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Elektroniese hulpmiddele vir 
regsnavorsing 

HCJ Flemming 
Adjunk-regter-president, Witwatersrandse Plaaslike Afdeling 

I n onlangse tye was daar b.erigte :an nu,;e 
dinge. Oorsee was daar die verelste dat n 

advokaat moet sertifiseer dat hy elektro
niese navorsing gedoen het oor die twispunt. 
By ons was daar kritiek en die dreig met 'n 
spesiale kostebevel omdat 'n advokaat nie 
na relevante gesag verwys het nie. 

Sulke reaksies is seker verstaanbaar. 
Veral as die praktisyn nie na relevante 
gesag verwys het nie waarvan die hof 
toevallig weet of wat die hof geredelik 
vind . Tog is dit ' n verkeerde reaksie. 

Dit is verkeerd, eerstens, weens sommige 
redes vir onvolledige verwysing. Soms is 
daar werklik onvoldoende voorbereiding. 
Maar daar is nie altyd onagsaamheid nie. 
Die talent ontbreek soms. Die regverdig
bare energie is nie onverwant aan beskik
bare tyd en geld nie. Ander kere is die rede 
dat die opsteller van 'n indeks 'n ander 
denkwyse gevolg het as die klassifikasie 
waarvoor die praktisyn soek. 'n Suksesvolle 
soektog veronderstel verder da t die regte 
woordkeuse gebruik word . En uiteindelik is 
dit ongelukkig so dat die een elektroniese 
stelsel wat vir regsverslae beskikbaar is 
dikwels onbeskikbaar is en nie gebruikers
vriendelik is nie. 

Maar die onderliggende rede vir onvolle
dige verwysing - en dalk die oorheersende 
rede - is dat daar so baie is om na te gaan. 
Die inligtingsontploffing is selfs in hierdie 
land onhanteerbaar. Dit sal vererger. 
Handboeke wat tradisioneel help met 'n 
sistematiese en oorsigtelike leiding kry al 
minder aanwending weens koste en gebrek 
aan tyd om deur skrywers se oorvleueling te 
werk. Die boeke het soms ongelyke gehalte 
en is dikwels vir studente geskryf. 

Tweedens, help kritiek en kostebevele nie 
om herhaling van onvolledige navorsing te 
voorkom nie. Wat nodig is, is om vir 
praktisyns - insluitende judisiele beamptes 
- die regte gereedskap te skep. Dit is iets wat 
hulle nie self kan of sal skep nie. Die doel 
van die hulpmiddel is om by die massa 
irrelevante inligting verby te kom. Die 
praktisyn moet oogklappe kan opsit wat 
horn in staat stel om te kyk na slegs dit wat 
die twispunt direk genoeg raak - maar in 
twee tale gelyk te kan soek. Beskikbare 
tegnologie leen horn daartoe. Om die 
tegnologie sinvol aan te wend kom egter 
nie vanself nie. 

Twee fondamente is onontbeerlik: 

Die regte sagteware. Rekenaarkundiges 
kan dit skryf. Iemand moet net die 
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inisiatief neem en die geld verskaf. Die 
alternatiefis "off the shelf' sagteware wat 
in sy onverfynde toestand gebruik moet 
word (so os internet) of wat mak gemaak 
word om meer spesifiek te werk (soos 
Jutastat). 

2 	'n Gespesialiseerde Suid-Afrikaanse da
tabasis. Dit moet nie net inligting by
mekaar bring nie. Dit is krities om die 
inligting te sif om die databasis binne 
perke te hou en so te verhoed dat dit van 
nut ontneem word deur 'n oormaat 
herhalende inligting of deur inligting 
wat nie reg geplaas is nie. Ook hier is 
inisiatief "van bo" en befondsing nodig. 

Om " van bo" te kry wat nodig is, gaan taai. 
Selfs 'n goeie idee styg nie hoer nie as die 
eerste skakel in die ketting wat gebrek aan 
insig of aan entoesiasme toon. Hoe meer 
senior die besluitnemer is, hoe sterker is die 
neiging om te besluit nie volgens wat die 
gebruiker nodig het nie maar volgens wat 
die besluitnemer dink dat die gebruiker 
behoort te verkies. (Die ander probleme 
soos opleiding en toeganklikheid is hanteer
baar.) 

