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IN DIE KONSTITUSIONELE HOF VAN SUID-AFRIKA

SAAKNOMMER: CCT/i%t95

f

In die saak tussen:-

PRINSLOO, NICOLAAS MARTHINUS APPLIKANT

en

DIE STAAT RESPONDENT

APPLIKANT SE HOOFDE VAN BETOOG

I
A. INLEIDING

1. Nicolaas Marthinus Prinsloo (hierna die Applikant

genoem) is beskuldigde 5 in die saak van die STAAT

versus ETIENNE LE ROUX en 25 ander saaknommer CC64/94

'n saak wat dien voor Sy Edele Regter Flemming.

2. Die Applikant en die ander 25 beskuldigdes staan tereg

op 6 aanklagtes van die oortreding van artikel 27(1)

van Wet 26 van 1956 - veroorsaking van 'n ontploffing
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wat lewe of eiendom in gevaar stel; 20 aanklagtes van

moord; 46 aanklagtes van opsetlike saakbeskadiging; 1

aanklag van die oortreding van artikel 32(1)(a) gelees

met artikels 1, 39 en 40 van Wet 75 van 1969

(onwettige besit van masjiengewere); 1 aanklag van die

oortreding van artikel 32(1)(e) gelees met artikels 1,

39 en 40 van Wet 75 van 1969 (onwettige besit van

masjiengeweeraitiTnunisie); 1 aanklag van die oortreding

van artikel 2 gelees met artikels 1, 39 en 40 van Wet

75 van 1969 (onwettige besit van vuurwapens); 1 aanklag

van die oortreding van artikel 36 gelees met artikels

1, 39 en 40 van Wet 75 van 1969 (onwettige besit van

ammunisie); 9 aanklagtes van die oortreding van artikel

32(1)(c) gelees met artikels 1, 39 en 40 van wet 75 van

1959 (onwettige besit van plof- en

ontbrandingstoestelle); 2 aanklagtes van die oortreding

van artikel 18 gelees met artikels 1 en 27 van Wet 26

van 1956 (besit van ontplofbare stowwe); 1 aanklag van

huisbraak en 1 aanklag van diefstal.

Die Applikant en 17 ander beskuldigdes is op 27 April

1994 gearresteer en die verhoor voor Sy Edele Regter

Flemming het op 30 Januarie 1995 'n aanvang geneem.

Die Staat se saak is op 7 April 1995 gesluit en was die

saak uitgestel vir 'n aansoek om ontslag vir sekere van

die beskuldigdes die Applikant ingesluit. Sy Edele



Regter Flemming het op 15 Junie 1995 uitspraak op die

aansoek om ontslag gegee.

Die Applikant en 6 ander beskuldigdes het ontslag op al

die aanklagtes behalwe aanklag 80, 81, 82 en 83

ontvang. Hierdie aanklagtes het betrekking op:

f
Aanklag 80 Oortreding van artikel 32(1)(a) gelees

met artikel 1, 39 en 40 van Wet 75 van

1969 (onwettige besit van

masjiengewere).

Aanklag 81 Oortreding van artikel 32(1)(e) gelees

met artikels 1, 39 en 40 van Wet 75 van

1969 (onwettige besit van

masjiengeweerammunisie).

I
Aanklag 82: Oortreding van artikel 2 gelees met

artikels 1, 39 en 40 van Wet 75 van 1969

(onwettige besit van vuurwapens).

Aanklag 83: Oortreding van artikel 36 gelees met

artikel 1, 36 en 40 van Wet 75 van 1969

(onwettige besit van ammunisie).

Op 4 September 1995 is 'n aansoek ingevolge artikel
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102(1) van die Grondwet, 1993 (Wet 200 van 1993)

(hierna die Grondwet genoem) gedoen om verwysing na die

Agbare Hof vir 'n beslissing dat Artikel 40 van die Wet

op Wapens en Ammunisie, 1969 (Wet 75 van 1969) (Hierna

Artikel 40 genoem) ongrondwetlik is.

6. Op 5 September 1995 net Sy Edele Regter Flemming die

volgende bevel gemaak:

"Die vraag of Artikel 40 van Wet 75 van 1969

nietig is omdat dit strydig is met Artikel 25(3)

van die Grondwet 1993 word na die Grondwetlike Hof

verwys in terme van Artikel 102(1) van die

Grondwet."

