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S A regters 
kry kode 
vir gedrag, 
se minister 
Sarel van der Walt 

SuidAfrika sal wel binnekort 'n 
gedragskode vir regters he, het 
mnr. Enver Surty, minister van 
justisie, in Pretoria gese. 

Hy het by 'n prestigelesing 
van die regsfakulteit van die 
Universiteit van Pretoria gese 
die Regterlike Dienskommissie 
(RDK) sal 'n gedragskomitee 
saamstel. 

Die komitee sal uit die gelede
re van die regters self saamge
stel word. 

Die gedragskode sal onder 
meer reels oor geld insluit. 

Surty het gese hy en hoofreg
ter Pius Langa werk te nouste 
saam en die gedragskode is byna 
voltooi. 

Hoewel daar regters is wat 
teen so 'n kode gekant is, het 
baie se houding daaroor veran
der na voorvalle in die onlangse 
verlede waarby regters betrokke 
was. 

Die minister het nie voorbeel
de genoem nie. 

Surty het gese regters kan nie 
by ander aktiwiteite buiten reg
terlike aktiwiteite betrokke raak 
nie. 

Die uitsondering is wanneer 
huUe boeke skryf en tot die regs
beroep bydra. 

Surty het gese dat bepaal moet 
word wanneer 'n regter horn aan 
wangedrag skuldig maak en 
wanneer gedrag as "growwe 
wangedrag" beskou kan word. 

Die balans moet ook gevind 
word tussen die onafhanklikheid 
van die regsprekende gesag en 
aanspreeklikheid vir gedrag wat 
volgens die norme in die ge
dragskode as wangedrag beskou 
word. 

Daar moet ook bepaal word 
wie die regters moet tug as hulle 
nie verdien om voor die parle
ment gedaag te word nie, het hy 
gese. 

Surty meen die gedragskomi
tee van die RDK moet die ge
dragsreels opstel. 

Kragtens die Grondwet kan 'n 
regter slegs uit sy pos verwyder 
word as die RDK bevind dat hy 
onbekwaam is of skuldig aan 
growwe wangedrag. 
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