
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 TER STAWING VAN  
AANSOEK VIR SPESIALE VERLOF TOT APPÈL 

                                                                                                                                                         
 
 
 
EK, die ondergetekende, 

 

HENDRIK FREDERIK DELPORT 

 

verklaar hiermee onder eed soos volg: 

 

1 Ek is ‘n meerderjarige man en is die enigste lid van die Applikant beslote korporasie.  Ek is tans 

woonagtig te Steynweg 135, Presidentpark, Midrand, Gauteng. 

 

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

persoonlike kennis en is waar en korrek. 

 

3 Die Respondent is DIE MINISTER VAN VEILIGHEID EN SEKURITEIT, in sy hoedanigheid as 

sulks, per adres die kantore van die Staatsprokureur te Vierde Vloer, Suid ToringFedsure Forum 

GebouVan der Walt Straat 268, Pretoria. 
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4 Ek was die Eiser in ‘n aansoek vir skadevergoeding ingestel in die Transvaal se Provinsiale Afdeling 

van die Hooggeregshof onder Saaknommer 453/2000.  Die aksie is ingestel teen die Respondent nadat 

polisie beamptes (speurders) geld wat tydens ‘n gewapende roof uit my huis gesteel is en wat die 

eiendom was van die Applikant in hierdie aangeleentheid gevind het in die besit van die vader van twee 

van die rowers en dit daarna gesteel het.  Die feite van die aangeleentheid word opgesom in die 

uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl wat hierby aangeheg word, gemerk Aanhangsel “PBK1”. 

 

5 In die Transvaal se Provinsiale Afdeling het Sy Edele Regter Roos uitspraak ten gunste van die 

Applikant gegee en vonnis toegestaan in die bedrag van R600 000,00 aan die Applikant asook 

gepaardgaande regshulp. 

 

6 Ek heg hierby aan die Besonderhede van Vordering wat die Applikant aangeheg het by sy Dagvaarding 

in die aksie in die Transvaal se Provinsiale Afdeling, gemerk Aanhangsel “PBK2”.  Ek wens die 

Agbare Hof se aandag met respek daarop te vestig dat reeds in paragraaf 8 tot paragraaf 9 die 

Applikant in ‘n alternatiewe eis staatgemaak het op ‘n regsplig wat op die polisie beamptes sou rus wat 

in die onderhawige geval daarop sou neerkom dat die Applikant as slagoffer van misdaad deur polisie 

beamptes  beskerm moet word en dat daar ‘n regsplig op sodanige polisie beamptes sou rus (afgesien 

daarvan of hulle die ondersoekbeamptes in die saak is aldan nie) om met verwysing na die spesifieke 

feite in die onderhawige geval sorg te dra dat die gesteelde geld van die Applikant wanneer dit 

teruggevind word in bewaring geneem word en uiteindelik oorhandig word aan die Applikant en nie dit 

vir hulself toe te eien nie.  Alhoewel in die Besonderhede van Vordering na die betrokke polisie 

beamptes verwys is as ondersoekbeamptes in die roof ondersoek, het die partye reeds voor die verhoor 

ooreengekom op feite, een waarvan was dat die polisie beamptes, nie die ondersoekbeamptes, in die 

roof ondersoek was nie.  Die saak is daarna deur my regsverteenwoordigers in die Transvaal se 

Provinsiale Afdeling beredeneer (sonder beswaar deur die Respondent) op die basis dat die regsplig op 

die polisie beamptes rus afgesien daarvan dat hulle nie die ondersoekbeamptes in die roof ondersoek 

was nie. 
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7 Tydens die betoog in die Transvaal se Provinsiale Afdeling aan die einde van die verrigtinge het die 

Applikant insgelyks gesteun op voormelde regsplig en het die Applikant argumente aan die Hof 

voorgedra met verwysing na in besonder ook na die konstitusionele plig van die Suid-Afrikaans Polisie 

Dienste en sy lede in die voormelde verband.  

 

8 Die Transvaal se Provinsiale Afdeling het by monde van Sy Edele Regter Roos uitspraak gegee in die 

aangeleentheid, welke uitspraak hierby aangeheg word, gemerk Aanhangsel “PBK3”.  Uit die betrokke 

uitspraak blyk dit duidelik dat die Hof bevind het dat die Respondent aanspreeklik is teenoor die 

Applikant op grond van middellike aanspreeklikheid en het die Hof klaarblyklik dit toe nie nodig geag 

om die alternatiewe eis van die Applikant, synde die regsplig wat op die Respondent se 

verteenwoordigers gerus het te beslis nie. 

