HOOFSTUK

3

Die Grondslag van Middellike Aanspreeklikheid volgens die
Suid-Afrikaanse Literatuur en Regspraak
1.

Inleiding

In hierdie hoofstuk word eerstens gewys op kritiek teen 'n te
strenge toepassing van die skuldelement as vereiste vir die
toekenning van skadevergoeding en genoegdoening op grond van 'n
delik.

Tweedens word gelet op die erkenning van die risiko-

aanspreeklikheidsbeginsel as 'n grondslag vir die toekenning
van vergoeding in sekere omstandighede.

Daar word veral aan=

dag gegee aan die standpunte van T.B. Barlow en J.C. van der
Walt.

Lg.

se ondersoek na die risiko-aanspreeklikheidsbe=

ginsel is indringend en van groat belang vir die Suid-Afrikaan=
se reg.

Na die standpunte van ander skrywers word ook verwys.

In hierdie afdeling van die hoofstuk word ook aandag gegee aan
die omstrede vraag of risiko-aanspreeklikheid as deliktuele
aanspreeklikheid beskou kan word of nie.

In hierdie verband

word veral gelet op J.C. van der Walt se stelling dat die

skul~

en die risikobeginsel twee verskillende maar tot dieselfde
grondslag herleibare beginsels is.
In die derde plek word die tradisionele motiverings vir die
regverdiging van die middellike aanspreeklikheidsreels aan die
orde gestel.

Die standpunte van sowel skrywers as dje reg=

spraak word behandel.

Vierdens word die standpunt dat risiko-

aanspreeklikheid die grondslag van middellike aanspreeklikheid
is breedvoerig behandel.

Onderskeidelik kom die standpunte van

skrywers en die regspraak aan die orde.

Laastens volg 'n same=

vatting van die ondersoek.
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2.

Skuldaanspreeklikheid en die kritiek daarop

In ons reg is die aanspreeklikheid van 'n persoon wat op 'n on=
regmatige wyse skade (damnum iniuria datum) en persoonlikheids=
krenking (iniuria) veroorsaak het, stewig gevestig op die "skuld=
beginsel".1 Van der Merwe en Olivier verklaar: Tot die gebied

van die reg insake die onregmatige daad behoort al die reels
wat die privaatregtelike aanspreeklikheid van 'n persoon be=
paal waar hy op onregmatige skuldige wyse skade of persoonUk=
2
heidsnadeel aan 'n ander veroorsaak het.
Die feit dat die Suid-Afrikaanse reg "stewig gevestig is op die
skuldbeginsel" beteken egter nie, soos van der Merwe en Olivier
3
te kenne wil gee, dat skuld in alle gevalle 'n essensiele ver=
4
eiste vir deliktuele aanspreeklikheid is nie. McKerron ver=
klaar byvoorbeeld:

There are certain wrongs in which liability

is strict - that is to say, independent of fault (dolus or cul=
pa)- and which therefore fall outside the scope of. the aquilian

Sien J c van der Walt Risiko-aanspreeklikheid 290 ev.
2

Onregmatige Daad op 1 en sien oak 17 en veral 427. Hahlo &
Lega~ System 123 vn 60 kritiseer egter hierdie definis~
(Dt does not clearly differentiate delict from breach of con=
tract or crime. Dit is uit Van der Merwe en Olivier se de=

Kahn

finisie egter duidelik dat hulle dit het oar privaatregte=
like aanspreeklikheid en nie oar strafregtelike vervolging
nie. Die kritiek teen die feit dat Van der Merwe en Olivier
nie 'n onderskeid maak tussen aanspreeklikheid op grand van
kontrakbreuk en onregmatige daad nie (sien Onregmatige Daad
423) is moontlik geregverdig (Sien McKerron Delict 2 ev).
Die rede hiervoor is dat dit twyfelagtig is of skuld altyd
'n vereiste vir aanspreeklikheid op grand van kontrakbreuk
is (Sien bv ivm mora debitoris De Wet & Yeats Handelsreg
111 ev teenoor Mulligan 1952 SALJ 276 veral 288).
3

Sien

4

Delir:t 11.

158

be1~splekke

in hul werk in die vorige vn aangetoon.

action and the actio injuriarum.
onregmatige daad.

Vir McKerron is 'n wrong 'n

Dit blyk ook uit die feit dat hy hom beroep
5
wat gevalle van skuldlose aanspreeklik=

op J.C. van der Walt

heid as deliktuele aanspreeklikheid beskou.

6

McKerron maak ook

deurgaans gebruik van die begrip wrongfuL act bedoelende 'n on=
7
regmatige handeling.
Hy verwys byvoorbeeld ook na wrongfuL

8
disturbance of possession en wrongfuL disturbance of a servi=
9
tute, welke wrongs onregmatige dade is. Sy bogenoemde stel=
ling beteken dus dat daar onregmatige dade is waarby skuld
geen vereiste is nie.

Die aantal delikte waarvoor skuld nie

'n vereiste is nie, is egter baie beperk. Voorbeelde hiervan
.~s onregmat~ge
.
. 10 , - b es 1ag 1egg~ng
.
arrestas~e
op goed, -vervol=
11
ging, -versteuring van 'n servituut en oorlas.
Behalwe die
delikselemente handeling, kousaliteit en skade, is die onregma=
tigheidselement genoegsaam om

aans~reeklikheid

te vestig.

Die

benadeelde moet dus bewys dat die dader hom onregmatigLik bena=
deel het.

5

Die grondslag van aanspreeklikheid in hierdie gevalle

cw 11 vn 38 daar waar na die artikel van Van der Walt in 1

ClLS4 (1968) op 49 verwys word.
6

Sien 184 hieronder.

7 Vgl bv aw 13.
8

Sien aw 225 ev.

9

Sien aw 234 ev.

10

Hier moet egter onderskei word tussen die aanspreeklikheid
van die persoon wat onregmatiglik arresteer en die middel=
like aanspreeklikheid van die werkgewer of prinsipaal van
sodanige persoon. Middellike aanspreeklikheid is nie de=
liktuele aanspreeklikheid nie. ~ien 211 hieronder.)

11

Sien McKerron 159 ev, 265 ev, 225 ev, en 234 ev asook J c
van der Walt Risiko-aanspreekLikheid 378 ev, 388 ev, 400 ev,
406 ev.
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is gelee in die blote

.

regskrenk~ng

12

deur die dader.

In ander

gevalle is die grondslag van aanspreeklikheid gelee in skuldige
regskrenking (gewoonlik genoem aanspreeklikheid op grond van
.
13
die skuldbeg~nsel) .
Skuld word dan ook in die meeste gevalle as 'n element van die
onregmatige daad vereis.

Die rede waarom dit nie altyd as 'n

vereiste gestel is nie, is nie so maklik verklaarbaar nie. Dit
staan egter vas dat die gevalle van skuZdZose onregmatige

dade erfenisse of uit die Romeinse reg en Romeins-liollandse reg,
of uit die Engelse reg is.

14

Die spesifieke rede(s) waarom

skuld by hierdie delikte van die begin af nie vereis was nie,
val buite hierdie onderwerp.
In Suid-Afrika is egter ook

15

reeds deur sekere skrywers vraag=

tekens geplaas agter die wenslikheid van die skuldvereiste in
sekere gevalle waar dit positiefregtelik deel van die deliks=
omskrywing is.

In die regspraak is ook kritiek uitgespreek

teen 'n te strenge toepassing van die skuldbeginsel in sekere
omstandighede.

Die rede hiervoor blyk ook gelee te wees in die

veranderde sosiale, maatskaplike en ekonomiese toestande wat

12

Regskrenking impliseer dat 'n regsubjek se subjektiewe
reg(te) geskend is deur die regtens ongeoorloofde willikeu=
rige optrede van 'n regsubjek (Vgl Vander Walt aw 267 ev).

13

Aanspreeklikheid op grond van die skuldbeginsel impliseer
dus m i ook die teenwoordigheid van die ander elemente. In
die lig hiervan is aanspreeklikheid op grond van die skuld=
beginsel dus eintlik slegs 'n beklemtoning van die feit
dat skuld as 'n vereiste vir hierdie sekere delikte gestel
word (Sien vn 20 op 166
hieronder).

14

Sien die onregmatige dade deur J C van der Walt bespreek op
363 ev, 378 ev, 388 ev, 392 ev, 400 ev en 406 ev van sy
proefskrif.
Sien ook die Anglo-Amerikaanse reg op 2 hierbo en die Ne=
derlandse reg op 70 hierbo.

15
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ontstaan het as gevolg van die tegnc<!.Ggiese ontwikkeling vanaf
die Industriele Revolusie.

Die volle effek van die Industriele

Revolusie het Suid-Afrika weliswaar baie later getref as die
16
17
Wes-Europese lande, Engeland en Amerika.
Barlow
het in
1939 daarop gewys dat ook in Suid-Afrika 'n vraagteken geplaas
kan word agter 'n te strenge toepassing van die skuldvereiste
in gevalle waar benadeling veroorsaak is deur die gevaarlike
18
produkte van die tegnologiese ontwikkeling.
The "Schuldprin=

zip" is one which may lead to injustice in a highly mechanised
civilisation which is full of danger to the individual, but
where the proving of personal fault is not always possible. 19
Kritiek teen die toepassing van die skuldbeginsel (of te wel
skuld as 'n vereiste element van die onregmatige daad) is
vroeg in die twintigste eeu ook deur die appelhof uitgespreek.
In die bekende beslissing in Union Government v Sykes

20

is ge=

wys op die probleme wat 'n benadeelde het om nalatigheid aan
die kant van die Suid-Afrikaanse Spoorwee te bewys waar 'n lo=
komotief se vonkvanger nie behoorlik gewerk het nie.
ontsnap en die eiser se veld aan die brand gesteek.

Vonke het

Ar Solomon

It may seem very hard that in such a case as the pre=
sent the plaintiff should be required to give some prima facie
verklaar:

evidence that the defendant's spark arrester was out of order,
seeing that it would be extremely difficult for him to secure

16

Sien Vander Walt Risiko-aanspreeklikheid 291.

17

Vicarious Liability.

18

aw187.

19

aw 188.

20

1913 AD 156.
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such evidence.

1

Later in sy uitspraak

verk~aar ar Solomon dat

sy si~patie by die eiser le en vervolg: The South African
Railways are administered by the Government, in the public in=

terest, and it seems to me only fair that private persons whose
farms are injured by sparks from engines would be compensated
2
at the public expense.
Ar Solomon impliseer dus dat weggedoen
behoort te word met die bewys van skuld aan die kant van die
administrasie in hierdie omstandighede.
'n Ingrype deur die wetgewer in 'n poging om die onbillike re=
sultate van 'n strenge toepassing van die skuldbeginsel te
3
negativeer deur 'n ~mkering van die bewyslas , is nie altyd
'n uitweg om die probleem te ondervang nie.
verklaar byvoorbeeld:

J.C. van der Walt

Die verweerder is meestal in die posi=

sie om die skuldvermoede sonder moeite te weerle deur of te
bewys dat hy inderdaad geen skuZd gehad het nie of deur getui=
enis aan te voer op grand waarvan die hof noodwendig die '~eer=
legging" moet aanvaar. Met verwysing na laasgenoemde moontZik=
heid, is dit normaalweg vir 'n groat bedryf 'n maklike taak om,
male fide of bona fide, die een getuie na die ander - almal
werknemers - te laat paradeer om getuienis te lewer aangaande
voorsorgmaatreels wat getref is. Die eiser daarenteen kan,
afgesien van kruisver•hoor, moeilik die "weerleggende" getuie=
nis bestry.

4

Soos in die Anglo-Amerikaanse en Wes-Europese lande is ook in

180.
2

185.

3

Sien bv die ou Spoorwegwet no 22 van 1916 art 70.
Risiko-aanspreeklikheid 300.

