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IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN_SUID-AFRIKA

(Witwatersrandse Plaaslike Afdeling)

JOHANNESBURG

SAAKNOMMER: 64/94 1995-09-05

HAAL DEUR WAT NIE YAN IDEPASSIN6 IS NIE
(1)

(2) VAN BELANG VIR ANDER REGTER&

W HERSIEM

DATUM: 7> - v -
(10)

HAKPTEKENING

VQOR SY EDELE REGTER FLEMMING

en ASSESSORE: PROF DE JAGER

MNR VAN ZYL

DIE STAATteen: ETIENNE LE ROUX en 25 ANDER

U I T S P R A A K

FLEMMING, R: Die verdedings advokate vra dat twee geskil-

punte in terme van Artikel 102(1) van die Grondwet na die

Grondwetlike Hof verwys word, Alternatiewelik word gevra(20)

vir uitstel van hierdie saak totdat in die saak Mbatha v S

uitspraak deur daardie hof gegee is.

Die twee geskilpunte is of Artikel 40 van Wet 75 van

1969(voortaan genoem"Artikel 40"),en Artikel 28-van wet 25

van 1956 (hier genoem "Artikel 28")nietig is as synde

strydig met Artikel 25(3) van die Grondwet.Daar was nie

toestemming in terme van Artikel 101(6) nie.

Wat beskuldigde 5 betref,"kan 'n beslissing van die

vraag 'n einde aan die verhoor bring. Daar was geen

getuienis dat hy enige aandeel gehad het in die (30)
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besit wat andere gehad het aan sekere vuurwapens nie. As

dit nie vir die vermoede was nie, sou hy op aanJclagte 80

tot 83 onskuldig bevind gewees het, net soos op die ander

92 aanklagte.

Aanklagte 80 tot 83 beweer onderskeidelik die besit

van masjiengewere, van gepaste ammunisie daarvoor, derdens

van ander vuurwapens en vierdens van ammunisie vir daardie

ander vuurwapens. Die tersaaklike wetsbepalings is Arti-

kels 32(l)(a) en 32(l)(e) van Wet 75 van 1969 en Artikels

2 en 36 van dieselfde wet. Verskeie ander beskuldigdes 1S(IQ\

in dieselfde posisie as beskuldigde 5.

Daar is 'n wesenlike onderskeid tussen die situasie

omtrent Artike1 40 en omtrent Artike1 28. Waar

laasgenoemde toepassing sou kon vind, was' daar telkens

getuienis wat dui op besit wat as prima facie getuienis

kan staan en selfs as Artikel 28 nietig sou weer die betrokke

beskuldigdes, dit is beskuldigde 1, 2, 3, 4, 12, 16, 22 en

26 voor die wenslikheid plaas om die staat se saak te

weerle.

Tweedens is 'n geskil omtrent die geldigheid van(20)

Artikel 28 ni6 sover bekend voor die Grondwetlike Hof

hangende nie. Artikel 40 sal ter sprake kom in Mbatha v

a CCT19/95 op 16 November 1995.

Derdens is Artikel 40 meer ingrypend. As beskuldigde

26 op 1 November 1998 sy gelisensieerde wapen na die plaas

Ethopia gene em het en dit daar weggesteek het tot 16

November toe beskuldigde 1 daar kom koffie drink het, was

laasgenoemde "aanwesig by" die betrokke perseel op

dieselfde tyd as die wapens. Die vermoede geld dus. Die

vermoede geld ook as die wapen eers ses jaar later (30)

in/..
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in geroeste toestand ontdek word en as daar niks is om te

wys dat beskuldigde 1 ooit van die wapens sou Jcon weet

nie. Die vermoede geld al is beskuldigde 26 gelisensieer

om die wapen te besit en wanneer die vermoede effek neemt

sal beskuldigde 1 uit die aard van die saak nooit die

verdere bewyslas kan kwyt dat hyself gelisensieerd was

nie.-Beskuldigdes 5 en 6 was juis besoekersCweliswaar

met meer belange as koffie drinf)- Sekere ander besoekers

aan die plaas waar die ammunisie was, is skynbaar nie

aangekla nie. (10)

Voordat hierdie hof se besluit en die redes daarvoor

vermeld word, skets ek die agtergrond. Tot sluiting van

die staat se saak Cen die verdediging het tot vandag nog

nie getuienis aangebied nie) beslaan die rekord bykans

3000 bladsye. Verskeie medepligtiges se getuienis het

elk tussen ongeveer twee dae tot in Koekemoer se geval

omtrent agt dae in beslag geneem. Die beskuldigdes dek

raeestal dieselfde terrein as medepligtiges maar vier of

vyf beskuldigdes dek omtrent die hele tydvak wat deur

Koekemoer gedek word. (20)

Vir 26 beskuldigdes teen drie dae elk, le nog vier

maande voor sonder om toe te laat vir ander getuies, vir

argumente, vir siekte ensovoorts.

Die staat se siening is dat hierdie hof nie

jurisdiksie het om die geldigheid van die vermoede te

beslis en die gevolge daarvan nie, en ook dat die twispunt

deurslaggewend is. Die staat se opposisie tot die

toestaan van die aansoek berus op 'n siening oor wat

geregtigheid die bests dien.

Eerstens word aangevoer dat daar vertraging (30)

sal/..
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sal wees in hierdie saak omdat die uitspraak van die

Grondwetlike Hof seker eers in 1996 beskikbaar sal wees.

Dit is *n tipe vertraging wat inherent is en die vraag na

die belange van geregtigheid in hierdie geval maar rain

behoort te stuur.