 

9 Die Respondent het daarop geappelleer na die Hoogste Hof van Appèl, welke Hof die betoë van die 

partye aangehoor het op 17 Mei 2002.  Ek heg hierby aan, gemerk Aanhangsel “PBK4”, die Applikant 

se regsverteenwoordigers se Hoofde van Betoog in die Hoogste Hof van Appèl en wens die Agbare 

Hof se aandag, met respek, te vestig op bladsye 2 tot 9, paragrawe 2 - 14, van die Hoofde van Betoog, 

waar die volgende aspekte pertinent aangespreek is: 

 

9.1 Dat die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika as fundamentele reg die eiendomsreg 

van ‘n persoon beskerm (bladsy 2, paragraaf 2). 

 

9.2 Dat die voormelde Grondwet ook die wetgewende en uitvoerende Staatsorgane bind (bladsy 2, 

paragraaf 3.1). 

 

9.3 Dat die Grondwet die doelstellings van die Polisie Diens uiteensit en bevestig (bladsy 3, 

paragraaf 4). 
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9.4 Die aanhef van die Wet op Suid-Afrikaans Polisie Diens en die doelstellings daarin uiteengesit 

word spesifiek aangehaal in die Hoofde van Betoog (bladsy 3, paragraaf 5 tot bladsy 4, 

paragraaf 8). 

 

9.5 Die spesifieke verdere bepalings van relevante wetgewing, onder andere Artikels 36 en 37 van 

die Algemene Regswysigingwet, 62 van 1955, asook die Strafproseswet, 51 van 1977, in 

besonder Artikel 22 daarvan, is in die lig van voorgaande spesifiek aangespreek (bladsy 5, 

paragrawe 9 tot 12). 

 

10 Dit dien vermeld te word dat voor die uitspraak van die Transvaal se Provinsiale Afdeling die 

beslissing van hierdie Agbare Hof in die aangeleentheid Alex Jean Carmichele v Die Minister van 

Veiligheid en Sekuriteit nog nie bekend was nie.  Sedert die uitspraak van die Transvaal se Provinsiale 

Afdeling is laasgenoemde uitspraak van die Agbare Hof egter gelewer en inderdaad gerapporteer in 

2001 (4) SA 938 (CC).  Tydens die voorbereiding van die Applikant se Hoofde van Betoog in die 

Hoogste Hof van Appèl was die betrokke beslissing nog nie gerapporteer nie, maar was dit reeds 

gelewer.  Die Applikant se regsverteenwoordigers het op bladsy 6, vanaf paragraaf 13 tot bladsy 9, 

paragraaf 14 hierdie beslissing van die Agbare Hof in sy Hoofde van Betoog aangespreek en in 

paragraaf 14 tot die gevolgtrekking gekom, met respek gesê, dat dit een van die Polisie Diens se 

doelstellings en inderdaad verpligting is dat hulle die fundamentele regte soos uiteengesit voorheen in 

die Hoofde van Betoog van ‘n persoon moet beskerm en respek moet hê vir die slagoffers van misdaad 

as sulks. 

 

11 Afgesien van voorgaande is ek meegedeel deur Hendrik Schalk Coetzee, ‘n professionele assistent van 

die prokureursfirma Thys Cronjé Ingelyf, wat my in hierdie aangeleentheid bygestaan het en wat wel  
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teenwoordig was tydens die verrigtinge in die Hoogste Hof van Appèl, dat Sy Edele Regter Chetty in 

die Kaapse Provinsiale Afdeling uitspraak gelewer het in die aangeleentheid van Alex Jean Carmichele 

v Die Minister van Veiligheid en Sekuriteit en Andere op 14 Mei 2002.  My regsverteenwoordigers het 

op 16 Mei 2002 (‘n dag voor betoog gelewer is) ‘n afskrif van die uitspraak van Sy Edele Regter 

Chetty (welke afskrif hierby aangeheg word, gemerk Aanhangsel “PBK5”) aan elk van die Agbare 

Regters wat die appèl aangehoor het laat aflewer asook ‘n afskrif van die uitspraak aan die Respondent 

se regsverteenwoordigers gegee.  Alhoewel ek nie teenwoordig was nie, word ek meegedeel deur Mnr 

Coetzee voormeld dat die betrokke aspek ook op 17 Mei 2002 spesifiek tydens die mondelinge betoog 

aan die Agbare Regters wat die appèl aangehoor het voorgedra is.  In dié verband verwys ek die 

Agbare Hof na die beëdigde verklaring van Mnr Coetzee wat hierby aangeheg word, gemerk 

Aanhangsel “PBK6”. 