B ARTIKEL 40(1) VAN DIE WET OP WAPENS EN AMMUNISIE, 1969 (WET

75 VAN 1969).

7. Artikel 40 skep 'n vermoede en lees soos volg:

ARTIKEL 40(1):

"Wanneer daar by 'n vervolging weens die besit van

'n artikel in stryd met die beplalings van hierdie

Wet bewys word dat daardie artikel te eniger tyd

op of in #n perseel, met inbegrip van 'n gebou.
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woning, woonstel, kamer, kantoor, winkel bouwerk,

vaartuig, vliegtuig of voertuig of 'n gedeelte

daarvan was, word 'n persoon wat op daardie

tydstip op of in of in beheer van of aanwesig by

of okkupeerder van daardie perseel was, geag toe

in besit van bedoelde artikel te gewees net,

totdat die teendeel bewys word.

8. Die vertnoede wat deur Artikel 40 geskep is plaas die

bewyslas in die woorde "totdat die teendeel bewys word"

op die Applikant en' moet hy op 'n oorwig van

waarskynlikhede die bewyslas kwyt.

C FUNDAMENTELE REGTE INGEVOLGE ARTIKEL 25(3) VAN DIE GRONDWET.

9. Ingevolge die Grondwet word bepaalde fundamentele regte

van elke landsburger nou statuter verskans. Hoofstuk 3

van die Grondwet, bepaal onder andere soos volg:

ARTIKEL 25(3):

"Elke Beskuldigde het die reg op 'n billike

verhoor, waarby inbegrepe is die reg -

c) om onskuldig geag te word en om te swyg

tydens pleitverrigtinge of verhoor en om nie
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tydens verhoor te getuig nie;

d) om getuienis aan te voer en te betwis, en om

nie 'n verplxgbare getuie teen homself of

haarself te wees nie."

10. Dit is egter so dat die regte verskans in Hoofstuk 3

van die Grondwet beperk kan word deur algemeen geldende

reg met dien verstande dat so 'n beperking soos bepaal

in:

ARTIKEL 33(1)

(a) slegs geoorloof is in die mate waarin dit-

(i) redelik is; en

(ii) regverdigbaar is in 'n oop en demokratiese

samelewing gebaseer op vryheid en gelykheid;

en

(b) nie die wesenlike inhoud van die betrokke reg

ontken nie, en met dien verstande voorts dat enige

beperking van-

(aa) 'n reg in artikel 10, 11, 12 14(1), 21 25 of

30(1)(d) of (e) of (2) verskans; of
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(bb) 'n reg in artikel 15, 16, 17, 18, 23 of 24

verskans, in soverre so 'n reg verband hou

met vrye en regverdige politieke aktiwiteite,

benewens die vereiste dat dit redelik moet wees soos

vereis in paragraaf (a)(i) ook noodsaaklik wees."

11. By die uitleg van die bepalings van Hoofstuk 3 van die

Grondwet moet 'n Hof die riglyne toepas soos neergele

in:

ARTIKEL 35(1)

"By die uitleg van die bepalings van hierdie Hoofstuk

moet 'n geregshof die waardes wat 'n oop en

demokratiese samelewing gebaseer op vryheid en

gelykheid ten grondslag le, bevorder en, waar van

toepassing, die volkereg wat van toepassing is op die

beskerming van die regte wat in hierdie Hoofstuk

verskans is, in ag neem, en kan die hof vergelykbare

buitelandse hofbeslissings in ag neem."

D. DIE VERMOEDE GESKEP INGEVOLGE ARTIKEL 40(1) WAT DIE BEWYSLAS

OP DIE APPLIKANT PLAAS.

12. Die Agbare Hof het reeds in
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S v Zuma and Others 1995 (2) SA 642 CC

'n bevel gemaak dat Artikel 217(1)(b)(ii) van die

Strafproseswet, 1977 (Wet 51 van 1977) ongeldig is

aangesien dit in stryd is met die bepalings van

Hoofstuk 3 van die Grondwet.

13. Die Agbare Hof het benadruk dat die uitspraak van die

Agbare Hof in Znma and Othersfsupra) op bis 662

paragraaf [41] nie beslis het dat alle stutere

bepalings wat 'n vermoede skep in strafsake ongeldig is

nie.

14. Die Agbare Hof bevind in znma and Others(supra) op bis.

662 paragraa [41] dat die gemeenskap druk uitoefen op

die effektiewe vervolging van misdade en dat die

vervolging mag vereis om in sekere sake van redelike

vermoedens gebruik te maak om hulle in hul taak

behulpsaam te wees.

