrone kan ontleed om te help 
besluit oor geloofwaardigheid of waar
skynikheid. In Program is haalbaar om 
op die Internet of elders gesag na te vors. 
Maar dit is ongelukkig vir die litigante 
en die praktisyns so dat vir die huidige 
die magistraat en die regter nog nodig 
is en so ook die administrasie wat die 
verrigting van hul werk moontlik en 
doeitreffend maak. Dit sal vir lank so 
bly. 

Maar sonder om vir die toekoms te 
wag, behoort nou reeds sonder versuim 
aan sommige dinge gewerk te word. 
Alhoewel geldige besware bestaan 
daarteen dat die griffier dokumente soos 
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pleitstukke in gerekenariseerde vorm 
ontvang, is daar in 1996 wyses waarop 
uitgeskakel kan word dat In prokureur 
van Randburg moet gaan na Mondeor 
om sy opponent se afskrif van stukke by 
horn te kry. 

Faksmodems is deel van die ant
woord en ondanks die entoesiaste se 
oproepe, nie die Internet nie. Video's kan 
nou via In rekenaar benut kan word. 
Rekenaars kan direk ingespan word om 
getuienis te help aanhoor. As dit die 
neem van getuienis op komrnissie ver
vang, spaar dit oorsese reise, bemoontlik 
dit In beskouing oor geloofwaardigheid 
van die getuienis, en hoef die sieke of 
parapleeg nie van Messina na Pretoria 
te reis om in sy egskeiding te getuig nie 
- iets wat in elk geval lankal verhoed 
moes gewees het. Video-konferensies 
kan vir reel 37-samesprekings gebruik 
word, selfs as In regter die voorsitter is. 
Reise nee m tyd en tyd kos geld. In Video
opname van die opskryf van In 
erkenning kan later in die hof vertoon 
word op rekenaarskerm en so ure se 
debat en koste spaar om vrywilligheid 
te oordeel en sekerheid te kry oor wat 
gese is, hoe reg vertaal is en wat gebeur 
het. 

Rekenaars het In potensiaal vir 
kontrole oor die gereedmaak van In saak 
en die verrninder van tye wat getuies, 
beskuldigdes en polisie - en soms ook 
aanklaers en landdroste - moet wag. 
Onderhewig aan die noodsaak van 
ontwikkeling van mense, is die poten
siaal van rekenarisering groot, onder 
andere om saakhantering te bemoontlik 
wat voorheen onprakties was. W 
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