 

12 Volledigheidshalwe word die Respondent se regsverteenwoordigers se Hoofde van Betoog in die 

betrokke appèl hierby aangeheg, gemerk Aanhangsel “PBK7”.  Dit is insiggewend dat die aspek van ‘n 

regsplig en/of die konstitusionele regte van die Applikant en myself nooit in die Hoofde van Betoog 

aangespreek is nie.  Ek is deur Mnr Coetzee voormeld ook meegedeel dat hierdie aspekte ook nie 

tydens betoog spesifiek deur die Respondent se regsverteenwoordiger aangespreek is nie, in besonder 

omdat hy nooit daarop geroep is om dit aan te spreek nie.  In die verband verwys ek die Agbare Hof 

eerbiediglik weer na die verklaring van Mnr Coetzee, Aanhangsel “PBK6”. 

 

13 Die Hoogste Hof van Appèl het na aanleiding van voorgaande gebeure uitspraak gelewer op 30 Mei 

2002, welke uitspraak geskryf is Sy Edele Regter Farlam, terwyl Regters Olivier en Brand daarmee 

saamgestem het.  Die betrokke uitspraak word hierby aangeheg, gemerk Aanhangsel “PBK1”. 

 

14 Ek is uiters teleurgesteld in die uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl, in besonder dog nie 

uitsluitlik nie, omdat die Hoogste Hof van Appèl oënskynlik geweier het om hoegenaamd aandag te  
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gee of ‘n uitspraak te gee op my konstitusionele regte wat volledig aangespreek is voor die Hoogste 

Hof van Appèl asook dan die regsplig wat onder andere as gevolg van die Grondwet van die Republiek 

van Suid-Afrika op die lede van die Suid-Afrikaans Polisie Diens sou rus om onder andere my 

fundamentele reg hierbo aangespreek te beskerm.  Dit in besonder nadat ek die slagoffer was van ‘n 

baie ernstige misdaad.  Die Agbare Hof se aandag word met respek gevestig op bladsye 7 en 8 van die 

uitspraak van Sy Edele Regter Farlam en in besonder paragrawe 3.1 en 3.2 daarvan.  Die betrokke 

Regter het slegs verwys na die beginsel van middellike aanspreeklikheid asook ‘n vraag met verwysing 

na die quantum van die Applikant se eis en dit blyk uit bestudering van die betrokke uitspraak verder 

dat daar nêrens eers ‘n verwysing is na die Applikant se fundamentele regte (ook my fundamentele 

regte) en/of die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika en/of die regsplig van lede van die 

Polisie Diens om onder andere slagoffers van misdaad, in besonder ernstige misdaad, te beskerm.  Dit 

wil met respek voorkom asof die Hoogste Hof van Appèl geweier het om enigsins aandag aan 

voormelde aspekte te skenk ten spyte van die feit dat dit volledig voor hulle op skrif geplaas is en 

beredeneer is. 

 

15 My regsverteenwoordiger het namens die Applikant in besonder aangevoer dat: 

 

15.1 Die speurders vermeld in paragraaf 6 van die uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl, 

Aanhangsel “PBK1” hiertoe, die inligting van waar die geld wat van my geroof is begrawe is, 

van ‘n polisie informant verkry het. 

 

15.2 Reeds op daardie stadium het daar ‘n regsplig op die betrokke polisie beamptes gevestig om 

sodanig op te tree dat my fundamentele regte hierbo na verwys beskerm word, in besonder om 

sodanig met die geld op te tree dat dit in veilige bewaring geneem word en aan my 

terugbesorg word. 
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15.3 Die “vasgelegde polisie praktyk” waarna die Hoogste Hof van Appèl verwys op bladsy 3, 

paragraaf 5 van die uitspraak, Aanhangsel “PBK1” hiertoe, sou immers sodanige regsplig 

omvat juis ter beskerming van slagoffers van misdaad. 

 

15.4 Selfs al sou die polisie beamptes vermeld in paragraaf 6 van die uitspraak van die Hoogste 

Hof van Appèl, Aanhangsel “PBK1” hiertoe, besluit het om nie die praktyk te volg vermeld in 

paragraaf 5 van die betrokke uitspraak nie, was die betrokke polisie beamptes steeds verplig 

om toe hulle die gesteelde geld gevind het sodanige geld op beslag te lê en op te tree 

ooreenkomstig die voorskrifte van die betrokke wetgewing deur dit in te handig vir bewaring 

in ‘n kantoor van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. 