15. Artikel 40(1) plaas 'n bewyslas op die Applikant wat hy

op 'n oorwig van waarskynlikhede moet weerle. Daar

word met respek betoog dat die verskanste fundamentele

regte van die Applikant onredelik en ongeregverdig

daardeur aangetas word. Daar word met respek betoog

dat Artikel 40(1) nie onder die kategorie vermoedens
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tel wat uitgesonder word in ftmna and Others (supra1 op

bis 662 paragraaf [41] nie:

15.1 Die Agbare Hof bevind dat sekere vermoedens

niks meer is as bewysregtelike vermoedens

wat aan sekere getuienis van die vervolging

die status van prima facie bewys verleen en

word daar net van 'n beskuldigde verwag om

geloofwaardige getuienis aan te bied wat

twyfel op die prima facie bewys werp.

15.2 Die Agbare Hof bevind dat sommige vermoedens

geregverdig mag wees omdat dit nie onredelik

is om van 'n beskuldigde te verwag om feite

aan te bied waartoe hy of sy redelike toegang

het en waar dit onredelik sou wees om te

verwag dat die vervolging dit moet weerle

nie.

15.3 Die Agbare Hof het ook bevind dat daar sekere

vermoedens kan wees wat noodsaaklik sal wees

om sekere misdade effektief te vervolg waar

die Staat in staat is om te bewys dat daar 'n

goeie rede bestaan waarom dit nie van die

Staat verwag kan word om die getuienis self

aan te bied nie.
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15.4 Die Agbare Hof bevind ook dat die uitspraak

in Zuma an Others (supra) nie handel met

statutere bepalings wat in die vorm van

vermoedens is maar wat in effek nuwe misdrywe

skep nie.

E. DIE INTERPRETASIE VAN DIE FUNDAMENTELE REGTE SOOS BEPAAL IN

DIE GRONDWET.

16. Die benadering van hoe die Grondwet geinterpreteer moet

word veral waar dit betrekking het op die fundamentele

regte van 'n landsburger was deur Sy Edele Lord

Wilberforce bespreek in:

Mininster of Home Affairs (Bermuda! v Fisher 1980

AC 319 (PC) op 328-9-

"These antecedents, and the form of Chapter I

itself, call for a generous interpretation

avoiding what has been called the 'austerity of

tabulated legalism', suitable to give to

individuals the full measure of the fundamental

rights and freedoms referred to".

Lord Wilberforce het bevind dat daar twee moontlikhede

is:
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"The first would be to say that, recognising the

status of the Constitution as, in effect, an Act

of Parliament, there is room for interpreting it

with less rigidity, and greater generosity, than

other Acts The second would be more radical; it

would be to treat a constitutional instrument such

as this as sui generis. calling for principles of

interpretation of its own, suitable to its

character as already described, without necessary

acceptance of all the presumptions that are

relevant to legislation of private law."

Dit was die eenstemmige opinie van die Privy Council

dat die tweede verkiesliker is bo die eerste maar net

dit nie beteken dat geen reels van interpretasie

toegepas moes word by die uitleg van die Grondwet nie.

Daar sal nog steeds gekyK moet word na die gewone

betekenis van die woorde wat gebruik is. Maar wat van

belang is by die uitleg van die Grondwet is:

"the character and origin of the instrument and

beguided by the principles of giving full

recognition and effect to those fundamental rights

and freedoms with a statement of which the

Constitution commences".
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'n Hof sal by die interpretasie van die bepalings van

die Grondwet uitleg gee aan die gewone betekenis van

die woorde en sal nie daarvan afwyk tensy die gewone

betekenis van die woonde tot 'n absurditeit sou lei of

indien dit duidelik uit die geheel blyk dat die

wetgewer nie bedoel het dat die woorde hul gewone

betekenis moes he nie.

S v Marwane 1982(3) SA 716 AD op 748-749

Minister of Defence. Namibia v Mwandinghi 1992(2)

SA 355 Nm SC op 362-363.

17. By die interpretasie van die bepalings in die Grondwet

wat betrekking het op die fundamentele regte van 'n

landsburger moet daar gekyk word na wat die doel van

die Grondwet was om hierdie regte te waarborg. By die

uitleg van hierdie bepalings moet daar gekyk word na

die gewone betekenis van die woorde, na die

regsgeskiedenis, tradisies en gebruike van die land

teneinde te verseker dat die voile waarborg van die

fundamentele regte elke individu toekora. Dit is veral

van belang by die interpretasie van Artikel 25(3) van

die Grondwet. So het die Hoofregter van.Kanada Sy

Edele Regter Dickson bevind in:
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R v Big H Drug Mart Ltd (1985) 18 DLR (4th) 321,

394-6.

