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INHOUDSOPGAWE

PARAGRAWE BLADSY

A AGTERGROND 1 TOT 5

B DIE MERIETE 6 TOT 7



AGTERGROND

Die Applikant is beskuldigde 5 in die saak van die Staat

teen Ettiene Le Roux en 25 Ander (saaknommer 64/94) wat

dien voor Flemming ARP in die witwatersrandse Plaaslike

Afdeling van die Hooggeregshof van Suid-Afrika.

Die 26 beskuldigdes in gemelde saak staan tereg op 96

aanklagte wat voortspruit uit 'n reeks bomontploffings wat

plaasgevind het voor die verkiesing in April 1994. Die

aanklagte is as volg :

AANKLAGTE 1 - 6 OORTREDING VAN ARTIKEL 27(1) VAN

WET 26 VAN 1956 (VEROORSAKING VAN

' N ONTPLOFFING WAT LEWE OF

EIENDOM IN GEVAAR STEL)

AANKLAGTE 7 - 26 MOORD

AANKLAGTE 2 7 - 7 3 : POGING TOT MOORD

AANKLAGTE 7 4 - 7 9 : OPSETLIKE SAAKBESKADIGING

AANKLAG 80 OORTREDING VAN ARTIKEL 32(1)(a)

GELEES MET ARTIKELS 1, 39 EN 40

VAN WET 75 VAN 1969 (ONWETTIGE

BESIT VAN MASJIENGEWERE)
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AANKLAG 81

( 2 )

OORTREDING VAN ARTIKEL 32(1)(e)

GELEES MET ARTIKELS 1, 39 EN 40

VAN WET 75 VAN 1969 (ONWETTIGE

BESIT VAN MASJIENGEWEERAMMUNISIE)

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 ARTIKELS 1, 39 EN 40 VAN WET

75 VAN 1969 (ONWETTIGE BESIT VAN

AMMUNISIE)

AANKLAGTE 8 4 - 9 2 OORTREDING VAN ARTIKEL 32(1)(c)

GELEES MET ARTIKELS 1, 39 EN 40

VAN WET 75 VAN 1959 (ONWETTIGE

B E S I T V A N P L O F - OF

ONTBRANDINGSTOESTELLE)

AANKLAGTE 9 3 - 9 4 OORTREDING VAN ARTIKEL 28 GELEES

MET ARTIKELS 1 EN 2 7 VAN WET 26

VAN 1956 (BESIT VAN ONTPLOFBARE

STOWWE)

AANKLAG 95 HUISBRAAK MET DIE OPSET OM TE

STEEL EN DIEFSTAL
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AANKLAG 96 : DIEFSTAL

3 Na afsluiting van die Staatsaak het al die beskuldigdes

aansoek gedoen om ontslag ingevolge artikel 174 van die

Strafproseswet, 51 van 1977. Sekere beskuldigdes het die

aansoek gerig met betrekking tot al die aanklagte terwyl

ander beskuldigdes slegs op sekere van die aanklagte so 'n

aansoek gerig het. Op 15 Junie 1995 is uitspraak gegee in

die aansoek om ontslag. Geeneen van die 2 6 beskuldigdes

het op al die aanklagte ontslag gekry nie. Beskuldigdes 5

(die huidige Applikant), 6, 19, 20, 21, 23 en 24 het op al

die aanklagte ontslag gekry behalwe op aanklagte 80, 81, 82

en 83. Ontslag op hierdie aanklagte is aan al die

beskuldigdes geweier. Wat die Applikant en die ander 6

gemelde beskuldigdes betref, is hulle aansoek om ontslag

geweier op grond van die vermoede neergel§ in artikel 40(1)

van die wet op Wapens en Ammunisie, (Wet 75 van 1969).

4 Op 5 September 1995 voordat die verdedigingsaak 'n aanvang

geneem het en na aansoek deur die Verdediging, is deur Sy

Edele Regter Flemming beveel dat :

"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."

Dit is verder gelas dat die ander verrigtinge in die saak

opgeskort word tot afhandeling van die verwysing en die
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saak is uitgestel na 12 Februarie 1996.