 

15.5 Dit dien vermeld te word dat die polisie beamptes oënskynlik deurgaans as polisie beamptes 

opgetree het.  Hulle het onder andere: 

 

15.5.1 Terwyl hulle aan diens was met ‘n polisie voertuig na Tzaneen gery waar 

die geld begrawe was. 

 

15.5.2 Hulle aan die vader van die rowers as polisie beamptes geïdentifiseer het. 

 

15.5.3 Dit aan die vader voormeld uitdruklik gestel dat hulle op die gesteelde geld 

beslag gaan lê. 

 

15.5.4 Gedreig om ‘n informant te arresteer indien die vader voormeld nie 

saamwerk nie. 

 

Ek het my deurgaans en inteendeel vereenselwig my steeds nog met die standpunt van my 

regsverteenwoordigers. 
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16 Die Hoogste Hof van Appèl het voorts nie eers verwys na die beslissing van hierdie Agbare Hof in die 

saak Alex Jean Carmichele v Die Minister van Veiligheid en Sekuriteit hierbo na verwys nie of die 

uitspraak van Sy Edele Regter Chetty in dieselfde saak wat voor die Hof geplaas is selfs voor 

beredenering van die betrokke aangeleentheid.  Die betrokke uitsprake spreek vir sig self, dog sal daar 

vir sover dit nodig is volledige regsargument aan die Agbare Hof in hierdie aangeleentheid voorgedra 

word. 

 

17 Ek wens egter te submiteer dat, met respek gesê, ek en die Applikant in ‘n sterker posisie was as die 

slagoffer, Alex Jean Carmichele in die voormelde uitspraak in die sin dat in die voormelde uitspraak 

die betrokke owerheidsinstansies voorsorg moes tref om te voorkom dat ‘n misdaad dalk plaasvind 

terwyl in die geval van die Applikant die werknemers van die Respondent terdeë daarvan bewus was 

dat: 

 

17.1 ‘n Ernstige misdaad reeds plaasgevind het;  en 

 

17.2 Die geld wat geroof was tydens die voormelde misdaad op ‘n spesifieke plek begrawe is;  en 

 

17.3 Die Applikant of my gevestigde reg in daardie geld beskerm moet word. 

 

18 Ek is voorts geadviseer dat die reg van die publiek op ‘n regverdige of, ten minste, ‘n oënskynlike 

regverdige verhoor, selfs in siviele aangeleenthede verskans is in die Grondwet van die Republiek van 

Suid-Afrika.  In die verband verwys ek die Agbare Hof eerbiediglik na: 

 

18.1 Artikel 34 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 108 van 1996, maak 

uitdruklik daarvoor voorsiening dat elke persoon (insluitend die Applikant en ek self) ‘n reg 

het op ‘n sogenaamde “fair public hearing before a court”. 
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18.2 Voorts bepaal Artikel 39(1) dat elke Hof in die interpretasie van die Wet op Menseregte “must 

promote the values that underlie an open and democratic society based on human dignity, 

equality and freedom”. 

 

18.3 Artikel 39(2) bepaal insgelyks dat “when interpreting any legislation, and when developing 

the common law or customary law, every court, tribunal or forum must promote the spirit, 

purpose and objects of the Bill of Rights”. 

 

19 Ek is uiters teleurgesteld dat die voormelde beginsels van ‘n regverdige verhoor of aanhoor van my 

saak oënskynlik (met respek gesê) deur die Hoogste Hof van Appèl geïgnoreer is deurdat die betrokke 

Hof oënskynlik, soos hiervoor uiteengesit is (paragraaf 14 hierbo), geweier het om aandag te gee aan 

die argumente wat deur my regsverteenwoordigers namens die Applikant voor die Hoogste Hof van 

Appèl geplaas is. 

 

20 Dit is met respek my submissie dat deurdat die Hoogste Hof van Appèl, soos hierin voor na verwys is, 

dit pertinent gestel het dat hulle slegs die aspekte van middellike aanspreeklikheid en quantum gaan 

oorweeg waaruit dit duidelik blyk dat hulle nie eers oorweging aan die ander aspekte, in besonder my 

fundamentele regte hierbo na verwys, gaan skenk nie, dit oënskynlik doelbewus my ook ontneem het 

van my reg om op ‘n belangrike beginsel van ons reg soos hierbo na verwys is, ‘n uitspraak te kry, 

welke regsbeginsel indien dit aansgepreek is en in my guns bevind is, klaarblyklik tot gevolg kon 

gehad het dat die Applikant suksesvol in sy eis was. 