"The meaning of a right or freedom guaranteed by

the Charter was to be ascertained by an analysis

of the purpose of such a guarantee; is was to be

understood, in other words, in the light of the

interests it was meant to protect- In my view

this analysis is to be undertaken, and the purpose

of the right of freedom in guestion is to be

sought by reference to the Charter and larger

objects of the Charter itself, to the language

chosen to articulate the specific right or

freedom, to the historical origins of the concept

enshrined, and where applicable, to the meaning

and purpose of the other specific rights and

freedoms with which it is associated within the

text of the Charter. The interpretation should

be., a generous rather than legalistic one, aimed

at fulfilling the purpose of a guarantee and the

securing for individuals the full benefit of the

Charter's protection."

F- DIE VERPLASING VAN DIE BEWYSLAS VANAF DIE STAAT OP DIE

BESKULDIGDE IN 'N STRAFSAAK.
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18. Die verplasing van die bewyslas soos bepaal word in

Artikel 40(1) is nie 'n uitsondering in ons reg nie

daar is verskeie statutere bepalings waar die bewyslas

op 'n beskuldigde geplaas word maar elke sodanige

verplasing van die bewyslas sal na aanleiding van die

bepalings van die Grondwet getoets moet word oirt te

bepaal of dit enige regte wat 'n persoon toekom aantas.

19. in die Verenigde Sate van Amerika in die saak

Tot v The United States 319 US 463 (1943)

het dit ook gehandel met 'n vermoede soortgelyk aan die

vermoede van Artikel 40(1) en het die Agbare Hof bevind

om die geldigheid van so 'n vermoede te bepaal dit

getoets moet word aan:

"rational connection between the facts proved and

the fact presumed...But where the inference is so

strained as not to have a reasonable relation to

the circumstances of life as we know them it is

not competent for the legislature to create it as

a rule governing the procedure of the courts.(467-

8).
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20. In die saak van

Leary v United States 395 US 6 (1969)

het dit ook gehandel oor 'n soortgelyke vermoede soos

Artikel 40(1) en in daardie saak het die Agbare Hof na

inagneming van Tot (supra) se uitspraak 'n strenger

toets geformuleer:

"a criminal statutory presumption must be regarded

as 'irrational' or 'arbitrary' and hence

unconstitutional, unless it can at least be said

with substantial assurance that the presumed fact

is more likely than not to flow from the proved

fact on which it is made to depend." (36).

21. Daar is egter ander toetse wat ook kan bepaal of 'n

vermoede die fundamentele regte van 'n landsburger

aantas aldan nie. So was daar in

County Court of Ulster County. New York, et al v

Allen et al 442 US 140 (1979)

deur Sy Edele Regter Stevens na aanleiding van 'n

regsvermoede beslis dat:
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"since the prosecution bears the burden of

establishxng guilt, it may not rest its case

entirely on a presumption unless the fact proved

is sufficient to support the inference of guilt

beyond a reasonable doubt." (167)

22. In die Kanadese saak van

R v Oakes (1986) 26 DLR (4th) 200

het dit ook gehandel oor 'n soortgelyke vermoede soos

bepaal in Artikel 40(1) en was die bewyslas ook op die

beskuldigde geplaas wat hy op 'n oorwig van

waarskynlikhede moes weerle. In die genoemde saak was

beslis dat die vermoede in stryd is met Artikel 11(d)

van die Canadian Charter of Rights and Freedoms:

11. Any person charged with an offence has the

right

(d) to be presumed innocent until proven guilty

according to law in a fair and public hearing

by an independent and impartial tribunal;

en het Sy Edele Regter Dickson beslis dat:
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"The presumption of innocence protects the

fundamental liberty and human dignity of any and

every person accused by the State of criminal

conduct. An individual charged with a criminal

offence faces grave social and personal

consequences, including potential loss of physical

liberty, subjection to social stigma and ostracism

from the community, as well as other social,

psychological and economic harms. In light of the

gravity of these consequences, the presumption of

innocence is crucial. It ensures that until the

State proves an accused's guilt beyond all

reasonable doubt, he or she is innocent. This is

essential in a society committed to fairness and

social justice."(212-3)

