
 IN DIE KONSTITUSIONELE HOF VAN SUID-AFRIKA 

 Saakno: 

 

 

In die saak tussen: 

 

PHOEBUS APOLLO AVIATION BK Applikant Vir Spesiale Verlof tot Appèl 

en 

DIE MINISTER VAN VEILIGHEID EN SEKURITEIT Respondent 
 
 

 RESPONDENT SE BEËDIGDE VERKLARING TER 

 OPPONERING VAN DIE AANSOEK OM SPESIALE VERLOF 

 TOT APPèL 
 
 

Ek, die ondergetekende, 

 

 JOHANNES MEYER 

 

verklaar hiermee onder eed as volg: 

 

 1) 

 

Die feite hierin vervat val binne my persoonlike kennis tensy uitdruklik anders 

vermeld en is waar en korrek. 
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 2) 

 

Ek is 'n direkteur in diens van die Suid-Afrikaanse Polisiediens gestasioneer by 

die area kommissaris, Hoof van die Regsafdeling en Verliesbeheer 

Johannesburg. 

 

 3) 

 

Ek is behoorlik gemagtig om hierdie aansoek namens Respondent te opponeer. 

 

 4) 

 

Ek het die Ondersteunende Eedsverklaring van Hendrik Frederick Delport hierin 

deurgelees en wens soos volg daarop te antwoord. 

 

 5) 

 

a) Die feitelike gebeure van hoe die drie skelm polisiebeamptes 

opgetree het word volledig in die uitspraak sowel as in die hoofde 

van die onderskeie partye in die saak voor die Hoogste Hof van 

Appèl weergegee. 

b) Die verdere feite is egter ook gemeensaak naamlik: 
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i) Dat die drie lede nie die vader van die twee rowers gearresteer 

of probeer arresteer het vir die besit van die 

vermoedelike gesteelde geld nie. 

 

ii) Verder ook lui artikel 13(2) van die Wet op die Suid-Afrikaanse 

Polisiediens 1995 (Wet no 68 van 1995) soos volg: 

 

"Waar 'n lid bewus raak dat 'n voorgeskrewe 

misdaad gepleeg is, moet hy of sy so spoedig 

moontlik sy of haar bevelvoerende offisier 

daarvan verwittig." 

 

iii) Hierdie verpligting is gemeensaak is nie nagekom deur enige 

een van die drie skelm polisiebeamptes nie want nie 

een van hulle het die twee onderskeie bevelvoerende 

offisiere in kennis gestel van die kennis wat hulle 

onderhands ontvang het nie. 

 

 

 6) 

 

AD PARAGRAAF 4 DAARVAN: 
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a) Ten einde enige verwarring te voorkom, wens ek net hier by te voeg 

dat die drie polisiebeamptes (aldrie wat van 'n wyk buite die Midrand 

polisiestassie wie die misdryf ondersoek het, afkomstig was) met die 

opsetlike doel om geld te gaan steel na Tzaneen gereis het en die 

geld daar waar dit uitgewys is geneem het en vir hulleself toegeëien 

het. 

 

b) Verder dat hulle geen magtiging gehad het om dusdanige rit na 

Tzaneen te onderneem wat etlike honderde kilometers weg is van 

Midrand nie. 

 

 7) 

 

AD PARAGRAAF 6 DAARVAN: 

 

Die "beredenering" in die laaste sin van hierdie paragraaf na verwys was 

uitsluitlik daarop gemik om die Hof te oortuig dat die drie polisiebeamptes binne 

die omvang van hulle diensbestek met Respondent opgetree het en dus 

middellike aanspreeklikheid vir Respondent daargestel het. 

 

 8) 

 

AD PARAGRAAF 7 DAARVAN: 
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a) Die argumente na verwys in hierdie paragraaf is as laaste alternatief 

tydens betoog geopper en op 'n uiters kursoriese wyse aan die Hof a 

quo voorgehou. 

 

b) Ek sal verderaan verwys na kursoriese verwysings deur die advokaat 

van Applikant in hierdie verband voor die Hoogste Hof van Appèl. 

