HOOFSTUK
Die Grondslag van Middellike Aanspreeklikheid in die AngloAmerikaanse Literatuur en Regspraak
1.

Inleiding

In hierdie hoofstuk word eerstens aangetoon waarom die negen=
tiende eeuse dogma van no

~iabi~ity

without

fau~t

in sekere

gevalle verwerp is as 'n regverdige en billike basis van delik=
tuele aanspreeklikheid.

Die studie word beperk tot 'n onder=

soek na die grondslag van die aanspreeklikheid van die onderne=
mer van

industri~le-

of besigheidsaktiwiteite vir skadelike

gevolge wat uit die voer of bedryf van sy onderneming voort=
spruit.

In die tweede plek word aandag geskenk aan regverdi=

ging van die ondernemer se skuldlose aanspreeklikheid.

Spesi=

fieke aandag word geskenk aan pogings tot verklaring van die
grondslag van hierdie skuldlose aanspreeklikheid.

Derdens

word gelet op sekere tradisionele motiverings vir die toepas=
sing van middellike aanspreeklikheid (viaarious

~iabi~ity).

Daar sal aangetoon word dat van die tradisionele motiverings
hedendaags, in veranderde vorm, gebruik word om middellike
aanspreeklikheid op dieselfde basis te plaas as die aanspreek=
likheid van die ondernemer van riskante
teite of ondernemings.

industri~le-aktiwi=

·

In die vierde plek word die ondersoek

gerig op die standpunte van skrywers wat die grondslag van mid=
dellike aanspreeklikheid sien as enterprise

Loss-distribution

prinaip~e.

~iabi~ity

en die

Hierdie beginsels is oorspronk=

lik aangebied as die grondslag van die aanspreeklikheid van 'n
ondernemer van riskante bedrywe.

Aandag word geskenk aan spe=

sifieke probleme in die weg van die volkome aanvaarding van

enterprise
likheid.

~iabi~ity

as die grondslag van middellike aanspreek=

Vyfdens word ingegaan op die vraag in hoeverre die

regspraak gevorder het ter erkenning van enterprise liabil=

ity as die grondslag van middellike aanspreeklikheid.

Laas=

tens word 'n samevatting gegee van die meerderheidsopinie onder
Anglo-Amerikaanse skrywers aangaande die grondslag van middel=
like aanspreeklikheid.
2.

Skuldaanspreeklikheid en die kritiek daarop

Die negentiende eeu word gekenmerk deur die standpunt dat pri=
vaatregtelike deliktuele aanspreeklikheid gevestig is op die
skuldbeginsel.

No liability without fault is 'n bekende slag=

spreuk uit daardie tyd. 1

Skrywers is dit ocr die algemeen eens

qat hierdie strenge skuldvereiste 'n produk van die negentien=
de eeuse individualistiese filosofie was.

Dit het uitdrukking

gegee aan die idee dat dit alleenlik regverdig en billik is om
'n persoon deliktueel aanspreeklik te hou vir skade wat hy ver=
oorsaak het indien sy daad ook as morally blameworthy bestem=
pel kan word.

2

Moreel verwytbaar was 'n persoon se optrede in=

dien dit in stryd was met 'n regsplig wat van hom vereis het
dat hy hom weerhou van 'n handeling wat hy voorsien, of be=
hoort te voorsien, skade of nadeel aan 'n ander sal veroorsaak.
Volgens die skrywers is hierdie verwyt gebaseer op die veron=
derstelling dat die dader voorsienbare skade of nadeel sou ken

bv Stanley v Powell 1891 QB 86; Brown v Kendall 6 GUsh 292
(Mass 1850)bespreek deur Harris "Liability without Fault"
6 Tulane LR 337 op 397. Ook skrywers in vn 2.
2

2

Prosser Torts 492; Isaacs 31 Harvard LR 954 op 955 en 974;
Takayanagi 16 Illinois LR 416 op 438; Forster & Keeton 3
Oklahoma LR 172 op 206; Fleming 53 Virginia LR 774 op 779;
Keeton 53 Virginia LR 886 op 891; Ames 22 Harvard LR 97 op
99; Winfield 45 Harvard LR 112 en veral Wigmore 7 Harvard
LR 315 op 383 en 441.

vermy het. 3 Gedurende die laaste helfte van die negentiende
eeu het skrywers egter al hoe meer begin twyfel cor die toe=
4
pasbaarheid van hierdie beginsel.
Dit was veral in geval=
le waar skade en nadeel veroorsaak is deur industriele- en
nywerheidsongelukke waar gevoel is dat die beginsel nie tred
gehou het met die behoeftes van die nuwe sosiale en gein=
5
Die ontstaan van veelvul=
dustrialiseerde gemeenskap nie.
dige, hoogs riskante ondernemings gedurende die Industriele
Revolusie en die gevolglike bedreiging wat dit ingehou het
vir persone ten opsigte van hul lewe of geed, het 'n teen=
reaksie by die gemeenskap ontwikkel.
daarom begin aandring op beskerming.

Die gemeenskap het
6

Kritici is dit eens

dat die toepassing van die skuldbeginsel aanvanklik wel

geregverdig was veral omdat 'n swak industrie nie die las

3 Sien die skrywers in die vorige vn aangehaal asook Win=
field & Jolowicz Tort 23 ev en 45 ev; Winfield 42 LQR
184 veral 195 ev; Harris 6 TuLane LR 337 op 347; Jere=
miah Smith 30 8a:1'1)ard LR 241 op 259; Stoljar 36 MLR 233
op 234; Fleming Torts 213 en vn 11 daar; Keeton VentUP=
ing; Posner 2 JLS 205 en 1 JLS 29,
4 Sien die skrywers in die vorige vn aangehaal en o a ook
Franklin 53 Virginia LR 144; Keeton 53 Virginia LR 886;
calabresi 81 YaLe LF 1055 en 75 YaLe LJ 216 1 Keeton &
O'Connell Basic Protection; Fletcher 85 8a:1'1)ard LR 537;
Blum & Ka1ven 31 Chicago LR 641.
5 Sien veral Takayanagi 16 ILLinois LR 416 op 438.
6 Takavanagi 16 ILLinois LR 163 op 172; Ehrenzweig 54 CaLi=
fornia LR 1422 op 1431; Fleming 53 Virginia LR 815 op 819.
Winfield het ook die vo1gende voorbeeld aangehaal in 42 LQR
184 op 195: Earl,y raillJay trams, in particuLar, were not=
abLe neither for speed nor for safety. They kiLLed any ob=
ject from a Minister of State to a wandering cow, and this
naturaLLy reacted on the Law.

3

van skuldlose aanspreeklikheid sou kon dra nie. 7 Nadat die
industri~le

ondernemings egter ontwikkel het in kragtige en

selfstandige eenhede is begin voel dat die tyd ryp is dat hul=
le hul dee! van die verantwoordelikheid vir skades en nadeel
wat deur hul bedrywighede veroorsaak is, moet dra.

Vir 'n be=

nadeelde het dit in elk geval al hoe moeiliker geword om sku!=
dige veroorsaking van nadeel deur hom gely, te bewys.

8

Te

veel onskuldige slagoffers moes as gevolg hiervan eenvoudig
9
self hul nadeel of skade dra.
Indien die benadeelde egter
wel sou kon slaag om skuld aan die kant van die verweerder te
bewys, is dit nog nie die einde van sy probleme nie.

7

Sy onkos=

Fleming 53 Virginia LR 815 op 818; Foster & Keeton 3 Okla=
homa LR 172 op 206. Hier moet egter bygevoeg word dat die
taissez-faire filosofie wat die ekonomiese en sosiale denke
aan die begin van die 19e eeu oorheers het, ook 'n belang=
rike juridiese konsekwensie gehad het: This theory was ~e=

fZected in the courts, whe~e the p~evaiZing mood was that
each wo~kman should look afte~ himself and that if he ente~=
ed a dange~ous employment he accepted its ~isks (Munkman
Emptoye~s Liability at Common Law op 3).
8 Franklin 53 Vi~ginia LR 774 op 779; Peck 46 Washington LR
225 op 240; Atiyah Accidents 470 ev. Blum en Kalven het
in 31 Univ of Chicago LR 641 op 677 die bewysnood van 'n be=
nadeelde soos volg geskets: The~e is the t~eat of evidence
deterio~ating because of the time it may take to get to
triaZ. There is the sheer absence of competent witnesses at
the crucial time of the event and the~e is the emphasis un=
der the fault c~te~ion on split-second time sequences
which place ext~a burdens on the capacity of witnesses to
pe~ceive, ~ecall and na~ate.
These difficulties aumulate
••• so that the actual t~ial almost necess~ly involves an
ambiguous histo~ical ~econstruction of the event, making a
mocke~y of the effo~t to apply to subtle a normative c~ite~=
ion to the conduct involved. An impenet~able evidentia~y
screen thus makes fault unwo~kable as a c~ite~ion whateve~
ita me~its as a concept.
9
4

Franklin 774 op 779;

Blum & Kalven 641 op 652.

tes mag baie hoog wees terwyl die moontlikheid ook bestaan dat
die verweerder nie solvent genoeg is om hom te vergoed nie.
Verder is daar dikwels ook 'n lang tydsverloop tussen die ska=
delike gebeure en die toekenning van vergoeding.

Gedurende

hierdie tyd is die benadeelde dan meestal op sy eie finansiele
1
vermoe aangewese.
Kortom, die fisiese en finansiele kwes=

°

baarheid van mense betrokke by die bedrywighede van 'n gein=
dustrialiseerde wereld het so opvallend geword dat die Staat
as beskermer van die gemeenskapsbelange eenvoudig verplig ge=
11

word het om die nodige beskerming te verleen.

Social jus=

tice het egter die maatstaf geword vir die afweging en besker=
ming van die gemeenskapsbelange, en nie moral blameworthiness
nie.

12

Die fokus was van toe af gevestig op die dilemma van

die benadeelde.
Verder word aangevoer dat die doel en taak van 'n tort-sisteem
wat op die skuldbeginsel gebaseer is, heeltemal uitgedien is.
Sekere skrywers sien die eintlike doel van 'n tort-sisteem wat
op die skuldbeginsel gebaseer is as 'n manier om die dader te

10

Sien die skrywers in vn 8 hierbo genoem asook Green &
Smith 50 Texas LR 1093 ev.

11

Laski "The Basis of Vicarious Liability" 26 YaZe LJ 105
op 130.

12

Takayanagi (16 IZlinios LR 416 op 426 en 427) skets die
praktiese toepassing van die beginsel van sociaZ justice
soos volg: (T)he judge is not bound by any hard and fast

law. he can freely take into consideration the moraZ and
soaial ideas of the community and the finanaiaZ situation
of the parties. and work out a result which will satisfy
the juristic sentiment of the public • ... (A)ccording to
soaial justice •.• a canmunaZ Life is ipso facto subject
to ZiabiUty. The extent of Liability differs with the
degree of the re Zations of the persons concerned. Sien
ook Friedmann 63 Harvard LR 241 op 261. Vgl egter die eie=
soortige opvatting van soaial justice deur Steffen in 2
5

straf en verdere skade of nadeel te verhoed. 13

Die feit dat

aan die benadeelde vergoeding toegeken word is nie deel van
die hoofdoel van sodanige tort-sisteem nie, maar slegs 'n toe=
14
vallige gevolg van die werking daarvan. Kritici
wys dan
daarop dat die toediening van straf deur middel van die pri=
vaatreg onvanpas is aangesien dit by die strafreg tuishoort.
Om 'n persoon vir dieselfde handeling privaatregtelik sowel
as strafregtelik te "straf" kan buitendien op geen enkele mo=
rele grond geregverdig word nie.

Dit is verder, volgens hulle,

ook nie billik om 'n persoon te verplig tot finansieel ruine=
rende vergoeding nie waar die aard van sy gedrag slegs ' n ge=
ringe afwyking van die "redelike man"-standaard daar gestel
15
Die gevolg van so 'n aanspreeklikheidsbevinding is
het.
dikwels nie net vir die dader 'n straf nie, maar ook vir sy
"onskuldige" afhanklikes wat geraak word deur die ekonomies
16
nadelige gevolge van aanspreeklikheid.
om 'n dader, aan die
ander kant, van verdere skadeveroorsaking te weerhou, verloor
effektiwiteit indien toegelaat word dat hy hom teen privaat=

Univ of Chiaago LR 501 op 510.
13 Sien hieroor Ehrenzweig 54 California LR 1422 op 1445; Flem=
ing 53 Virginia LR 815 op 818; Franklin 53 Virginia LR 774
op 779; Keeton 53 Virginia LR 886 op 891. Hierdie siening
bied ook 'n verklaring vir die toekenning van exemplary dam=
ages naas aompensatOT"::f damages (sien Stoll "Penal Purposes
in the Law of Tort" 18 Ameriaan Journal of Comparative Law 3.
14

Sien die skrywers in die vorige vn aangehaal asook Takaya=
nagi 16 Illinios LR 163 op 170; Blum & Kalven 31 Univ of
Chia2go LR 641 op 651; Williams 20 MLR 443.

15

Williams 20 MLR 455;

16

Atiyah Aaaidents 452.

6

Atiyah Accidents 450/1.

regtelike aanspreeklikheid kan verseker. 17

Die moderne sie=

ning oor die doel en taak van die tort-sisteem is dat dit ge=
rig moet wees op die toekenning van skadevergoeding aan bena=
deeldes op die mees effektiewe

manier, sander dat 'n spesi=
18
fieke persoon eventueel die las van vergoeding hoef te dra.

Laastens word oak geargumenteer dat die toets van die "rede=
like man" vir die doeleindes van nalatigheid, 'n onbetroubare
toets vir moral blameworthiness is.
artikel van Fleming

In 'n baie interessante
19
James en Dickinson,
waarin 'n studie

gemaak word oar die bevindings van bedryfspsigoloe in ver=
band met die oorsake van ongelukke, is bevind dat baie persone
aan onoorkomelike onbeholpenheid, stadige reaksies, gebrekkige
koordinasie en baie ander fisies-psigologiese tekortkcminge
ly.

Hulle toon aan dat sulke persone meer geneig is tot die

veroorsaking van ongelukke as andere.

Hierdie grater geneigd=

heid tot die veroorsaking van ongelukke word aangedui as ••.

accident proneness ... which may be regarded as a combination
of human abilities which make a person highly proficient in
bringing about accidents. 20 Die skrywers rapporteer dat Bris=
tal byvoorbeeld bereken het dat 10 persent van die werkers in
Amerika verantwoordelik is vir 75 persent van alle nywerheids=
ongelukke, terwyl Blain bevind het dat 4 persent van alle rna=
torbestuurders verantwoordelik is vir een derde van alle rna=

17

Sien skrywers in vn 14 hierbo aangehaal.

18

Veral

19

"Accident Proneness and Accident Law" 63 Haroard LR 769.
Sien oak Glanville Williams 20 MLR 444; Atiyah Accidents
453 ev veral 457.

20

Fleming James & Dickinson 769 en 770.

Willia~s

20 MLR 443.

7

torongelukke. 1

Hulle verklaar dat hierdie bevinding beslis by=

gedra het om die belangrikheid van "morele persoonlike tekort=
kominge" as 'n goeie rede vir persoonlike aanspreeklikheid te
ondergrawe.

2

Om aanspreeklikheid om hierdie rede te beperk,

is egter, van die kant van die benadeelde gesien, onbillik en
daarom behoort 'n ander basis gevind te word wat hierdie en
genoemde ander probleme op 'n bevredigende manier oplos. 3 Al
4
hierdie bedenkinge, hoe regverdig of gemotiveerd ookal, gein=
spireer deur .'n nuwe siening van billikheid en regverdigheid,
het onteenseglik bygedra tot die aftakeling van die skuldbegin=
sel.

Pogings om 'n nuwe basis vir aanspreeklikheid te vind

wat sal aanpas by die behoeftes van die "nuwe" gemeenskap het
vermenigvuldig.

Tog is daar baie skrywers wat hul bedenkinge

uitgespreek het teen hierdie nuwe rigting.

So byvoorbeeld het

(T}he time will never come when culpa
liability will be totally driven out of the sphere of private
law. It will ever have its application so far as ordinary
affairs of communal life are concerned. 5

Takayanagi opgemerk:

Bristol, Medical Aspects of Accident Control en Blain The
Automobile Accident - A Medical Problem aangehaal in vn 4
en 5 op 770 63 Harvard LR 769.
2 778. To be sure, personal fault is not entirely ruled out,
but the scope of personal blameworthiness has been very
drastically narrowed. If, then, the fault principle is carried to its logical conclusion - so that liability is im=
posed only where there is personal blame - liability will
become more and more restricted.
3

787 en 794.

4

bv Blum en Kalven {31 Univ of Chicago LR 641 op 648 ev) wat
die kritiek teen die toepassing van die skuldbeginsel met
teenargumente bestry.