4
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Suid-Afrika deur wetgewing

5

voorsiening gemaak vir die skade=
6
loosstelling van 'n "werkman" (of sy afhanklikes) vir persoon=
like beserings wat hy (of vir die verlies aan onderhoud wat sy

afhanklikes) gely het as gevolg van 'n ongeval wat ontstaan het
7
uit sy diens en in die loop daarvan plaasgevind het.
Die toe=
kenning van vergoeding aan hom (of sy afhanklikes) is nie af=
hanklik van die bewys van skuld aan.die kant van sy werkgewer
8
of enige van laasgenoemde se werknemers nie.
Alhoewel die
vergoeding aan die werkman (of sy afhanklikes) meestal uit die
ongevallefonds betaal word deur die Ongevallekommissaris, is
dit interessant om daarop te let dat sommige werkgewers vryge=
stel is van verpligte bydraes tot die ongevallefonds.

9

Hier=

die werkgewers is egter (skuldloos) aanspreeklik ooreenkomstig
dieselfde reels wat van toepassing is op die aanspreeklikheid
van die Ongevallekommissaris.

Die werkman kan dus sy werkge=

wer aanspreek indien hy beseer is in 'n ongeval wat uit sy
diens en in die loop daarvan plaasgevind het.

Die implimente=

ring van die Ongevalleversekeringswet is, soos in die Anglo-Arne=
10
rikaanse en Wes-Europese lande,
geinspireer deur die feit dat
tegnologiese ontwikkeling ongekende gevare vir die arbeider in

5

Die Ongevallewet no 30 van 1941 soos gewysig.

6

Sien art 3.

7

Sien art 2.

8

Sien Van der Merwe en Olivier Onregmatige Daad 482 en
van der Walt 27 THRHR (1964) 212 op 213.

9

Sien art 10. Byvoorbeeld die staat, 'n plaaslike bestuur
wat 500 of meer blanke werksmense in diens het en 'n werk=
gewer wat volgens die goeddunke van die Ongevallekommissa=
ris genoegsaam gedek is deur versekering.

10

Sien 12

en

74

J

C

hierbo.
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die nywerheid en industrie teweeggebring het.

11

Hierbenewens

het dit vir hom feitlik. onmoontlik geword om skuld aan die
kant van die werkgewer te bewys.

Die toepassing van die skuld=

beginsel in hierdie gevalle het eenvoudig tot onbillike resul=
12
tate gelei.
Vanaf die begin van die tweede dekade van die twintigste eeu
het Suid-Afrikaanse regters ook intens bewus geraak van die
groat gevaar wat motorvoertuie teweeggebring het.

In uitsprake

wat gedurende hierdie tyd gelewer is, is tekens te bespeur dat
die bewys van skuld ten gunste van 'n slagoffer van 'n motor=
13
ongeluk verlig is.
Dit is nie verrassend nie dat die middel=
like aanspreeklikheidsreel ook uitgebrei is na en toegepas is
op gevalle waar 'n eienaar van 'n motorvoertuig onder sekere
omstandighede toelaat dat 'n ander sy motor bestuur en die
14
persoon gedurende die rit 'n ongeluk veroorsaak.
Alhoewel die inwerkingtrede van die Motorvoertuigassuransiewet
in 1942 die verhaalsmoontlikhede van sekere slagoffers van mo=
16
torongelukke aansienlik verhoog het, het SUzman in 1955
be=
toog dat die bewys van skuld aan die kant van die bestuurder
'n ernstige beperking op die verhaalsmoontlikheid van 'n bena=
deelde plaas.

Dit is veral die bewysnood van die benadeelde

11

Sien Van der Walt 1 CILSA (1968) 49 veral 53 ev.

12

Van der Walt t a p.

13

Sien bv Victor u Logie 1923 EDL 233; Penrith v Stuttafords
1925 CPE 154 en Imperial Cold Storage v Yeo 1928 CPD 432.

14

Sien 274

15

no 29 vQn 1942.

16

"Motor-ve';icle Accidents: Proposals for a System of Col=
lective Responsibility irrespective of Fault" 72 SALJ
(1955) op 374.
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en 687

hieronder.

5

waarop hy kl em

1~e.

17

Op grond van die feit dat die gebruik van

motorvoertuie groot gevare vir die gemeenskap geskep het, stel
hy voor dat die grondslag van hierdie aanspreeklikheid op die
kollektiewe verantwoordelikheid van die lede van die gemeenskap
wat van motorvervoer gebruik maak, behoort te berus.

Die per=

sone moet dan bydra tot 'n fonds waaruit benadeeldes (of hul
afhanklikes in geval van 'n broodwinr.er se dood) vergoed kan
word vir persoonlike beserings en skade wat uit motorongelukke
18
Die genoemde persone word vergoed onafhanklik
19
van die bewys van skuld aan die kant van die motorbestuurder.
voortvloei.

Hierdie voorstel is egter nag nie in ons reg aanvaar nie.
3

Skuldlose aanspreeklikheid:

Die risiko-aanspreeklikheids=

beginsel
In hierdie afdeling word ondersoek ingestel na die risiko-aan=
spreeklikheidsbeginsel as die grondslag van aanspreeklikheid
in sekere gevalle.

Waar verderaan verwys word na die skuld=

aanspreeklikheidsbeginsel, word slegs daarmee.bedoel dat skuld
'n vereiste vir aanspreeklikheid op grond van die gepleegde on=
regmatige daad in die besondere omstandighede is.

Aanspreek=

likheid op grond van die skuldbeginsel dui dus op daardie ge=
valle van deliktuele aanspreeklikheid waar skuld deel van die
deliksomskrywing is.

17

In hierdie sin is dit myns insiens ver=

Op 375:
Frequently, persons injured or the dependants of
persons kiLled as the resuLt of motor-vehicLe accidents are
unah le to obtain compensation merely due to the lack of s:<f=
ficient evidence .... Vgl ook J C van der Walt 1 CILSA

(1968) 49 op 74.
18

Suzman 374 en 377 ev.

19

ibid.

1f;')

warrend om te praat van die skuldaanspreeklikheidsbeginsel.

20

'n Skuldige willekeurige handeling (deur 'n toerekeningsvatbare
persoon) wat die oorsaak van regskrenking en gevolglike skade
of nadeel is, is die grondslag van deliktuele aanspreeklikheid
in die oorgrote meerderheid van gevalle.

Soms is die grond=

slag van deliktuele aanspreeklikheid slegs gelee in blote regs=
krenking.

In sulke gevalle is 'n onregmatige willekeurige han=

deling deur die dader wat die oorsaak van regskrenking en ge=
volglike skade of nadeel is, die grondslag van deliktuele aan=
spreeklikheid.

Die vraag is wat die grondslag van

aanspreekli~

heid is naas die gevalle van 'n skuldige en onregmatige hande=
ling of van 'n onregmatige handeling deur die aanspreeklikge=
stelde persoon.

Dit is in hierdie verband dat ek 'n ondersoek

instel na die aanbieding van die risiko-aanspreeklikheidsbegin=
sel as die grondslag van aanspreeklikheid.
3.1

Die erkenning van die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel

In die Suid-Afrikaanse reg is die idee dat die

risiko-aanspree~

likheidsbeginsel 'n selfstandige grondslag van aanspreeklikheid
naas die skuldbeginsel is, nog nie stewig ingeburger nie.

Die

grondliggende rede hiervoor is deur J.C. van die Walt gegee:

Ons gemenePeg bied, afgesien van die enkele histoPies ooPgele=

20

Van der ';Jalt (Pisiko-aa:nspY'eeklik:heid 279) verklaar: Vol=
gens die skuldbeginsel berus die aa:nspreeklikheid van die
dader op sy onregmatige en skuldige vePoorsaking va:n na=
deel. Skuld is die deurslaggewende faktor by die funde=
Ping van aanspreeklikheid. Hierdie laaste sin is in die
lig van die voorafgaande sin slegs 'n oorbeklemtoning van
die skuldelement in gevalle waar dit deel van die deliks=
omskrywing is. M i is dit slegs so dat 'n sekere skuld=
VOPm deurslaggewend kan wees vir die toekenning van ver=
goeding. Bv opset is deurslaggewend vir die toekenning
van genoegdoening op grond van gepleegde laster.
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werde gevalle van skuldlose aanspreeklikheid, geen aanknopings=
punte vir die erkenning en ontwikkeling van 'n terrein van
risiko-aanspreeklikheid nie. Ons reg aangaande die onregma=
tige daad is tot vandag nog in 'n groat mate heg gefundeer op
die negentiende-eeuse skuldleer. In teorie sowel as regspraak
word die skuldgrondslag van deliktuele aanspreeklikheid be=
klemtoon. 1 Hy gee ook 'n newe-staande rede vir die oorheer=
sing van die skuldbeginsel en die gebrek aan werklike aankno=
pingspunte vir 'n moderne risiko-aanspreeklikheid in die SuidAfrikaanse reg:

Die ontwikkeling van die reg en die ontwi;kke=

ling van lewensbehoeftes gaan hand aan hand. Anders as in die
hoogontwikkelde moderne Westerse lande, waar die industrie'le
omwenteling reeds teen die einde van die agtiende en die begin
van die negentiende eeu begin het, is intensiewe nywerheidsen tegnologiese ontwikkeling in ons land in sy kinderskoene. 2
Van der Walt is die eerste Suid-Afrikaanse skrywer wat op 'n
uitvoerige en gesaghebbende wyse gewys het op die geleidelike
erkenning van die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel in die
Suid-Afrikaanse reg.

3

Wat die regspraak betref, skets Van

der Walt die gestadigde maar toenemende bewuswording van die

risikobeginsel in sekere uitsprake.

4

Vroeer het Barlow

5

ge=

Risiko-aanspreeklikheid 290 en sien ook die gesag daar aan=
gehaal.

·

2

aw 291.

3

Vgl sy artikel "Strict Liability in the South African Law
of Delict" 1 CILSA (1968) 49 op 69 ev en veral Risiko-aan=
spreeklikheid. Hy wys ook op die aanwending van die risiko=
beginsel in die volgende wette: Die Spoorwegwet no 70 van
1957; Die Elektrisiteitswet no 40 van 1958; Die Lugvaartwet
no 74 van 1962 en Die Wet op KerninstaUasies no 43 van 1963.

4
5

Risiko-aanspreeklikheid 295 veral 300 ev.
Vicarious Liahi U ty 179 ev.
167

pleit vir die erkenning van die risiko-aanspreeklikheidsbegin=
sel.

Anders as Van der Walt, het hy egter nie 'n breedvoerige

uiteensetting van die aard van risiko-aanspreeklikheid gegee
nie.

In hierdie afdeling behandel ek vera! die standpunt van

Barlow en van der Walt.

Vooraf moet egter gewys word op die

feit dat nie alle skrywers die risikobeginsel erken en aanvaar
as 'n grondslag van aanspreeklikheid nie. Dit is vera! Van
6
7
der Merwe en Olivier asook Price wat die risikobeginsel as
'n grondslag van privaatregtelike aanspreeklikheid verwerp.
Price verklaar:

There

is~

of

course~

no room at all for the

conception of absolute or strict liability within the frame=
work of a law of de Zict based on cuZpa;

suah an idea aan be

accepted onZy as a fundamental exception to the generaZ ruZe.
The only exaeption of any importance in the later Roman law
was in the aase of pauperies~ which stiU remains as suah an
. ~n
. our l aw. 8 Oliv1er
. 9 erken wel geva 1 le van risi k oexcep t ~on
aanspreeklikheid maar ontken dat hierdie aanspreeklikheid de=
liktuele aanspreeklikheid is.