 

 9) 

 

AD PARAGRAWE 10, 11, 12, 13 EN 14 DAARVAN: 

 

a) Met die aanvang van die sitting van die Hoogste Hof van Appèl het 

die voorsittende Appèlregter, Sy Edele Appèlregter Olivier die partye 

toegespreek en gemeld dat die appèl in wese handel oor die kwessie 

van middellike aanspreeklikheid en kwantum. 

b) Hierdie was bevestig deur beide advokate vir Appellant en 

Respondent (nou Applikant in hierdie aansoek). 

 

c) Daarna het die Hoogste Hof van Appèl voortgegaan en eerste geroep 

op die advokaat vir Applikant (Respondent in die Hoogste Hof van 

Appèl) en was daar 'n betoog van ongeveer 1½ uur deur die 

advokaat namens Applikant. 
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d) Op 'n stadium tydens betoog het sy Edele Appèlregter Brand dit 

pertinent aan adv Pretorius namens Applikant gestel dat die appèl 

handel net oor middellike aanspreeklikheid. 

 

i) Hierop het Mnr Pretorius geensins aangedring om die 

alternatiewe argument voor te dra nie. 

 

e) Aan die einde van adv Pretorius se betoog het hy kursories verwys 

na die alternatiewe betoog in woorde tot die effek van "en dan is daar 

nog die alternatief" en het verder toe baie kortliks verwys na 

paragraaf 32 (p 111 van bundel 2 in hierdie aansoek) en meer 

besonder die eerste vier sinne van die uitspraak van sy Edele Regter 

Chetty in die uitspraak wat aangeheg is as Aanhangsel "BPK5" 

(begin p 78 en verder van bundel). 

i) Die verwysing was in die konteks dat die polisiebeamptes die 

plig gehad het om die geld wat hulle gesteel het in 

Tzaneen in bewaring te neem en in te handig by 'n 

polisiestasie as bewysstukke. 

 

ii) Dit is die enigste verwysing wat Mnr Pretorius na die beweerde 

konstitusionele punt gemaak het in sy betoog. 
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f) Ek wat persoonlik teenwoordig was het onmiddellik dit ervaar dat hy 

die punt nie verder argumenteer nie en veral in die lig van sy vurige 

betoog met betrekking tot diensbestek en middellike 

aanspreeklikheid, het ek die indruk gekry dat hierdie maar 'n 

sydelingse verwysing daarna is en hy nie ernstig daardie punt verder 

wou neem nie. 

 

g) Ek voer met respek aan dat sy Edele Appèlregter Farlam in sy 

uitspraak korrek is waar hy verklaar het dat die saak wentel 

hoofsaaklik om die kwessie van middellike aanspreeklikheid en die 

kwantum en is dit ook soos wat ek die appèl die dag in die Hof ervaar 

het. 

 

h) In soverre as wat dit die advokaat namens Respondent (Appellant in 

die Hoogste Hof van Appèl) se betoog aanbetref met betrekking tot 

die alternatief het hy kursories daarna verwys deur die submissie te 

maak dat die basis van die alternatiewe pleit van Applikant steeds tot 

basis het dat die polisiebeamptes binne hulle diensbestek moes 

optree alvorens die alternatief ter sprake kon kom. 

 

i) Ek ontken ten sterkste die bewering vervat in hierdie eedsverklaring 

waar deponent Delport voorgee dat die konstitusionele punt volledig 

in die mondelinge betoog beredeneer is voor die Hoogste Hof van 
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Appèl. 

 

j) Ek herhaal dat my persepsie, na aanhoor van Mnr Pretorius en na 

die mededeling gemaak deur die voorsittende Regter en sy Edele 

Appèlregter Brand dat almal dit eens was dat die saak beslis word op 

die basis van middellike aanspreeklikheid en of die kwantum bewys 

is al dan nie. 

 

k) Ek neem met verbasing kennis dat Applikant nou voorgee dat die 

Hoogste Hof van Appèl geweier het om aandag aan die argumente 

van Applikant se regsverteenwoordigers te gee of dat die Hoogste 

Hof van Appèl (opsetlik) Applikant ontneem het van sy reg tot 'n 

billike en regverdige aanhoor van sy saak. 

 

i) Ek ontken hierdie stellings van deponent Delport wat nie 

teenwoordig was nie tydens die appèl ten sterkste. 

 

ii) Ek heg hierby aan die ondersteunende eedsverklaring van 

Respondent se prokureur van rekord Dr Louis Kuyler as 

Aanhangsel "JM1" wie teenwoordig was tydens die 

aanhoor van die appèl. 