5

16 Illinois LR 439.
op 264.

8

Sien ook Friedmann 63 Harvard LR 241

3.

Skuldlose aanspreeklikheid op die terrein van nywerheids=
ongelukke:

Enterprise Liability

Nadat ernstige bedenkinge ontstaan het oor die toepassing van
die skuldbeginsel as 'n regverdige en billike maatstaf vir die
vasstelling van aanspreeklikheid in geval van skade en nadeel
veroorsaak deur die produkte van tegnologiese ontwikkeling,
het die idee dat skuldlose aanspreeklikheid hier 'n oplossing
bied, sterk op die voorgrond getree.

Drie belangrike argumen=

te het bygedra tot die verkondiging en aanvaarding van skuld=
lose aanspreeklikheid op hierdie terrein.

Eerstens word daarop gewys dat die ondernemer (enterpreneur
of enterpriser) op nywerheidsgebied toegelaat word om aktiwi=
teite te bedryf wat uiteraard gevaarlik is en verantwoordelik
gehou behoort te word vir daardie nadelige gevolge wat 'n rna=
terialisering is van die riskante geaardheid van sy onderne=
1
ming.
Die blootstelling van die mens aan die gevare van sy
onderneming deur die ondernemer het daarom 'n basiese motive=
2
ring vir sy skuldlose aanspreeklikheid geword.
TWeedens het
die argument dat die toepassing en implimentering van skuld=
lose aanspreeklikheid teenoor die ondernemer uiters onbillik
is, as gevolg van die koms van versekering, nie meer baie ge=
3
wig gedra nie.
Die ondernemer is in staat gestel om hom op

Takayanagi 16 Illinois LR 268 op 274; Harris 6 Tulane LR
368; Ehrenzweig 54 California LR 1422 op 1454; Harper 30
Michigan LR 1001 op 1005; Morris 70 Yale LR 554 op 556;
Laski 26 Yale LJ 105 op 111; Keeton 53 Virginia LR 886 op
891; Friedmann 63 Harvard LR 241 op 145.
2

veral Ehrenzweig 54 California LR 1422 op 1454.

3

Franklin 53 Virginia LR 774 op 781:
Keeton Venturing 127 ev.

Fleming Torts 175;

9

gerieflike wyse te verseker teen moontlike aanspreeklikheid
vir skades wat uit die veer van sy onderneming voortspruit.

Derdens en beslis die mees belangrike argument, is dat die on=
derliggende ekonomiese prinsiep van die versekeringsidee ef=
fektief gebruik kan word om skuldlose aanspreeklikheid te reg=
verdig.

Onderliggend aan die versekeringsooreenkoms waar!crag=

tens die versekeraar, teen betaling van 'n premie deur die
versekerde, onderneem om laasgenoemde of 'n derde(s) te ver=
geed vir die intrede van dit waarteen verseker was, is die
idee dat die skade nie rus waar dit val nie maar effektief
4
Hierdie
versprei ~~ oor 'n groat deel van die gemeenskap.
beginsel heet die loss-distribution prinoipZe.
Die ontstaan en ontwikkeling van hierdie standpunt is dan ver=
al ook geinspireer deur 'n nuwe sosialistiese filosofie wat ge=

rig is op die beskerming van die gemeenskap teen extra-has=

4

Hierdie insurance principle word deesdae al hoe meer inge=
span om aanspreeklikheid op grand van die skuldbeginsel ge=
heel en al te verdring. Daar word aangevoer dat skade ge=
dra moet word deur die persoon wat dit in die omstandig=
hede die effektiefste kan versprei. Sien bv Keeton Ventur=

ing 127:

If we extend our analysis of the system (d

i

skuldlose aanspreeklikheid) to its liability insurance as=

peats as well as the tort doatrine, we quiakly disaover
that there is in fact an escape from the narrow choiae of
making either a plaintiff or a defendant bear the burden
of .•. loss.
(W)hen liability within insurance aover=
age is established, the loss is born not by the plaintiff,
not by the defendant, and from a long-range point of view,
not even by the insurance aompany, but by the thousands
who have paid insurance premiums. Sien ook Prosser Torts
542.

10

ardous activities van 'n nuut geworde geindustrialiseerde wA=
reld.

5

Die laissez faire idee wat aanleiding gegee het tot

die siening dat werkgewer en werknemer bargaining equals is
en dat 'n werknemer wat vrywillig tot die industrie toetree,
oak vrywillig toegestem het tot die risiko's wat die bedryf vir
6
hom mag inhou, is verwerp.
Die gevoel was dat die sterk ge=
worde industrie en nywerheid self die verantwoordelikheid van
vergoeding meet dra en in staat is om die las van sulke ver=
7
goeding behoorlik af te wentel.
Bierdie gevoel het dan in=
derdaad uitgeloop op die ontploaiing van die versekeringswese
en die ontstaan van talle sosiale

sekuriteitsmaatre~ls.

Voor=

beelde hiervan is ongevalleversekering, mediese-, siekte- en
pensioenfondse en talle ander wetgewing oar die beskerming
van arbeiders in die besonder en die gemeenskap in die alge=
8
meen.
Die juridiese regverdiging vir die toepassing van hie~
die sosiale

sekuriteitsmaatre~ls

is dan gevind in die billike

en ekonomiese "gesonde" beginsel dat die finansieel kragtige

5 Takayanagi 16 Illinois LR 163 op 172; Jorgensen "Decline
and Fall of the Law of TOrts" 18 American Jou:rnal of Com=
parative LaLJ 39 op 45: The intensification of industry and

transport brought about changes in social conditions whiah
radically altered the balance of forces in whiah the bour=
geois-ZiberaZistic tort law had grown up. Some of these
changes were: (a) Increase in risk of injury (b) Increase
in extent of injury (a) Rise of a new working a lass demand=
ing social security. By the opening of the 20th century~
the most urgent demands had been met. Firrployers were liable
to the employees themselves for injuries suffered by them
regardless of fault.
6 Steffen 2 Univ of Chicago LR 501 op 508; Fleming Torts 272.
7 Friedmann "Social Insurance and the Principle of Tort
Liability" 63 Harvard LR 241 en 253.
8 Friedmann 253; Harper & James Torts Vol 2 759 ev en Atiyah
Accidents wat sy hele boek hieraan gewei het.

11

industriee en nywerhede belas meet word met die skadelike ge=
volge daarvan, terwyl dit juis effektief versprei kan word
deur dit as 'n inherente deel van lopende uitgawes van die on=
derneming te beskou en sodoende afgewentel word op 'n greet
9
Hierdie wyse van aanspreeklik=

deel van die gemeenskap self.

heid, deur wetgewing afdwingend gemaak, word algemeen as enter=
10
~iabi~ity beskryf.

prise

'n Uiters belangrike ontwikkeling op die gebied van enterprise
~iabi~ity

het in 1897 plaasgevind.

In hierdie jaar is die

Workmen's Compensation Act in Engeland aangeneem.

Hierdie

wet het sekere werkgewers verplig tot die betaling van vergoe=
ding aan werknemers vir skade of nadeel gely as gevolg van ny=
werheidsongelukke, onafhanklik van enige vorm van skuld aan sy
11
kant.
Die gevolg van die implimentering van hierdie wet word
soos volg deur Atiyah opgesom: By 1920 when the BoZman Greg=
ory Report on Workmen's Compensation was pvhZished, it was
possib~e for the Committee to say:
"It is now a universally

recognised prinaip~e that a man injured in trade shou~d be a
charge upon the industry." Moreover, as a result of the prac=

9

Franklin 53 Virginia LR 774 op 780 ev; Fleming Torts 275
ev; Keetun Venturing 127 ev a,;oo.K. 53 Virginia LR 886 op
893 ev; Williams 20 MLR 220 op 440; Fleming 53 Virginia
LP. 815 op 819; Harris 6 Tulane LR 337 op 342.

10

Sien die uitstekende uiteensetting hiervan in Harper &
James Torts Vol 2 op 731 ev en 1372 ev en Takayanagi 16
IZ~inois LR 163 ev.

11

Atiyah Vicarious Liability 14. (T)he whoUy new prinaipZe
embodied in the Workmen's Compensation Act 1897 ..• (was)
•.• that the emp~oyer shou~d be Ziab~e to pay compensation
for industrial acaidents even where he was in no way to
b~ame and no element of fault could be estab~ished even
against his servants. Sien ook Winfield & Jolowicz Tort
144.

12

tice

immediate~y

adopted by most

emp~oyers

of insuring against

workmen's compensation ~iabi~ity, the cost of industria~ in=
juries came to be a charge not merely on the particu~ar enter=
prise in which the victim was working, but on the who~e indus=
tcy of which that enterprise formed part.

the cost was spread so

thin~y

The result was that
as to be practica~~y impercept=

ib~e. 12
'n_ Probleem wat myns insiens nog nie behoorlik opgelos is nie,
is die vraag na die eintlike grondslag van hierdie sogenoemde

enterprise

liabi~ity.

Geen eenstemmigheid kan hieroor gevind

word nie.

Eerstens is daar die skrywers wat volhou dat die eintlike
grondslag van die entrepreneur se aanspreeklikheid gelee is in
die feit dat hy deur sy aktiwiteite 'n onvermydelike risiko
van benadeling vir derdes geskep het en dat hy op grond van
13
hierdie gevaarskepping aanspreeklik gehou behoort te word.
'n Mens sou egter verwag dat dit wat die kern van hierdie
standpunt behoort te vorm naamlik die presiese betekenis van
gevaarskepping, duideliker omlyn sou word.

Dit is egter ver=

rassend dat skrywers die maklikste weg volg deur eenvoudig van
die veronderstelling uit te gaan dat enige enterprise per se
'n gevaartoestand skep, hoe dit ookal gevoer of bedryf word. 14a

12

aw 24.

13

54 Ca~ifornia LR 1422 op 1454: EXposing the
community to risk, rather than causation of individua~
harm has become the basis of ZiabiZity . . • Sien ook Har=
per 30 Michigan LR 1001 op 1005 ev; Morris 70 Ya~ LR 554
op 556; Laski 26 Ya~e LJ 105 op 111; Keeton 53 Virginia
LR 886 op 891; Friedmann 63 Harvard LR 241 op 245.
Ehrenzweig

14a Sien die skrywers in die vorige vn aangehaal.

13

Hierdie onvermydelike skepping van risiko's of gevaar word toe=
geskryf aan die optrede van die entrepreneur en is hy dus, van
al daardie persone wie se aktiwiteite bygedra het tot die ver=
oorsaking van die skadelike gebeure, die persoon wat in die
14
grootste mate daarvoor verantwoordelik is. b Die groot rede
waarom daar myns insiens so min meegedeel word oor die presie=
se aard van die gevaar wat geskep is, is die feit dat hierdie
skrywers byna deur die bank verder poog om hierdie grondslag
van aanspreeklikheid op suiwer ekonomiese gronde te regverdig.
Die redenasie is dat die entrepreneur se aanspreeklikheid vir
gevaarskepping geregverdig is omdat hy in staat is om'die las
van aanspreeklikheid as deel van die koste van die onderneming
te behandel (soos byvoorbeeld gedoen word met die koste van
lone, rente op geleende kapitaal, versekering ensovoorts) en
15
dit effektief af te wentel.
Die risiko-aanspreeklikheidsbe=
ginsel word dus op die ou end op ekonomiese gronde geregverdig
en daarom word so min aandag aan die werklike juridiese aspek
van die begrip gevaar geskenk.

TWeedens is daar ook heelwat

skrywers wat so beindruk was deur die ekonomies gesonde en bil=
like beginsel van aanspreeklikheid op grond van hierdie loss-

distribution principle dat hulle die loss-distribution ability
van die entrepreneur gesien het as die prim~re regverdiging
16
van sy aanspreeklikheid.
Die risikoskeppingsgedagte is so

14b Sien die skrywers in vn 13 hierbo aangehaal asook Fleming
James & Dickinson 63 Harvard LR 769 op 777; Fleming James
32 Tennessee LR 394 op 400; Takayanagi 16 Illinois LR 163
op 173 en 277; Williams 20 MLR 400 op 422.
15

Fleming James 32 Tennessee LR 394 op 400; Keeton 53 Virgi=
nia LR 886 op 895; Fleming 53 Virginia LR 815 op 837 ev;
Morris 70 Yale LR 554 op 555; Williams 20 MLR 440.

16

Smith 23 Columbia LR 444; Douglas 38 Yale LJ 594; Fleming
James 32 Tennessee LR394 en veral Steffen 2 Univ of Chicago

14

feitlik geignoreer.

Die aanspreeklikheid van die entrepreneur
11
•
'b . 1 • 17 en
co~~ect~ve respons~ ~~~ty

is dus eintlik 'n sogenaamde

enterprise liability uiteindelik die aanspreeklikheid van die
gemeenskap as geheel en nie slegs die van sekere individue
18
nie.

Derdens is daar ook skrywers wat die standpunt verkondig dat
enterprise liability oorspronklik slegs toegepas was in geval=
le waar die aktiwiteite van die entrepreneur as extra haz=
ardous bestempel kan word, waarna die aanspreeklikheid gelei=
delik uitgebrei is op grond van
ancillary reasons for im=
posing such liability
(such as) ••. the financial situation
of the parties. the moral and social welfare of the !JJorking
(T)hese ancillary reasons
classes and prevention of damages
become the controlling reason for the recognition of such
19
liability.
Veral dan hierdie preventiewe funksie van enter=
prise liability is aangegryp ter motivering van die entrepre=
20
neur se aanspreeklikheid.
'n Vierde standpunt in hierdie verband is die van resource

501 op 509.
17

Takayanagi 16 Illinois LR 416 op 428; Bryant Smith "Cum=
ulative Reasons and Legal Method" 27 Texas LR 456 op 466.

It consists not only of the enterpriser.
the labourer, tre scholar. the artisan, and the capitalist,
but also of the public !JJhich creates a demand for that
kind of enterprise. It is. therefore just, it is said,
that the loss arising out of the enterprise should be di=
vided among aU concerned.
19 Takayanagi 16 Illinois LR 163 op 277. Vgl ook Bryant
Smith 27 Texas LR 456.
20 Takayanagi 2721 Fleming 53 Virginia LR 815 op 825 en
Fleming James & Dickinson 63 Harvard LR 769 ev.
18

Takayanagi 428:

15

aZZocation.

Hierdie standpunt, deur Calabresi

1

voorgestel, is

'n poging om enersyds te motiveer waarom, volgens hom, 'n

enterprise aanspreeklik gehou meet word vir skade en nadeel
deur sy risiko's veroorsaak, en om andersyds ook 'n behoorlike
2
beperkingsmaatstaf vir hierdie aanspreeklikheid aan te bied.
In baie vereenvoudigde vorm kan hierdie standpunt soos volg
gestel word.

om bloot net te verklaar dat 'n enterprise aan=

spreeklik moet wees omdat hy in staat is om die las van aan=
3
Volgens Calabresi
spreeklikheid te versprei, is niksseggend.
berus die regverdiging vir enterprise Zial.,iZity eintlik suiwer
op ekonomiese beginsels.

Die verbruiker van goedere of dien=

ste skep die vraag daarvoor en dit bepaal uiteindelik hoeveel
4
Indien die

die verbruiker bereid is om daarvoor te betaal.

"ware koste" van die produk of diens nie in sy prys gereflek=
teer word nie, sal dit die balans tussen vraag en aanbod ver=
steur.

Die "ware koste" is die werklike bedrag wat deur die

Calabresi "Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of
Torts" 70 Ya Ze LJ 499. Sien ook Franklin "Replacing the
Negligence Lottery: Compensation and Selective Reimburse=
ment" 53 Virginia LR 774; Fleming James "An Evaluation of
the Fault Concept" 32 Tennessee LR 394; Keeton "Is There a
Place for Negligence in Modern Tort Law?" 53 Virginia LR 886.
2

Calabresi 499;

3

If the "shouZd" were mereZy a way of
saying "because this is a handy way of spreading Zosses
through the prise mechanism to a broad group of peop Ze - the
consumers" one wou Zd wonder why workmen compensation or
master-servant ZiabiZity should be so Zimited and indeed,
writers haPe Zong wondered why.

4

Calabresi 502. Hy gaan van die veronderstelling uit dat
die gemeenskap self, uit vrye wil, besluit wat hy wil he en
wat die beste vir hom is. Sien ook Fleming James 400 en
401.

16

Fleming James 400.

Calabresi 499 en 501;

onderneming spandeer is om die artikel te vervaardig of die
diens te lewer.

'n Deel van hierdie koste moet die las van

aanspreeklikheid vir skade

wat uit die risiko van die onder=

neming gespruit het verteenwoordig, juis omdat die enterprise
verantwoordelik is vir die bestaan van daardie risiko ongeag
die vraag of die risiko's deur skuldige optrede geskep is of
5
nie.
Indien die enterpriser nie aanspreeklik gehou word vir die
skade

wat uit sy risiko's voortvloei nie, sal dit gevolglik

geen effek op die prys van die artikel of diens he nie en die
aangebode prys dus nie die ware prys reflekteer nie.