Dit lyk asof hy die grondslag _
10
Tog
11
dee! hy hoegenaamd niks verder daaromtrent mee nie. McKerron

van risiko-aanspreeklikheid in risikoskepping sien.

gee slegs voorbeelde van skuldlose of striat ZiabiZity sender
om enigsins 'n poging aan te wend om die grondslag daarvan uit
te wys.

6

Sien die uiteensetting van hul standpunt op 187

7

70 SALJ (1953) 381.

8

386.

9

28 THRHR (1965) 56 op 63.

10

t a p en sien 185 hieronder.

11

Delict 11 en 12.

168

hieronder.

Barlow was die eerste Suid-Afrikaanse skrywer wat die risikoaanspreeklikheidsgrondslag vir skuldlose aanspreeklikheid in
12
die Suid-Afrikaanse reg bepleit het.
Hy verklaar dat daar
'n enorme toename was in die risiko van benadeling wat geskep
is deur die ontplooiing van natuurkragte deur die mens vanaf
die begin van hierdie eeu.

The motorcar, railways, aeroplanes,

mining and other activities, have greatly increased the risk
of living to-day, and probably this risk will increase in the
future.

13

Skuld is 'n onvoldoende maatstaf vir die toekenning

van vergoeding aan persone wat deur hierdie risiko's benadeel
is.

14

Volgens hom is dit billik en regverdig dat 'n persoon

wat benadeel is deur 'n gevaarlike aktiwitiet of masjien wat
inherente, gevaarlike krag (power) het, vergoed word deur die
persoon wat die aktiwiteit of masjien in eie belang of vir wins
(profyt) gebruik.

15

Barlow stel dus twee vereistes vir die toepassing van risiko=
aanspreeklikheid in sekere gevalle. Eerstens meet die werking van
'n sekere masjien of die verrigting van 'n sekere aktiwiteit of
die bedryf van 'n onderneming, uiteraard gevaarlik wees.

Twee=

dens meet die voordele en winste wat uit die uitvoering van die
gevaarlike aktiwiteit of uit die werking van die masjien spruit,
die aanspreeklikgestelde toekom.

12

Moontlik kan aangevoer word

Vicarious Liability 179.

aw 188. The principle that the loss lies where it falls,
is one which may be exceptionally hard and unfair where the
plaintiff cannot prove personal fault on the part of the
defendant. The "Schuldp:t>inzip" is one which may lead to
injustice in a highly mechanised civilisation which is full
of danger to the individual, but where the proving of per=
sonal fault is not always possible.
14 ibid.
15 ibid.
13
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dat Barlow 'n kombinasie van die gevaar- en profytteorie as
16
grondslag van risiko-aanspreeklikheid aanvaar.
Wat die ge=
vaarteorie betref, bevat sy uiteensetting van die gevaarsbe=
grip, alhoewel hy geen volledige beskrywing aanbied nie, myns
insiens 'n kern wat prakties aangewend kan word. Later word
17
hierop teruggekom.
Barlow het een aspek van die gevaarsbe=
grip beklemtoon naamlik dat 'n aktiwiteit of masjien 'n inhe=
rente moontlikheid het om benadeling te veroorsaak indien be=

nadeling onvermydelik is.

Myns insiens is dit maar een van die

kenmerke van 'n gevaarlike aktiwiteit.

Die feit egter dat hy

vereis dat risiko-aanspreeklikheid slegs van toepassing is in
gevalle waar die aanspreeklikgestelde die wins (of hoop op 'n
wins) uit die aktiwiteit of masjien verkry (of hoop om te ver=
kry), is onbevredigend.

Dit sluit byvoorbeeld aanspreeklik=

heid van persone uit wat 'n hoogs gevaarlike aktiwiteit verrig
of onderneming bedryf vir sy ideele

voordeel of vir die ide=
18

ele of ekonomiese voordeeZ van ander persone.

J.C. van der Walt se siening oor die grondslag van risiko-aan=

spreeklikheid is nuut en insiggewend.

Nadat hy verskeie teo=

riee oor die grondslag van risiko-aanspreeklikheid krities ont=
19
leed en verwerp het,
verklaar hy dat die gevaarteorie die

16

Sien vera! 185 van sy werk.

17

Sien 289

18

'n persoon wat 'n motor of vliegtuig aanskaf vir sy eie
gerief of die van sy gesin en ook 'n ander toelaat om dit
te bestuur of te loods; iemand wat 'n liefdadigheidsonder=
neming tot voordeel van oues van dae of armes bedryf wat
nywerheidsprodukte vervaardig, of die staat wat 'n bedryf
in belang van die landsburgers onderneem.

19

Risiko-aanspreeklikheid 192 ev.
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hieronder.

Bv

20
kiem van die ware grondslag van risiko-aanspreeklikheid bevat
Volgens hom het alle pogings dusver misluk om die gevaarsbe=
grip te omskryf.

1

Hy maak die volgende belangrike stelling:

Die grondslag van risiko-aanspreeklikheid is myns insiens ge=
leii in die skepping van 'n juridies-relevante risiko. Die
risiko-begrip wat teoreties die verskynsel van risiko-aan=
spreeklikheid fundeer, is normatief bepaald. Die aanwesig=
heid van 'n regtens relevante risiko-skepping is afhanklik
van a priori bepaalde normatiewe elemente. Slegs 'n normatief
bepaalde risiko-begrip kan teoreties ter regverdiging van ri=
siko-aanspreeklikheid dien. Die wetenskaplike geringskatting
van die risko-begrip, ook soos vervat in die begrip van risi=
ko-aanspreeklikheid, is juis die nalate om die normatiewe
grondslag van die begrip te probeer aantoon. Die wesentlike
beswaar teen die risiko-begrip is die vaagheid daarvan. 'n
Juridies normatiewe risiko-begrip behoort hierdie kritiek te
2
ondervang.
Die normatiewe elemente van risikoskepping wat as grondslag
van risiko-aanspreeklikheid dien, is volgens hom: (a) aansien=

like verhoging van die kans op skade-intrede, {b) die verho=
ging van die waarskynlikheid van ernstige benadeling, en {c)
'n ongelykheidsverhouding tussen dader en benadeelde. 3 Ek wys
kortliks op wat hy onder elk verstaan~ Ten aanvanq verklaar hy

20

aw 227.

ibid.
2

aw 227/8 {ek onderstreep).

3

aw 228.

4

Sien ook

hieronder op 290 ev.
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dat die aanwesigheid van een of meer van hierdie elemente by
'n menslike aktiwitiet, laasgenoemde as 'n juridies-riskante
5
aktiwiteit kwalifiseer.
Wat die eerste alternatiewe element
betref, verklaar hy dat 'n aktiwiteit of onderneming in begin=
sel 'n regtens relevante risikoskepping konstitueer as daar 'n
aansienlike verhoging van die kans of waarskynlikheid van be=
6
nadeling geskep is.
Hierdie relevante waarskynlikheidsgraad
7

(aansienlike kansverhoging ) is volgens hom uiteraard nie met

matematies-statistiese sekerheid bepaalbaar nie. 8 As gevolg
van hierdie laasgenoemde probleem is hy blykbaar verplig om 'n
onderskeid te maak tussen nie-gebrekkige sake en ondernemings
enersyds en gebrekkige sake andersyds ten einde 'n sinvolle
praktiese toepassing te maak van hierdie element van aansien=
9
like kansverhoging.
'n Nie-gebrekkige saak of onderneming
10
skep dan 'n aansienlike of besondere
gevaar indien dit .••

selfs by die inagneming van redelike sorgvuldigheid by die
bedryf of uitvoering daarvan nog steeds volgens gemeenskaps=
11
oortuiging en ervaring 'n potensiiile bron van gevaar is.

5

aw 228.

6

aw 229.

7

Sien ook die standpunt van Hijmans op 91 ev hierbo.

8

aw 228.

9

aw 229 ev en 232 ev.

10

Wat hy ook noem 'n substansiille gevaar of buitengewoon
groat gevaar (aw 229 vn 1 daar).

11

aw 229. Op 230 vervolg hy: Die besondere gevaar van 'n on=
derneming word omskryf in terme van 'n onderneming wat selfs
met inagneming van redelike sorg gevaarlik bly. As 'n onder=
neming weens gebrek aan redelike sorgvuldigheid 'n gevaar
van benadeling skep, is dit ook juridies riskant. Hierdie
vorm van juridiese risiko ~ skuldaanspreeklikhei~ ten
grondslag. As die onderneming ten spyte van redelike sorg
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Ten spyte van die inagneming van redelike voorsorg by die uit=
voering of bedryf van die aktiwiteit bly skade-intrede voor=
sienbaar. 12 Van der Walt le egter klem daarop dat sodanige
beoordeling (voorsienbaarheid van skade-intrede ten spyte van
redelike voorsorg) slegs moet geskied deur die onderneming in
13 Die gevaarlik=
sy gewone en normaZe gebruiksmiZieu te plaas.
heid van die onderneming of aktiwiteit hang dan onder andere
af van die omringende omstandighede waaronder dit bedryf of
uitgevoer word.
'tu

s~

.

as~e

,

Die vraag is of dit in die gewone gebruik=
._.,_
14
~rvtOU,
Voorbeelde van omringende omstan=

n gevaar

dighede wat Van der Walt noem is die voer van 'n onderneming
in of naby 'n woongebied in teenstelling met 'n geval waar dit
ver van 'n woongebied bedryf word; die bestuur van 'n motor op
'n moderne, openbare verkeersweg in teenstelling met die be=
stuur daarvan op 'n private, afgelee plaaspad.
Ek is egter nie seker wat Van der Walt met hierdie uiteenset=
ting bedoel nie.

In die lig van sy verklaring dat die gevaar=

likheid van die aktiwitiet onder andere afhang van die omring=
ende omstandighede, is dit nie volkome duidelik wat hy bedoel
met die stelling dat die aktiwiteit normaalweg gevaarlik moet
wees nie.
Die vraag is naamlik tot welke graad van konkreetheid die om=
ringende omstandighede in ag geneem moet word:

Is dit die om=

gevaarZik bZy, is dit regtens riskant; hierdie vorm van ri=
siko-skepping fUndeer risiko-aanspreekZikheid (ek onder•
streep).
12

Sien aw 231.

13

ibid.

14

aw 232.
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standighede waaronder 'n spesifieke aktiwiteit normaalweg be=
dryf word, of is dit die besondere omstandighede waaronder dit
bedryf is toe die skadelike gevolge ingetree het?

Dikwels sal

hierdie twee groepe omstandighede dieselfde wees maar nie al=
tyd nie.

Volgens die voorbeeld van Vander Walt ... is dit ge=

vaa:r>Zik om 'n motor op die moderne, openbare verkeerswee te be=
stuur, maar nie gevaarlik om dit op 'n private, afgeZee pZaas=

pad te bestuur nie.

Die bestuur van 'n motorvoertuig skep

normaaZweg 'n besondere gevaa:r> van benadeZing.

Die gevaar is

geZee in die besondere eienskappe en aa:r>d van die aktiwiteit.
Gestel A skaf vir hom 'n motor aan.

Hy gebruik die motor nor=

maalweg op sy afgelee plaas in die Bosveld.

By wyse van hoog=

ste uitsondering gaan hou hy daarmee vakansie in Durban waar
hy met die motor in 'n ongeluk op 'n snelweg betrokke raak.
Is die omringende omstandigheid wat in ag geneem moet word die
normale gebruik van die motor op die plaas of die besondere
feit dat dit ten tye van die ongeluk op 'n snelweg in Durban
gebruik is?

Indien gewone en normale gebruiksmilieu sou bete=

ken dat die normale gebruik van die motor op die plaas in ag
geneem word, sal dit tot die konsekwensie lei dat byvoorbeeld
B, 'n inwoner van Durban, wat sy motor normaalweg in Durban
gebruik, op grond van die risikobeginsel

aanspreeklik is vir

die gevolge van 'n ongeluk waarin hy met sy motor in Durban
betrokke is.

