
Onthou dat kragtens die wet die Polisie jou behulpsaam moet 
wees op welke manier ook al in die Hofbevel gestipuleer word, 
byvoorbeeld wat betref die afhaal van persoonlike besittings, 
jou Identiteitsdokument, kinders se boeke of klere, ens. Indien jy 
vind dat die polisiebeampte onbehulpsaam is en weier om sy 
samewerking te gee in terme van die Hofbevel, kan jy dit aan die 
Onafhanklike Klagtesdirektoraat raporteer.

Let ook daarop dat dit nie die plig van die Polisie is om jou behulpsaam te wees 
met die verwydering van meubels, rekenaars, breekgoed, ens. nie.

• Fisiese mishandeling

• Seksuele 
Mishandeling

• Emosionele, verbale 
en geestelike 
mishandeling

• Finansiële 
mishandeling

• Intimidasie

• Teistering

• Agtervolging of 
ongevraagde 
betreding van die 
applikant se eiendom 
waar die onderskeie 
partye nie dieselfde 
woning deel nie.

• Die beskadiging 
van eiendom of 
ander persoonlike 
besittings.

• Enige ander 
oorheersende of 
mishandelende 
gedrag waar sulke 
gedrag die applikant 
leed, of waarskynlike 
leed ten opsigte 
van haar of haar 
gesin se veiligheid, 
gesondheid en 
welstand kan 
meebring.

Beide Mans en Vrouens kan skuldig, of die slagoffers, wees van/aan 
Gesinsgeweld.6 3

Wat is Gesinsgeweld?

Wat is die Keerdatum? 
Die keerdatum is die datum wat vasgestel is om die Hof die geleentheid te bied om 
die Respondent aan te hoor voordat die Beskermings Bevel bekragtig word.

Wat gebeur op die Keerdatum? 
Die Respondent het die geleentheid om in die teenwoordigheid van die Applikant 
sy/haar kant van die saak aan die Landdros te stel. Die Respondemt sal `n bestrede 
Beëdigte Verklaring indien of die geleentheid aanvra om `n bestrede Beëdigte 
Verklaring in te dien. Hierdie dokumente sal aan jou beteken word. Jy sal dan die 
geleentheid gegun word om `n antwoord in te dien.

Wat is Minagting Van Die Hof? 
Dit is wanneer die Responde wie die bevel verbreek het, versuim het om in die 
Strafhof te verskyn om op die aanklagte teen hom te pleit.

Wat is die verbreking van die Beskermingsbevel?
Dit is wanneer die Respondent versuim om te voldoen aan die 
bepalings van die bevel. Met ander woorde as hy voortgaan 
met die onregmatige gedrag soos verbied is om te herhaal 
deur die Beskermingsbevel wat beteken is.

Sal die Respondent gearresteer word met die 
Beskermingsbevel? 
Die Respondent sal nie gearresteer word tydens die betekening van die 
Beskermingsbevel nie. Dit is slegs wanneer die bepalings van die bevel gebreek 
word dat die Respondent gearresteer mag word.
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