Die Agbare Regter net voorts beslis dat waar daar 'n

bewyslas op 'n beskuldigde geplaas word om 'n wesenlike

feit op 'n oorwig van waarskynlikhede te bewys dit kan

gebeur dat 'n skuldigbevinding kan volg al was daar

redelike twyfel met betrekking tot die getuienis. Dit

sal gebeur waar 'n beskuldigde nie die bewyslas op 'n

oorwig van waarskynlikhede gekwyt het nie. sy Edele

Regter Dickson beslis:

"If an accused bears the burden of disproving on a
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balance of probabilities an essential element of

an offence, it would be possible for a conviction

to occur despite the existence of a reasonble

doubt. This would arise if the accused adduced

sufficient evidence to raise a reasonable doubt as

to his or her innocence that the presumed fact was

untrue."(222)

23. In die saak van

R v Whvte (1988) 51 DLR (4th) 481

gaan Sy Edele Regter Dickson egter verder en bevind dat

dit irrelevant is of die vermoede betrekking net op 'n

wesenlike feit van die misdryf. Om te bepaal of 'n

vermoede strydig is met die vermoede van onskuld is dit

irrelevant om te onderskei tussen wesenlike feite of

ander aspekte van die misdryf. Wat egter van belang is

is of 'n persoon skuldig bevind kan word waar daar 'n

redelike twyfel bestaan. Die Edele Regter bevund soos

volg:

"The short answer to this argument is that the

distinction between elements of the offence and

other aspects of the charge is irrelevant to the

s.ll(d) inquiry- The real concern is not whether
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the accused must disprove an element or prove an

excuse, but that an accused may be convicted while

a reasonble doubt exists. When that possibility

exists, there is a breach of the presumption of

innocence.

The exact characterization of a factor as an

essential element, a collateral factor, an excuse,

or defence should not affect the analysis of the

presumption of innocence. It is the final effect

of a provision on the verdict that is decisive.

If an accused is required to prove some fact on

the balance of probabilities to avoid conviction,

the provision violates the presumption of

innocence because it permits a conviction in spite

of a reasonable doubt in the mind of the trier of

fact as to the quilt of the accused. "(493)

24. In die Hooggeregshof van Kanada in die saak van

R V Downey 90 DLR (4th) 449

kan duidelik gesien word hoe die verskillende toetse

toegepas was om te bepaal of 'n vermoede strydig is met

die vermoede van onskuld. In die saak behandel Sy

Edele Regter Cory breedvoerig met die gesag wat
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betrekking het op die beginsels deur die onderskeie

howe toegepas. Die twee sake van Sy Edele Regter

Dickson R v Oakes(supra) en R v Whyte (supra) saam met

verskeie ander beslissing word volledig ontleed en som

Sy Edele Regter Cory die beginsels soos volg op:

"I- The presumtion of innocence is infringed

whenever the accused is liable to be

convicted despite the existence of a

reasonable doubt.

II- If by the provisions of a statutory

persumption, an accused is required to

establish, that is to say to prove or

disprove, on a balance of probabilities

either an element of an offence or an

excuse, then it contravenes s.ll(d).

Such a provision would permit a

conviction in spite of a reasonable

doubt,

III. Even if a rational connection exists

between the established fact and the

fact to be presumed, this would be

insufficient to make valid a presumption

requiring the accused to disprove an
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element of the affence-

#

VII. It must of course be remembered that

statutory presumptions which infringe s.

11(d) may still be justified pursuant to

s. 1 of the Charter.(461)

Sy Edele die Regter noem drie ander beginsels maar daar

word met respek betoog dat die beginsels nie relevant

sal wees met betrekking op die ondersoek van Artikel

40(1) nie.

By die toepassing van genoemde beginsels is dit

duidelik dat daar van die standpunt uitgegaan moet word

dat die Staat 'n misdryf teen 'n beskuldigde bo

redelike twyfel moet bewys en dat 'n beskuldigde

onskuldig geag word totdat hy skuldig bevind is.

G. BEPERKING IHGEVOLGE ARTIKEL 33(1) VAN DIE GRONDWET.

25. Die Grondwet waarborg die regte en vryheid van 'n

persoon en kan slegs beperk word as dit redelik en

regverdigbaar is. Artikel 35(1) van die Grondwet

bepaal dat by die uitleg van die bepalings van artikel

33(1) moet die hof die waardes wat 'n oop demokratiese
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samelewing gebaseer op vryheid en gelykheid ten

grondslag le, bevorder-

Die beperkings op die regte ten opsigte van artikel 25

gaan egter verder dit moet ook noodsaaklik wees. 'n

Beperking op die regte in artikel 25 moet so belangrik

wees dat dit swaarder opweeg teen die regte wat deur

die Grondwet beskerm word. Die beperking moet ook nie

die wesenlike inhoud van die die betrokke reg ontken

nie.