A, die bosveldbewoner, is egter op grond van die

skuldbeginsel aanspreeklik omdat die gewone en normale gebruik
van sy motor nie gevaarlik is nie.
Aan die ander kant kon Van der Walt bedoel het dat die gebruik
van 'n motor normaalweg gevaarlik is of gevaar inhou weens die
besondere eienskappe van motors of motorbestuur.

Sy stelling:

Die gevaa:r>Zikheid van 'n aktiwiteit hang onder andere af van
die omringende omstandighede ••• kan dan die volgende beteken:
174

Alhoewel die normale gebruik van 'n motor normaalweg gevaarlik
is, kan die gebruik daarvan in besondere omstandighede nie ge=
vaarlik wees nie of steeds gevaarlik bly.

Alhoewel hierdie

betekenis nie blyk uit die gebruik van sy spesifieke bewoording
nie, is dit versoenbaar met sy voorbeelde van gevaarlike of
nie-gevaarlike aktiwiteite.

Toegepas op die voorbeeld van

die bosveldbewoner kom dit op die volgende neer:

Daar kan

verklaar word dat motorbestuur normaalweg gevaarlik is weens
die besondere aard en eienskappe van motors.

In die lig van

die be,sondere omstandigheid naamlik dat die motor gebruik is
op 'n snelweg in Durban, bly die gebruik daarvan gevaarlik.
Die bosveldbewoner en die Durbaniet is dus op grond van die
risikobeginsel aanspreeklik vir die gevolge van die ongeluk
op die snelweg.

Het die ongeluk egter in die Bosveld plaasge=

vind, is die gebruik van die motor in hierdie besondere om=
standigheid nie gevaarlik nie. Die skuldbeginsel is dan van
toepassing.

Dit lyk egter asof so 'n reel 'n te groot taak

op die skouers van die regstoepasser sal plaas en tot regson=
sekerheid sal lei.

Die besondere omstandighede waaronder 'n

persoon op grond van die risikobeginsel aanspreeklik is, moet
15
duidelik en eng afgebaken wees.
Dit is nie die geval nie
waar die grondslag van A se aanspreeklikheid vir skade wat
ontstaan uit sy motorbestuur (byvoorbeeld op sy pad kus toe)
wissel van pad-tot-pad en van dorp-tot-dorp.
Van der Walt se uiteensetting kan egter ook die volgende be=
teken:

15

Die gebruik van 'n motor is normaalweg gevaarlik as

Dit is onder andere noodsaaklik sodat die motorbestuurder
of die motoreienaar kan weet wanneer hy en in hoeverre hy
teen die risiko van aanspreeklikheid moet verseker. Dit be=
hoort ook vir die versekeraar moontlik gemaak te word om
die versekeringsrisiko te bereken.
175

gevolg van die besondere eienskappe en aard daarvan.

Die stel=

ling dat die gevaarlikheid van die aktiwiteit (motorbestuur)
onder andere afhang van die omringende omstandighede beteken
dan heel abstrak dat motors normaalweg gebruik word op paaie
waarop ander motorverkeer of ander verkeer beweeg;

dat die

gebruik van paaie gewoonlik gevaarlik is weens die digtheid
van die verkeer, die speed van motors, die onbekwaamheid van

Die gebruik van 'n motor in die ge=
wone gebruiksituasie hou dan gevaar in. Hierdie interpretasie
bestuurders, ensovoorts.

is dan in ooreenstemming met Van der Walt se motivering en ge=

bruik van begrippe.

Dit bets egter met sy voorbeelde.

Toege=

pas op die voorbeeld deur my genoem, beteken hierdie interpre=
tasie dat die bosveldbewoner altyd op grond van die risikobe=
ginsel aanspreeklik sal wees indien hy met sy motor op 'n pad
'n ongeluk veroorsaak omdat die gebruik van 'n motor in die
gewone gebruiksituasie 'n besondere gevaar inhou.
Welke van hierdie interpretasies aan sy uiteensetting gegee

By die beoorde=
Zing van die vraag of die onderneming of aktiwiteit, ten spyte
van die inagneming van 'n redeZike mate van sorgvuZdigheid,
nog 'n redeZikerwys voorsienbare bron van skade-intrede bZy,
moet die onderneming in sy gewone gebruiksmiZieu gepZaas word.
Die vraag is of dit "normaaZweg" gevaarZik is. Die gevaarZik=
heid van 'n aktiwiteit hang onder andere af van die omringende
omstandighede. 16
meet word, bly ook nie uit die volgende nie:

Wat wel duidelik is, is die feit dat hy as maatstaf van die
voorsienbaarheid van skade-intrede ten spyte van redelike sorg
die redelike man-kriterium gebruik.

16
176

aw 231 (ek onderstreep),

Die aktiwiteit moet vir

die redelike man 'n voorsienbare besondere gevaar van benadeling
17
skep.
Van der Walt verklaar dat hierdie voorsienbaarheids=
toets •.. op die gemeenskapsoortuiging en -erva:ring ten aan=

sien van die betrokke onderneming berus.

18

Wat gebrekkige sake betref, verklaar van der Walt dat die be=
heer daarvan 'n aansienlike verhoging van die kans op skade-in=
trede kan skep.

Sodanige beheer is juridies riskant ••. as dit

redelikerwys voorsienbaar is dat die gebruik van so 'n defekte
19
saak 'n besondere gevaar daarstel.
Hy verklaar dat die kri=
terium ter bepaling van die aanwesigheid van besondere gevaar
in hierdie gevalle objektief ex post facto is.

20

Wat Vander

Walt hiermee presies bedoel is onseker vanwee sy volgende stel=
ling: Die feit dat dit onbekend of nie redelikerwys voorsien=
baar is dat die beheer van 'n saak met een of meer bepaalde ge=
breke besondere gevaar oplewer nie, is myns insiens nie rele=
vant nie. Selfs waar 'n ex post facto ondersoek eers aan die

lig bring dat 'n bepaalde defek in 'n saak die gebruik daarvan
besonder gevaarlik maak, staan die objektiewe feit van 'n aan=
sienlike risiko-verhoging deur die gebruik vas. 1 Hieruit wil
dit eerder lyk asof redelike voorsienbaarheid nie ter sprake

17

Die maatstaf van die voorsienbaarheid van 'n rede=
like man moet aangewend word om vas te stel of 'n onderne=
ming 'n besondere gevaar van benadeling skep. Daar bestaan
'n besondere gevaar as skade-intrede, se lfs met inagneming
van redelike sorg, redelikerwys voorsienbaar is.

18

aw 232. Ongelukkig verduidclik hy nie verder nie. Ek ver=
moed egter dat Van der Walt hier die adekwasie-leer in die
vorm van subjektiewe prognose in gedagte het (Vgl hieroor
Van Rensburg Juridiese Kousaliteit 190 ev).

19

aw 233.

20

ibid.

aw 232:

ibid.
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kom nie, en dat hierdie uiteensetting in ooreenstemming is met

di~

van

Ho~es

naamlik die van objektiewe kansverhoging.

2

TOg

lyk dit asof hierdie afleiding in die lig van van der Walt se
volgende stelling moontlik nie korrek is nie:

Daar is 'n be=

sondere gevaar as dit objektie[ gesproke redelikerwys voorsien=
baar was dat die betrokke tipe aktiwiteit skade sou meebring.

3

Of Van der Walt bedoel het dat by nie-gebrekkige sake, onderne=
mings of aktiwiteite 'n subjektief-prognostiese benaderingswyse
gevolg word en by gebrekkige sake 'n objektief-prognostiese be=
naderingswyse ten einde te bepaal of die betrokke nie-gebrek=
kige saak, onderneming of aktiwiteit of gebrekkige saak riskant
genoeg is of was, is nie seker nie.

Myns insiens lyk dit wel

so dat vir die bepaling en vasstelling van 'n riskante aktiwi=
teit, saak of onderneming, afhangend

van die omstandighede,

twee verskillende kriteria gebruik kan word.
Wat die tweede alternatiewe normatiewe element van gevaarskep=
ping betref (naamlik verhoging van waarskynlikheid van ernstige

Ook 'n hande=
Zing wat normaaZweg nie 'n hoe kans op skadeberokkening inhou

benadeling) verklaar Van der Walt die volgende:

nie, kan juis vanwee die buitengewone ernstige aard van die
nadeeZ wat gewoonlik aan skade-intrede verbonde is, as gevaar=
4
Zik of riskant bestempeZ word.
Hy wys daarop dat die kans op
die intrede van ernstige benadeling juis vanwee die hedendaag=
se tegnologiese ontwikkeling 'n belangrike onafwendbaarheid
vir die mens geword het.

5

Alhoewel die tegnologie, volgens

2

Sien 96 ev hierbo.

3

aw 234 (ek onderstreep).

4

aw 240 en sien ook Hijmans se standpunt op 92

5

Die mens word, wi l Zens en onwi llens, sander eni=
ge realistiese moontlikheid van afweer of beskerming bloat=

178

aw 240 ev:

hierbo.

hom, reeds ver gevorder het om die veilige benutting van on=
dernemings en produkte te verseker, bly dit 'n feit dat abso=
lute tegnologiese veiligheid nie bereikbaar is nie.

Die mens

beheer magte, kragte en energiebronne sonder om ooit absoZuut
te beheers of bemeester. Wanneer skade deur middeZ van 'n on=
derneming of produk veroorsaak word, is die gevolge gewoonZik
ingrypend, dikwels katastrofaaZ. Die mens se gebruikmaking
van motors, treine, vliegtuie, verbruikersgoedere, ens. gaan
noodJ..uendig gepaard met die hoe kans van buitengewoon ernstige
6
benadeling in geval van skade-intrede.
Volgens Vander Walt
is die ernstigheid van moontlike benadeling deur 'n aktiwiteit
regtens relevant indien dit 'n aansienlike verhoging van die

waarskynlikheid van Zewensverlies, of ernstige ZiggaamZike
krenking, of substansie'Ze saakbeskadiging daargestel het. 7
Die derde en laaste alternatiewe normatiewe element van gevaar=
skepping (die ongelykheidsverhouding tussen dader en benadeel=
de) hou volgens Van der Walt die volgende in: Die dader wat
uit hoofde van 'n juridiese magsposisie bepaald omskrewe han=
delinge mag verrig, skep in geval van sodanige optrede 'n be=

sondere gevaar van benadeling. Die besondere gevaar is gelee
in of die hoe kans op onregmatige skadeberokkening Of die VeP=
hoogde waarskynlikheid van ernstige benadeling in geval van
.
d 8 Hoewel dit duidelik uit sy verdere be=
onregmat~ge optre e.
toog blyk dat Van der Walt hier spesifiek die verhouding tus=

gestel aan die intense tegnologies gefundeerde risiko's van
die aZledaagse Zewe . ... Hy moet homself ten einde sinvol
te bestaan noodJ..uendig bZootsteZ.
6

aw 241.

7

aw 242.

8

aw 242.
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sen staat en onderdaan in gedagte het en dat hy op grond van
hierdie element die onregmatige dade onregmatige arrestasie

en -vervolging as gevalle van risiko-aanspreeklikheid sien,
blyk dit nie welke ander verhoudings hy hier in gedagte het
9
Ek kan egter nie insien hoedat ~"element" 'n self=

nie.

standige faktor vir die bepaling van normatiewe risikoskepping
kan wees nie.

Dit blyk byvoorbeeld duidelik uit van der Walt

se bogenoemde motivering dat die ongelykheidsverhouding ge=
knoop word aan aansienlike kansverhoging op skade of die aan=
10
sienlike verhoging van ernstige skade of nadee1.
Hierdie
element is dus onlosmaaklik verbonde aan die eersgenoemde twee
en is as sulks nie selfstandig nie.