Weens

die laer prys is die verbruiker dan meer geneig om daardie ar=
tikel te bekom of diens te gebruik as wat hy sou gewees het
indien die ware prys gereflekteer was.

6

Die verbruiker word

dan mislei en hy "stem" (Vote) eintlik vir 'n aktiwiteit wat
inderdaad nadelig is weens die risiko's wat dit skep.
"stem" dan eventueel vir meer skade

Hy

as wat hy bereid is om

toe te laat omdat die onderneming, as hy dit nie hoef te dra
nie, waaksaamheid daarteen verslap.

7

Aanspreeklikheid van

5

Calabresi 505;

6

calabresi 514. Not charging an enterprise with a cost
which arises from it leads to an understatement of the true
cost of producing its goods; the result is that people pur=
chase more of those goods than they would want if their
true cost were reflected in the price. Ook Franklin 783;

7

Fleming James 401;

Keeton 894.

Keeton 894.
Calabresi 514.

Ook Fleming James 400: If the rules of
Ziahility are such that the activity must pay its way in
terms of accident costs (as weZZ as other costs), the
market will regulate the extent to which we as societu.
will engage in that activity and that extent will be
measured by the number of accidents for which we are wiZ=
Zing to pay. But if the activity does not have to pay its
accident costs, then we are likely not to make intelligent
choices ahout how much of our resources we wish to allocate
to this activity and how many accidents we are willing to
17

die enterprise dwing die ondernemer tot ongeluksbekamping en
laat terselfdertyd die verbruiker en gemeenskap toe om self te
besluit watter risiko's hulle toelaat en tot hoe 'n mate hulle
8
bereid is om dit te dra. Die grootste probleem, volgens kriti=
ci, is dat 'n ekonoom dit uiters moeilik sal vind om aan te
wys watter risiko's aan watter aktiwiteit toegeskryf moet word.
Aan watter aktiwiteit naamlik spoorvervoer, motorvervoer,

9

fiet~

ry, handelsbesigheid of indiensneming moet die skadelike gebeu=
re in die volgende praktiese geval toegeken word sodat die
"ware koste" daarvan aan die verbruiker bekend kan wees?

'n

Handelaar se werknemer lewer goedere aan 'n klient af met die
afleweringswa.

Hy ry te vinnig, swaai vir 'n fietsryer uit

wat dwars oar die pad ry, beland in 'n systraat en bats teen
'n trein wat stil oar 'n onbewaakte oorgang staan.

Indien

skuld en bydraende skuld geen rol by die vasstelling van aan=
spreeklikheid in hierdie geval speel nie, behoort dit duidelik

cause by it. If motoring does not have to pay its full ac=
aident costs then there unwillingly may be more (accidents)
than people would choose if its fuU costs we!'e known. And,
since motol'ing is an accident prone activity, this would
mean that we as consumeps would not vote for it if the cost
of motoring 1'eflected the full costs of its accident toll.
If a system which compelled motol'ing to pay its own way
would incl'ease the cost of motoring, this might well result
in fewe1' cal's and fewer miles dl'iven. And this, in tuPn,
would tend to reduce the number of moto1' accidents.
8

Fleming James 400/1.

9

Fleming James 401 ev;

Keeton 895. Blum & Kalven Public
Law Perspectives on a Private Law Problem 1965 60 en 61.

Atiyah (aw 25) is egter van mening dat hierdie standpunt
van Calabresi nie vee! om die lyf het nie omdat accident
costs deur die risiko's van 'n onderneming veroorsaak, geen
betekenisvolle uitwerking op die prys van die artikel of
diens sal he nie omdat die bedrae betrokke te klein is.

18

te wees dat die standpunt van Calabresi nie 'n oplossing hied
nie.

Blum en Kalven het dan ook 'n baie sterk saak daarvoor

uitgemaak dat skuld (ook bydraende skuld) hier die enigste
maatstaf gaan wees om vas te stel watter onderneming of akti=
10
witeit die koste van die geskepte risiko's moet dra.
Ek is
daarvan oortuig dat daar in hierdie stadium nog geen ander
maatstaf as skuld aangebied is om in so 'n geval te bepaal
11
watter aktiwiteit must pay its way nie.
Daarom word by=

Blum & Kalven Public Law Perspectives on a Private Law
Problem 1965 61 ev.
11 Vgl bv Fleming James 401 en 402: Though this result .••
no doubt wiU please aU those who have a vested interest
(either emotional or pecuniary) in the fault system- it
(skuld) has failed to satisfy other thoughtful critics.
Of those who have written since the appearance of the Blum
and Ralven piece. Keeton and O'Connell and my colleague
Calabresi. have aU agreed that at least some of the social
cost of all motor accidents is properly allocated to motor=
ing. so that if motoring is to pay its ~ it should meet
at least a fraction of these costs. Hierdie thoughtful
critics kon egter nog nie eenstemmigheid bereik oor die

10

presiese wyse waarop die toewysing kan plaasvind nie. In
'n latere artikel het Calabresi en Hirschoff (81 Yale LJ
1055) gepoog om hierdie probleem te oorkom. Hulle voer
aan dat daardie enterprise die skade wat uit sy risiko's
voortspruit moet dra indien die ondernemer daarvan in die
beste posisie was om 'n akkurate berekening te kon maak van
die moontlike gevolge daarvan, dit vir hom die goedkoopste
was om voorsorg daarteen te tref en hy dit die effektiefste
kan versprei sodat die ware prys van die artikel aan die
verbruiker voorgehou kan word (1074, 1081 en 1085). Na 'n
breedvoerige bespreking van hierdie ingewikkelde proses,
blyk dit op die ou end net 'n soeke te wees na tha
cheapest cost avoider (1060). Vgl ook 76 Yale LJ 807 op
816, 817 en 819 ev asook Keeton en O'Connell Easic Protec=
tion 231 ev. M i is dit egter totaal onhoudbaar om sui=
wer ekonomiese oorwegings tot grondslag van privaatregte=
like aanspreeklikheid te verhef.

19

voorbeeld ook steeds vereis dat die dader in 'n geval van mid=
dellike aanspreeklikheid die skade of nadeel op 'n skuldige

wyse moes veroorsaak het voordat gese kan word dat sy werkge=
wer (of die entrepreneur dan) , aanspreeklik is vir die risi=
. d.

ko's wat deur
4.

.

~n ~ensnem~ng

. 12
geskep 1s.

Middellike aanspreeklikheid:

Die tradisionele motiverings

Ocr die presiese historiese oorsprong van die reel dat 'n mas=

ter skuldloos aanspreeklik gehou word vir die onregmatige dade
deur sy servants gepleeg in die loop van die uitvoering van
hul diensverpligtinge, bestaan daar heelwat meningsverskil.
Roscoe Pound is byvoorbeeld van mening dat die reels die his=
toriese oorblyfsel is van die Romeinsregtelike idee dat die

pater familias verantwoordelik is vir die dade van sy slawe en
1
ander persone onder sy potestas.
Salmond verwerp hierdie
standpunt en verklaar die oorsprong in die lig van die Engels=
regtelike vermoede dat 'n persoon wat 'n handeling deur iemand
anders verrig, geag word self te handel (qui faait per alium

faait per se) .

2

Hierdie vermoede is toe fiktiewelik toegepas

op die geval waar 'n servant handelinge in and about his mas=

ter's business verrig.
te wees .••

Sulke handelinge word dan geag verrig

by his master's express or implied authority, and

are therefore in truth the aats of his master for whiah hy may
3
be justly held responsible.
Volgens hom het dit egter later
geblyk dat hierdie reels 'n fiksie as grondslag het, maar toe
reeds so goed ingeburger was dat niks daaraan verander kon word
nie.
12

Sien hieronder op 55 ev.

Jurisprudenae Vol 1 235 ev en sien ook Fleming
2 Salmond Jurisprudence 401 ev.
1

3

20

Salmond t a p.

~rts

312.

Vicarious

liability het 'n erkende vorm van strict

liability of skuldlose aanspreeklikheid geword. Daar was wel
'n poging om die aanspreeklikheid van die master op skuld te
grond deur te verklaar dat hy nalatig was met sy keuse van

servants.

Hierdie standpunt is verwerp omdat die master nie

aanspreeklikheid kan ontduik deur te bewys dat hy nie nalatig
4
was met sy keuse van servants nie.
Heelwat teoriee vir die
regverdiging van vicarious liability is deur die loop van jare
aangebied.

Meestal was hierdie teoriee pogings om die aan=

spreeklikheid van die master te regverdig as 'n noodsaaklike
uitsondering op die reel dat skuld die basis van deliktuele
aanspreeklikheid is.

5

Dit moet beklemtoon word dat hier glad

nie ingegaan word op ander erkende gevalle van strict liabil=

ity 6 nie en dat die fokus slegs op vicarious liability val en
die motiverings ter regverdiging daarvan.
In 1916 het Baty, wat die toepassing van middellike aanspreek=
likheid betreur het, nege verskillende motiverings vir die be=
staan van middellike aanspreeklikheid uiteensit. 7 Sonder om
onnodig te herhaal word kortliks op die belangrikstes gewys.
Dit is veral nodig omdat aangevoer word dat sekere "waarheids=

4 Atiyah Vicarious Liability 19.
5

Salmond Jurisprudence 392; Pound Jurisprudence Vol 1 235;
Ames 20 Harvard LR 99 ev; Bltim & Kalven 31 Univ of ChiCOf]O
LR 641 op 653; Harris 6 Tulane LR 337 op 357; Takayanagi
16 Illinois LR 163 op 167, 172 en 439; Stoljar 36 MLR 233;
Laski 26 Yale LJ 105 op 106-110; Smith 23 Columbia LR 444
op 445/6.

6 Van die vernaamste ander gevalle van strict liability is die
volgende: Die reel geformuleer in Rylands v Fletcher 1868
LR 3 HL 330; Aanspreeklikheid vir skade deur diere veroor=
saak; Oorlas en sekere vorms van laster (Atiyah aw 350 ev).
7

Vicarious Liability 146 ev.

Sien ook Atiyah aw 15 ev.
21

momente" in hierdie standpunte steeds regverdiging bied vir
8
die toepassing van middellike aanspreeklikheid.
Van hierdie
"waarheidsmomente"

word ook teruggevind in die "moderne " sie=

ning oor die grondslag van middellike aanspreeklikheid naamlik

enterprise Ziability.
Ee:rstens die standpunt dat die
9
maste:r middellik aanspreeklik is omdat hy behee:r oor die op=
Baty noem dan die volgende:
trede van sy servant het.

Hierdie siening rus primer op die

idee dat 'n master verantwoordelik is vir die optrede van sy

onde:rgeskiktes (:respondeat supe:rio:r). 10 Gevolglik is die las=
gewer van 'n onafhanklike kontrakteur nie middellik aanspreek=
lik vir die onregmatige dade van laasgenoemde nie weens die af=
wesigheid van hierdie ondergeskiktheidsverhouding tussen die
kontrakspartye.

Die standpunt dat the right of control regver=

diging bied vir middellike aanspreeklikheid word egter teens=
woordig verwerp.

Die rede hiervoor blyk te wees dat daar ver=

skeie gevalle van middellike aanspreeklikheid is waarby die
"reg op beheer" geen rol speel nie. 11 Dat beheer oar die optre=
de van ander egter geen rol speel by die regverdiging van mid=
dellike aanspreeklikheid nie, word eweneens ontken.

'n Gesonde

8

bv Atiyah aw 15.

9

Die term master en servant word onvertaald behou omdat werk=
gewer en werknemer nie die werklike betekenis van die be=
grippe weergee nie (Sien hieronder op 364).

10

Atiyah aw 15; Baty aw 147.

11

Atiyah aw 16; Steffen 2 Univ of Chicago LR 501 op 506;
Smith 23 Columbia LR 444 op 445; Douglas 38 Yale LJ 584
op 587, 599 en 603. Volgens die skrywers is die afwesig=
heid van control veral kenmerkend by gevalle van die aan=
spreeklikheid van die motoreienaar, lasgewers (in sekere
omstandighede) en die werkgewers van professionele werkne=
mers. Verder ontbreek middellike aanspreeklikheid in ge=
valle van toesighoudende werkneme:rs.

22

ekonomie en bedryf, so lui die argument, is grootliks afhank=
lik van behoorlike beheer en toesig oor accident prone wor=
kers. 11 b Die middellike aanspreeklikheid van persone in be=
heer van werkers het die uitwerking dat eersgenoemdes op hul
hoede bly en sodoende verseker dat werkstegnieke en werkstoe=
stande van die beste is, dat behoorlike voorsorgmaatreels teen
benadeling getref word en dat werkers so goed moontlik opge=
12
lei en toegerus word.
Of accident prevention en sy verbintenis met right of control
in Engeland 'n noemenswaardige rol vervul by die motivering van
13
middellike aanspreeklikheid is volgens Atiyah te betwyfel.
Hiervoor het die spesifieke versekeringstelsel in Engeland
blykbaar gesorg.

Die beleid hier is om versekeringspremies

vas te stel na gelang van die aard van die besigheid en daar
word sodoende weinig ruimte gelaat vir 'n werkgewer om goedko=

11b Vgl 7 ev hierbo en ook die volgende vn.
12

13

Atiyah aw 16. In die reedsgenoemde artikel van Fleming
James & Dickinson 63 Harvard LR 769 blyk dat baie ongeluk=
ke te wyte is aan die optrede van sg accident prone per=
sons en dat dit eenvoudig grootliks bekamp kan word deur
die optrede van persone in beheer van diesulkes. Behoor=
like opleiding, mediese behandeling en ander maatreels kan
gebruik word. 'n Eenvoudige metode verseker ook effektie=
we resultate nl om uit te vind wie sulke accident prone
werkers is en hulle dan te verplaas na 'n afdeling met 'n
lae ongelukspotensiaal. Die skrywers haal die volgende
interessante voorbeeld aan (vn 35 op 776 van die artikel}:
'n Vervoerder wat talle bestuurders in diens het, het die
ongeluksrekords van sy bestuurders bestudeer, daardeur vas=
gestel wie accident prone is en hulle toe verplaas na 'n an=
der departement in sy besigheid met 'n lae ongelukspoten=
siaal. In hulle plek is nuwe bestuurders geplaas en onder
noukeurige observasie gehou. Na sewe jaar het die ver=
voerder bevind dat sy bestuurders 78 persent minder onge=
lukke veroorsaak het.
Atiyah aw 16 ev.
23

per versekering te verwerf op grand van sy voorsorgmaatreels

en tegnieke om skade of nadeel in verband met sy besigheid
te verhoed.

'n Goeie ongeluksrekord mag wel 'n vermindering

in premie tot gevolg he, terwyl 'n swakke 'n belading van die
premie meebring.

Die bedrae betrokke is egter so gering dat

dit weinig uitwerking het.

Bowendien word die hele skema teen

accident proneness volgens Atiyah verswak deurdat versekerings=
premies as besigheidsuitgawes beskou word en dit gevolglik in
berekening gebring kan word vir belastingdoeleindes.

'n Stel=

sel waarin versekeringspremies vasgestel word meestal op grand
van 'n goeie versekeringsrekord, eerder as om te let op werk=
like veiligheidsmaatreels en tegnieke, is nie juis doeltref=

fend vir ongeluksvoorkoming nie.

Goeie versekeringsrekords

kan in baie gevalle te wyte wees aan blote geluk.
speel accident prevention 'n baie belangriker ro1

In Amerika
14

en dit ver=

duidelik volgens Atiyah .•. why American writers lay much em=

phasis on the accident-prevention argument for vicarious
't y. 15

1 ' - l . '1
~'Z-uu'Z-&'1-

TWeedens rapporteer Baty die standpunt dat 'n master middellik
aanspreeklik is omdat hy die voordeel of die wins van die ak=
16
tiwiteite van sy servant ontvang.
The master is to be treat=

ed as a sort of holder of an equity in the servant though an
equity with unlimited liahility; after paying the servant his

14

Fleming (53 Virginia LR 815 op 825) verklaar: In the case
of industrial and commercial enterprises, the safety in=
spection service operated by liability insurers becomes
another valuable adjunct to accident-preventive procedures,
side by side with the cost mechanism of premiums, the
government safety inspectorate and the pressure of trade
unions.

15

aw 17 vn 15 daar.

16

Baty 147.

24

wages and "fringe

benefits", the master takes what is left,

whether it is profit or loss, arising from the servant's work. 17
Die kritiek teen hierdie standpunt is dat aanname daarvan aan=
spreeklikheid te wyd sou oopstel.