Daar is verder ook 'n ooreenkoms tussen hoofstuk 3 van

die Grondwet en die "Canadian Charter of Rights and

Freedoms" veral ten opsigte van artikel 33(1) van die

Grondwet en artikel 1 van die Canadian Charter en is

dit noodsaaklik om na die toepassing van artikel 1 deur

die Kanadese howe te kyk.

In die Kanadese Hooggershof was die benadering om

artikel 1 toe te pas deur 'n twee fase analise te

gebruik om die grondwetlike geldigheid van enige wet

wat daarmee strydig is te bepaal. Die eerste fase is

om te bepaal of die regte of vryheid geskend, verbreek

of geweier is. Indien die antwoord bevestigend is

moet by die tweede fase bepaal word of die beperkings

regverdigbaar is aan die hand van die beperkende
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voorwaardes soos omskryf in die genoemde artikel.

Fundamental Rights in the New Constitition

Cachalia and others. Juta & Co, Ltd March 1994.

Sien bis 106-116.

26. R v Oakes (supra) behandel ook volledig die beperkings

soos bepaal in Artikel 1 van die Canadian Charter of

Rights and Fredoins:

"The Canadian Charter of Rights an Freedoms

guarantees the rights and freedoms set out in it

subject only to such reasonable limits prescribed

by law as can be demonstrably justified in a free

and democratic society."(224)

Dit blyk duidelik dat dieselfde toets toegepas word as

by Artikel 33(1) naamlik om te bepaal of die beperking

van 'n persoon se regte wat deur die Grondwet

gewaarborg is, geoorloof is moet die beperking redelik,

regverdigbaar in 'n "free and democratic society" wees.

Artikel 33 (1) gaan egter verder en bepaal in die geval

van Artikel 25 dit ook noodsaaklik moet wees.

Net soos Artikel 33(1) bestaan Artikel 1 van die

Charter ook uit twee dele en beslis Sy Edele Regter
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Dickson dat by die interpretasie van die genoemde

artikel die belangrikste element daarvan is die "free

and democratic society".

"The underlying values and principles of a free

and democratic society are the genesis of the

rights and freedoms guaranteed by the Charter and

the ultimate standard against which a limit on a

right or freedom must be shown, dispite its

effect, to be reasonable and demonstrably

justified."(225)

Sy Edele Regter Dickson bevind ook dat die bewyslas op

die beperking van die regte wat deur die Grondwet

gewaarborg word op die party rus wat op die beperking

wil steun. Die bewysmaatstaf is op 'n oorwig van

waarskynlikhede. R v Oakes (supra) (225-6).

27. Die Agbare Hof net beslis in

S v Makwanyane and Another 1995 (2) SACR 1 (CC)

dat daar van sekere beginsels gebruik gemaak kan word

om te bepaal of 'n beperking aan die vereistes van

Artikel 33(1) voldoen maar die toepassing van die

beginsels sal afhang van die oinstandighede van elke
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saak:

"This is inherent in the requirement of

proportionality, which calls for the balancing of

different interests- In the balancing process the

relevant considerations will include the nature of

the right that is limited and its importance to an

open and democratic society based om freedom and

equality; the purpose for which the right is

limited and the importance of that purpose to such

a society; the extent of the limitation, its

efficacy and, particularly where the limitation,

has to be necessary, whether the desired ends

could reasonably be achieved through other means

less damaging to the right in question."(104)

H. ARTIKEL 40(1) STRYDIG MET ARTIKEL 25(3) (c) EN (d) .

28. Dit is 'n erkende beginsel in ons reg dat die Staat sy

saak teen die Appikant bo redelike twyfel moet bewys.

Die vermoede geskep in Artikel 40(1) plaas die bewyslas

op die Applikant om op 'n oorwig van waarskynlikhede

die bewyslas te kwyt.