'n Ongelykheidsverhouding

kan bestaan of nie bestaan nie, solank aan die eerste twee (of
aan een van hulle) voldoen word, is die aanspreeklikgestelde
. . . as
se a k t~w~te~t

' k ant genoeg

r~s

.

t~peer

b aar. 11

Ten einde Van der Walt se verdere motivering en uiteensetting
van sy risikoteorie te begryp, is dit nou reeds nodig om daar=
op te wys dat hy risiko-aanspreeklikheid as deliktuele aan=
12
spreeklikheid beskou.
Die aanspreeklikgestelde by risikoaanspreeklikheid is 'n (juridiese) dader wat skade onregmatig=
lik veroorsaak het.

Die handeling is volgens hom gelee in die

beheer wat die dader het oor die normatief bepaalde riskante
13
aktiwiteit of onderneming.
Die beheer oor die riskante ak=

9

Sien aw 243.

10

Sien die teks hierbo en aw 242.

11

Sien my standpunt hieronder uiteengesit op 285 ev.

12

Sien meer hieroor 190 ev hieronder.

13

Sien 192

180

hieronder.

tiwiteit stel 'n risikoskeppende handeling of gedraging daar14
en hierdie gedraging is onregmatig indien dit kousaal verbonde
is aan die skadelike gevolge.

Die onregmatigheid van die ge=

draging is gelee in die skending van die benadeelde se subjek=
15
tiewe reg(te).
Volgens Vander Walt bepaal die besondere
grondslag van risiko-aanspreeklikheid (naamlik normatiewe ri=
sikoverhoging of -skepping) ook die normatiewe kousale relasie
tussen risikoskeppingshandeling en skadelike gevolge.

16 Hy

verwerp die standpunt dat 'n kousale verband moet bestaan tus=
sen riskante aktiwiteit of onderneming en die ingetrede skade
omdat dit 'n miskenning van die bestaan van 'n menslike skade=
veroorsakende handeling in risiko-aanspreeklikheidsgevalle
' 17 Volgens Van der Walt moet daar 'n adekwate kousale re=
~s.
lasie tussen die beheer van 'n riskante aktiwiteit (handeling,
gedraging van die verweerder) en 'n ingetrede skadegevolg be=
18
staan.
Hierdie adekwate kousale relasie kwalifiseer hy met
die vereiste dat die skade voort moes gevloei het uit die ti=
piese risiko's verbonde aan die riskante aktiwiteit.

Dit is

volgens hom nodig vanwee die besondere grondslag van risiko-

Die vereiste van 'n "tipiese risiko" is in
hierdie verband, ooreenkomstig die grondsZag van die risikobeginseZ, 'n juridies normatiewe medebepaling van die kousati=
teitsvereiste in die gevalle van risiko-aanspreekZikheid. Die
aanspreeklikheid.

14

Risiko-aanspreeklikheid 256.

15

Sien 200

16

aw 256.

17

Die standpunt word volgens hom in die Duitse reg ingeneem
(Sien aw 256 en 246) .

18

Risiko-aanspreeklikheid 257.

hieronder.

1R1

juridiese kousaZitei_tsvereiste word as 't ware deur hierdie
vereiste "gekZ.eur" ...•

19

19

Hy verklaar dat hierdie kwalifika=

ibid,

Van der Walt verklaar dat die Duitse reg, weens die
ontkenning van die bestaan van 'n menslike skadeveroorsa=
kende handeling in die gevalle van risiko-aanspreeklikheid,
in beginsel 'n bepaalde tipe kousale samehang tussen skade=
stigtende aktiwiteit en die ingetrede skade vereis (aw 256).

In beginseZ. word aanvaar dat die skade voortvZ.oei uit of
"veroorsaak" word deur die saak of onderneming onder die
beheer van die verantwoordeZ.ike persoon ...• Die nadeZ.ige
gevoZ.ge wat uit die tipiese risiko's van 'n riskante saak
of onderneming voortspruit, word ingevoZ.ge die risiko-begin=
seZ. aan die beheerder as regtens verantwoordeZ.ike persoon
toegereken (aw 246). Hy verklaar dat so 'n standpunt teo=
reties onverantwoordbaar is en vervolg: 'n Juridiese kousde
reZ.asie is sZ.egs moontZ.ik tussen 'n wiZ.Z.ekeurige mensZ.ike
aktiwiteit en ingetrede skade (aw 256) • Hierdie stelling
is egter nie in alle opsigte duidelik in die lig van sy vol=
gende stelling nie naamlik: 'n Suiwer kousal.e samehang tus=

sen die tegnoZ.ogiese werking van 'n onderneming of die op=
trede van 'n dier .•• is nie genoegsaam nie. 'n Adekwate
kousaZ.e samehang tussen die tipiese risiko's van die saak
of bedryfsgevaar en die skadelike gevolge word vereis {aw
256/7). Indien Van der Walt hierdie (Duitse) standpunt in
die lig van sy benadering teoreties wou regverdig, kon dit
moontlik op die volgende wyse geskied het: Die beheerder
van die gevaarlike onderneming het 'n gevaar geskep. Die ti=
piese risiko's van die onderneming is 'n spesifieke kenmerk=
likheid van die gevaarlike onderneming. Die ontstaan van ti=
piese risiko's is dus 'n gevoZ.g van die beheer van die ge=
vaarlike onderneming of saak. Nie alle risiko's verbonde
aan die beheer van 'n gevaarlike onderneming of saak is vir
die doeleindes van risiko-aanspreeklikheid relevant nie,
slegs daardie risiko's wat in 'n adekwate verband staan met
die juridiese handeling van die dader (sy feitelike beheer
of kollektiewe beheer oor die gevaarlike onderneming of
saak). Hierdie risiko's is dan die tipiese risiko's van
die gevaarlike aktiwiteit. Ten einde die juridiese hande=
ling adekwaat kousaal te verbind met sekere gevolge moet
'n VCI'dei'e adekwate kousale samehang tussen die tipiese
risiko's van die onderneming of saak en die skadelike gevol=
ge aanwesig wees. Dit lyk egter nie asof Van der Walt van
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sie

'n belangrike aanspreeklikheidsbegrensende faktor inhou.

Indien ek Van der Walt reg verstaan beteken sy standpunt die
volgende:

Om 'n verweerder op grand van die risikobeginsel

aanspreeklik te hou vir 'n skadelike gevolg, moet dit blyk
dat hy in beheer was van die skadestigtende riskante aktiwi=
teit en moet dit blyk dat die ingetrede skadegevolg op ade=
kwate wyse voortvloei uit sy beheer van die riskante aktiwi=
teit terwyl hierdie skade oak voort moes gevloei het uit die
tipiese risiko's van die riskante aktiwiteit.
Van der Walt verklaar dat 'n soepel aanpasbare verkeersmaat=

staf gebruik moet word by die bepaling van tipiese risiko's
verbonde aan 'n bepaalde aktiwiteit. Die regspolitieke be=
hoefte aan 'n enger of wyer begrensing van risiko-aanspreek=
likheid in elke besondere geval sal by die vasstelling van

'n adekwate verband tussen juridiese handeling (beheer)
en tipiese risiko's en tussen tipiese risiko's en skade=
like gevolge gebruik maak of bedoel om gebruik te maak
nie. Dit lyk asof hy bedoel het dat daar 'n adekwate kou=
sale verband aanwesig moet wees tussen tipiese risiko's
en skadelike gevolge. Die aanwesigheid van so 'n verband
is meteen die aanwesigheid van 'n adekwate kousale verband
tussen menslike gedraging en skadelike gevolge omdat die

bestaan van tipiese risiko's deel van die juridiese (mens=
like) gedraging is. Kollektiewe beheer of feitelike be=
heer oar die onderneming of saak (die juridiese handeling)
is meteen beheer oor die tipiese risiko's (juridiese han=
deling) . Hierdie konstruksie bied dan teoretiese regver=
diging, volgens hom, vir die vereiste van 'n adekwate
kousale relasie tussen tipiese risiko's en skadelike ge=
volge. Die vasstelling van watter risiko's as tipiese
risiko's van die gevaarlike aktiwiteit beskou kan word,
geskied dan (suiwer?) aan die hand van regspolitiese oar=
wegings (sien die teks verderaan) .
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.
d~e

. .

1
nd wees. 20
. "k o ,s de urs&aggewe

t~p~ese ~s~

Welke regspoli=

tiese oorwegings hier 'n rol mag speel, dui Vander Walt myns
insiens nie aan nie.

Hy noem slegs twee praktiese omstandig=

hede waarin regspolitiese faktore 'n rol mag speel.
3.2

1

Risiko-aanspreeklikheid en deliktuele aanspreeklikheid

Oor die vraag of risiko-aanspreeklikheid deliktuele aanspreek=
likheid is of nie, bestaan daar 'n aanrnerklike rneningsverskil
..
on d er SUL'd -Af rL'kaanse s k rywers.

2

3
J.C. van d er Wa 1 t verklaar

dat die gevalle van skuldlose aanspreeklikheid in die Suid4
Afrikaanse reg , wel gevalle van deliktuele aanspreeklikheid

20

aw 257.
aw 257 en 258: In geval van 'n behoefte aan 'n enge be=
grensing kan byvoorbeeld slegs risiko's verbonde aan die
tegnologies-meganiese werking van 'n trein of motor as ti=
piese risiko's beskou word. In geval van 'n behoefte aan
'n wyer aanspreeklikheidsgrens kan gevare in die algemeen
verbonde aan 'n onderneming as deelnemer aan die sosiale
en regsverkeer as tipiese risiko's betrag word . •.. In
geval van 'n eng benadering sal byvoorbeeld slegs die
skade J!oortvloeiend uit 'n ontsporing van 'n trein of die
omry deur 'n motor as verwesenliking van tipiese risiko's
beskou word. In geval van 'n meer soepel benadering sal
in beginsel ook skade voortvloeiend uit die samedromming
van mense op 'n spoorweg platform of die parkering van 'n
motor in 'n straat as die veY'wesenliking van tipiese ver=
keersrisiko's verbonde aan die betrokke aktiwiteite aan=
gemerk kan word.

2

Vgl Van Rensburg N01omatie\Je Vcorsienbaarhe{d byvoegsel tot
die THRHR Nov 1972 op 60.

3

27 THRHR (1964) 212 op 213 ev.

4

Waarvan hy die volgende voorbeelde noern;
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aanspreeklikheid

is.

Volgens hom is die gebied van die onregmatige daad nie

beperk tot onregmatige, skuldige

veroorsaking van skade nie.

Dit omvat aanspreeklikheid vir skuZdlose onregmatige veroor=
5
saking van skade.
Olivier hierteenoor, ontken die bestaan
van deliktuele aanspreeklikheid in die afwesigheid van onder
6
andere die elemente van onregmatigheid en skuld.
Gevalle
van aanspreeklikheid sander skuld sien hy as aanspreeklikheid

ex variis causa~~ iuris figuris.

7

Alhoewel hy die bestaan

8

van risiko-aanspreeklikheid erken , weier hy om dit te sien
as skuldlose deliktuele aanspreeklikheid. Nie slegs die be=
ginsels van die onregmatige daad temper die res perit domino-

reel nie.

Daarom is daar niks eienaardig

in die feit dat

op grond van skade aangerig deur huisdiere wat contra na=
turam sui generis optree (actio de pauperie); aanspreek=
likheid op grond van skade aangerig deur weidiere (actio
de. pastu); aanspreeklikheid van die heer vir die onregma=
tige dade van sy dienaar; die aanspreeklikheid van sekere
werkgewers vir ongevalle wat hulle werksmense in en uit die
loop van hul diens opdoen. IOngevallewet, no 30 van 1941
soos gewysig, veral art 27J; aanspreeklikheid vir skade
deur vliegtuie aangerig (Lugvaartwet No 74 van 1962, veral
art 4) en aanspreeklikheid vir skade voortvloeiende ui';
elektrisiteitsvoorsieningsaktiwiteite (e lektrisi teitszJet
No 40 van 1958, art 50).
5

27 THRHR (1964) 213 en 214.

6

28 THRHR (1965) 56 ev.

7

ibid.