Op 26 September 1995 is deur die President van hierdie

Agbare Hof bepaal dat hierdie saak op 16 November 1995 saam

met S v Mb at ha verhoor sal word en dat die geskilpunt as

regsvraag behandel sal word. Dit is verder bepaal dat die

oorkonde sal bestaan uit die uitspraak van Flemming ARP in

die hof a quo. Indien enige van die partye sou betoog dat

die oorkonde addis ionele dokumente moet bevat of dat die

geskilpunt nie as 'n regsvraag beslis kan word nie en

verdere getuienis nodig is vir 'n beslissing moet sodanige

party ' n kennisgewing van beswaar voor of op 10 Oktober

1995 by die Griffier liasseer. Geen sodanige kennisgewing

van beswaar is geliasseer nie.

B DIE MERIETE

6 Die verteenwoordiger van die Respondent in hierdie

aangeleentheid was ook deel van die span Advokate wat die

hoofde van betoog van die Respondent in die saak van die

Applikant, Mbatha, opgestel net, en ek vereenselwig my

eerbiediglik met die hoofde van die Respondent in daardie

aangeleentheid en word die argumente daarin vervat nie

herhaal nie.

7 Die Respondent sal kortliks slegs op enkele argumente van

die Applikant in casu reageer. Die ander argumente van die
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Applikant is na my mening voldoende aangespreek in die

hoofde van die Respondent in die Mbatha-saak.

7.1 AD PARAGRAWE 14 EN 15

Daar word respekvol aangevoer dat die vermoede in

artikle 40(1) wel onder die katogorie vermoedens val

waarna in S v Zuma 1995{2) SA 642 (CC) paragraaf 41

verwys word as gevalle waar ' n vermoede nie as

ongeldig beskou sal word nie.

Dit word aan die hand gedoen dat die vermoede vervat

in artikel 40(1) van die Wet op Wapens en Ammunisie 75

van 1969 'n vermoede is wat nodig is om misdaad en die

oorsprong van verdere misdaad in die Republiek van

Suid-Afrika effektief te vervolg. In die gevalle waar

die vermoede met sukses gebruik word, kan nie

redelikerwys van die Staat verwag word om die

getuienis self aan te bied nie. Die beste illustrasie

hiervan is die feite in S v Mukunga 1976(3) SA 193 (N)

op 194 G - 195 B en 196 F - H. Dit is vanselfsprekend

dat in daardie geval dit totaal onmoontlik was vir die

Staat om aan te toon watter van die beskuldigdes

watter wapen besit het. Indien die Staat nie die hulp

van die vermoede in artikel 40(1) gehad het nie, moes

die beskuldigde onskuldig bevind word (197 F - H). 'n

Onskuldigbevinding op die" feite, alhoewel dit

regstegnies korrek sou wees, sou vir die lekepubliek
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onverstaanbaar en onaanvaarbaar wees.

Ten einde besit te bewys moet bewys word dat die

beweerde besitter ten minste bewus was daarvan dat hy

fisies in beheer van die wapen was.

S v Adams 1986(4) SA 882 (A) op 891 G - H

In gevalle soos S v Mukunga supra en S v Mtshemla

1994(1) SASV 518 (A) is dit vir die Staat uiters

moeilik om hierdie bewustheid aan die kant van 'n

beskuldigde te bewys. Daarenteen is dit (die

afwesigheid van sodanige bewustheid) 'n feit wat binne

die beskuldigde se kennis val en sou dit onredelik

wees om van die Staat te verwag om die teendeel te

bewys.

Die gevalle waar die vermoede die Staat uiteindelik

sal help is nie die teoretiese moontlikhede wat

uitgedink kan word waar die vermoede onbillik sal

funksioneer of tot onreg sal lei nie. Die Respondent

is onbewus van enige regspraak waaruit dit blyk dat

hierdie vermoede de facto onbillike en onregverdige

resultate in die hand gewerk het en waar daar aan die

einde van die dag onsekerheid bestaan het oor die

korrektheid van die bevinding. Dit moet voortdurend

voor oe" gehou word dat die vermoede ook weerl£ kan

word deur middel van getuienis wat deur die Staat
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aangebied is.