29. As voorbeeld kan geneem word waar 'n tuinparty op 'n

perseel gehou word met 100 gaste en 'n vuurwapen word
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op die perseel gevind dan het die die Staat net nodig

om ingevolge Artikel 40(1) te bewys dat die vuurwapen

wat in stryd met die bepalings van die Wapenwet is op

daardie tydstip op die perseel was en sal die gaste van

die tuinparty wat op daardie tydstip op die perseel

aanwesig was geag in besit te wees van sodanige

vuurwapen, todat die teendeel bewys word. Die Staat

het dus nie nodig om al die elemente van die misdryf

te bewys nie, byvoorbeeld die opset on te besit sowel

as besit.

30. Indien die Applikant een van die gaste op die tuinparty

was sal hy ten einde die bewyslas in Artikel 40(1) te

kwyt moet gaan getuig. Hy word verplig om te getuig

indien hy nie getuig nie sal hy ingevolge artikel 40(1)

skuldig bevind word.

31. Die fundamentele regte van die Applikant word

gewaarborg ingevolge Artikel 25(3)(c) en (d) en moet

daar bepaal word of die regte deur Artikel 40(1)

geskend word.

Die "rational connection" beginsel soos in s

(supra^ bevind is, is 'n bruikbare siftingstoets maar

nie 'n afdoende toets nie. In bogenoemde voorbeeld

blyk dit dat daar nie 'n redelike verband bestaan
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tussen die bewese feite en die feit wat vermoed word

nie. Die toets is toegepas in Tot v The United States

(supra ̂  .

32. Die staat kan nie sy saak uitsluitlik op die vermoede

baseer nie tensy daar voldoende feite bestaan wat die

afleiding kan regverdig dat skuld van 'n persoon bo

redelik twyfel bewys is. Die beginsel is toegepas in

County Court of Ulster. New Yorkf et al v Allen et al

(supra1. In my voorbeeld hierbo net die Staat nie

besit of opset om te besit bewys nie en sal die Staat

sy saak uitsluitlik op die vermoede geskep deur Artikel

40(1) berus.

33. Die reg van die Applikant om onskuldig geag te wees

en om te swyg tydens pleitverduideliking en verhoor

word bepaal ingevolge Artikel 25(3)(c). Ingevolge

Artikel 40(1) word die Applikant geag skuldig te wees,

totdat die teendeel bewys is waar die die Staat

ingevolge Artikel 40(1) nie eens verplig is om al die

elemente van die misryf te bewys nie. Die fundamentele

regte van die Applikant wat gewaarborg is word in meer

as een opsig ernstig aangetas. Ingevolge Artikel

40(3) is hy skuldig todat die teendeel bewys word. Hy

word dus verplig om sy swygreg te verbreek en word hy

verplig om te gaan getuig. Die feit dat die Applikant
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nou nie meer onskuldig geag word nie bring ook ander

persoonlike en sosiale spanning mee soos beslis is in R

v Oakes (supra}.

34. Die Staat moet die saak teen die Applikant bo redelike

twyfel bewys. Ingevolge Artikel 40(1) word die

bewyslas op die Applikant geplaas wat hy op 'n oorwig

van waarskynlikhede moet kwyt. Dit kan egter gebeur

dat daar wel redelike twyfel bestaan maar aangesien die

Applikant die bewyslas op 'n oorwig van waarskynlikhede

moet kwyt kan hy selfs al is daar 'n redelike twyfel

skuldig bevind word indien hy nie die bewyslas kwyt

nie. Volgens R v Oakes (supra1 en R v Whvte (supra)

sal dit in stryd wees met die vermoede van onskuld.

35. Die Applikant word ook deur Artikel 40(1) verplig om

getuienis aan te bied en homself bloot 'te stel aan die

kruisondervraging van die Staat wat daardeur moontlik

'n saak wat die Staat nie teen horn kon bewys net nie te

bevorder.

I. DIE BEPERKING INGEVOLGE ARTIKEL 33(1) OP ARTIKEL 40(1).

36. Die eerste fase van die ondersoek was om te bepaal of

daar Artikel 40(1) stydig is met Artikel 25(3)(c)(d)

indien dit so bevind word moet daar bepaal word of die
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regte wat verskans is beperk kan word deur algemene

geldende reg.

37. Wat Artikel 25 betref inoet so 'n beperking, redelik,

regverdigbaar in 'n oop en demokratiese samelewing

gebaseer op vryheid en gelykheid wees maar dit moet ook

noodsaaklik wees.