8

aw 63.
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risikoskepping 'n verbintenis skep nie.

Daardie verbintenis

is en bly egter een ex variis causarum iuris figuris, wat nog
deur die byvoeging van 'n skuldfiksie, nog deur die verwerping
van die skuldelement by deZiktuele aanspreeklikheid, tot 'n
verbintenis ex delicto omskep kan word.
hiermee glad nie saam nie.

Hy verklaar:

Van der walt

9

stem

Die vraag of 'n mens

die gevaZZe van risiko-aanspreekZikheid as deZiktueZe aan=
spreeklikheid moet opvat is nie aZZeen 'n kwessie van termino=
Zogie nie, maar m.i. van uitgangspunt en benadering. As 'n
mens vashou aan die 19de eeuse regsZeer, wat RomeinsregteZikindividual.isties georienteerd die moreZe regsverwyt as die
enigste toereikende grondsZag vir deZiktueZe aanspreekZikheid
aanvaar het, ... ~s daar sistematies geen pZek vir skuldZose
aanspreekZikheid op deZiktuele basis nie, en word die regs=
wetenskap voor die dilemma gepZaas om die bron van die nuwe
verbintenis te verkZaar. Die gevoZg is dikweZs spitsvondig=
hede, soos o.a. bZyk uit mnr. Olivier se opvatting dat risi=
koskepp-ing (wat dit ook aZ mag beteken) 'n verbintenis skep,
of dat die actio de pauperie gegrond is op 'n verbintenis
ex varZ:1:s causarwn iuris figuris, of dat die statutere skep=
ping van skuZdlose aanspreeklikheid via 'n skuldfiksie (art.
11 (2) van die Lugvaartwet) eintZik maar 'n skuZdaanspreek=
10
.
ens.
van der Walt beklemtoon dan dat gevalle
l ~'kh e~'d &s,
van skuldlose aanspreeklikheid gevalle van deliktuele aan=
spreeklik heid is .•. soZank die skade maar onregmatiglik

9
10
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28 THRHR (1965) 335 ev.

337.

veroors aak

.

~S·

11

Sy uitgangspunt betreffende die aard van die

onregmatige daad is dus die onregmatige veroorsaking van
12
Posi tiefregtelike delil:tuele aanspreeklikheid hang,
skade.
volgens hom, af van die

vraag of skuld in die besondere geval

Die
vraag op welke wyse 'n regstelsel die wenslike gevalle van
skuldlose aanspreeklikheid moet skep (deur wetgewing, aloe=
mene omskl'ywing ens.), is 'n vraag van regstegniek wat van
voorvereiste vir die dader se vergoedingsplig is of nie.

vele faktore afhanklik is

13

In 'n latere artikel beklem=

toon Van der Walt dat skuldlose aanspreeklikheid die delik=
tuele elemente van onregmatigheid en veroorsaking van nadeel
14
of skade veronderstel.
In hul handboek oor die Suid-Afrikaanse onregmatige dadereg
het Van der Merwe en Olivier hulle sterk uitgelaat teen die
risiko-aanspreeklikheidsbeginsel as 'n grondslag van privaat=
15
regtelike aanspreeklikheid.
Die indruk word egter geskep dat
hulle die risikobeginsel slegs verwerp omdat die beginsel, vol=
gens hulle, gepropageer word met die doel om die skuldmaatstaf
uit die gebied van die deliktereg te laat verdwyn.

16

Volgens

hulle het die omgekeerde egter gebeur naamlik dat die voor=
staanders van risiko-aanspreeklikheid dit nog nie kon regkry

.•. om die skuldbegrip heeltemal uit die veld van risiko-aan=

ibid.
12 ibid.
13 ibid.
11

14

32 THRHR (1969) "Deliktuele Aanspreeklikheid" 319 op 333.

15

Onregmatige Daad 486 ev.

16

aw 486 en veral 488.

187

spreeklikheid uit te skoffel nie.
deur te verwys na Slagter
en profytteorie, 'n

18

17

Dit probeer hulle bewys

wat verklaar dat naas die gevaar-

skuldve~oede

spreeklikheid ten grondslag le.

19

die gedagte van risiko-aan=
Tog meet ek daarop wys dat

Slagter na objektiewe skuld verwys wat Slagter eintlik met on=
regmatigheid gelyk stel. So verklaar hy: In een opziaht stem=
men eahter beide faaetten van de risiao-theorie (gevaar- en
profijtteorie) met elkaar overeen: wanneer men zoekt naar een
~ahtvaardiging van de aansprakelijkheid. dan stuit men zowel
bij de gevaar- als bij de profijtteorie op deze motivering:
voordat de dader met zijn gevaarlijke of profijtbrengende.
maar in ieder geval uiteindelik sahade-veroorzakende handeZing
began. stand de latere dader voor de keus om deze gevaarlijke
of profijtb~ngende handeling al dan niet te gaan verriahten.
Hij had dus de mogelijkheid deze handeling na te laten. doah
hij heeft vrijwillig een ander keuze gedaan; hij dient dan ook
de gevolgen van deze keuze te dragen. Men ziet. dat die ver=
binding met de objeatieve sahuld ook van deze kant niet los=
geladen wordt. Immers ook objectieve sahuld is het anders
kunnen handelen en het niet gedaan hebben. waarbij dus de idee

17

aw 488.

18

aw 488 waar verwys word na Slagter Reahtsgrond 73.

19

Reahtsgrond 73: TWee ·elementen bleken daarbij op de voor=
grand te staan (by risiko-aanspreeklikheid): Het gevaarlijk
handelen en het handelen in eigen belang. Nog een derde
verk Zaring kan men hier bij voegen. hoewe Z zij waarsahijn=
lijk alleen onbewust aanvaar wordt; n. Z. een ve~oeden van
sahuld. In feite is deze laaste gedaahte juist met het ri=
siao-prinaipe in strijd maar wij zagen reeds dat men het
"idee van schuZd tach niet geheel heeft kunnen losZaten."
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van more le Lwkbaarheid toch ook Vl'ijwe l verd:hJenen is.

20

Slag=

ter het dan ook vroeer in sy werk daarop gewys dat die gebruik
van objektiewe skuld een van die maniere

1

is waarop die suiwere

skuldbeginsel (morele verwyt) aangetas is deurdat ••• de schuld=

theorie, niets meer dan loze naam wordt, een vorm waaronder
2
zich in werklikheid een risico-aansprakelijkheid verberght.
Dan volg die verdere belangrike verklaring dat subjektiewe
toerekenbaarheid geen voorvereiste vir objektiewe skuld is nie.

Voor het laakbare van de handeling en voor het aan de handeling
verbonden rechtsgevolg is dan niet meer beslissend hetgeen zich
in de geest van de handelende persoon heeft afgespeeld, maar
of de handeling onder de gegeven omstandigheden tot een verwijt
tegen een normaal ontwikkeld persoon zou aanleiding geven: wat
deze hat kunnen weten, waaraan deze zou hebben gedacht, is be=
slissend. Het zijn dan niet meer interne feiten, maar de ex=
terne feiten, waaruit de conclusie getrokken wordt, die als
3
rechtsfeit zijn aan te merken.
Met de erkenning van de juist=
heid hiervan is inbreuk gemaakt op het eigenlijke schuldprin=
cipe. Immers objectieve schuld is niets anders dan onrechtma=
4

tigheid ••. . Hy vervolg: Het is duidelijk, dat bij deze ob=
jectivering de beoordeling meer gericht is op de belangen van
de benaadeelde, dan op die van de handelende. 5

20

aw 63 (ek onderstreep).
Die ander is deur weerlegbare en onweerlegbare skuldver=
moedens (aw 38 ev).

2

aw 40.

3

Slagter se aanhaling uit Meijers: "Algemene leer van het
Burgelijk Recht" Deel I op 301 (Slagter aw 41).

4

Slagter aw 41 (ek onderstreep).

5

aw 41.
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Slagter se stelling dat 'n mens by

risiko-aanspreeklikheid

nie weg kan kom van skuld nie, beteken dus inderwaarheid dat
'n mens nie weg kan kom van onregmatige veroorsaking van skade
nie. Tog moet daarop gewys word dat Slagter andersyds ook ver=
klaar dat daar wel gevalle van risiko-aanspreeklikheid voorkom
6
waar nadeel of skade op regmatige wyse veroorsaak is. Op grond
hiervan voer Van der Merwe en Olivier 7 verder aan dat Van der
Walt verkeerd is waar hy verklaar dat risiko-aanspreeklikheid
deliktuele aanspreeklikheid is vir onregmatig veroorsaakte
8
skade.
Om egter op grond van Slagter te aanvaar dat risikoaanspreeklikheid ook die gevalle betrek waar skade regmatiglik
veroorsaak is, is gevaarlik omdat Slagter se onregmatigheids=
begrip verskil van die tradisionele siening van die meerderheid
9
Suid-Afrikaanse skrywers.
Onregmatigheid is volgens Slagter
'" t eer d nle.
' 10 I n Han d e 1'lng lS
'
' gevo 1gsgeorlen
nie noodwen d lg
on=
regmatig ... die in strijd is met een norm, die de handeling

verbiedt, die de waarschijnlijkheid van schade aan reahtens
11
erkende belangen met zich mee brengen. ... Dat de schade is

6

Sien aw 110.

7

Onregmatige Daad 490/1.

8

Sien 186 hierbo.

9

Die meerderheid Suid-Afrikaanse skrywers huldig die stand=
punt dat onregmatigheid basies gevolgsgeorienteerd is. In=
dien deur 'n handeling inbreuk gemaak is op die subjektiewe
reg(te) van 'n ander is die handeling met verwysing na die
gevolg onregmatig (sien Van der Merwe en Olivier aw 51 ev;
Van der Walt Risiko-aanspreeklikheid 267 en gesag daar
aangehaal) .

10

Rechtsgrond 353.

11

aw 197 (ek onderstreep). Ook aw 21 men handelt onrechtmat~
onder meer omdat men de handeling niet nalaat, hoewel er
een zekere mate van waarschijnlijkheid is, dat zij schade
zal veroorzaken. Waarskynlikheid van benadeling vorm dus
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ingetredeY',

hE-~

:;c;orzienba:re ongewenste gevolg oak :Jeri<e liJk

is gekomen, is geen element van de onregmatige daad: deze scha=
de ontstac1t pas

i:a

de onregmatige daad.

12

... Het intreden van

de schade bZijft echter van belang, niet aZleen omdat het ant=
staan van de schadevergoedingsactie daa:rvan afhankliJl< is, macu'
ook, omdat daa:rdoor, behoudens tegenbewys, komt vast te staan,
dat de voorafgaande handeling de waarschijnliJkheid van schade
13
Die ge=
met zich mee bracht en derhalwe onrechtmatig was.
valle waar die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel dan betrek word
op skade deur 'n regmatige handeling veroorsaak, is gevalle
waar die skade nie voorsienbaar was as 'n waarskynlike gevolg
van die handeling nie, maar die veroorsaker daarvan op billik=

heidsgronde (wat die benadeelde betref) nogtans aanspreeklik
gehou behoort te word.

14

J.C. van der Walt se standpunt dat risiko-aanspreeklikheid de=
liktuele aanspreeklikheid is, is gebaseer op die volgende mo=
tiverings.

In sy proefskrif stel hy hom ten doel om 'n her=

waardering van die grondslae van deliktuele aanspreeklikheid
te maak. Dit het volgens hom nodig geword as gevolg van die
universele verval van die skuldleer as algemene grondslag van
deliktuele aanspreeklikheid en die opkoms van skuldlose aan=
spreeklikheid wat 'n radikale afwyking van die tradisionele
negentiende-eeuse dogmatiek aangaande die onregmatige daad
. 15
verteenwoord1-g.

