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Kort opsomming:  Implikasies van die Prince se uitspraak oor die dekriminalisering van die 

privaat gebruik en kweek van marijuana vir hersiening van die 

skoolwetgewing en -beleide. 

 

Onderwerp:  Gewysigde riglyne vir willekeurige ondersoek en beslaglegging, en 

alkoholiese drank en ontwettige dwelmtoetsing by openbare skole in reaksie 

op die uitspraak van die Konstitusionele Hof in 2018 oor die dekriminalisering 

van die privaat gebruik van marijuana  

 

1. Hierdie omsendbrief moet saamgelees word met Omsendbrief 0024/2011 van 03 

Oktober 2011. 

 

2. Op 18 September 2018, het die Konstitusionele Hof uitspraak gelewer in die saak van 

die Minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling en Ander v Prince (Clarke, 

Stobbs en Thorpe Interveniënte); Doctors of Life International Inc as Amicus Curiae; 

Nasionale Direkteur van Openbare Vervolging en Ander v Rubin; Nasionale Direkteur 

van Openbare Vervolging en Ander v Acton [2018] ZACC 30; 2018 (10) BCLR 1220 

(CC); 2018 (6) SA 393 (CC); 2019 (1) SACR 14 (CC) (“die Prince-uitspraak”), rakende 

die privaat gebruik van marijuana (dagga) in Suid-Afrika.  

 

3. Die uitspraak van die Konstitusionele Hof bepaal dat die gebruik, besit en kweek van 

marijuana deur ŉ volwassene in ŉ privaat ruimte vir persoonlike gebruik deur daardie 
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volwassene ongrondwetlik1 is, het implikasies op die skoolbeleid betreffende 

dwelmmisbruik deur leerders.  

 

4. Hierdie implikasies2 is soos volg: 

a) Slegs ŉ volwasse persoon (18 jaar en ouer) mag marijuana in sy of haar privaat 

ruimte besit en dit self gebruik.  

b) Die gebruik, insluitende rook, van marijuana in die openbaar of in die 

teenwoordigheid van kinders of volwassenes wat nie toestemming gegee nie, 

word nie toegelaat nie.  

c) Die privaat gebruik en besit van marijuana, behalwe deur ŉ volwassene vir sy of 

haar persoonlike gebruik, is verbode en bly onwettig.  

d) Die kweek van marijuana deur ŉ volwassene in ŉ privaat ruimte vir sy of haar 

persoonlike gebruik, is nie meer ŉ kriminele oortreding nie. 

 

5. Toepaslikheid op skole  

 

5.1 Die uitspraak bied ŉ paar uitdagings aan skole. Leerders wat 18 jaar en ouer is, wat 

volgens die wet volwassenes is, mag wetlik in besit wees van, en mag, marijuana 

privaat vir hul persoonlike verbruik gebruik. Dit is ook van toepassing op opvoeders en 

ander skoolpersoneel, wat gereeld op die skoolterrein woon.  

 

5.2 Die vraag is egter wat as ŉ privaat ruimte gekwalifiseer. Die Konstitusionele Hof het 

benadruk dat die uitspraak binne die konteks begryp moet word dat marijuana slegs 

toeganklik is vir die privaat gebruik, besit en kweking daarvan deur ŉ volwasse 

persoon. Verder is "privaat" nie net tot 'n mens se "huis of privaat woning" beperk nie. 

Anders gestel, mits 'n volwasse persoon marijuana privaat gebruik, besit of kweek vir 

sy of haar eie verbruik, sal sulke gedrag nie aan strafregtelike sanksies onderhewig 

wees nie.  

 

5.3  Aangesien die werkplek as 'n “openbare ruimte” beskou word, kan 'n volwasse 

werknemer skuldig wees aan wangedrag indien die werkgewer die beleid gebruik, en 

of besit van marijuana in die werkplek skuldig maak aan wangedrag, indien hy of sy 

in besit daarvan gevind sou word terwyl hy of sy op die werkgewer se perseel was. 

Aangesien 'n skool 'n openbare ruimte is, sal 'n opvoeder, enige ander personeellid, 

persoon of leerder jonger of ouer as 18 jaar die wet oortree as hulle marijuana op die 

skoolterrein gebruik of kweek. 