Indien dit slegs beperkend

toegepas sou word op die aanspreeklikheid van die master vir
onregmatige dade deur sy servants gepleeg, is daardeur nie
verklaar waarom hy nie aanspreeklik is vir die onregmatige
. se optre d e eweneens tot sy voor d ee 1 ~s
. n~e.
. 18
d a d e van and er w~e
Dit is buitendien ook nie so dat 'n master slegs middellik
aanspreeklik is vir die onregmatige dade van servants wie se
19
optrede tot sy voordeel of wins is nie.
Hierdie standpunt
is egter nie betekenisloos nie en het sy invloed deeglik ge=
toon.

Atiyah verklaar:

••• (The) feeling that one who

derives a benefit from an act should also bear the risk of
loss from the same act is probably a deep-rooted one which
has plCJ:b·ed its part in the formulation of the modern law.
17

20

Atiyah aw 18.

Glanville Williams 20 MLR 230 verklaar: In a society
based on the division of labour we are all constantly re=
ceiving benefit from the work of others, but this does not
and cannot make us legally liable for their wickedness
and mistakes. Sien ook Atiyah aw 18.
19 'n Master is net so seer middellik aanspreeklik vir die on=
regmatige dade deur sy servant gepleeg in the course of
his employment indien hy die servant aangestel het om rond=

18

loper katte te versorg as wat hy sou gewees het indien hy
hierdie servant aangestel het om sy besigheid te bestuur.
Vgl Atiyah aw 18 en vn 4 daar. Takayanagi (16 Illinois LR
416 op 438) het dan ook die verdere belangrike opmerking
gemaak: (T)'he idea "acting for one's own interests" is not

always clear. Is it for the benefit of the seller or the
buyer that the seller sends his goods to the buyer? Is it
for the benefit of an enterprise or of the public or of
both that the railroad is operated?
20

aw 18.
25

Hierdie teorie vind aansluiting by die risikoteorie in die
vorm van die profytteorie wat dikwels aangebied word as reg=
verdiging vir middellike aanspreeklikheid.

1

Die toepassing

van die enterprise liability-teorie deur die implimentering
van die loss-distribution principle is ook geinspireer deur
hierdie standpunt.

2

Derdens is daar die standpunt dat 'n master middellik aan=
spreeklik is omdat hy geag word deur sy servant te handel.

The master and servant are "identified":

the act of the ser=

vant
se.
have
tion

is the act of his master: qui facit per alium facit per
These are aU ways of saying the same thing, and they
all been put forward at one time or another in justifica=
2
of vicarious liability. b Anders as Baty wat hierdie
standpunt as 'n inane fiction verwerp, verklaar Atiyah dat 'n
sekere mate van waarheid hierin opgesluit is.

In die meeste

gevalle skakel die werknemer by die organisasie of groep van
die werkgewer in en tree hy in die uitvoering van sy werk as
'n lid van die organisasie op.

Sodoende is hy en sy werkgewer

met mekaar identifiseerbaar en die werkgewer dus verantwoorde=
lik vir sy onregmatige dade.

There can be little doubt that

the man in the street tends to personify a group of this kind
which has an identifiable unity, and to think in teY'I7ls of a
corporate liability, as witness the oft heard remark.

"They

ought to pay. " Whether this rests on some deep-rooted sense
of justice, or on some vague and unconscious application of
the idea that beneficiarien ofan enterprise should also bear

Sien hieronder op 79 ev en 123 ev.
2

Atiyah aw 22-28.

2b Atiyah aw 19;
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Baty 147.

the losses, is obviously hard to say.

But whatever the ex=

planation it is hard to disagree with Professor Glanville Wil=
liams when he says that, "There is no doubt that the notion of
group unity is a powerful reason for the general acceptance of
vicarious liability". 3 Hierdie standpunt vind dan ook direkte
aansluiting by die idee dat die ondernemer in staat is om die
las van middellike aanspreeklikheid te versprei in sy onder=
neming self en eventueel dan ook oor die hoofde van 'n hele
aantal persone.

4

Vierdens verwys Baty na die standpunt dat 'n master middellik
aanspreeklik is omdat hy deur die aanstelling en gebruik van

servants 'n gevaar van benadeling vir ander geskep het. 5 Ati=
yah wys daarop dat hierdie standpunt oorspronklik deur Pollock
verkondig is na analogie van ander gevalle van strict liabil=

ity in die Engelse reg. He (Pollock) sought to find the justi=
fication for vicarious liability by drawing an analogy between
this species of liability and other instances of strict lia=
bility, such as liability for wild animals and liability for
dangerous operations under the rule in Rylands v Fletcher. A
person employing servants is, he thought, setting in motion a
dangerous operation in much the same way as one who keeps a
6
water reservoir on his land, or one who keeps wild animals.
Dit is egter insiggewend dat Pollock later meer klem geplaas
het op die master se loss-distribution ability as 'n regver=

3 Atiyah aw 20 en aangehaal uit Williams 20 MLR op 234.
4

Sien hierbo op 10.

5 Baty 147 en 148.
6 Atiyah aw 21.
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diging vir sy middellike aanspreeklikheid.

7

Atiyah wys ook

daarop dat die gevaarskeppingsteorie deesdae 'n minder belang=
rike rol by die motivering van middellike aanspreeklikheid
vervul maar tog op die volgende onderliggende beginsel dui,
naamlik •.. (that)

it shows that liability in the Zaw of
torts is not always confined to acts or omissions, but often
extends to events for which the defendant bears some measure
of responsibility although he has not caused them.

8

Die ge=

vaarteorie behoort egter ook nie onderbeklemtoon te word nie
want dit was juis ook een van die oorspronklike hoekstene vir
9
die motivering van enterprise liability.
Die vyfde standpunt van belang wat deur Baty genoem word, is
dat die master aanspreeklik is omdat hy in die oorgrote meer=
derheid van gevalle finansieel beter daaraan toe is as sy ser=

vant.

Volgens Baty is dit die enigste aanvaarbare motivering
10

Hierdie sogenaamde deep
pocket principle is egter nie sender meer 'n aanvaarbare basis
van middellike aanspreeklikheid.

van middellike aanspreeklikheid nie.

Atiyah verklaar byvoor=

Now it wiU be readily conceded that
the doctrine of vicarious liability would never have got going

beeld heeltemal tereg:

at all if (were it possible to imagine such state of affairs)
employers were not generally wealthier than their servants,
but it does not follow that this fact can itself be treated
as justifying the imposition of vicarious liability. After
aU there will always be plenty of people in the world better

7

32 LQR 226,

8

aw 22.

9
10

28

Sien hierbo op 9 ev.
aw 147,

ahle to pay damages than any particular defendant ... but mere
wealth, however good a ground it may be for imposing taxation,
could never by itself be treated as a ground for imposing lia=
bility in tort. And even if it were, why should the employer
out of all the other wealthy people in the world be singled
out for liability? Clearly this justification is no justifi=
cation at all, when taken by itself. 11 In gewysigde vorm het
hierdie deep pocket principle egter, soos Steffen dit dan ook
uitgewys het, die hoeksteen geword waarop die moderne enter=
•

7"ah"7"

pr~se

~~

~&~ty-teorie

begrond

•

~s.

12

In hierdie vorm beteken

dit dat die master of enterpriser gewoonlik in die beste fi=
nansiele posisie is om die las van middellike aanspreeklikheid
effektief af te wentel op die gemeenskap.

Die las van aan=

spreeklikheid word dan eintlik nie gedra deur die persoon wat
noodwendig die rykste is nie, maar deur hom wat die las die
effektiefste kan versprei.
5.

Middellike aanspreeklikheid - Die moderne grondslag

5.1

Die aanvaarding van enterprise liability as gronslag van
middellike aanspreeklikheid deur die skrywers

Die toepassing van enterprise liability het aanvanklik beperk
gebly tot die motivering van die wetgewer se statutere aan=

spreeklikheid vir die betaling van vergoeding aan sy werkne=
mers wat beseer is in die loop van hul diens.
Laski

1

11

aw 22.

12

2 Univ of Chicago LR 501 op 507/8.

1

In 1916 het

gepleit dat die aanspreeklikheid van die werkgewer

"The Basis of Vicarious Liability" 26 Yale LJ 105. Laski
het egter sulke wetgewing bepleit omdat middellike aan=
spreeklikheid, volgens hom, nie deliktueel of kontraktueel
van aard is nie, maar slegs op grond van public policy ge=
29

teenoor derdes vir skades deur sy werknemers veroorsaak, ook
deur wetgewing gereel moet word.

In 1923 het Young Smith eg=

ter, sender om wetgewing te bepleit, verklaar dat die onderlig=
gende beginsel van enterprise liability die ware grondslag is
van die privaatregtelike aanspreeklikheid van die werkgewer

teenoor derdes vir skades deur sy werknemers veroorsaak.

2

Alhoewel Smith ook die voorspelling gemaak het dat die verse=
keringswese binne die voorsienbare toekoms die reels ten op=
sigte van deliktuele aanspreeklikheid ingrypend sal wysig,

3

het hy die beginsel van enterprise liability slegs van toepas=
sing verklaar op middellike aanspreeklikheid. If it is so=
aially expedient to spread and distribute throughout the aom=
munity the inevitable losses oaaasioned by injuries to em=
playees engaged in industry, is it not also soaiaZZy expedient
to spread and distribute the losses due to injuries to third
4
persons which are equally inevitable? Hy beantwoord hierdie
vraag bevestigend en was so die eerste Anglo-Amerikaanse skry=
wer wat die beginsel van enterprise liability gebruik het as
grondslag van middellike aanspreeklikheid.

Douglas wat welis=

waar so ver gegaan het om te pleit vir die totale vervanging
van deliktuele aanspreeklikheid met die loss-distribution-teo=
rie, het 'n reuse poging aangewend om hierdie beginsel minstens

2
3

regverdig kan word in welke geval die staat dan geregtig
is om wet-:jewin9' daaroor in te voer.
"Frolic and Detour" 23 Colwnbia LR 444.
Smith 459: ••• ('T'}hrQ1.A{Jh the agen~J of insurance it 1,1ouZd be

possible to effectuate a spreadiey of practiaaUy aU forms
of losses, and it is the opinion of the writer that within
the next hundred years the responsibility of the principle
of insurance wiU lead to very marked changes in prevailing
attitudes truards the whole subject of legal re.<>porz.siMZity.
4
30

Smith 457.

5

aanvaar te kry as grondslag van middellike aanspreeklikheid ..

Hy verklaar dat van al die persone wie se aktiwiteite bygedra
het tot 'n skadelike gevolg, die een aanspreeklik gehou meet
word wat in die beste posisie is om die las van vergoeding ef=
fektief te kan versprei.

Volgens Douglas is die beginsel van

loss-distribution die enigste billike en regverdige grondslag
van aanspreeklikheid.

6

In 'n praktiese situasie behoort, vel=

gens hom, eerstens vasgestel te word wie se aktiwiteite feite=
lik bygedra het tot skadelike gevolge, waarna tweedens vasge=
stel word wie in die beste posisie is om die las van vergoeding
effektief te versprei.

Om dit vas te stel is dit noodsaaklik

om 'n korrekte aanwending van die sogenaamde rules for the ad=

ministration of risk gebruik te maak.

Hierdie reels sou dan

bestaan uit vier verskillende en afsonderlike komponente naam=
lik risk avoidance, risk prevention, risk shifting en risk

distribution.

7

Ongelukkig blyk die toepassing van hierdie

reels nie duidelik nie.

Verwarrend veral is die presiese in=

houd van die verskillende komponente en die spesifieke belang
van elk.

In kort lyk dit egter of dit daarop neerkom dat be=

paal meet word watter persoon in die beste posisie was om hom
te weerhou van die handeling wat bygedra het tot die skadelike
gebeure;

wie in die beste posisie was om behoorli.ke

VOCY'SOr;?

teen die intrede van die skadelike gevolge re tref; wie diebeste

toegang tot versekering teen aanspreeklikheid gehad het en wie in
die besre posisie was om die skadelike gevolge self af te u:xmml

5

"Vicarious Liability and the Administration of Risk" 38

Yale LJ 584.
6

Douglas 587 en 603.

7

Douglas 887 en 593.
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op 'n groot deel van die gemeenskap. 8

Volgens Douglas bied

hierdie teorie 'n oplossing wat die toepassing van die be=
staande middellike aanspreeklikheidsreels onnodig sou maak.

The other tests would fall into complete disuse. The various
"control" concepts with which the opinions and other legal
literature abound would have per se no utility when the ap=
proach suggested is taken. The inarticulated notions of
principal and agent, master and servant, general and special
employer, business and enterprise, would be of no value to an
analyst engaged in the task outlined. The magic of these con=
cepts would disappear. The emphasis would shift; non-legal
material would be attracted. The problem would take on a
. l og1-ca
. l aspect. 9
socno
Of alle gevalle van privaatregtelike en/of middellike aan=
spreeklikheid deur die toepassing van die

~ass-distribution

principle wetenskaplik of selfs prakties beantwoord kan word,
•

~s

hoogs te betwyfel. 10

• d aar ook weer
Teenswoor d'~g ~s

I

n

•

ne~=

ging onder enkele skrywers wat self skuld as basis van delik=
tuele aanspreeklikheid verwerp, om kritiek op die loss-dis=

8

Douglas 588, 591, 598 ev.

Ek kan egter nie insien waarom

risk avoidance en 1'is k prevention enige rol by die vervul=
ling van aanspreeklikheidsvasstelling moet speel indien die
eintlike grondslag van aanspreeklik loss-distribution, of
soos Douglas dit stel, loss-distribution ability is nie.
Dit lyk asof skuldige optrede hier moontlik by die agter=
deur ingesmokkel is terwyl dit vroeer by die voordeur uit=
gesmyt is. Vergelyk byvoorbeeld sy illustrasie op 598 ev
van sy artikel.
9
10

32

aw 598.
Sien byvoorbeeld Friedmann 63 Harvard LR 241 op 164 en vn
92 daar.

tribution principle uit te spreek en ander teoriee in die plek
daarvan aan te bied.

11

Tog blyk dit 'n feit te wees dat die onderliggende beginsel
van enterprise liability naamlik loss-distribution vandag as
die mees algemeen aanvaarde grondslag van middellike aanspreek=
likheid deur Anglo-Amerikaanse skrywers aanvaar word.
klaar Atiyah:

So ver=

The most widely held view among modern American

writers is that vicarious liability is justified by the prin=
ciple of loss-distribution.

In the great majority of cases an

employer who has to pay damages for the torts of his servants
does not in fact have to meet these liabilities out of his own
pocket.

The cost of the liabilities is distributed over a

large section of the aommunity, and spread over some period of
time.

This oaaurs partly because of the practice of insurance,

and partly beaause most employers are anyhow not individuals
but aorporations. Where the employer insures against his legal
liabilities he will charge the cost of insurance to the goods
or services which he produces .

... Even where an enterprise

does not insure ... or where the enterprise is unable to pass
the extra aosts on wholly in the form of higher charges, e.g.,
beaause aompetition is too fierae, there will still be a con=
siderable degree of loss-distribution.

But in this case the

cost in stead of being distributed wholly or principally among
the aonsumers of the company's produats, may be distributed
amongst those who, in a commercial sense aonstitute the enter=
prise itself, i.e., the shareholders and staff and employees

11

Sien Calabresi "Some Thoughts on Risk Distribution" 70
Yale LJ 4991 Calabresi & Hirshoff "The Costs of Accidents:
A Legal and Economic Analysis: Towards a Test for Strict
Liability" 81 Yale LJ 1055 veral op 1074, 1081 en 1085.

33

of t he

.

enterp~se.

12

Wat die Engelse skrywers betref, blyk dit eweneens dat hierdie
prinsiep vandag aanvaar word as die grondslag van middellike
aanspreeklikheid of minstens as die beste regverdiging daar=
13
Atiyah self verklaar: {L)oss-distribution is the most

van.

rationa~

justifiaation that aan be offered for viaarious lia=

bi~ity today •.• 14
Dit meet egter beklemtoon word dat skrywers cor die algemeen
heelwat probleme het by die presiese motivering en verklaring
van enterprise ~iabi li ty en die ~ass-distribution prinaip k
as grondslag van middellike aanspreeklikheid.
blyk dit nie so eenvoudig te wees om hierdie
meer

Op die ou end

teorie sender

aan te bied as grondslag of as regverdiging van middel=

like aanspreeklikheid nie.

Vervolgens word dan aangetoon wat

die besondere probleme is in die weg van die volkome regverdi=
ging van enterprise ~iabi~ity as grondslag van middellike aan=
spreeklikheid •
5.2

Probleme in die weg van volkome aanvaarding van enter=

prise liability en

~ass-distribution

as 5;rondslag van

middellike aanspreeklikheid
Dit is opvallend dat byna alle skrywers wat enterprise

~iabi~=

ity as die basis van middellike aanspreeklikheid aanvaar, ge=
redelik van die terme enterprise en entrepreneur of enter=

priser gebruik maak sender dat hulle presies aandui wat hul

12
·13
14
34

Atiyah aw 22 en 23.
Sien Glanville Williams 20 ~R en 1956 CLJ 180; Pollock
32 LQR 226 en vgl Winfield & Jolowicz Tort 553/4.
aw 27 en sien ook 333 van sy werk.

daarmee bedoel.