Dit is aangevoer dat van die beskuldigdes kan

verdwyn. Die 22 beskuldigdes wat op borg is kan probeer

ontsnap ongeag welke bevel die hof vandag op hierdie

aansoek maak.

Derdens is die posisie dat om die verhoor te voltooino)

en dan 'n appel te laat volg weens die Grondwetlike

standpunt wat dan bekend is, sal nadele inhou wat ek binne-

kort sal noem.

Hierteenoor is dit nie ewe maklik om die oorwegings

wat die toestaan van die verwysing bevorder,te weerle" nie.

Dit is "n onreg as die venaoede nietig is maar beskuldigde 5

weens die saamvloei van hierdie hof se hantering van die

saak plus die huidige bestaan van die vermoede genoodsaak

word om te getuig. Hy is volgens elementere billikheid

geregtig om te weet of dit vir hom nodig is om te getuig(20)

al dan nie en,tweedens,as daar niks wat regtens gepas teen

hom gehou mag word nie, om as 'n vry man huistoe te gaan.

Hoekom moet hy op sy risiko spekuleer hoe die Grondwetlike

hof die lyn gaan trek plus welke bevel gemaak gaan word en

daarvolgens op sy risiko besluit om nie te getuig nie?

As na die meer praktiese oorwegings gekyk word, lei

geregtigheid ook nader na die toestaan van die aansoek en

teen afwysing daarvan of 'n blote uitstel van hierdie

saak. As hierdie saak verwys word na die Grondwetlike

hof kan daardie hof sy bevinding vergesel van 'n bevel (3QJ

wat/..
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wat hierdie hof gelas om die weiering van ontslag te

heroorweeg. Daarsonder en oolc as hierdie verhoor net tot

na 16 November uitgestel word, bly die weiering van

ontslag staan. Hierdie hof is tans functus officio

daaromtrent. Beskuldigde 5 sal waarsJcynlik ten onregte,

as hierdie hof 'n opinie mag waag, vir vier maande of meer

na die saak raoet sit en luister en intussen bly hy en sy

gesin sender sy arbeidsvermoe en inkoraste. So 'n

hangende verhoor bring stres mee, reiskoste en

gebondenheid en ander subjektiewe gevolge wat op dieno)

langtermyn alles ten onregte sou wees. Hierdie saak is

nie 'n saak "which is not likely to be of long duration"

soos bedoel in 5 v Zuma 1995 2 SA 642 (Konstitusionele Hof)

nie.

Tans kan die geskilpunte wat kan finaliseer dat hy

vry uitgaan,in sy guns besleg word op 'n prosedure wat

relatief goedkoop is en van klein volume is. Daarsonder

moet hy erens in 1996 'n appel aanteken en omdat uitslag

op die wettigheidsgeskilpunt dan reeds in fn ander saak

afgehandel is, is daar niks vir die Grondwetlike Hof om te(20)

beslis nie. Die saak sal na die appelafdeling moet gaan.

Daardie roete behels lomp prosedures v Daar moet

verskeie kopiee gemaak word van 'n rekord van 6000

bladsye, dit moet aangekoop word, en dit alles net om die

Grondwetlike Hof se beslutt oor die geldigheid van wette

deur die appelaf deling toegepas te kry.

Uitsluitsel deur die Grondwetlike Hof kan daarenteen

selfs in belang van almal, oolc die gemeenskap, die huidige

verhoor verkort en die direkte koste en gevolglike

verliese daarvan, verminder. Beskuldigde 5 (30)

hoef/
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hoef net op die besitsklagtes te getuig maar hy

kan en sal seker oor alles gekruisverhoor word.

As minstens sewe beskuldigdes se drie dae ellc gespaar

word,("en'n mens weet natuurlik nie of daar andere is "vat

ook as die verraoede wegval, sal besluit om nie te getuig

nie),dan is dit 'n wesenlike verskil.

Elc raeen nie dat dit nodig is om ander kleiner gewigte

omtrent geregtigheid alles te ontleed nie. Net

terloops, vir sover die vooruitsigte op sukses 'n rol kan

speel by die billikheid daarvan om mense te be las met^Q)

onreg, met nadeel of met koste, lyk dit asof die

oorwegings soos wat genoem is in die Zuma-saak oor

byvoorbeeld paragrawe 25 en 35 (bis 659 H na 1)', die

staat nie hulp gee nie.

Wat Artikel 28 betref werk die gebrek aan bewese

deurslaggewendheid teen die beskuldigdes se aansoek. Al

sou dit prakties en wenslik wees om dergelike vermoedens

by dieselfde geleentheid in oorweging te neem,sal dit moet

volg uit 'n uitoef ening van die Grondwetlike Hof se

bevoegdhede en nie uit 'n verontagsaming deur hierdie hof (20)

van die vereistes wat. Artikel 102(1) stel nie.

Geen getuienis hoef vir beslegting van die vraagpunt

aangehoor te word nie en die hof kan sy bevel daarom

onmiddellik maak. Die volgende bevel word gemaak:

B E V E L

1 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. (30)

2 Ander/..
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2 Ander verrigtinge in hierdie saak, behaLwe

uiteraard die intrekking van borgaansoeke en die

wysiging daarvan wat nie 'n integrale deel van

die saak self is nie, word opgeskort totdat

gemelde verwysing afgehandel is.

3 Die saak word "uitgestel tot 'n datum wat ek nou

sal vermeld, nadat die advokate daaromtrent

aangehoor is -

(10)

(20)

(30)