 

 

 
 

1 Sections 4(b) and 5(b) of the Drugs and Drug Trafficking Act, 1992 (Act 140 of 1992), read with Part III of Schedule 2 of that Act 

and section 22A(9)(a)(i) of the Medicines and Related Substances Control Act, 1965 (Act 101 of 1965)), were declared to be 

inconsistent with section 14 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, to the extent that they criminalise the use 

or possession in private or cultivation in a private place of cannabis by an adult for his or her own personal consumption in 

private. 
2 See paragraph 109 of the Prince judgment. 
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5.4 Dit bly dus van krag dat leerders onder die ouderdom van 18 jaar nie marijuana mag 

gebruik, besit of kweek nie, hetsy privaat of elders. Die Suid-Afrikaanse Skolewet 

(SASW), 1996 (Wet 84 van 1996), die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Skoolonderwys, 

1997 (Wet 12 van 1997), en die Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole, 

gepubliseer in Staatskoerant Nr. 22754 van 12 Oktober 2001, soos gewysig deur 

Staatskoerant Nr. 29376 van 10 November 2006 ("die veiligheidsregulasies"), is van 

toepassing soos vóór die Prince-uitspraak aangaande alle leerders onder die 

ouderdom van 18 jaar oud. Die implikasies van die Prince-uitspraak is egter dat 

leerders wat 18 jaar en ouer is, marijuana privaat of in 'n privaat huis mag gebruik, 

besit en kweek, behalwe in die teenwoordigheid van kinders en volwassenes wat nie 

hul toestemming gegee het nie. 

 

5.5  'n Skool is nie 'n privaat ruimte nie, want die algemene publiek het toegang daartoe 

en baie mense besoek die skool om verskillende redes. Verder is daar minderjariges 

en ander volwassenes by die skool wat moontlik nie toestemming gee nie. As sodanig 

kan geen volwassene marijuana by 'n skool, op skoolterrein of by 'n skoolgeleentheid 

gebruik of verbou nie. 

 

6. Artikel 8A van SASW sowel as artikel 45A van die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op 

Skoolonderwys, 1997 (Wet 12 van 1997), laat willekeurige ondersoeke, beslaglegging 

en toetse op die gebruik van onwettige dwelms toe. Die veiligheidsregulasies handel 

ook oor die besit en gebruik van onwettige dwelms. Die gebruik, besit en kweking van 

dagga deur 'n volwassene is egter nie meer onwettig nie, tensy dit nie privaat of in 'n 

privaat woning plaasvind nie. Alle skole moet daarop let dat 'n leerder van 18 jaar of 

ouer nie marijuana by die skool, op die skoolterrein of tydens 'n skoolbyeenkoms kan 

gebruik nie, maar dat hierdie leerder dan positief kan toets wanneer enige lukrake 

dwelmtoetse gedoen word as hy marijuana gebruik soos dit wettiglik toegelaat word 

en soos in die Prince-uitspraak uiteengesit.  

 

7. Ingevolge die veiligheidsregulasies is skole as dwelmvrye en geweldvrye sones 

verklaar. Daar moet egter op gelet word dat die veiligheidsregulasies spesifiek na 

onwettige dwelms verwys. Aangesien die status quo betreffende die verbod op die 

gebruik en/of kweek van marijuana in die openbaar steeds van krag is, moet skole by 

hul hoofingang duidelike waarskuwingstekens aanbring wat aandui dat elke persoon 

wat die skool binnegaan, ondersoek kan word en dat die reg op toegang voorbehou 

word.  

 

8. Dwelmtoetsing by 'n skool moet ondersteun word deur die skool se gedragskode of 

die beleid oor bedwelmende stowwe/dwelms, wat duidelike beginsels moet bevat 

oor die stappe wat gedoen moet word indien bevind word dat iemand sodanige 

reëls sou oortree. Sodanige reëls moet moontlik na aanleiding van die Prince-uitspraak 

hersien word om 'n spesifieke verwysing na marijuana as 'n verbode middel wat nie 

op die skoolterrein gebruik, gekweek of besit kan word nie, in te sluit. Om te verseker 

dat almal die regte en verantwoordelikhede van leerders oor dwelmmisbruik en die 

gebruik van gedagtesveranderende middels begryp, moet elke skool 'n beleid oor 
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dwelmtoetsing instel as deel van sy toelatingsbeleid, wat deur beide leerders en ouers 

onderteken en aanvaar moet word. 

 

9. Die inhoud van die omsendbrief moet onder die aandag van opvoeders, nie-

opvoeders, ouers, voorsitters van beheerliggame en alle betrokke lede van die 

beheerliggame, leerders en gemeenskapslede gebring word. 

 

 

 

 

GETEKEN: B WALTERS 

HOOF: ONDERWYS 

DATUM: 2021-06-10 