1

Dit ly natuurlik

tot twyfel oor wanneer

hierdie teorie op 'n spesifieke geval van toepassing is en
wie presies aanspreeklik is op grond daarvan.

Die volgende

kan hieroor meegedeel word.
5.2.1

Die begrip enterprise

Daar is al verwys na 'n enterprise as ... an economic unit

providing service. 2

Met service word dienslewering bedoel in

die vorm van geld, goedere, hande-arbeid of ander behoeftebe=
vredigende dienste aan die gemeenskap in die algemeen of in
die besonder of aan sekere lede van die publiek wat ook selfs
3
die besondere lede van daardie ekonomiese eenheid mag wees.
Die klem rus op die verrigting van behoeftebevredigende dien=
ste aan die gemeenskap of sekere dele van die gemeenskap ter=
wyl die gebruik van die begrip economic unit nie noodwendig te
kenne wil gee dat 'n winsmotief grondliggend aan die diensle=
wering is nie.

So byvoorbeeld

word ook 'n household as 'n

enterprise gesien en die hoof van die huishouding cp grond van
die toepassing van enterprise liability aanspreeklik gehou in=
dien die gesinsmotor deur 'n lid van die huisgesin of deur 'n
ander persoon nalatig bestuur word in die loop van die uitvoe=
4
ring van 'n "diens" aan lede van die gesin.
'n Enterprise

Vgl Morris 70 Yale LJ 554 op 556 en 559; Williams 20 MLR
220 en 440; Ehrenzweig 54 California LR 1422 op 1455 ev;
Franklin 53 Virginia LR 774; Conant 47 Nebraska LR 42; Ta=
kayanagi 16 Illinois LR 163 op 172 ev; Forster & Keeton 3
Oklahoma LR 172; Smith 23 Columbia LR 444 op 457 ev;
Douglas 38 Yale LJ 584 op 596 ev.
2 Morris 70 Yale LR 554.
3

ibid.

4

Morris wys daarop dat Ehrenzweig van a household as an en=
terprise praat. Vgl 70 Yale LR 554 op 555 en 54 California
35

het dus 'n baie wye betekenis, moontlik so wyd dat dit totaal
vaag is.

So klassifiseer Franklin dan onder enterpreneurial

activity

all phases of business enterprise activity in=
5
eluding motoring and all employee action.
Indien dit die be=
doeling was dat entrepreneurial activity daardie menslike ak=
tiwiteit aandui wat noodwendig 'n risiko of gevaar van benade=
6
ling vir derdes skep, ontbreek 'n duidelike omskrywing van
wat met gevaar- of risikoskepping presies bedoel word.
Die toepassing van die begrip enterprise en die loss-distrib=

ution principle lewer veral ook probleme in gevalle waar 'n
werkgewer geen besigheid dryf nie, asook in die gevalle van
aanspreeklikheid vir skades deur domestic servants veroorsaak.

7

Young Smith gee byvoorbeeld toe dat daar baie min regverdiging
bestaan om 'n werkgewer aanspreeklik te hou vir skades wat deur
sulke domestic servants veroorsaak is.

8

Die loss-distribution

principle kan nie effektief op hierdie gevalle van toepassing
gemaak word nie

9

en dit is volgens hom ook die rede waarom on=

gevalleversekeringswetgewing nie op domestic servants van toe=
10
passing is nie.
Skrywers probeer hierdie probleem by middel=

LR 1422 op 1454 en 1455.

Sien ook Franklin 53 Virginia LR
Oor die aanspreeklikheid vir die sogenaamde
family automobile sien hieronder op
774 op 806.

5
6

53 Virginia LR 774 op 806.
Takayanagi 16 Illinois LR 268 op 274 asook Harris 6 Tulane

LR 386.
7

bv die huisbediende, die tuinier, die gesins-chauffeur ens.

8

23 Columbia LR 495.

9

Sien ook Williams 20 MLR op 443.

10

36

Smith 495.

like aanspreeklikheid omseil deur te verklaar dat aanspreeklik=
heid in die domestic servant-gevalle wel geregverdig kan word
met die hulp van versekering.
klas domestic servants

Hulle voer aan dat die enigste

wat eintlik 'n probleem skep weens

die groot ongelukspotensiaal wat hul werk inhou, die sogenaarn=
de famiLy chauffeur is.

Die aanspreeklikheid van die motor=

eienaar of werkgewer is in sulke gevalle dan geregverdig orndat
derdepartyversekering verpligtend is en ander versekering al=
11
Sulke versekering het dan die gevolg

gemeen beskikbaar is.

dat die las van aanspreeklikheid afgewentel en versprei word
tussen die groot groep motoriste wat sulke versekeringspremies
betaal.

Vir gevalle waar versekering nie verpligtend is nie

of eenvoudig glad nie algerneen gebruiklik is vir die tipe werk
wat verrig word nie, gee hulle die volgende onbevredigende

(T)he amount of damage done by domestic servants
is insignificant ..• 12 Die Loss-distribution-beginsel gee dus

verklaring:

nie 'n antwoord op hierdie probleem nie.
5.2.2

Die entrepreneur of

.

enterpr~ser

13

as die verantwoorde=

like persoon
waar met die enterprise LiabiLity-teorie geopereer word is dit
noodwendig dat uitgemaak moet word wie die enterpriser of

entrepreneur is.

Ten einde die ondersoek te beperk tot middel=

like aanspreeklikheid word hier slegs ingegaan op beskouings
oor daardie gevalle waar 'n persoon deur die gebruikrnaking van
ander 'n aktiwiteit onderneem wat moontlik nadelige gevolge

11

Smith 23 CoLumbia LR op 495 asook Williams 20 MLR 433.

12

Williams 20 MLR 433.

13

Williams (20 MLR 220 op 440) verkies om van die begrip en=
terpriser gebruik te maak.

37

vir derdes inhou.

Wanneer kan 'n persoon in hierdie gevalle as

entrepreneur van die aktiwiteit aangernerk word? Volgens
.

Srn~th

14

en Douglas

15

is daar vier kenrnerke van 'n entrepreneur.

Hulle is moontlik af te lei uit die terrne van 'n kontrak tus=
sen die persoon wat die dJensopdrag gegee het en die persoon
wat dit uitgevoer het.

Is die bepalings van die ooreenkorns

egter vaag of onvolledig of indien daar nie 'n kontrak bestaan
nie, moet die hof uit die getuienis en die ornringende omstan=
dighede van die opdrag so goed as moontlik self 'n afleiding
maak deur die toepassing van die kenrnerke.

Die vier kenmerke

waarop gelet moet word om te bepaal wie in 'n spesifieke si=
tuasie die entrepreneur is, is die volgende:

Eerstens moet

vasgestel word in wie se beheer daardie aktiwiteit was wat die
skade of nadeel veroorsaak het.
wye betekenis.

Beheer het hier egter 'n baie

Daaraan sal voldoen word indien die beleid ten

opsigte van die uitvoering van die werk en die administrasie
daarvan deur 'n spesifieke persoon geformuleer word en hy die
16
bevoegdheid besit om uitvoering daarvan te gelas.
TWeedens
meet ook bepaal word wie die eienaar of reghebbende van die in=
17
strumente is wat gebruik word om die aktiwiteit uit te voer.

Derdens is dit dan ook nodig om te bepaal wie die verliese en
kostes van die aktiwiteite dra, en vierdens wie in die voorde=
le of wins van die aktiwiteite deel het.

18

14

20 Columbia LR 333 op 334.

15

38 Yale LJ 594 op 595 ev. Alhoewel Douglas nie 'n voor=
staander van hierdie teorie is nie, voer hy 'n taamlik vol=
ledige bespreking hieroor.

16

Smith 333 op 334/5;

Douglas 595 en 596.

17

Smith t a

fl

Douglas tap.

18

Smith t a p;

Douglas t a p.
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Volgens Douglas en Smith is dit nie noodwendig so dat 'n per=
soon eers as 'n entrepreneur aangemerk sal word indien al vier
kenmerke aanwesig gevind word nie.

Dit word slegs vereis dat

die hof moet vasstel wie in 'n spesifieke situasie by die toe=
passing van middellike aanspreeklikheid, die meeste van hierdie
. homse lf veren~g
. h et. 19
kenmerk e ~n
In die oorgrote meerderheid van gevalle behoort die aanwysing
van die entrepreneur in 'n praktiese situasie, volgens die
20
skrywers, nie baie probleme op te lewer nie.
Baie insigge=
wend is ook die feit dat die howe, soos later uitgewys sal
word, 'n soortgelyke toets ontwikkel het vir die bepaling van
die relevante maste:r-sewant of employer-employee verhouding
tussen dader en verweerder vir die doeleindes van middellike
20
b

aanspreeklikheid.

Die probleem word ingewikkeld in daardie gevalle waar meer as
een entrepreneur se aktiwiteite bygedra het tot die skadelike
gebeure. Entrepreneur

A, die eienaar van 'n groot brandstof=

voorsieningsbesigheid, kom byvoorbeeld met entrepreneur B, die

19

Smith tap; Douglas 596 en 597. Where the ahoiae lies
between two, and there has been aUoaated to one more of
the earmarks than to the other, that faat indiaates that
the partiaular funation involved has been alloaated, by
agreement, to the party who has the more ea:l'lTlarks. Indien
beide partye eweveel kenmerke het, sal die hof 'n blote
billikheidsbevinding moet maak. Volgens Douglas (t a p)
sal so 'n situasie hom byna nooit voordoen nie.

20

Smith tap;

Douglas 597.

20b Sien die aanwending en toepassing van die organisation test
op 374 hieronder. Smith het inderdaad ook bedoel dat hier=
die entrepreneurs test aangewend moet word by die vasstel=
ling van die relevante verhouding tussen dader en verweer=
der vir die doeleindesvan middellike aanspreeklikheid.
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eienaar van 'n groot vervoeronderneming, ooreen dat B 'n ver=
voerwa en bestuurder aan A sal voorsien vir die vervoer van
brandstof teen vergoeding.

A sal volgens die ooreenkoms die

volume brandstof, die plekke waarheen vervoer word asook die
roete aandui.

B voorsien die vragmotor en die bestuurder wat

hyself vergoed, terwyl hy ook sorg vir die onderhoud van die
voertuig.

Die vraag ontstaan nou wie aanspreeklik gehou moet

word indien die bestuurder van die vragmotor nalatig bestuur
1
het in die loop van die vervoer van die brandstof.
Soortge=
lyke gevalle (ook genoem the borrowed servant probZem), het
groot probleme by die vasstelling van middellike aanspreeklik=
2
heid veroorsaak.
Dit was veral so omdat die howe die vraag=
stuk probeer oplos deur vas te stel wie die reg van beheer oor
die dader het ten tye van die pleeg van die onregmatige daad. 3
Indien die sogenoemde entrepreneurs test op hierdie gevalle van
toepassing gemaak word, is die doel daarvan om vas te stel aan
watter entrepreneur se besigheid of onderneming die aktiwiteit
(wat primer verantwoordelik was vir die veroorsaking van die
skade), toegese kan word.

In die genoemde voorbeeld is die

skade veroorsaak deur die nalatige bestuur van 'n voertuig en
daar sal dus nou vasgestel word aan watter entrepreneur se be=
sigheid hierdie aktiwiteit toegese kan word.

Die enigste lo=

giese toepassing van die entrepreneurs test is dat die ooreen=
koms deeglik bestudeer word waarna dan in die lig daarvan, ge=
toets word vir die aan- of afwesigheid van elk van die genoem=

Dit is naastenby ook die voorbeeld deur Smith 333 en Douglas
595 ev gebruik ter illustrasie.
2

Sien hieronder op 379 ev.

3

Sien hieronder op 379 ev.
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de vier kenmerke.

4

Indien die genoemde kenmerke op die voorbeeld toegepas word,
blyk die volgende:

Eerstens kan nie met sekerheid verklaar

word wie van A of B nou eintlik in beheer van die aktiwiteite
5
was nie.
Dit is egter duidelik dat albei wel in een of ander
mate beheer daaroor kon uitoefen en besit albei dus hierdie
eerste kenmerk.

Tweedens behoort A en B ook albei voordeel of

wins uit die aktiwiteit te verkry, 6

terwyl hul derdens ook al=

bei benadeel sal word indien iets met die aktiwiteit mag skeef
loop.

7

Wat die vierde kenmerk betref (die eiendomsreg van die

saak waarmee die aktiwiteit uitgevoer was) blyk dit dat slegs
B daaraan voldoen.

Volgens die toets is B dus die entrepre=

neur van die skadeveroorsakende aktiwiteit en daarom aanspreek=

4

Sien Smith 335 en Douglas 595 waaruit dit duidelik is dat
die eintlike vraag die vasstelling is aan wie se besigheid
hierdie skadeveroorsakende aktiwiteit toegese kan word. So=
doende kom hul dan ook uit by enterprise liability.

5

Albei het tot 'n sekere mate die reg om beheer uit te oefen
oor hoe, waarheen en wanneer die vragmotor bestuur word. Dit
is volgens die howe die essensie van die reg op beheer (371
hieronder). Bas werkgewer van die bestuurder en as eienaar
van die vragmotor het die reg om aan die bestuurder voor te
skryf hoe hy meet bestuur sodat sy voertuig behoorlik in
stand gehou word. Verder kan hy die bestuurder ontslaan in=
dien hy teen sy instruksies optree. Kragtens die ooreenkoms
het hy ook die reg dat A nie instruksies buite om die oor=
eenkoms mag gee nie. A aan die ander kant het eweneens 'n
reg van beheer wat hy uit die sluiting van die ooreenkoms
verkry het. Hy kan die hoeveelheid van die vrag bepaal,
waarheen gery meet word en watter roete gevolg meet word
ensovoorts. Alles in aggenome kan op die ou end nie defi=
nitief verklaar word nie wie nou eintlik in beheer was of
wie eintlik die reg op beheer gehad het (Sien Douglas 596).

6

Sien die vorige vn.

7

Douglas t a p.
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lik.

8

Die voorstanders. van hierdie toets verklaar oak dat dit 'n
praktiese oplossing bied vir die reeds genoemde bo~rowed ser=

vant probleem.

Dit gee oak verder, volgens hulle, 'n behoor=

like oplossing in daardie gevalle waar werk deur 'n onafhank=
like kontrakteur gedoen is en hy in hierdie proses skade ver=
Die entrepreneurs test is, volgens hulle, nie

oorsaak het.

gebonde aan die reel dat 'n lasgewer nie aanspreeklik gehou
kan word vir die skades deur sy onafhanklike kontrakteur ver=
oorsaak

'

n~e.

9

Die toets sal eenvoudig aanwys aan wie se akti=

witeit, onderneming of besigheid die skadeveroorsakende akti=
witeit toegese kan word. Tog, verklaar die skrywers, sal hier=
die toets gewoonlik uitwys dat 'n onafhank~ike kontrakteur wel
as entrep~eneur aangemerk kan word en nie die lasgewer nie. 10
5.2.3

Die beperking van die

entrep~eneur

of master se aan=

spreeklikheid
Meestal word aangevoer dat die beperking van die entrepreneur
of master se aanspreeklikheid noodsaaklik is weens ekonomiese
1
Tog speel ander.
oorwegings, terwyl billikheid dit ook vereis.
oorwegings ook 'n rol.

Ee~stens

die indruk te laat dat enterprise

is skrywers versigtig om nie
~iabi~ity

'n herlewing is

van 'n primitiewe gevolgsaanspreeklikheid nie.

8

Douglas t a p.

9

Douglas 584 en 720;

'n Onbeperkte

Steffen 2 Univ of Chiaago LR 501.

Smith 20 Columbia LR 333 op 334 en 335 asook 23 Columbia
LR 444 op 460 en 461; Douglas 38 Ya~ LJ 594 op 603 en vn
40 daar; Morris 29 Illinois LR 339 op 342.
1 Sien Morris 70 Yale LJ 554 op 560 ev; Fleming James 32
Tennessee LR 394 op 400 ev;
Ehrenzweig 69 Ya~ LJ 978 op
980; Atiyah Vicarious Liability 27 even 171 ev.

10
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skuldlose aanspreeklikheidsreel is maklik te vereenselwig met
2
die primitiewe regsreel.
Tweedens is daar, wat middellike
aanspreeklikheid betref, die gevestigde reel dat die master
slegs aanspreeklik is vir die onregmatige dade deur sy servant
gepleeg in the course and within the scope of his emplol1ment.