 

 10) 
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AD PARAGRAAF 15 DAARVAN: 

 

a) Ek voer met respek aan dat die Hoogste Hof van Appèl korrek is in 

die uitspraak waar verklaar word dat nóg subjektief nóg objektief daar 

enige aanduiding is dat die drie polisiemanne op enige stadium 

opgetree het of bedoel het om op te tree as polisiebeamptes in die 

uitvoering van hulle pligte. 

 

b) Dit is gemeensaak op die feite dat van die aanvanklike oomblik af 

was die bedoeling om 'n misdaad te gaan pleeg deur geld te gaan 

steel welke hulle verneem het begrawe is met betrekking tot 'n 

misdaad wat buite hulle wyk val en nie deur hulle ondersoek kan 

word nie. 

 

i) Verder nog, die inligting met betrekking tot bestaan van die geld 

en waar dit begrawe is, is op 'n onderhandse wyse 

bekom en nie uit hoofde van enige polisieondersoek of 

amptelike polisiewerksaamhede waarmee die drie 

skelms besig was nie. 

 

c) Ek voer met respek aan dat dit duidelik blyk uit hierdie paragraaf dat 

Applikant self besef dat ten einde by die regsplig argument uit te kom 
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hy eerstens moet aantoon of bewys dat die drie polisielede in die 

uitvoering van hulle pligte en dus diensbestek opgetree het. 

 

i) Deponent Delport lê klem op die feite volgens hom wat 

aanduidend daarvan is dat die bedoeling objektief of 

subjektief deurgaans was om op te tree as 

polisiebeamptes. 

 

10.3.1.1 Hierdie erkenning het as inhoud dat Applikant 

erken dat daar eers bewys moet word dat die 

polisiebeamptes binne die omvang van hulle 

diensbestek opgetree het alvorens die verdere 

vraag na 'n regsplig (konstitusionele regsplig 

waarop Applikant steun) ter sprake kom. 

 

ii) Die eerste logiese vraag is sekerlik of die drie individue as 

polisiebeamptes in die uitvoering van hulle pligte 

opgetree alvorens enige verdere vraag na 'n regsplig 

kan ontstaan. 

 

d) Op die feite het die Hoogste Hof van Appèl met respek ten regte 

bevind dat daar nie bevind kan word dat hulle binne hulle 

diensbestek met Respondent opgetree het nie. 
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 11) 

 

a) Oënskynlik is dit nie die argument van Applikant dat suiwer op die 

bewoording/bepalings van die Grondwet, die Wet op SA Polisiediens 

en die Carmichele saak sonder verwysing na die feite van die saak 

nie, die drie polisiebeamptes binne die omvang van hulle 

diensbestek met Respondent opgetree het nie. 

 

b) Dit word geïllustreer deur die feit dat Applikant steeds ernstig steun 

op die feitlike verloop van sake tydens die verhoor waarna verwys 

word in hierdie paragraaf. 

 

c) Indien die argument sou wees dat die plig wat op die polisie geplaas 

word deur die Grondwet, die Wet op Suid-Afrikaanse Polisiediens en 

die beslissing van hierdie Agbare Hof in Carmichael tot gevolg sou hê 

dat dit diensbestek skep ten einde die Respondent middellik 

aanspreeklik te stel sou dit tot gevolg hê dat onbeperkte of oewerlose 

aanspreeklikheid deur Respondent opgedoen word vir enige 

handeling wat enige polisiebeampte op enige stadium wyl hy lid van 

die Suid-Afrikaanse Polisiediens is sonder inagneming van die feite 

van elke besondere geval. 
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d) Dit sou soos wat sy Edele Appèlregter Olivier met respek tereg 

tydens betoog opgemerk het 'n soort van estoppel skep wat teen 

Respondent opgewerp kan word om hom te verhoed om te ontken 

dat 'n polisiebeampte binne diensbestek opgetree het en 

polisiebeamptes dan in alle omstandighede en in alle gevalle geag 

word om binne hulle diensbestek op te getree het om sodoende 

Respondent aanspreeklik te stel vir enige optrede hetsy dieftig, 

regmatig, onregmatig al dan nie. 

 

 12) 

 

a) Met respek word aangevoer soos tewens deur hierdie Agbare Hof 

ook in die1 Carmichale saak gestel is, is dat elke saak moet na 

gelang van die besondere feite van die omstandigheid beoordeel 

word. 