Totdat 'n doeltreffende eie databasis 
geskep word, is 'n mate van hulpmiddele 
wel beskikbaar. Ongelukkig bewys gebruik 
daarvan juis die buitensporige tyd wat dit 
verg en die konsekwente resultaat dat mens 
onseker is hoe betroubaar die databasis is en 
of die soek wel die bronne omvattend bereik 
het. 

Wat volg is 'n blote lys van wat (sommer 
tydelik) gratis per internet bereik kan word 
en sluit gevolglik kommersiele dienste uit. 
Dit gee nie v~~r om volledig te wees nie. My 
rekenaar werk sonder dat telkens vooraf 
''http://,, getik word. Dit sowel as die 
standaard "wwW." word uitgelaat. Die 
" http//" word hieronder vermeld net waar 
die " www." uitgelaat moet word. 

Katalogus van boeke wat in universiteit 

biblioteke is: 

Wits: http://innopac.wits.ac.za/screens/ 

opacmenu.html 

U nisa: http://oasis. unisa.ac.za/screens/ 

opacmenu.html 

Vrystaat: http: //wagtail.uovs.ac.za/ 

search 


2 Uitsprake van SA howe: 
Konstitusionele hof: law.wits.ac.za/ 
htdocs law/archive.html 
Hoogste App lhof: uovs.ac.za/ lib/law/ 
links-q2.asp 

3 Buitelandse howe: 
Australie: austlii.edu.au 
Kanada (Federaal): fj a .gc.ca/en/cf/deci
sions 
Groot Brittanje: butterworths.co.za 
VSA: law.emory.edu/4circuit 
VSA: http://isysweb.ca4. uscourts.gov / 
Die VSA adres verwys na die vierde 
circuit en sal wysiging verg om by ander 
circuits uit te kom. 

4 Voorbeelde van "huishoudelike stelsels": 
HGH Nieu-Suid-Wallis: agd.nsw.gov. 
au/sc/sc.nsf/pages/index 
P-G Nieu-Suid-Wallis: http://caselaw. 
aWlink.nsw.gov.au 

5 Internasionale konvensies: 
a ustlii .ed u .a u/a u/ other/dfat/trea ties 

6 Die vind van verdere bronne: 
joasa.org.za behoort aan die Judicial 
Officers Association of Southern Africa. 
Gebruik van " links to websites." Gee 
aanknoping tot vir 'n aantal RSA 
kontakpunte. 
catalaw.com dien as 'n sistematiese lys 
van regsverwante web adresse. 
thelawengine.com gee toegang onder 
andere tot woordeboeke. 
leglnet.com help tot biblioteke.. 
http: //dir.yahoo.com/government/law 
gaan na 'n databasis waar menslike 
oordeel help dat die soek meer toegespits 
is. 
lawcrawler.com word gedryf deur Alta
vista enjin en gee toegang tot regspraak in 
VSA, Kanada en Australie. 
findlaw.com neig tot die VSA maar gaan 
wyer. Dit kan lei tot nouer soeke so os 
findlaw newzealand of library.findlaw. 
com/governmentlaw.html 
lectlaw.com die adres van 'Lectric Law 
Library' is spraaksaam en sy 'Lectric Law 
Looker-U pper' (lectlaw.com/search.html) 
help 'n bietjie. 
hg.org is die adres van Hieros Gamos 
ook 'n ander storie. 

Daar is nog vele ander - te veel om werklik 
nuttig te wees. 
(a) 	Voorbeelde is: 

MegaLaw.com 
waikato.ac.nz/library/resources/ law 
www.FarisLaw.com (baie advertensies) 
http://tepuna.natlib .govt.nz 

(b) 	Een of ander gehalte van resultaat word 
ook verkry met die gewone soekenjins 
soos AskJeeves ofGoogle. 

(c) 	Die verskeidenheid strek tot by voorbeeld: 
Australiese aanbevelings oor die voor

berei van uitsprake: austlii .edu.auj7Ephilip/ 
AustLII/guidelines.html 

Vergelykende kaart: 

http: //lawfoundation.net.au/lisc/recom

mend/chart.html 

European Communities Official Journal: 

(Verg Acrobat Reader) 

http: //europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/ 

200l /en_501PC0273.pdf III 
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