3

Hierdie reel beperk die master se skuldlose aanspreeklikheid.
Indien enterprise liahility en die loss-distribution principle
as grondslag van middellike aanspreeklikheid aangebied word,
sou dit onsinnig wees om hierdie beperkte aanspreeklikheid van
.
d ~e

.
4
mas t er te ~gnoreer.

Dit moet egter beklemtoon word dat 'n spesifieke en algemeen
aanvaarde kriterium vir die beperking van enterprise liahility
5
Enige skrywer wat hom hieroor

nog nie geformuleer is nie.

uitlaat, het te kampe met 'n hele aantal probleme.

Ek beperk

my tot wat myns insiens die belangrikste teoriee is.

2

Takayanagi (16 Illinois LR op 269/0) gebruik dan ook die
begrippe causation liahility ter beskrywing van enterprise
liahility. Hyself gee egter duidelik te kenne dat hierdie
causation liahility nie 'n herlewing is van die primitiewe
regsreel nie. 'n Besliste verskil is dat aanspreeklikheid
op grond van die loss-distribution principle persone kan
betrek van wie nie gese kan word dat hulle die skade veroor=
saak het nie. (Bv die verbruiker wat verhoogde pryse moet
betaal vir 'n diens of artikel wat gelewer word deur 'n ak=
tiwiteit waaraan hierdie aanspreeklikheidsbeginsel gekoppel
is). Hierdie beginsel is volgens hom, eerder 'n verfyning
van die blote gevolgsaanspreeklikheidsreel.

3

Sien hieronder op 364 ev.

4

Morris 70 Yale LJ 554.

5

Atiyah Vicarious Liahility 27 ev. Standpunte wat nie be=
spreek word nie omdat hulle m i nie bevredigend is nie, is
die van Fletcher 85 Harvard LR 537; Gow 32 The Australian
LJ 183 vanaf 193 en Glanville Williams 72 LQR 522 (Sien vn
20 op 47 hieronder betreffende die standpunt van Williams).
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Young Smith was die eerste Anglo-Amerikaanse skrywer wat die
aanspreeklikheid van die entrepreneur op grond van die loss-

distribution-beginsel gekwalifiseer het.

Die entrepreneur be=

hoort,volgens hom, net aanspr~klik te wees vir skade of nadeel
wat inaidental- or probable to the undertaking is.

Vir die

vasstelling hiervan maak hy gebruik van die sogenaamde zone of
risk test.
de neer:

6 Die motivering van sy standpunt kom op die volgen=
Omdat die entrepreneur ander persone (servants) ge=

bruik om sy besigheid te voer, skep hy 'n risiko van benadeling
vir derdes.

Dit is verder 'n voorvereiste vir sy aanspreeklik=

heid dat die skadestigtende handelinge van sy werknemers binne
die risiko-sone van die besigheidsaktiwiteite moet val.

Vol=

gens hom is dit om die volgende rede noodsaaklik:

To make the
entrepreneur responsible for aats of his employees in no way
aonneated with the entePprise would be undesiruble beaause it
would result in inaluding in the aost of produation an item
7
whiah eaonomiaaUy does not beZong there.
Die zone of risk
test is dus 'n toets wat aandui wanneer die optrede van 'n
werknemer verband hou met die risiko's van die besigheid. Die
aanspreeklikheid van die entrepreneur of werkgewer is dus ge=
baseer op die idee dat hy verantwoordelik is vir die risiko's
wat deur sy besigheidsaktiwiteite geskep is en dit om ekono=

6

23 Columbia LR 724 ev. Dit moet egter genoem word dat die
zone of risk test die benaming is wat Douglas (38 Yale LJ
584 op 586) aan die benadering van Smith gegee het.

7
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Smith 461. Hy vervolg: Moreover, there is at present no
available maahinery for insuring against suah losses. Con=
sequently suah a rule would likely result in a wide varianae
in the produation aosts of persons engaged in the same Zine
of industry. Furthermore, the satisfaatory administration
of suah a rule would be diffiauU.

miese redes nodig is dat skade wat deur hierdie risiko's ver=
oorsaak is, deur die entrepreneur afgewentel moet word as deel
van sy produksiekoste.

Die risiko-sone van 'n besigheid waar=

in servants werksaam is, word volgens Smith soos volg vasge=

(W)hether, in view of what the servant was actuaUy em=
played to do, it was probable that he would do what he did,
in stead of enquiring into the servant's immediate motive in
doing the act, or considering whether the particular act when
separated from its setting, was an act done in furtherance of
the particular work the servant was employed to do. 8 Hoewel
stel:

dit nie hieruit seker blyk nie, word algemeen aangeneem dat
Smith met voorsienbaarheid werk.

'n Skadeveroorsakende hande=

ling van 'n werknemer val binne die risiko-sone van sy werk
indien die handeling redelikerwys voorsienbaar was as 'n moont=
like gevolg van die aard van die werk wat hy moes doen.

9

Hierdie standpunt het inderdaad aanklank by baie ander skry=
10
Die vraag is wat hierdie voorsienbaarheids=

wers gevind.

toets presies behels.

Sou dit dieselfde voorsienbaarheid wees

wat gebruik word by die redelike man-toets by die vasstelling

Sien ook Atiyah Vicarious Liability 172.

8

Smith 724.

9

Douglas 38 Yale LJ 584 op 586:

Under this test, liability
would be imposed. . . . (if) ... the negligent act was done
within the special zone wherein ... (it) ... might reason=
ably be expected . ... (T)he master ... ought to have fore=
seen ... (the negligent act) ..• Sien ook Atiyah Vicar=
ious Liability 27.

10

Atiyah Vicarious Liability 171 ev; Fleming Torts 323; Ta=
kayanagi 16 Illinois LR 163 op 173; Ehrenzweig 54 Cali=
fornia LR 1422 op 1454 en 1457 asook 69 Yale LJ 978 veral
op 991; Harper & James Torts Vol 2 1376 ev. Alhoewel Mor=
ris (70 Yale LJ 554 ev) nie hiermee saamstem nie, lewer hy
'n uitvoerige bespreking daarvan.
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van nalatige optrede?
Dit lyk asof skrywers ontken dat hier enigsins met 'n toets
vir nalatige optrede aan die kant van die entrepreneur gewerk
word.

Vir 'n redelike man mag sekere skade wel 'n voorsien=

bare gevolg van die dader se optrede wees, maar vir die dader
sal aanspreeklikheid op grond van nalatigheid slegs volg in=
dien die redelike man in sy posisie die skade ook sou ken ver=
my het.

In die geval van enterprise liability kom dit nie

daarop aan of die entrepreneur die skadelike gevolge ken ver=
my het nie omdat dit nie altyd van hom verwag kan word nie.

11

Hoogstens kan hy die skadelike gevolge beperk deur buitenge=
wone voorsorg, maar:

In order wholly to prevent the oaaurenae

of suah unavoidable damage, the ZaJJJ must stop the undertakings
themselves, whiah however, would in most cases be against so=
12
aial interest.
Ehrenzweig het 'n heel interessante siening in hierdie ver=
•
1 "ab
band wat kortliks op die volgende neerkom. 13 En terpr~se
v~
=

ility is 'n aanspreeklikheidsbeginsel gebaseer op die siening
dat 'n enterprise 'n gevaarlike aktiwiteit is waaraan die ge=
meenskap blootgestel is.

14

Die gemeenskap is hierteenoor vyan=

dig ingestel en vra beskerming daarteen.

15

Die redelike man-

toets as toets vir skuld aan die kant van die entrepreneur ken

11

Harper & James Torts Vol 2 1376 ev1 Fleming Torts 323;
Takayanagi 16 Illinois LR 163 op 173.

12

Takayanagi 173.

13

"Negligence without Fault" 54 California LR 1422.

14

aw 1453.

15

aw 1454.
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.
. ver l een nLe,
. 16 met d'Le gevo l g dat die
. d'Le bes k ermLng
h Ler
nLe
inhoudelike betekenis van nalatige optrede 'n fundamentele be=
gripsverandering ondergaan het.

17

Dit het onmoontlik geword

om te verklaar dat 'n persoon (entrepreneur) aanspreeklik is
omdat hy die eventuele skade op die tydstip van die skadever=

oorsakende gebeure redelikerwys moes voorsien en vermy het.
van die entreprenew' word nie rneer verwag om spesifieke skades
te voorsien en te vermy nie, maar dat hy sekere skades

IIXlE!S

voor=

sien het as 'n tipiese en berekenbare moontlike gevolg van die
besondere aktiwiteit wat hy bedryf, en dit moes voorsien het ten
.
18
tye van die aanvang van die ondernemLng.
Die entrepreneur
is dan nie aanspreeklik omdat hy (of sy werknemer) die skade
redelikerwyse moes voorsien het nie, maar omdat hy die gemeen=
skap blootgestel het aan skade of nadeel wat spruit uit geva=
re wat 'n voorsienbare tipiese gevolg is van sy onderneming.
Die entrepreneur, verklaar hy ten slotte, is dan nalatig omdat
19
hy begin het met 'n foreseeable harmful enterprise.
Die na=
latigheidsbegrip, in valle geobjektiveerde vorm, is sodoende
losgernaak van sy funksie as 'n vorm van die subjektiewe skuld=
element.
Dit lyk egter nie asof die siening oor nalatige optrede aanklank
20
vind by die meerderheid Anglo-Arnerikaanse skrywers nie.
Dit

16

aw 1423 eb 1431,

17

aw 1434.

18

aw 1456.

19

aw 1456.

20

Glanville Williams "Vicarious Liability: Tort of the Mas=
ter· or the Servant?" 72 LQR 522 het bv 'n totaal ander
standpunt ingeneern. Sy teorie, genoem die master's tort
theory, kom daarop neer dat die reg die handeling van die
servant aan sy master toereken en nie die servant se tort
47

word algemeen aanvaar dat dit onnodig is om nalatigheid aan
die kant van die entrepreneur te konstrueer omdat dit nie gaan
1
oor enige moontlike vermybaarheid van skadelike gevolge nie.
Dit is daarom nie nodig om die optrede van die entrepreneur of

master te vergelyk met die van die redelike man in dieselfde
omstandighede nie.

Volgens die meerderheid skrywers word die

entrepreneur of master aanspreeklik gehou of omdat

a~emene

er=

varing uitwys dat die skadelike gevolge 'n voorsienbare ri=
siko van die tipe werk van die servant was

2

of dat die skade=

like gevolge bloot net voorsienbaar was as 'n typical or broad=

ly incidental-, distinctive- of expectable risk van sy onderne=
ming.

3

Dit meet dadelik beklemtoon word dat die skrywers nooit

aan die master nie. Die master is dan nie middellik aan=
spreeklik vir sy servant se tort nie, maar word geag self
'n tort te gepleeg het deur sy servant. Atiyah (Vicarious
Liability) verklaar: This theory is facilitated by the con=

cept of the duty of care in the ZCM of negligence. The ms=
ter, it is said, owes a duty to take care, and his duty is
broken when care is not taken, whether the person respons=
ible for the failure to take aare is himself, or his ser=
vant acting in the course of his employment. Hierdie teorie
het sy oorsprong in die bekende saak TWine v Bean's EX=
press 1941 1 All ER 202 (CA) en is nagevolg in Broom v Mor=
gan
1953 1 QB 597. Sedertdien het die House of Lords in
Staveley Iron and Chemical Co v Jones 1956 AC 627 (HL) en
Imperial Chemical Industries v ShaZwell 1965 AC 656 (HL)
hierdie standpunt verwerp.

Sien ook Atiyah aw 7.

Atiyah aw 172. 'n Entrepreneur kan natuurlik in sekere om=
standighede inderdaad skuld aan die veroorsaking van die
skade h~ bv in 'n geval waar skade agv die optrede van sy
werknemer voorsienbaar en vermybaar was. In sulke gevalle
is hy volgens Atiyah (aw 3) direk persoonlik aanspreeklik
op grond van die skuldbeginsel.
2

Atiyah Vicarious Liability 28 en 172.

3

Die terme typical or broadly inaidental word gebruik deur
Morris (70 YaZe LJ 554 op 556) en Ehrenzweig (69 Yale LJ
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vaste riglyne neergele het nie waarvolgens bepaal word wanneer
'n sekere gevolg wel as 'n tipiese verwagte risiko van sy akti=
Hierdie voorsienbaarheidstoets is dus
. 4
nog nooit na behore geforrnuleer nLe.
Die enigste werklik kri=

witeit aan te rnerk is.

tiese ontleding van hierdie sogenaarnde zone of risk test en
5
voorsienbaarheid as kriteriurn daarvan, is die deur Morris.
Volgens hom gaan die voorstaanders van die zone of risk test
van die korrekte standpunt uit dat die aanspreeklikheid van
die entrepreneur gebaseer is op die feit dat hy 'n gevaar ge=
skep het en dat hy die las van benadeling op ander kan en moet
6
afwentel.
Hulle gaan dan van die veronderstelling uit dat
die reg van die entrepreneur verwag om slegs teen daardie ri=
siko's van sy ondernerning voorsiening te maak (byvoorbeeld
deur rniddel van versekering of ander afwentelingsmetodes)
7
which he can forsee are incidental to his enterprise •..

Die

entrepreneur wat dan nie in staat is om sodanige voorsiening
te tref nie of bloat versuim om dit te doen, sal noodwendig
faal soos wanneer 'n entrepreneur sal faal as hy nie voorsie=
ning maak vir sy ander uitgawes nie (bv.lone of rente op ge=

978 op 991) terwyl Keeton (53 Virginia LR 886 op 895) en
Fleming (53 Virginia LR 815 op 837) van distinctive, en Ta=
kayanagi (16 Illinois LR 163 op 173) van expectable praat.
Atiyah (aw 172) verwys na •.. risks ... fairly and reason=

ably ... incidental to a particular type of business.
4

Dit is dan m i die rede waarom daar so 'n duisternis reels
bestaan oar die vraag wanneer 'n werknemer opgetree het in
the course and within the scope of his employment (vgl
Atiyah aw 172 ev).

5

"Enterprise Liability and the Actuarial Process - The In=
significance of Foresight" 70 Yale LJ 554.

6

Morris 554 ev.

7

Morris 556.
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leende kapitaal ens.).
homself verwyt.

8

Vir sulke kortsigtigheid kan hy slegs

Soos die voorstaanders van die zone of risk

test, aanvaar Morris eweneens dat die aanspreeklikheid van die
entrepreneur beperk moet word tot die tipiese risiko's van sy
onderneming.

Morris is egter daarvan oortuig dat entrepre=

neur's foresight nie 'n ware toets kan wees van die werklike
en tipiese risiko's van 'n onderneming nie, en dat hierdie
9
Volgens hom maak
toets nie ekonomies regverdigbaar is nie.
die voorstaanders van die zone of risk test die fout deur te
aanvaar dat 'n entrepreneur hom verseker teen daardie spesi=
fieke risiko's wat hy voorsien en waarvoor hy aanspreeklik ge=
hou sal word.

Sy aanspreeklikheid word dus geregverdig deur

die feit dat 'n spesifieke skadelike gevolg 'n voorsienbare
risiko van sy onderneming was en dat hy hom daarteen kan ver=
seker juis omdat dit voorsienbaar was.

Volgens Morris is hier=

die redenasie verkeerd omdat 'n entrepreneur hom bloot verse=
ker teen risiko's waarvoor hy regtens aanspreeklik gehou sal
word.

Dit hang af van die bepalings van die geldende reg en

nie van wat hy voorsien as risiko's van sy onderneming nie.
Hoe wyer sy aanspreeklikheid regtens strek, hoe meer gaan hy
voorsiening maak vir versekering teen aanspreeklikheid.

Daar=

om kan sy voorsienbaarheid nie die bepalende faktor vir sy
10
aanspreeklikheid wees nie.
Of hierdie interpretasie van die

zone of risk test en voorsienbaarheid deur Morris volkome kor=
rek is, word betwyfel.

Ek kan byvoorbeeld nie saamstem dat

voorstaanders van hierdie teorie verklaar dat die entrepreneur

8
9
10
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Morris 554.
Morris 500; 560; 574 en 577.
ibid.

(verweerder) aanspreeklik is omdat hy die riskante gevolge van
sy onderneming voorsien het of moes voorsien het.

Atiyah stel

(W)here aU corm1on experience sh(JIJ)s that thel'e is a
substantial risk of certain kinds of wrong being committed in
attempting to achieve the purpose which the errrp Loyer wishes he
should in general be liable for wrongs of that kind. 11 Verder
is dit ook nie so dat voorstaanders van die zone of risk test
dit so:

vereis dat 'n spesifieke risiko voorsien moes gewees het nie.

The inquiry is not directed at
foreseeability of the risk of specific conduct, but rather fore=
seeability of the broad risks incidentaL to a whole enterprise.u

Fleming verklaar byvoorbeeld:

Volgens Morris egter, kan die werklike risiko's van 'n onder=
neming slegs bereken word deur 'n aktuaris.

