
 AANHANGSEL “PBK6” 
 
 

IN DIE KONSTITUSIONELE HOF VAN SUID-AFRIKA 
 

 
        SAAKNOMMER: CCT 19/02   
 
 
In die saak tussen: 
 
 
PHOEBUS APOLLO AVIATION BK   APPLIKANT VIR SPESIALE VERLOF TOT 

APPÈL 
 
 
en 
 
 
DIE MINISTER VAN VEILIGHEID EN 
SEKURITEIT      RESPONDENT  
 
 
                                                                                                                                                         

BEËDIGDE VERKLARING 
 
                                                                                                                                                         
 
 
EK, die ondergetekende, 

 

HENDRIK SCHALK COETZEE 

 

verklaar hiermee onder eed soos volg: 

 

1 Ek is ‘n meerderjarige man en is ‘n Professionele Assistent in diens van die firma Thys Cronjé Ingelyf.  

Ek het deurgaans die Applikant en Mnr Delport, die deponent tot die stawende beëdigde verklaring, in 

hierdie aangeleentheid bygestaan. 

 

2 Die feite vervat in hierdie beëdigde verklaring val, behalwe waar anders aangedui, binne my 

persoonlike kennis en is waar en korrek. 
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3 Ek bevestig dat tydens die betoog in die Hof a quo die advokate namens die Applikant spesifiek die 

regsplig van die lede van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens aangespreek het tydens die betoog voor Sy 

Edele Regter Roos.  Op daardie stadium reeds was dit gemeensaak gewees dat die polisie beamptes nie 

die ondersoekbeamptes in die betrokke saak was nie, maar speurders wat verbonde was aan naburige 

polisie stasies.  Die regsplig van lede van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens is reeds voor Sy Edele 

Regter Roos op daardie stadium op daardie basis aangespreek. 

 

4 Ek bevestig voorts dat die afskrif van die uitspraak van Sy Edele Regter Chetty in die aangeleentheid 

van Alex Jean Carmichele v Die Minister van Veiligheid en Sekuriteit, Aanhangsel “PBK5”, op 14 Mei 

2002 aan die Agbare Regters wat die appèl aangehoor het, afgelewer is. 

 

5 Met verwysing na die gebeure tydens die mondelinge betoog, wens ek in besonder die volgende te 

bevestig: 

 

5.1 Die advokate het spesifiek verwys na die beslissing van Alex Jean Carmichele voormeld 

asook die regsplig van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. 

 

5.2 Tydens sodanige betoog het Sy Edele Regter Farlam Mnr Pretorius, wat op daardie stadium 

die woord gevoer het, spesifiek gevra om aan hom (dit wil sê Sy Edele Regter Farlam) die 

gronde uiteen te sit waarop sodanige regsplig sou berus en inderdaad Mnr Pretorius versoek 

om dit stadig te doen sodat hy dit kan neerskryf. 

 

5.3 Tydens die voordrag aan Sy Edele Regter Farlam het Mnr Pretorius spesifiek ook na die 

bepalings van die Grondwet verwys wat vervat is in die Hoofde van Betoog, Aanhangsel 

“PBK4” hierby aangeheg. 
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5.4 Terwyl Mnr Pretorius die regsplig aangespreek het, het Sy Edele Regter Olivier ook Mnr 

Pretorius verwys na die bekende beslissing van Ewels v Minister van Polisie 1975 (3) SA 590 

(AA). 

 

5.5 Die aspek van ‘n regsplig, in besonder ook met verwysing na die konstitusionele 

fundamentele regte van die Applikant, is derhalwe pertinent mondelings betoog voor die 

Hoogste Hof van Appèl afgesien daarvan dat dit ook in die Hoofde van Betoog van die 

advokate aangespreek is. 

 

                                                        

HENDRIK SCHALK COETZEE 

 

 

Ek sertifiseer dat die deponent erken dat hy die inhoud van hierdie verklaring erken en verstaan, wat voor my 

geteken en beëdig is te                                    op hierdie                         dag van                                           2002 

en dat die bepalings van die Regulasies bevat in Staatskennisgewing R1258 van 21 Julie 1972 nagekom is. 

 

 

 

                                                                 

        KOMMISSARIS VAN EDE 