'n element van onregmatigheid.

12

aw 30 (sy eie beklemtoning) en vergelyk ook aw 352 ev.

13

aw 352.

ibid veral 221 ev en sien sy skema op 235 van sy werk.
15 Risiko-aanspreeklikheid 192 (ek onderstreep) .
14

Hierdie verandering noodsaak volgens Van der Walt die volgende:
'n Sistematiese en teoretiese fundering van risiko-aanspreek=

Zikheid wat 'n kritiese benadering tot die tradisioneZe dogma=
tiek teweeg sal bring; 'n ve~erping van die verouderde en an=
aahronistiese eZemente van die tradisionele dogmatiek en boweaZ 'n ope gemoed vir nUl.Je prinsipieZe denke. 16
Met hierdie ope gemoed vir nuwe prinsipiele denke het Van der
Walt eerstens 'n herwaardering gemaak van die twee vernaamste

handelingsteorie naamlik die kousale handelingsZeer en die
17
finale handelingsleer.
Na 'n ontleding van hierdie teoriee
kom hy tot die slotsom dat daarin die menslike wil as bestand=
deel van die handeling en die individuele menslike liggaamsbe=
weging as 'n verdere materiele element daarvan, oorbeklemtoon
18
is.
~ie rede hiervoor is dat beide 'n produk van die negen=
19
tiende eeuse individualistiese teoretiese benadering is.
In

'n betreklik eenvoudige agrariese gemeenskap is mensZike ak=
tiwiteit oor die aZgemeen gelee in persoonlike uiterlik waar=
neembare Ziggaamlike aktiwiteite. Die individu verrig met be=
hulp van betreklik weinig en eenvoudige hulpmiddels grootliks
sy aktiwiteite "eiehandig". D1:e menslike handeling staan as
persoonlike individueZe Ziggaamlike aktiwiteit pertinent op
. voorgro nd . 20 Hierdie opvatting van die handeling is vol=
d~e
gens Van der Walt onverdedigbaar in die huidige tydsgewrig.

In die tegnologiese sconele-u:ring het benewens die persoonlike

16

ibid.

17

aw 248/9.

18

aw 253/4.

19

aw 253.

20

aw 254.

192

handeUng veraZ die :.,itoefening van beheer oor tegnologies ge=
komp liseerde sake en ondernemings op Jie VOOl'IJI'Ond getl'ee. Be=
heeruitoefening is in al sy menigvuldige verskyn·ingsvoms 'n
komp Zekse menBlike aktiwi tei t.

Die ui toe fening van beheer oor

'n moderne grootonderneming (byvoorbeeld 'n spoorweg- of fa=
brieksonderneming) behels basies 'n organisatories gekompli=
seerde proses van besZuitneming, beplanning, organisasie, be=
stuur, kontrole, inwerkingstelling en integrasie van tegnolo=
giese midde ls en mens like aktiwi teite, ens. In hierdie sin kan
beheeruitoefening as die bedryf van 'n onderneming beskryf word.
By die bedryf van so 'n onderneming uord die persoonlike, sig=
bare, liggaamlike aktiwiteit grootliks vervang met onpersoon=
like, onsigbare, intellektueel georienteerde aktiwiteite. Die
persoonlike handeling "verdMyn" in die komplekse organisato=
riese en tegnologiese struktuur van die bedryf. Die beheer
word grootliks uitgeoefen deur die kollektiewe optrede van be=
voegde organe en liggame. Die individueZe handeling word gere=
duseer tot middel om kollek#ewe beheeraktiwiteite te verrig. 1
Volgens Van der Walt is kollektiewe beheeruitoefening of feite=
like beheer dan as juridiese handeling aan te merk. 2 Besonde=
re verskyningsvorms van beheeruitoefening is die beheer van 'n
onderneming as 'n sosiaal wenslike aktiwiteit; die aanhou van
3
'n dier en die bestuur van 'n motorvoertuig.
Myns insiens is
dit 'n vraag of hierdie beheeruitoefening nie ook maar uitein=
delik persoonlike uiterlike waarneembare liggaamlike aktiwi=
teite is nie.

Trouens, Van der walt beklemtoon later dat feite=

aw 254/5.

2

aw 255.

3

aw 255/6.
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4

like kollektiewe beheer geindividualiseer word en dat hierdie
feitelike beheer die sentrale vereiste vir 'n juridiese hande=
ling is.

5

Daar kan natuurlik geargumenteer word dat die regs=

persoon tog nie self waarneembare liggaamlike aktiwiteite ver=
rig nie en dat hierdie kollektiewe beheeruitoefening as juri=
6
diese handeling juis van toepassing is by die regspersoon.
Tog handel 'n regspersoon deur sy organe (individuele persone
of 'n groep persone soos die direksie) en is die enkele

ligg~

like aktiwiteite en wilsbesluite van die persoon of groep per=
sone, indien dit binne die bestek van die regspersoon se be=
7
Die onper=

voeghede val, juridies die van die regspersoon.

soonlike, onsigbare, intellektueel georienteerde aktiwiteite
is myns insiens slegs agterliggende menslike aktiwiteite wat
uiteindelik uitkristaliseer in een of ander menslike aktiwi=
teit wat 'n uiterlik waarneembare gestalte verkry by die uit=
voering van die aktiwiteit.
Van der Walt vervolg dat 'n kousale relasie meet bestaan tus=
sen die kollektiewe beheeruitoefening of feitelike beheer en
die ingetrede skadelike gevolge.

Hy verklaar dat 'n juridies

kousale relasie slegs moontlik is tussen 'n willekeurige mens=
like aktiwiteit en ingetrede skade.

8

Hy vereis dan 'n ade=

kwate kousale samehang tussen beheer van die riskante saak,
onderneming of aktiwiteit as juridiese handeling en die skade=

4

aw 255.

5

aw 259.

6

Vgl Van der Walt aw 255.

7

D m v juridiese toerekening.

8

aw 256.
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Sien hieronder op 276 ev.

like gevolge.

9

Hy verduidelik egter dat die vasstelling van

tipiese risiko's van die riskante saak ensovoorts ooreenkom=
stig die grondslag van risiko-aanspreeklikheid •.. 'n juridies

normatiewe mede-bepaling van die kousaliteitsvereiste in die
gevalle van risiko-aanspreeklikheid is.

10

Die vereiste kou=

sale samehang tussen juridiese handeling (kollektiewe beheeruit;=
oefening of feitelike beheer) en die skadelike gevolge is 'n
adekwate kousale relasie "<;;ekleur" deur die vereiste dat die
skadelike gevolge uit 'n tipiese gevaar verbonde aan die ris=
kante aktiwiteit moet voortvloei.

Hierdie laaste vereiste is

'n besondere kwalifikasie van die kousaliteitsvereiste by ri=
siko-aanspreeklikheid en 'n belangrike aanspreeklikheidsbegren=
11
sende faktor.
Risiko-aanspreeklikheid in 'n relevante geval
vestig dus eers indien dit duidelik is dat die skadelike gevol=
ge kousaal adekwaat voortgevloei het uit die kollektiewe beheer=
aktiwiteit of feitelike beheer van byvoorbeeld die fabriekson=
dernemer en die skade.
skade adekwaat kousaal

Dit sal blykbaar so wees indien die
vo~rtgevloei

het uit 'n tipiese gevaar

verbonde aan die riskante fabrieksaktiwiteit(e) van die onder=
12
nemer.
Volgens Van der Walt is dit uiteraard moeilik om a

priori te bepaal wat die tipiese risiko's verbonde aan 'n be=
paalde aktiwiteit is.

13

Dit sal ooreenkomstig 'n soepel aan=

pasbare verkeersmaatstaf moet geskied.

Die regspolitieke be=

hoefte aan 'n enger of wyer begrensing van risiko-aanspreeklik=
heid in elke besondere geval sal by die vasstelling van die ti=

9

aw 257.

10

aw 257.

11

ibid.

12

Sien vn 19 op182

13

aw 257.

hierbo.
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piese risiko's deursZaggewend wees.

14

'n Wesentlike element van hierdie siening van van der Walt sen=
treer verder om die vraag wie in 'n gepasde geval as die be=
'
heerder van 'n saak o f on d ernem1ng
beskou moet war d . 15

Hy ver=

klaar weer eens dat dit nie a priori met eksaktheid omskryf
kan word nie.

Hy verwys dan na drie voorjuridiese faktore wat

by hierdie vasstelling van belang is naamlik feiteZike kon=

troZe (fisiese element). duursaamheid van die verhouding tot
die saak of onderneming (tydsfaktor) en die ekonomiese beZang
16
by die saak of onderneming (ekonomiese element).
Hy vervolg:
'n Meer dogmatiese omskrywing is ongewens. Die bostaande aZ=
gemene riglyne ter bepaZing van die bestaan van 'n juridiese
gedraging van beheeruitoefening is soepel genoeg om op grand
van veranderde en veranderende sosiaal-ekonomiese omstandig=
17
hede die beheerbegrip aanpasbaar te maak.
Hy wys oak daar=
op dat die genoemde drie elemente nie noodwendig terselfder=
tyd teenwoordig hoef te wees nie maar dat feitelike of paten=

sieZe feitelike kontrole die sentrale vereiste is. Hierbene=
wens is die duursaamheidselement en die kontrole in eie belang
slegs faktore wat dui op die bestaan van 'n beheerverhouding. 18

14

15
16
17
18

19 6

ibid. In geval van 'n behoefte aan 'n enge begrensing kan
byvoorbeeZd sZegs risiko's verbonde aan die tegnoZogies-me=
ga:niese wcrking van 'n trein of motor as tipiese risiko 's
beskou word. In gevaZ van 'n behoefte aan 'n wyer aanspreek=
Zikheidsgrens kan gevare in die aZgemeen verbonde aan 'n on=
derneming as deeZnemer aan die sosiaZe en regsverkeer as
tipiese risiko's betrag word. Wat gevare in die algemeen
verbonde aan 'n onderneming is kan ek nie uit Van der Walt
se werk met presiesheid vasstel nie.
aw 259 ev.
aw 259.

ibid.
ibid.

Hoe uiters moeilik die sinvolle toepassing van hierdie elemente
in 'n bepaalde situasie is, blyk uit drie voorbeelde wat Van
der Walt gee.

~lyr:.s

insiens blyk dit ook uit 'n ontleding van

hierdie voorbeelde duideUk dat fei telike of potensiele fei te=
like kontrole (wat dit ookal presies mag beteken) nie altyd 'n
sentrale vereiste is vir 'n handeling soos hy dit verstaan nie.
Die voorbeelde is die volgende.

Eerstens:

As ek my hond in

die feitelike kontrole van my buurman vir 'n nOlJJeek laat, is
sy kontrole waarskynlik te kortstondig om beheer in juridiese
sin daar te stel; as ek die hond vir 'n jaar by hom laat, oefen
hy waarskynlik die juridiese beheer uit.

Uit hierdie voorbeeld

blyk inderwaarheid dat die tydsfaktor hier die sentrale ver=
eiste is.

Buitendien, tot watter spekulasie kan dit nie aan=

leiding gee nie indien bepaal moet word hoelank feitelike be=
heer moet wees alvorens dit genoegsaam sal wees vir die vas=
Stelling van "beheer".