Die aktuaris doen

process. 13
nit is volgens Morris noodsaaklik omdat 'n entrepreneur, wan=
neer hy voorsiening wil maak for those losses he fails to
avoid and for which he wiU be held liab Ze, nie be lang stel in
dit deur gebruik te maak van 'n sogenaamde

•

1

actua~a"

spesifieke risiko's van sy onderneming nie, maar slegs in die
totale koste van daardie risiko's wat regtens op sy rekening
14
geplaas word.
Van die aktuaris word dan verwag om die onder=
neming se quantum of risk uit te werk, welke quantum of risk
dan bestaan uit daardie risiko's wat volgens die aktuaris fore=
seeable and insurable is. 15 Hierdie tipe voorsienbaarheid ver=
skil, volgens hom, van die voorsienbaarheid waarmee die voor=

Vicarious Liabi Zi ty 172.
12 Torts 323 en sien ook Harper & James Torts 1376/7.
11

13

Morris 560.

14

ibid.

15

Morris 556 en 577.
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standers

van die zone of risk test opereer daarin dat die ak=

tuaris 'n wetenskaplike is en 'n matematiese berekening doen.
Hy werk met konkrete syfers en op grond van die feit dat sekere
skadelike gevolge van 'n onderneming (waarvan hy genoegsame re=
kord het) in die verlede met 'n sekere gereeldheid voorgekom
16
het, voorspel hy dat hulle in die toekoms herhaal sal word.
Die kostes van hierdie risiko's word dan in 'n spesifieke be=
drag bereken en die premie van versekering daarvoor uitgewerk
waarna die entrepreneur hom daarteen kan verseker.

Vir hier=

die gevolge is hy dan aanspreeklik en dit is irrelevant of hy
dit kon voorsien het of nie.

Vir die aktuaris was dit voor=

sienbaar en is dit dus 'n werklike risiko van die onderneming.

17

Die enigste probleem, volgens Morris, is dat 'n aktuaris ten
einde akkurate berekenings te kan maak, voldoende en betroubare
syfers moet he.

Gevolglik kan slegs in gevalle van groot on=

dernemings met 'n lang besigheidsgeskiedenis betroubare bere=
18
kenings gemaak word.
Dit dwing die aktuaris om in die geval=
le van klein ondernemings of beginnende ondernemings 'n verge=
lyking te tref met die relevante besonderhede van 'n hele aan=
tal soortgelyke ondernemings.

In sulke gevalle is dit dan nood=

saaklik om soortgelyke ondernemings met dieselfde kapasiteit
en omstandighede waaronder dit opereer te vergelyk.
ter toe dat berekenings in hierdie

Hy gee eg=

omstandighede nie akkuraat

16

Morris 560 en 574.

17

Morris 576 en 581. Die entrep~neur's foresight is daarom
volgens hom a hypothetical estimation of the risk en ook
onbetroubaar.

18

Morris 560 ev.
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is nie.

19

Dit diskwalifiseer hierdie teorie van Morris egter

as 'n bruikbare toets in baie gevalle.

Hierdie teorie kan ook

gesien word as 'n poging om die noodsaaklikheid te beklemtoon
van 'n objektiewe metode waarvolgens bepaal word of sekere ska=
delike gevolge as 'n tipiese risiko van 'n riskante aktiwiteit
aangemerk kan word.
Morris het ook 'n saak daarvoor probeer uitmaak dat 'n hof die
hulp van deskundiges moet inroep ten einde behulpsaam te wees
20
by die vasstelling van die relevante risiko's.
Myns insiens
is dit egter te betwyfel of hierdie metode effektief gebruik
kan word by die vasstelling van die tipiese risiko's van 'n
riskante aktiwiteit.

1

Dit lyk eerder asof skrywers 'n sterker

saak daarvoor uitgemaak het dat die voorsienbaarheidskriterium

19

Morris 576 gebruik die volgende voorbeeld (wat ek vereen=
voudig) om sy teorie in gevalle van klein ondernemings te
illustreer. Entrepreneurs A B en c besit vervoeronder=
nemings met soortgelyke besigheidskapasiteit wat almal in
gebied X opereer. In hierdie gebied het ongelukke wat ver=
oorsaak is deur nalatige bestuur van hulle vragmotorbe=
stuurders so herhaaldelik plaasgevind dat dit as foresee=
able deur 'n aktuaris bereken is. Buite gebied X, waar
hul nie opereer nie, het soortgelyke ongelukke ook voorge=
kern a g v frolics deur hul bestuurders (Sien 'n verdere
bespreking hiervan op 490 hieronder). Indien die aktuaris
egter bevind dat ongelukke buite gebied X nie met die no=
dige gereeldheid voorkom nie, is sulke ongelukke nie deel
van die ware risiko's van die spesifieke ondernemings nie.
Is dit egter wel die geval, is entrepreneurs A B en c ook
aanspreeklik vir die gevolge van daardie ongelukke. Is
hierdie ondernemings egter baie groat en lank reeds in
swang, kan hul gegewens afsonderlik geneem en hul risiko's
dus afsonderlik bereken word.

20

Vgl ook die bespreking van Hommes se standpunt hieronder
op 101 ev.
Sien meer hieroor hieronder op 318 ev.
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'n bruikbaarder toets in hierdie verband is.

Ongelukkig het

onvolledige motiverings deur skrywers die gevolg dat die in=
houdelike betekenis van hierdie kriterium taamlik vaag bly en
talle onopgelosde probleme veroorsaak.

Dit is insiggewend dat

daar ook skrywers is wat as gevolg van hierdie probleme van me=
ning is dat die geheel van die gebied deur enterprise liabil=
ity bestryk, deur wetgewing gereel moet word. 2 Hoe sodanige
wetgewing daar moet uitsien om vicarious liability te reel,
deel hul egter nie mee nie.
Die aanvaarding van die voorsienbaarbeidskriterium gebaseer op
die risk-principle en loss-distribution idee, werp, volgens
heelwat skrywers, baie meer lig op die vraagstukke geskep deur
verskillende interpretasies van in the course

scope of empZayment.

ana

within the

Atiyah stel byvoorbeeld voor dat die

tweede stadium van die sogenaamde Salmond test

3 verander word

sodat dit in ooreenstemming gebring kan word met die risikoaanspreeklikheidsgrondslag van middellike aanspreeklikheid.
In plaas van om die vraag te stel: When can an act be treated
as so connected with an authorised act as to amount to a mode
of performing it ... , behoort gevra te word: {I)s there a sub=
stantial risk that, in doing what he has been authorised to do,
the servant will commit torts of the kind which he has in fact
4
committed? Ongelukkig slaag Atiyah nie heeltemal daarin om

2

Sien o a Takayanagi 16 Illinois LR 163 op 417 en Harris 6

Tulane LR 337 op 342.
3

Sien die bespreking van hierdie toets hieronder op 468 ev.

4

Vicarious Liability 178 en 183 en vergelyk ook sy stelling
The master ought to be liable for all those
torts which can fairly be regarded as reasonable incidental
risks to the type of business he carries on (en sien ook 28
op 171 aw:

van sy werk) .
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te verduidelik hoe substantial risk vasgestel moet word nie.
5
Uit dit wat hy wel meedeel blyk dat bepaal moet word wanneer

common experience uitwys dat 'n enterprise nie winsgewend be=
dryf of uitgevoer kan word nie sonder dat dit voorsienbare en

onvermydelike risiko's tot gevolg sal he nie.

6

Die risiko's

van 'n onderneming is dus voorsienbare risiko's soos uitgewys
deur algemene ervaring.

Hierdeur het Atiyah

gemene riglyn aangedui.

Ander skrywers het nie hierop verbe=

ter nie.

m.~ ~legs

die al=

Nogtans is Atiyah se uiteensetting by uitstek ver=

kieslik bo die gebruiklike benadering van die howe by die vas=
stelling of skade deur 'n werknemer veroorsaak is in the course

and within the scope of his employment.

Dit sal dan slegs no=

dig wees om te bepaal of die skadeveroorsakende handeling deur
die dader, ooreenkomstig algemene ervaring, met so 'n graad
van waarskynlikheid voorsienbaar was dat dit redelikerwyse as
'n risiko van die aktiwiteit, en daarom ook as deel van die
koste daarvan, aangemerk kan word.

Just as in the law of neg=

ligence itself, some risks are so remote and improbahle that
the law disregards them; but where all common experience shows
that there is a substantial risk of certain kinds of wrong
being committed in attempting to achieve the purpose which the
employer wishes, he should in general be liable for wrongs of
7
that kind.
5.2.4

Die vereiste dat die servant 'n delik moes gepleeq het

Die howe vereis steeds dat die skade of nadeel wat deur die
dader (servant) veroorsaak is, toe te skryf moet wees aan sy

5

aw 28 171/2 en 183.

6

aw 172.

7

Atiyah aw 172.
55

opsetlike of nalatige optrede alvorens die verweerder (master)
7
middellik aanspreeklik gehou kan word. a Indien enterprise

Zia0iZity egter as grondslag van hierdie aanspreeklikheid aan=
vaar word, is 'n onderskeid tussen skuldige en onskuldige ver=
oorsaking van skade onvanpas.

In albei gevalle spruit die na=

deel uit die voer van die aktiwiteit en kan dus gesien word as
'n lopende uitgawe wat deur die entrepreneur afgewentel kan
8
9
word. C. Morris redeneer egter dat daar wel 'n regverdiging
is vir die vereiste van skuldige optrede aan die kant van 'n
werknerner voordat 'n werkgewer aanspreeklik gehou kan word. 'n
Werkgewer het gewoonlik aansienlike beheer oor werknemers en
is hulle daarom ook in 'n baie goeie posisie om 'n werknerner
wat deur 'n skuldige gedraging skade veroorsaak, te straf.

Hy

kan dit doen deur ontslag, weiering om getuigskrifte te gee,
weerhouding van sekere toegewings wat in hul belang belowe is
ensovoorts.

Hierdie is dan effektiewe middels om opsetlike en

nalatige optrede deur sy werknemers te ontrnoedig.

Indien skuld

aan hul kant as 'n vereiste vir middellike aanspreeklikheid
verval,

verval ook die grond van die werkgewer se straf=

maatreeZs wat hy andersins geregtig sou wees om te gebruik. So=
doende is daar geen manier om werknemers te ontmoedig om nala=
tig o f opset 1 i k op te tree

.

n~e.

10

Dit is se k er

.

onnod~g

om

daarop te wys dat daar baie ander maniere is om werknemers van
sulke optredes te weerhou as 'n dreigende straf van die werk=

7a Sien Atiyah aw 3 ev.
8

Williams 20 MLR 442;

9

"The tort of an Independent Contractor" 29 IlUnois LR 339
op 341.

10
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C Morris 341.

Franklin 53 Virginia LR 774 op 807.

gewer se kant.

11

hierop na maar het

Friedmann hou min of meer dieselfde standpunt
.

d~t

.

beter gemotlveer.

12

Vir hom is dit on=

sinnig om nie een of ander standard of conduct van 'n persoon
te vereis waarvolgens hy in die regsverkeer en in die ekonomiese
13
lewe moet optree nie.
Dit is in die openbare belang dat
daar een of ander kontrole oor die optrede van werknemers be=

Indeed, this would serve as a check on effi=
.
etencw
an d proper management... 14 Dit word effektief bereik
deur die toepassing van die redelike man-standaard waaraan die

hoort te wees.

optrede van werknemers getoets kan word.
'n Ander standpunt is dat skuld die baie belangrike funksie
vervul van 'n juridiese maatstaf waardeur vasgestel kan word
of 'n skadelike gevolg toegewys moet word aan die voer van 'n
15
spesifieke onderneming of nie.
Die ware koste van die voer
of bedryf van 'n sekere aktiwiteit moet gereflekteer word in
die prys van die artikel of diens wat daardeur gelewer word.
Sodoende is die verbruiker in staat om self te kies wat vir
hom die voordeligste is en tot watter mate hy die voer van die
onderneming nodig en wenslik ag.

Ten einde by die "ware koste"

van die artikel of diens uit te kom, is dit nodig om die gevol=
ge van die tipiese risiko's van 'n onderneming in ag te neem.

11

Vgl die interessante voorbeeld deur Fleming James & Dickin•
son genoem in hul artikel aangehaal hierbo op 23 vn 12 daar.

12

63 Harvard LR 241 op 264 en 265.

13

Friedmann 264: Under modern business conditions the inte=
rest in the observance of these standards often passes from
the defendant enterprise to the defendant's insurance com=
pany which, where liability is not strict, has a definite
pecuniary intere~ in the observance of these standards.

14

Friedmann 265.

15

Sien in verband hiermee hierbo op 19 en vn 10 daar.
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Vera! in die gevalle van skade veroorsaak deur werknemers is

die vereiste van skuld by die werknemer die bevredigendste
toets om te bepaal aan welke een van meerdere entrepreneurs se
16
aktiwiteit die skade toegereken moet word.
5.2.5

Die outomatiese regresreg van die master

Skrywers

wys ook daarop dat die outomatiese regresreg wat 'n

werkgewer teenoor sy werknemer het in gevalle waar eersgenoem=
de teenoor 'n derde aanspreeklik gehou is, nie te versoen is
17
Hiervol=

met enterprise liability en loss -distribution nie.

gens is die entrepreneur juis aanspreeklik omdat hy die risiko
van benadeling geskep het en van al die partye betrokke in die
beste posisie is om die skade te versprei.

Hierdie aanspreek=

likheid is dus eintlik 'n direkte aanspreeklikheid van die

entrepreneur en nie 'n oordraagbare aanspreeklikheid nie.
hoewel die House of Lords
het,
van.

18

Al=

in 1957 hierdie regresreg bevestig

is daar baie sterk pleidooie vir die afskaffing daar=

19

16

ibid.

17

Williams 20 MLR 443.

18

Lister v Romford Ice & Cold Storage Co Ltd 1957 1 All ER
125 (HL).

19

Williams bepleit inderdaad wetgewing om hierdie reel af te
skaf (20 MLR 446). Dit is opmerklik dat die House of Lords
in die Lister-saak (supra) sterk verdeeld was oor die reg=
verdigbaarheid van hierdie reel. Williams wys ook op die
feit dat die toepassing van hierdie regresreg in sekere ge=
valle baie onregverdig teenoor 'n werknemer kan wees. Vol=
gens hom is die howe geneig om 'n dubbele standaard te ge=
bruik as toets van nalatigheid aan die kant van die werkne=
mer in middellike aanspreeklikheidsgevalle. Indien die
verweerder die werknemer is, word die redelike man-gedrags=
norm laag gestel maar waar sy werkgewer die verweerder is,
hy finansieel sterk is en moontlik oak deur versekering
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'n Standpunt ter regverdiging van hierdie regresreg is die sie=
ning dat die werknemer 'n plig teenoor sy werkgewer het •.• to

perform his work with reasonable care and skill ...

'n Werk=

nemer wat in stryd hiermee benadeling veroorsaak in die loop
van die uitvoering van sy werk, verbreek hierdie plig.

Die

regresreg teen die werknemer is dus eintlik 'n aksie op grond
20
van kontrakbreuk.
Hierdie argument het myns insiens nie veel

gedek is, word redelike man-gedragsno~ (vir behoorlike op=
trede) aan die kant van dieselfde werknemer baie hoer ge=
stel (Williams 20 MLR 445). Die rede hiervoor, voer hy
aan, is dat in lg geval die hof meer simpatie met die bena=
deelde het en weet dat die verweerder die las van skadever=
goeding sal kan dra. Die probleem is egter nou dit: If
the master (verweerderJ wishes to assert this right of in=

demnity, he will generally do so in the injured party's
action, bringing in the servant by a third-party notice if
the servant is not already joined as co-defendant. The ad=
vantage of this course is that the servant becomes bound ey
the judgement in theaction, and cannot raise anew the issue
of his negligence (20 MLR 220). Indien dit dan gebeur, word
die werknemer benadeel deur 'n gefungeerde nalatigheidsbe=
vinding oor sy optrede. The real reason why the master is

made to pay damages is the inarticulate feeling ••• that
the enterprise would assume the risk of damage as part of
his overhead expenses. It is true that in order to achieve
their object the jury tend to find negligence against the
servant; but theu do not really mean that there is negli=
gence. (20 MLR 455J. Die gevolg? Injustice would result
if such a fictitious finding of negligence were treated as
a real finding for the purpose of compelling the servant
to indemnify (20 MLR 455) • Sien ook Foster & Keeton 3 Okla=
homa LR 172 op 207 wat dieselfde opmerkings oor die toepas=
sing van die regresreg in die Amerikaanse
20

r~g

maak.