S v Mukunga supra op 196 E

Dit is die Respondent se respekvolle submissie dat die

vermoede die Staat slegs help waar dit redelik is om

van 'n beskuldigde te verwag om getuienis aan te bied

waartoe hy of sy redelike toegang het en waar dit

onmoontlik sal wees of 'n onredelike verpligting op

die Staat sal plaas om die onus te kwyt sonder die

vermoede.

Dit word derhalwe met respek aan die hand gedoen dat

die vermoede in artikel 40(1) noodsaaklik is vir

effektiewe vervolging en dat goeie rede bestaan waarom

nie van die Staat verwag kan word om sekere kardxnale

getuienis aan te bied nie.

S v Zuma supra paragraaf 41

7.2 AD PARAGRAAF 29, 30 EN 35

Dit word respekvol in oorweging gegee dat dit geensins

nodig sal wees vir die Applikant in die gemelde

feitestel om te getuig nie. Hy sal bloot kan aantoon

deur die getuienis wat deur die Staat aangebied is te

gebruik, of deur ander getuies te roep, dat dit meer

waarskynlik is as nie dat hy geheel en al onbewus was
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van die wapens. Hy was genooi na 'n tuinparty. Daar

was geen misdaad bespreek of beplan nie. Daar kan nie

van horn redelikerwys verwag word om kennis te dra van

die vuurwapen nie.

S v Mukunga supra op 196 E

Dieselfde argument geld respekvol ten opsigte van die

geleerde Verhoorregter se voorbeeld ten opsigte van

die plaas Ethopia.

Oorkonde p 3002 reels 24 en verder

Dit word respekvol aan die hand gedoen dat dit hoogs

onwaarskynlik en selfs ondenkbaar is dat fn persoon op

so 'n feitestel aangekla sal word en nog minder dat hy

skuldig bevind sal word. Die onderskeid met

beskuldigdes 5 en 6 is juis gelee in die belangrike

voorbehoud waarna die Verhoorregter self verwys :

"(weliswaar met meer belange as koffie drink)."

O o r k o n d e : p 3 0 0 3 r e e l s 7 - 8

Dit word aan die hand gedoen dat die suksesvolle

toepassing van die vermoede altyd gepaard gaan met

omringende omstandighede wat uiters inkriminerend is

en wat 'n verduideliking van die beskuldigde verg.
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Indien die omstandighede sodanig is dat geen

verduideliking geverg word nie, word aan die hand

gedoen dat 'n blote argument op grond van die feite

die vermoede sal weerle".

7.3 AD PARAGRAWE 34 EN 46

Daar word toegegee dat die vermoede in artikel 40(1)

op die vermoede van onskuld inbreuk maak. Die reg kan

en behoort egter beperk te word in terme van artikel

33 soos volledig aangetoon in die hoofde van die

Respondent in die Mbatha-saak.

7.4 AD PARAGRAWE 40 - 44

Paragrawe 40 tot 44 van Applikant se hoofde bevat 'n

opsomming van die feite wat op Applikant betrekking

het. Die oorkonde in casu bestaan uit Flemming ARP se

uitspraak. Applikant het geen kennisgewing van

beswaar ingedien ingevolge paragraaf 8 van die

voorskrifte gedateer 26 September 1995 nie en dit word

derhalwe met respek aan die hand gedoen dat die

opsomming vervat in paragrawe 40 tot 44 van Applikant

se hoofde nie deel van die oorkonde kan wees nie.

Aangesien die geskilpunt 'n regsvraag is, is die feite

in die opsomming gegee ook irrelevant.
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GETEKEN TE JOHANNESBURG OP HIERDIE 3de DAG VAN NOVEMBER 1995

R J CHINNER

J A(LJ£KEOTRIUS
C:\HOOFDE\PRETORIU.008 \MDEJ
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LYS VAN GEWYSDES

S v Adams 1986(4) SA 882 (A)

S v Mtshemla 1994(1) SASV 518 (A)

S v Mukunga 1976(3) SA 193 (N)

S v Zuma 1995(2) SA 642 (CC)