 

i) Die feit dat elke besondere geval op sy eie besondere feite 

beoordeel moet word is 'n refrein wat ook in verskeie 

ander jurisdiksie herhaaldelik in beslissings na verwys 

word. 

 

b) Die feitelike omstandighede in Carmichele kan glad nie vergelyk 

word met die feitelike omstandighede wat geheers het in die 
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onderhawige geval nie. 

 

c) In die Carmichele saak was die polisie en die aanklaers kennelik aan 

diens gewees en het hulle opgetree binne die omvang van hulle 

diensbestek met hulle onderskeie werkgewers. 

 

d) In casu is die vraag juis of daar op die feite bevind kan word dat die 

polisiebeamptes wel binne die omvang van hulle diensbestek met 

Respondent opgetree het. 

 

i) Hierdie is die kardinale vraag wat ten eerste beslis moet word 

alvorens enige verdere afleidings of bevindings gemaak 

kan word uit hulle optrede. 

 

 13) 

 

a) Die uitvoer van arrestasies in die besonderhede omstandighede soos 

wat Applikant nou beweer moes plaasgevind het, die bewaarneming 

van die  geld om in te handig by 'n polisiestasie ens. gaan uit van die 

standpunt dat tydens hulle optrede die drie polisiebeamptes wel 

binne die omvang van hulle diensbestek opgetree het en dat dit die 

normale verpligtinge is wat hulle gehad het of sou gehad het. 
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b) Dit word met respek aangevoer soos ook in die hoofde van betoog 

namens Respondent by die Hoogste Hof van Appèl ingedien, dat die 

situasie anders sou gewees het indien Mnr Napo wat die 

ondersoekbeampte was tydens sy ondersoek van die saak en binne 

die uitvoering van sy plig en optrede tot voordeel van sy werkgewer 

die geld sou geneem het en dan dit of 'n gedeelte daarvan vir 

homself toegeëien het. 

 

i) Dan klaarblyklik sou Respondent middellik aanspreeklik gewees 

het aangesien Napo dan kennelik besig was met 

polisiewerk (objektief en subjektief) tot voordeel van sy 

werkgewer. 

 

 14) 

 

a) Dit word met respek aangevoer dat die feite vraag nog steeds is of 

die drie skelm polisiebeamptes binne die omvang van hulle 

diensbestek met Respondent opgetree het. 

 

b) Dit word met respek aangevoer dat uit hoofde van wat plaasgevind 

het tydens die aanhoor van die appèl soos hierbo gemeld in die lig 

van die bewerings wat nou in hierdie eedsverklaring gemaak word 

met betrekking tot die optrede van die Hoogste Hof van Appèl, die 
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afleiding moontlik gemaak kan word dat die advokaat nie die 

alternatief van die regsplig gebaseer op die konstitusionele 

verpligting van die Suid-Afrikaanse Polisie behoorlik geargumenteer 

het of behoorlik aangedui het dat hy aandring dat daardie argument 

ook beslis moet word nie ten einde vir hom reeds op daardie stadium 

'n gaping te laat om hierdie Agbare Hof te nader vir verlof om na die 

Konstitusionele Hof te appelleer. 

 

 15) 

 

AD PARAGRAAF 5 DAARVAN: 

 

Soos reeds hierbo met respek aangedui is die feite in die Carmichele saak 

onderskeibaar van die feite in hierdie geval en is dit nie eers moontlik om dit met 

mekaar te vergelyk nie. 

 

 16) 

 

AD PARAGRAAF 17 DAARVAN: 

 

a) Ek herhaal weer eens dat hierdie paragraaf illustreer die belang 

daarvan dat die feite van elke besondere geval op sy eie beoordeel 

moet word en dat daar nie 'n president in feite gevind kan word nie. 
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b) Ek voer weer eens met respek aan dat die Hoogste Hof van Appèl 

korrek was op die feite om te bevind dat die polisiebeamptes nie 

opgetree het binne die omvang van hulle diensbestek met 

Respondent nie. 

 

c) Ek voer met respek aan dat die feitlike omstandighede in die 

onderhawige geval van 'n besondere en eiesoortige aard is wat 'n 

voorbeeld is van waar werknemers op 'n sogenaamde "frolic of their 

own" gegaan het sonder dat die werkgewer aanspreeklikheid kan 

opdoen. 

