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Daar is 'n merkbare verslegting in die objektiwiteit waarmee sommige SAPD lede 
die wet toepas.  Gedurende die onlangse tyd kom dit toenemend voor dat 
individue vir onbenullighede gearresteer word en dat daar dan ook beslag op 
gelisensieerde vuurwapens gelê word.  Dit is duidelik dat 'n uitdruklike riglyn deur 
die nasionale polisiekommissaris wat onder die verwysing 26/5/1 gedateer 9 Mei 
2005 onder andere aan alle Provinsiale Kommissarisse, Stasiekommissarisse en 
Eenheidsbevelvoerders versprei is, nie met die nodige erns bejeën word nie. Die 
dokument maak dit duidelik dat arres en aanhouding as die absolute laaste 
uitweg geag moet word.  Die dokument spreek voorts die neigings aan om 
gearresteerdes nie binne 48 uur voor 'n hof te daag nie, sowel as die aanhouding 
van verdagtes oor naweke waartydens ondersoekbeamptes onbereikbaar is en 
daar eers gedurende die daaropvolgende Maandag vir vrylating beding kan 
word. 
 
Indien daar rede is om te glo dat die riglyne vervat in bovermelde dokument nie 
nagekom word nie of dat verdagtes onregmatig gearresteer word, word die 
volgende aanbeveel: 

 Verwittig u plaaslike struktuur en Steunkring. 

 By arrestasie moet die betrokke SAPD lid se besonderhede verkry word 
en 'n siviele eis vir onregmatige arrestasie moet so spoedig moontlik teen 
die individu aanhangig gemaak word.  

 Die Hoofkantoor (Hoofbestuurder of Bestuurder Veiligheid) moet 
onverwyld van die arrestasie sowel as die stappe geneem ingelig word. 

 Die SAPD se direkte toesighouer moet geïdentifiseer word, van die 
beweerde onregmatige arrestasie ingelig word, en indien geen 
bevredigende aksie geneem word nie, ook as verweerder in die siviele eis 
ingesluit word. 
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 Geskikte prokureurs om namens slagoffers op te tree moet tydig 
geïdentifiseer word en daar moet duidelik ooreengekom word oor welke 
stappe geneem moet word. 

 Formele gesprekke moet met senior SAPD offisiere in die bevelslyn (vanaf 
Provinsiale Kommissarisse tot by Stasiekommissarisse) gevoer word 
waartydens dit duidelik gemaak moet word dat indien ondersoek- 
beamptes of welke SAPD lid ookal by onregmatige arrestasie betrokke is, 
sodanige aanspreeklikheid ook vertikaal in die bevelslyn gevolg sal word 
en dat die betrokkenes as verweerders by die siviele geding ingesluit sal 
word. 

 
Dit is belangrik dat tydige formele samesprekings met die SAPD in hierdie 
verband gevoer word waartydens TLU SA se standpunt namens lede en boere in 
die betrokke gebied baie duidelik uitgespel word.  Daarbenewens is dit belangrik 
om die kwessie van kollektiewe aksie te beklemtoon. 
  
 
 

NAVRAE: MNR CH VAN ZYL 
  BESTUURDER: VEILIGHEID 
  0727169299 
  veiligheid@tlu.co.za 
 
 