38. Soos uiteengesit is S v Makwanyane an Another(supra)

moet die verskillende belange teen mekaar opgeweeg word

en die relevante oorwegings sal wees die aard van die

regte wat beperk word en die belang daarvan vir 'n oop

en demokratiese samelewing wat gebaseer is op vryheid

en gelykheid. Die doel waarom die regte beperk moet

word en die belang daarvan vir die gemeenskap. Die

omvang van die beperking die doeltreffendheid daarvan

en of dit noodsaaklik is waar die doel moontlik deur

'n ander wyse bereik kan word wat minder skade aan die

gewaarborgde regte sou teweeg bring.

39. Die aard van die regte wat deur Artikel 40(1) aangetas

word naamlik Artikel 25(3)(c) en (d) weeg baie swaarder

op as die blote hulpmiddel wat Artikel 40(1) aan die

Staat verskaf om sy saak te bewys.

J- KORT OPSOMMING VAN DIE FEITE WAT BETREKKING HET OP DIE
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APPLIKANT.

40. 14 van die Applikant se mede beskuldigdes is op 27

April 1994 by 'n skietbaan naby Rustenburg gearresteer.

Die Applikant is op dieselfde dag by sy huis

gearresteer.

41. Daar was getuienis dat 'n groep persone eers by 'n

wildsplaas naby Magaliesburg en later by die skietbaan

kampeer net. Daar is net getuienis dat die Applikant

een aand vir 'n kort tydjie op die wildsplaas was maar

nie daar oorgebly net nie.

42. Daar is verder getuienis dat die Applikant met die

aankoms van die groep persone vir 'n bale kort tydjie

op die skietbaan was maar weer vertrek net en nie weer

daarheen terug gekeer nie.

43. Met die arrestasie van die persone op die skietbaan was

wapens en airimunisie deur die Suid-Afrikaanse Polisie op

die skietbaan gevind. Die Applikant was nie

teenwoordig nie.

44. Daar is geen getuienis dat die Applikant ooit enige van

die wapens of aminunisie besit het of enige kennis gedra

net daarvan nie.
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K. GEVOLGTREKKING.

45. Die regsbeginsel dat die Staat die skuld van die

Applikant bo redelike twyfel moet bewys en dat 'n

persoon vermoed word onskuldig te wees totdat hy

skuldig bewys is stem ooreen met die regte verskans in

Artikel 25(3)(c). Die beginsel kom duidelik na vore

in:

Woolmincrton v Director of Public Prosecutions

[1935] AC 462 (HL) 481

"But while the prosecution must prove the guilt of

the prisoner, there is no such burden laid on the

prisoner to prove his innocence and it is

sufficient for him to raise a doubt as to his

guilt; he is not bound to satisfy the jury of his

innocence.(481)

Artikel 40(1) plaas die bewyslas op die Applikant en

word sy reg op 'n billike verhoor hierdeur ernstig

aangetas.

46. Artikel 40(1) moet getoes word aan die vereistes soos

gestel in R v Downey (supra) (461).
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I. Die vermoede van onskuld word deur Artikel

40(1) geskend aangesien die Applikant skuldig

bevind kan word al is daar 'n redelike

twyfel.

II. Artikel 40(1) verwag van die Applikant om 'n

element van die misdryf te bewys of 'n

verskoning aan te bied en dit is in stryd met

Artikel 25(3)(c) en (d).

III. Selfs al is daar 'n redelike verband tussen

die bewese feite en die feit wat vermoed word

sal dit nie voldoende wees om die vermoede

geldig te maak indien die vermoede ingevolge

Artikel 40(1) van die Applikant verwag om 'n

element van die misdryf te bewys of te weerle

nie.

VII. Die regte van die Applikant weeg baie

swaarder op as die hulpmiddel wat die Staat

op steun ingevolge Artikel 40(1). Om die

regte van die Applikant te beperk sal nie

redelik, regverdigbaar en noodsaaklik wees in

'n oop en demokratiese sameleweing gebaseer

op vryheid en gelykheid nie.
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GETEKEN TE DELMAS OP HIERDIE 20 DAG VAN OKTOBER 1995

LOUIZA VAN DER WALT.
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IN DIE KONSTITUSIONELE HOF VAN SUID-AFRIKA

SAAKNOMMER:

In die saak tussen:-

PRINSLOO, NICOLAAS MARTHINUS APPLIKANT

en

DIE STAAT RESPONDENT

BRONNELYS

t
County Court of Ulster County. New York et al v Allen

et al 442 US 140 (1979)

Leary v United States 395 US 6 (1969)

Minister of Defence. Namibia v Mwandinghi 1992 (2) SA

355 Nm SC