 

 17) 

 

AD PARAGRAWE 18, 19, 20 EN 21 DAARVAN: 

 

a) In sover ek verwys na wat reeds hierbo gesê is en ek neem met skok 

kennis van die houding wat deponent Delport hierin openbaar. 

b) Ek versoek wat ek hierbo gesê het van wat plaasgevind het tydens 

die aanhoor van mondelinge betoog in die Hoogste Hof van Appèl 

hierby ingelees word en ontken ek die beweringe wat deponent 

Delport hierin maak insluitende die selfs neerhalende verwysing na 

die optrede van die Hoogste Hof van Appèl. 
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c) Ek versoek dat wat ek hierbo in paragraaf 14.2 verklaar het hier 

ingelees word. 

 

 18) 

 

AD PARAGRAAF 22 DAARVAN: 

 

a) Ek voer met respek aan dat die Hoogste Hof van Appèl se uitspraak 

juridies en feitlik korrek is.   

 

b) Ek herhaal weer eens met respek dat elke besondere saak op sy eie 

feite beoordeel moet word. 

 

 

 

 

 19) 

 

AD PARAGRAAF 23 DAARVAN: 

 

a) Ek ontken die inhoud van hierdie paragraaf. 
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b) Die voorbeeld wat Applikant hierin gee is met respek absurd en 

verloor realiteite uit die oog. 

 

i) Die voorbeeld wat hy hier gee kan nie opgaan nie aangesien 

die beginsel wat dan ter sprake kom heeltemal anders 

is naamlik dat daar 'n bewaringsplig op die polisie was 

om die voertuig veilig te bewaar en indien daar 

nalatigheid is deur die steel daarvan, hetsy deur 'n 

ander polisiebeampte of enige iemand anders, sou die 

Minister dan aanspreeklik maak. 

 

ii) Indien 'n polisieman dit sou steel en dit sou blyk op die feite wat 

beoordeel moet word aan die hand van daardie 

besondere geval dat hy wel objektief en subjektief 

beskou as polisiebeampte opgetree het, dan sal op 

daardie feitestel Respondent aanspreeklikheid kan 

wees. 

 

c) Die vrees wat hier deur Applikant uitgespreek word is 'n 

veralgemeende vrees wat geen bestaansreg het nie. 

 

 20) 
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AD PARAGRAWE 24, 25 EN 26 DAARVAN: 

 

a) Ek voer weer eens met respek aan dat die beslissing van die 

Hoogste Hof van Appèl op die feite 'n korrekte beslissing was. 

 

b) Dat elke saak op sy besondere feite beoordeel moet word. 

 

c) In casu op die feite van hierdie saak kan daar nie bevind word dat die 

polisiebeamptes binne die omvang van hulle diensbestek met 

Respondent opgetree het en sodoende middellike aanspreeklikheid 

vir Respondent daarstel nie. 

 

d) Die beginsel soos deur die Hoogste Hof van Appèl neergelê toegepas 

op elke besondere feitestel is voldoende om die regte van die 

individue soos geëis te beskerm en beskerm dit dan ook voldoende. 

 

 21) 

 

AD PARAGRAAF 27 DAARVAN: 

 

a) Ek voer met respek aan dat Applikant nie in hierdie aangeleentheid 'n 

saak uitgemaak het dat hierdie Agbare Hof spesiale verlof sal 

verleen soos versoek in die Kennisgewing van Mosie nie. 
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b) Ek versoek met eerbied dat die Agbare Hof hierdie aansoek om 

spesiale verlof van die hand sal wys met koste. 

 

 _________________________ 

Geteken en beëdig te Pretoria op hierdie                       Dag van                     
2002 nadat hy/sy verklaar het dat hy/sy vertroud is met die inhoud van hierdie 
verklaring en dit begryp en as bindend op sy/haar gewete beskou en dat hy/sy 
geen beswaar het teen die aflê van die voorgeskrewe eed.   Die bepalings soos 
vervat in die Regulasies afgekondig in Goewermentskennisgewing nr. 1358 van 
21 Julie 1972, soos gewysig, is nagekom. 
 
KOMMISSARIS VAN EDE: 
HOEDANIGHEID: 
VOLLE NAME: 
ADRES: 
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