 

21 Dit is met respek my submissie dat die Hoogste Hof van Appèl deur hulle optrede soos hiervoor 

uiteengesit is my ontneem het van my reg wat in die Grondwet verskans is op ‘n billike en regverdige 

aanhoor van die Applikant se saak. 
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22 My fundamentele regte met betrekking tot, inter alia, die beskerming van eiendom, en so ook die van 

die Applikant, word inderdaad verskans in die Grondwet.  Die Staat moet hierdie regte beskerm.  Die 

Hoogste Hof van Appèl moes ook in die ontwikkeling van die gemenereg die beginsels van die 

Grondwet in hierdie verband in ag geneem het.  Die implikasies van die bevinding van die Hoogste 

Hof van Appèl het nie net vir die Applikant verrykende implikasies nie, maar het ook verrykende 

implikasies wat betref die publiek en hulle verhouding teenoor die polisie.   

 

23 Die impak van die uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl kom daarop neer dat ‘n gevestigde en 

geykte regsplig wat op die polisie rus misken word.  Dit kan daartoe aanleiding gee dat hierdie 

uitspraak geïnterpreteer kan word as synde ‘n carte blanche aan polisie beamptes te gee, sonder om 

aanspreeklikheid teenoor hulle werkgewer op te doen om goedsmoeds met die eiendom van die 

slagoffers van misdaad te handel.  Om by wyse van ‘n voorbeeld te illustreer, indien ‘n gesteelde 

motorvoertuig teruggevind word en in ‘n polisie bewaringsplek gestoor word en indien daardie 

voertuig dan op onregmatige wyse deur ‘n polisie beampte gesteel en/of verwyder word van gemelde 

stoorplek, sou dit beteken dat die Minister nie aanspreeklikheid sou kon opdoen nie, maar slegs die 

indiwiduele polisie beamptes in hulle persoonlike hoedanigheid.  Dit druis fundamenteel in teen die 

beginsels van die regsstaat waar ‘n grondwet juis eiendomsreg en die slagoffers van misdaad beskerm. 

 

24 By bloot besinning oor die implikasies van die uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl wil ek 

derhalwe aanvoer dat nie net ek en die Applikant as indiwiduele entiteite ‘n groot belang het by ‘n 

beregting deur hierdie Agbare Hof van hierdie punte nie, maar dat dit van wesenlike belang is vir die 

totaal van die bevolking van Suid-Afrika wat toenemend blootgestel word aan misdaad.  Die Polisie 

Diens het ‘n opgelegde taak, soos blyk uit die Grondwet, en enige afwatering van gemelde taak sal 

noodwendigerwys die gemeenskap in konflik bring met die Polisie Diens wat per definisie daar is ter 

beskerming van die gemeenskap in die breë.  Kortom behoort ‘n afwyking van die Polisie Diens se 

opgelegde taak geensins in ‘n regsstaat geduld te word en die Polisie Diens dan aanspreeklikheid 

vrygestel te word soos wat inderdaad, met respek, deur die Hoogste Hof van Appèl gedoen is nie. 
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25 Waar hierdie Agbare Hof juis in die omstandighede soos in die Carmichele beslissing die regte van 

potensiële slagoffers erken het des te meer is werklike slagoffers van misdaad geregtig om te verwag 

dat die Polisie Diens uitvoering aan sy Grondwet opgelegde taak verleen. 

 

26 Dit is met respek my submissie dat soos wat blyk uit die beslissing Alex Jean Carmichele v Die 

Minister van Veiligheid en Sekuriteit hierbo na verwys, asook die Grondwet self, dit inderdaad 

gebiedend is dat alle Howe, insluitend die Hoogste Hof van Appèl: 

 

26.1 Aandag skenk aan en beskerming verleen aan die fundamentele regte van die inwoners van 

die Republiek van Suid-Afrika;  en  

 

26.2 Dat die Hoogste Hof van Appèl deur die Grondwet verplig word om volledig aandag te skenk 

aan en uitspraak te gee aan in besonder aspekte met verwysing na die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika en die fundamentele regte van inwoners van die Republiek van 

Suid-Afrika.   

 

Ek is geadviseer dat deur nie te beslis oor en/of aandag te skenk aan die Applikant en inderdaad my 

grondwetlike regte nie, hierdie aangeleentheid ‘n grondwetlike aangeleentheid is, wat met respek deur 

hierdie Agbare Hof beslis behoort te word. 

27 In die lig van voorgaande smeek ek eerbiediglik dat die Agbare Hof die bedes soos uiteengesit in die 

Kennisgewing van Mosie aan die Applikant toe te staan. 

 

                                                        

HENDRIK FREDERIK DELPORT 

 

 

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

 

 

 

                                                                 

        KOMMISSARIS VAN EDE 