Vgl die Lister-saak supra asook Atiyah aw 425 en veral
Friedmann "Liability arising from Employment" 116 New LJ
857. Die eis deur die House of Lords in die Lister-saak
supra toegeken, was die regresreg van die werkgewer wat hy
d m v sessie aan sy versekeraar oorgedra het.
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om die lyf nie omdat middellike aanspreeklikheid en die toepas=
sing van die regresreg in die eerste plek nie net in gevalle
van die dienskontraktuele verhouding tussen werkgewer en werk=
1
nemer geld nie, terwyl skuldige uitvoering van diensverplig=
tinge tweedens nie altyd 'n vereiste is vir die toepassing van
2
middellike aanspreeklikheid nie.
Andersins is dit egter ook
interessant om daarop te let dat die vergoeding wat volgens
die regresreg toegeken word, meer kan wees as die bedrag wat
deur die hof toegeken is teen die werkgewer, deurdat laasge=
noemde ook sy hofonkostes in hierdie saak van sy werknemer kan
3
Of hy ook ander gevolgskades kan verhaal is glad

verhaa1.

nie seker nie.
'n Regeringskommissie is egter in Engeland aangestel om die na=
delige gevolge wat die Lister-saak (supra) vir werknemers mag

1

Ook in gevalle van principal/agent en voertuigeienaar/be=
stuurder verhoudings. Sien hieronder op 386 en 409.

2

So sal 'n werkgewer steeds 'n regresreg h~ al sou hy nie kon
bewys dat die werknemer kontrakbreuk gepleeg het nie ~v in 'n
geval waar hy skade veroorsaak het deur 'n handeling wat nie
deel van sy kontraktuele pligte uitmaak nie). Uitkomkans
word dan gesoek deur die verklaring dat die regresreg aan
hom verleen word deur die toepassing van art 6 van die Law
Refom (Married Women and Tortfeasors) Act van 1935. Hier=
volgens word die werkgewer en werknemer beskou as mededaders
waarvolgens (deur die bepalings van die genoemde art 6) die
hof aan 'n mededader wat aanspreeklik gehou word, 'n ver=
haal teen die ander mededader kan toestaan tot 'n bedrag wat
as just and equitable beskou word. Sien ook Atiyah aw 428
en Friedmann 116 New LJ 587. Dit is egter onverstaanbaar
waarom bloot net aanvaar word dat 'n werkgewer 'n mededader
is. Myns insiens is hulle dit beslis nie in alle gevalle
nie. (Sien hieronder op 345) .

3

Sien die Lister-saak (supra) asook Friedmann 116 New LJ 857.
Dit blyk egter nie duidelik uit Atiyah aw 423 ev nie.
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inhou te ondersoek.

4

Die kommissie het bevind dat daar dees;

dae 'n gentZeman's agreement tussen werkgewers (wat hulself
teen middellike aanspreeklikheid verseker) en versekeraars be;
staan waarkragtens laasgenoemdes onderneem het om nie van hul
reg op oordrag van die regresreg deur die werkgewer aan hulle
gebruik te maak nie.

Hul sal egter van sodanige subrogasie

gebruik kan maak indien die werkgewer vrywillig daartoe inwil=
lig of indien die werknemer opsetlik skade of nadeel te weeg
gebring het.

5

~ie

bestaan van hierdie regresreg is egter

steeds nie te versoen met enterprise liability as grondslag
van middellike aanspreeklikheid nie.
5.3

Aanvaarding van enterprise liability as die grondslag
van middellike aanspreeklikheid deur die regspraak

Dit blyk dat die Amerikaanse regspraak stadig maar seker in die
rigting van die erkenning van enterprise liability as die ware
6
grondslag van vicarious liability beweeg.
Die toonaangewende
7
beslissing is die van Johnstone V Long waarin die hof ver=

The principal justification for the application of
the doctrine of respondeat superior in any case is the fact
that the employer may spread the risk through insurance and

klaar het:

4

Sien hieroor Atiyah aw 426 ev.

5

Atiyah t a p.

6

Childress (5 St Ma~;'s LJ 196) voer 'n baie interessante be=
spreking oor hierdie neiging van die howe. Dit blyk egter
uit sy artikel dat die bewering in die rigting van die er=
kenning van enterprise liability as basis vir middellike
aanspreeklikheid pas begin het en dat die reg van beheer,
uitgedruk in die spreuk respondeat superior, nog in baie
state steeds die erkende basis is.

7

181 P 2d 645 (Cal SC 1947).
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aarry the aost thereof as part of his costs of doing b:winess.8
9
In Ira S Bushey v United States verklaar die hoi dat die mid=
dellike aanspreeklikheid van die werkgewer deesdae verklaar
word as 'n ... rule of policy, a deliberate allocation of a
10
risk.
Volgens die hof is dit egter foutief om te probeer
bepaal of die skadelike gevolg en skadeveroorsakende handeling
as 'n risiko van die verweerder (werkgewer) aan te merk is.
Eerder behoort vasgestel te word of die werkgewer in staat is
11
Toe hierdie saak egter voor die

om die skade af te wentel.

US Court of Appeals dien, word die standpunt dat die loss-dis=
tribution principle die enigste regverdiging vir middellike
aanspreeklikheid is, verwerp.

12

Volgens hierdie beslissing is

die aanspreeklikheid van die werkgewer gebaseer op ... a deep=

ly rooted sentiment that a business enterprise cannot justly
disclaim responsibility for accidents which may fairly be said
to be characteristic of its activitiesP Sulke characteristic
aacidents is dan volgens die hof niks anders nie as inherent
risks of the enterprise wat foreseeable is. 14 Die hof wys ver=
der daarop dat die voorsienbaarheid wat hier ter sprake is nie
dieselfde is as voorsienbaarheid by die redelike man-toets nie.
Wat die hof dan presies met voorsienbaarheid in hierdie ver=

8
9

Op 651. Die hof beroep hom op die gesag van Smith "Frolic
and Detour" 23 Columbia LR 444 bespreek hierbo op

276 F Supplement 518 (US District Court ECNY 1967).

10

Op 527.

11

Op

12

Ira Bushey v UnitfJd States of America 398 F 2d 167 op 170

13

Op

14

Sien die uitspraak op 171.

528 en 529. Die hof beroep hom op gesag van Calabresi
(sien hierbo 16 ) en Johnson v Long supra.

en 171.
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171.

band bedoel, is nie seker nie.

15

Moontlik het die hof slegs

bedoel dat van 'n redelike man verwag word om redelik voor=
sienbare benadeling te vermy, terwyl dit nie van 'n entrepre=

neur verwag word om inherente onvermydeLike voorsienbare ska=
delike gevolge te vermy nie.

Die feit dat die hof pertinent

melding maak van die feit dat {t)he foresight that shouLd im=

peL the prudent man to take precautions is not the same measure

as that by which he shouLd perceive the harm LikeLy to fLow
from his Long-run activity in spite of aU reasonabLe precau=
tions on his own part 16 mag op een van twee dinge of op albei
dui.

Dit mag beteken dat die graad van waarskynlikheid waar=

mee benadeling voortvloeiend uit 'n riskante aktiwiteit voor=
sienbaar is, veel laer is as die graad van.waarskynlikheid
waarmee die benadeling volgens die redelike man-toets voorsien=
baar moes gewees het ten einde van hom voorsorg te verg.

An=

dersins mag dit beteken dat voorsienbaarheid hier ooreenkom=
stig algemene ervaring ex post vasgestel word, terwyl voorsien=
baarheid volgens die redelike man-toets 'n prognostiese waar=
17
skynlikheidsoordeel behels.

We agree with a Leading treatise that what is reasonabLy
foreseeabLe in this context (of respondeat superior) •.•
is quite a different thing from the foreseeabLy unreason=
abLe risk of harm that speLLs negLigence •.•. The fore=
sight that shouLd impeL the prudent man to take precautions
is not the same measure as that by which he shouLd perceive
the harm LikeLy to fZow from his Long-run activity in spite
of aU reasonabLe precautions on his own part (op 171).
16 Sien die vorige voetnota asook Harper & James Torts Vol

15

2 op 1377. Ongelukkig verduidelik hierdie skrywers geen=
sins wat hiermee bedoel word nie.
17

Vgl Hommes se standpunt nieronder op 101 ev.
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Dat die grondslag van middellike aanspreeklikheid ook primer
gesien word in gevaarskepping, blyk ook uit die uitspraak van
die Supreme Court of California in Hirunan v Westinghouse Elea=
. Gompany. 18 weer eens egter, soos in die vorige beslis=
t ~a
sings, regverdig die hof hierdie risiko-aanspreeklikheid deels
7
d-z.stn
.
"b ut-z.on
.
ab -z.. 7v'!-• ty van die werkgewer. 19 Die
met die vosstoepassing van die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel het dan
ook 'n noodsaaklikheid geword om 'n behoorlike verklaring te
verskaf vir die aanmerklike uitbreiding en toepassing van mid=
20

dellike aanspreeklikheid.

In Engeland is die posisie, volgens die skrywers, dat die howe
hul nie gebonde voel aan 'n spesifieke teorie oor die grondslag
van viaarious liability nie.

The faat is that in the great

majority of aases it makes no differenae whiah way is adopted,
and in those situations where it does make a differenae the

aourts • . . are muah more likely to be influenaed by pragmatia
aonsiderations, than by doatrinaire theories.

1

By die bespre=

king van die verskillende reels betreffende middellike aan=
spreeklikheid, 2 sal dit egter gou duidelik blyk waarom dit ge=

18

471 P 2d 988 (Cal 1970) veral op 990.

19

Op 990 en 991 en vgl ook die uitspraak in Widman v Ross=
moor Sanitation Ina 79 Cal Rep 52 op 58 en 59.

20

Sien in hierdie verband Forster & Keeton 3 Oklahoma LR 172
vanaf 211 en Fleming James & Dickinson 63 Harvard LR 769
op 789. veral opmerklik is die wyer interpretasie van die
begrippe master and servant en aourse of employment. Ook
die uitbreiding van die aanspreeklikheid van die motorvoer=
tuigeienaar en die lasgewer dien hier vermeld te word (sien
Atiyah Viaarious Liability 125 ev en 327 ev.
Atiyah Viaarious Liability 7;
field & Jolowicz Tort 554.

2
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Sien hieronder op 364 ev.

Willaims 20 MLR 442 en Win=

biedend noodsaaklik geword het dat die Engelse howe 'n stand=
punt behoort in te neem betreffende die ware grondslag van mid=
dellike aanspreeklikheid.

Dit blyk dat die sogenaamde pragma=

tic considerations dikwels meer verwarring as sekerheid geskep
het.
Samevatting
Eerstens kan met redelike sekerheid verklaar word dat die reg=
spraak (veral in Engeland) steeds geneig is om bloot regspoli=
tiese faktore in ag te neem ter regverdiging van middellike
aanspreeklikheid.

In hierdie verband kan verwys word na die

tradisionele motiverings van middellike aanspreeklikheid soos
die insolventheid van die servant;

control;

die master se right of

die voordele of wins wat die master uit sy servant se

arbeid verkry;

die identifisering van die master en servant;

die moontlike gevaarlike aard van die werk wat gedoen moet word
en die bedreiging wat dit vir derdes inhou.

In die jongste tyd

word ook risiko-verspreidingsvermoe van byna alle werkgewers as
regverdiging van laasgenoemde se middellike aanspreeklikheid
aangebied, veral in gevalle waar die werkgewer 'n groot onder=
neming bedryf.

Dit lyk nie asof daar besondere voorkeur aan

sommige van hierdie faktore verleen word ter regverdiging van
vic~:ous

liability nie.

Myns insiens is dit onbevredigend om

slegs gebruik te maak van regspolitiese motiverings vir die
toepassing van middellike aanspreeklikheid.

Die grondslag

waarop hierdie aanspreeklikheid berus hang dan totaal in die
lug.

Gevolglik ontstaan onsekerheid oor die presiese toepas=

like regsreels.

'n Goeie voorbeeld is die onsekerheid wat be=

staan oor die vereiste verhouding tussen dader en verweerder
maar veral oor die vraag wat die omvang van die aanspreeklik=
heid van die verweerder behoort te wees.

Om

ook hier regspo=
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litiese oorwegings te implimenteer, dompel die reg in onseker=
heid. 'n Vaste regsreiH behoort van toepassing te wees.

regsreel

Hierdie

moet afgelei kan word uit die ware grondslag van die

aanspreeklikheid.
In die tweede plek lyk dit asof daar 'n sterk heersende opinie
onder skrywers is dat die grondslag van vicarious liability die

loss-distribution principle is. Aanspreeklikheid op hierdie
basis word kortweg enterprise liability genoem. 'n Beperkte
aantal onlangse Amerikaanse beslissings het hierdie standpunt
nagevolg.

Die motivering van hierdie standpunt is basies ge=

lee in die siening dat 'n persoon wat 'n onvermybare bran van
gevaar vir benadeling skep, aanspreeklik gehou behoort te word
indien die gevaar derdes inderdaad benadeel het.

Blote gevaar=

skepping bied egter, volgens skrywers, nie op sig self genoeg=
same rede vir die aanspreeklikheid nie.

Grondslag vir aan=

spreeklikheid bestaan indien gevaarskepping deur die verweerder
gekoppel kan word aan sy vermoe om die las van aanspreeklikheid
af te wentel op 'n hele aantal persone.

'n Beperking van hier=

die aanspreeklikheid is egter noodsaaklik omdat ekonomiese oor=
wegings enersyds en regverdigheid en billikheid dit andersyds
vereis.

Ekonomiese beginsels vereis byvoorbeeld dat slegs die

werklike risiko's van die onderneming of aktiwiteit afgewentel
word op die onderneming of aktiwiteit sodat die ware koste van
die artikel of diens wat gelewer word in die prys daarvan ge=
reflekteer kan word.

Regverdigheid en billikheid vereis dat

die werklike risiko's van 'n onderneming slegs afgewentel moet
word op persone wat op een of ander wyse met die onderneming
verbind word (byvoorbeeld die aandeelhouer, die werker, die
verbruiker ensovoorts).

Nieteenstaande afwykende menings, is

die algemene standpunt dat 'n objektiewe voorsienbaarheidskri=
terium gebruik moet word as 'n aanspreeklikheidsbegrensings=
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maatstaf.

Dit bied die mees praktiese oplossing ter bereiking

van 'n ekonomies gesonde en juridies billike resultaat.

Hier=

die objektiewe voorsienbaarheidskriterium hou in dat die skade=
like gebeure volgens algemene ervaring as 'n voorsienbare ge=
volg van die
kan word.

riska~te

aktiwiteit of onderneming aangemerk moet

Die skadelike gevolge moes dus redelikerwys te wagte

wees as 'n moontlike gevolg van die riskante bedrywighede.
Die implimentering van hierdie grondslag skep egter 'n paar
probleme.
de omskryf.

Eerstens is die begrip "gevaarskepping"

onvoldoen=

Die vraag is hoedanig gevaarlik 'n aktiwiteit of

onderneming moet wees alvorens van 'n relevante gevaarskepping
gepraat kan word.

Wat middellike aanspreeklikheid betref is

die redenasie eenvoudig dat die indiensneming van ander om se=
kere werk te verrig, 'n genoegsame gevaarskeppende handeling
is.

Dit is blykbaar so omdat benadeling van derdes tydens die

uitvoering van werk grootliks onvermybaar is.

Tweedens is dit

nie altyd vir 'n verweerder moontlik om die las van aanspreek=
likheid af te wentel nie.
versekering nie;

Hy is byvoorbeeld nie gedek deur

besigheidskompetisie mag verhoed dat hy die

prys van sy diens of produkte verhoog of sy werkers minder be=
taal of sy dividende aan aandeelhouers verlaag ensovoorts.
Risiko-verspreidingsmoontlikhede mag in sekere gevalle totaal
onmoontlik wees byvoorbeeld in die geval van domestic servants.
Derdens is daar onduidelikheid wat betref die betekenis van
die begrip enterprise en wie as die entrepreneur of enterpri=
ser aangemerk moet word.

Hierdie probleem bemoeilik die ver=

vanging van die positiefregtelike reel da.t in middellike aan=
spreeklikheidsgevalle 'n spesifieke verhouding tussen dader
en verweerder aanwesig moet wees.

Skrywers wat enterprise

liability en die loss-distribution principle as die grondslag
van middellike aanspreeklikheid beskou gee ook nie 'n behoor=
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like verklaring van die positiefregtelike vereiste by middel=
like aanspreeklikheid dat die verweerder slegs aanspreeklik
sal wees indien die dader 'n delik gepleeg het nie.

Dit is

ook nie in ooreenstemming met die idee van enterprise liabil=
ity dat 'n master wat middellik aanspreeklik gehou is, 'n re=
gresreg vir die volle bedrag op sy servant het nie.

So wentel

hy die risiko van sy onderneming op een enkele persoon af.

Dit

is onregverdig omdat die werknemer juis blootgestel is aan die
risiko's wat deur die bedryf van die onderneming geskep is.
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