Tweedens:

As ek in die loop van be=

sigheid 'n perd aan 'n persoon verhuur vir 'n p&esierrit, is
benewens die betreklike kortstondigheid van die huurder se
fei te like heerskappy, die ekonomiese be lang van die verhuurder
'n sterk aanduidende faktor dat hy (die verhuurder) waarskyn=
lik, selfs tydens die plesierrit, die beheerder• is er. L>ly.
Die belange- of profytteorie kan dus van funksionele belang
wees by die bepaling van die bestaCJJ': van 'n beheerverhouding
.
D1-'t 1-s
. egter n·w
. van deu1>s "uaggewen d e vc
"
· 19
a"1 dan n-z.-e.
o:;.e.
In hierdie voorbeeld het die gebrek aan feitelike beheer dus
nie saak gemaak nie

en is die verhuurder vanwee sy ekonomiese

belang in die rit as beheerder aan te merk.

Aan die ander

kant kan 'n feitelike kontrole wat nie ,:;, ui" be

19

aw 260.
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nie ook as "beheer" kwalifiseer (byvoorbeeld die buurrnan wat
vir 'n jaar lank na die hond omsien) .

20

Derdens:

Die fab~ieks=

ondernemer wat al sy winste vir liefdadigheid skenk, is en bly
die beheerder van die onderneming.

In die praktyk egter sal

die persoon in wie se belang 'n saak of onderneming in die ge=
meenskap gehou of bedryf word, gewoonlik as die juridiese be=
heerder kwalifiseer.

1

Wat Van der Walt in laasgenoernde geval

presies in gedagte het, is nie seker nie.
heer hier enigsins 'n rol?

Speel feitelike be=

Vroeer het hy verklaar: 'n Persoon

is in beginsel in beheer van 'n saak of onderneming as hy 'n
betreklik duursame feitelike kontrole oor 'n saak of onderne=
.
.
m~ng
~n

. b e l ang uttoe
.
f en. 2
ete

Elders wys ek egter op die feit

dat feitelike beheer oor 'n ondernerning as gevolg van die korn=
plekse sarnestelling daarvan en die dikwels hoogs tegniese aard
van sy bedrywighede en die professionele bekwaarnheid van wer=
kers wat deel van die organisasie vorrn, 'n onrnoontlikheid is.
Daarom twyfel ek in elk geval aan die toepasbaarheid daarvan
in die sin wat Van der Walt daarrnee bedoel.
Van der Walt se finale gevolgtrekking word soos volg saamgevat:

Beheer is ... by uitstek 'n vloeibare verkeersbegrip.

Die in=

houd berus op sosiaal-ekonomiese gemeenskapsopvatting en 'n
interpretasie van die wisse Zwerk'ing tussen die genoemde voor=
jurich:esc faktore vmc kontrole, ekonomiese belang en duursaam=
heiJ.

3

Myns insiens is hierdie faktore egter te vae riglyne

aw 260.
2

aw 259.

3

aw 260 (ek onderstreep).
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ten einde te dien as elemente van die juridiese

.

handel~ng.

4

Wat onregrnatigheid betref, wys Van cler Walt eerstens op die
"au" of "heersende" onregmatigheidsleer en tweedens op die
"nuwe" onregmatigheidsleer.

Eersgenoemde, wat volgens hom

teoreties aansluiting vind by die klassieke kousale

handelin:~s=

leer, is gevolgsgeorienteerd en gelee in die aantasting van
regsgoedere of regtens beskermde belange.

5

Die blote adekwate

kousale veroorsaking van 'n aantasting van 'n regsgoed is ...
prinsipiee l genoegsaam om die hande ling as onregmatig te be=
stempel. 6 Die kwaliteit of aard van die betrokke handeling
word by die onregmatigheidsbeoordeling buite rekening gelaat.
Hierdie onregmatigheidsleer word gekwalifiseer deur die erken=
ning van die onregmatigheidsuitsluitende funksie van regver=

digingsgronde.

Die gevolgsveroorsakende handeling is prima

facie onregmatig;

die bestaan van 'n erkende regverdigings=

grand dui daarop dat die hande ling in werk likheid ab initio
regmatig was.
skikte ro l:

Die regverdigingsgrond spee l egtel' 'n onderJe=
di t dui in ui tsonderingsgeva ( le op die regmatig=

heid van prima facie onregmatige optrede.

7

Hierteenoor staan

die "nuwe" onregmatigheidsleer wat teoreties aansluiting vind
8
by die "finale" handelingsleer.
Volgens hierdie lee:c is 'n
handeling prinsipieel onregmatig indien dit strydig is met 'n

4

Hierdie faktore sien ek eerder as hulpmiddels by die vas=
stelling van die vraag wie die verantwoordelike persoon is
wat op grand van die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel in 'n
relevante geval aanspreeklik is (sien 303 ev hieronder) .

5

aw 261.

6

ibid.

7

ibid.

8

aw 262.

19:3

plig of norm.

'n Persoon tree

hiervolgens nie onregmatig op

nie indien hy ooreenkomstig die verkeerseise handel.

Van der

Walt verklaar dat die klem by die beoordeling van die onregma=
tigheid van 'n handeling volgens die "nuwe" leer besonder sterk
val op die juridiese kwaliteit van die handeling self.

Hier=

volgens is die handeling slegs onregmatig as die aanvanklike
aktiwiteit wat die kousale verloop aan die gang sit pligstry=
dig is.

Dit is pligstrydig indien dit nie sosiaal adekwaat
9
verkeerskorrek of objektief sorgvuldig is nie.
van der Walt se eie siening betreffende onregmatigheid le tus=
sen hierdie genoemde twee standpunte en is myns insiens basies
in ooreenstemming met die standpunte van die meerderheid Suid10
Afrikaanse skrywers.
Hiervolgens is die onregmatigheid van
11
'n handeling gelee in die aantasting van 'n subjektiewe reg.
Van sodanige aantasting is sprake indien 'n persoon strydig
met sy verpligtinge ingevolge die subjek-subjek verhouding,
op 'n ong~ooPloofde wyse die subjek-objek verhouding versteur.
Volgens Van der Walt is die skending van 'n subjektiewe reg

... geld/ in 'n ongeooPloofde VePsteuring, aantasting of be=
Zemmering van die VePhouding tussen Pegsubjek (en) sy Pegsob=
jek • •.. Enige nadeUge im;epking op die Peghebbende se uit=
oefening van sy uitsluitlike gebPUiks-, genots- en beskikkings=
bevoegdheid is pPinsipieel 'n vePsteuring van die svhjek-ob=

9

aw 266.

10

aw 267 ev en sien Van der Merwe en Olivier Qnpegmatige Daad
51 ev en W A Joubert "Die realiteit van die subjektiewe reg
en die betekenis van 'n realistiese begrip daarvan vir die
privaatreg" 21 THRHR (1958) 12 ev, 98 ev vera! 111 ev.

11

Oor die inhoudelike betekenis hiervan sien Van der Walt aw
207; W A Joubert 21 Tf!RHFI (1958) 12 ev en 98 ev.

?00

. k verh oua'ing.
'.
12
Je

Klem word deur Van der Walt geplaas op die

ongeoorZoofde skending van die subjektiewe reg.

In beginsel

is die versteuring ongeoorloof ... as die hande ZiYI{J Pari die

dader ooreenkomstig die regsopvatting van die gemeenskap "die
boni mores) nie sosiaaZ adei<J»aat is nie.
siaaZ adekwaat

as

'n HandeZing is so=

di t binne die pei'ke vaZ van die historiese
13

ontwikkeZde sosiaaZ-etiese orde Van 'n bepaal-de samelewing.

Volgens hierdie benadering is regverdigingsgronde omstandig=
hede waarin die versteuring van die subjek-objek verhouding
geoorloof is volgens die maatstaf van die boni mores of die
14
sosiale adekwans.
So gesien is hierdie onregmatigheidskri=
terium ook gevolggeorienteerd,

maa~

anders as die "ou" onreg=

matigheidsleer en in ooreenstemming met die "nuwe" onregmatig=
heidsleer plaas dit 'n klem op die kwaliteit van die hande=
ling.

Die handeling moet, volgens Van der Walt, ook normstry=
15
dig wees ooreenkomstig die boni mores.
So verklaar hy dan
die ongeoorloofdheid van die handeling (benewens die versteu=
ringsgevolg daarvan) as 'n wesenZike element ter bepaZing van

'h'd16
. onregmat'ig
e1- •
d1-e

Vanuit hierdie benadering rig Van der

Walt dan ook sy kritiek teen die "ou" en "nuwe" onregmatig=
heidskriteriums.

Hy poog om in hierdie proses ook aan te toon

waarom die standpunte nie dienstelik is as onregmatigheidskri=
teria nie.

Die "ou" leer het die gebrek dat dit nie die on=

geoorloofdheidselement van onregmatigheid in ag neem nie. Die
beswaar teen die "nuwe" leer is tweeerlei:

12

Van der Walt

13

aw 268.

14

aw 269.

15

aw 270.

16

ibid.

CLW

Eerstens le dit

268.
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volgens hom geen verband tussen die regverdigingsgronje en die
sosiale adekwaatheid van 'n handeling nie •••• 'n (H)andeling

wat sosiaal onadekwaat (of verkeers- of pligstrydig) is, kan
deur die bestaan van 'n regverdigingsgrond as regmatig bewys
word.

17

Tweedens teken Vander Walt beswaar aan teen die ver=

heffing van objektiewe onsorgvuldigheid (nalatigheid) tot on=
regmatigheidskriterium.

Dit is myns insiens 'n verwarring van

'n skuldtoets met 'n onregmatigheidsmaatstaf.

Die objektiewe

nalatigheidstoets is nog wesenlik 'n skuldtoets: die sosiaaljuridiese verwytbaarheid van die dader se gedrag word daardeur
bepaal.

18

Beide die "ou" en "nuwe" leer is volgens hom ook ondienstelik
as onregmatigheidskriterium in risiko-aanspreeklikheidsgevalle.
Die "ou" leer, behalwe dat dit die ongeoorloofdheid van die
handeling as element van onregmatigheid misken, is ondienste=
lik omdat die kwalifisering daarvan deur die erkenning van die

tradisionele regverdigingsgronde 19 nie prakties toepaslik is
by die bepaling van onregmatigheid by risiko-aanspreeklikheid
. 20
n1e.
Die rede hiervoor is dat die erkende regverdigings=
gronde nie geskik is as die uitdruklike praktiese toetsstene
by die bepaling van onregmatigheid van hierdie handelingsvorms
nie.

Dit ·is skaars voorstelbaa:r• dat noodJ.veer, noodtoestand,

17

aw 271.

18

aw 271. Volgens hom is die weg vir die pogings om die
sorgvuldigheidsnorm in die objektiewe onregmatigheidsleer
te betrek (soos wat die voorstaanders van die nuwe onreg=
matigheidsleer doen) , geopen deur die objektivering van
die nalatigheidskriterium tot die mate dat dit in terme
van 'n gedragsnorm formuleerbaar geword het (aw 262).

19

Bv noodweer, noodtoestand, volenti non fit iniuria ens.

20

aw 273,
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ens. as l'c:[JiJGl'ci'!:Jende omstandighcdc: by hierdie gevaUe aan=
wending kan vind.

1

Ollldat 'n handeling ooreenkomstig die "nuwe" omregma tigheidsleer
onregmatig (pligstrydig) is wanneer dit nie sosiaal adekwaat,
verkeerskorrek of objektief sorgvuldig is nie, is riskante
aktiwiteite ••. weens huUe sosiale nut en noodsaaklikheid,
volgens hom,

~

sosiaal adekwaat en verkeerskorrek te bestem=

pel en kan daarom in beginsel nie as pligstrydige aktiwiteite
beskou word nie.

Waar skade deur so 'n aktiwiteit veroorsaak

word is die (skadeveroorsakende) aktiwiteit dus nie onregmatig
.

n-z.e.

2

Met die behoud van die geoorloofdheidselement as onregmatig=
heidskriterium en die wegdoening van die erkende regverdigings=
gronde as hulpmiddels ter bepaling van onregmatigheid, moti=
veer hy sy onregmatigheidskriterium in gevalle van risiko-aan=
spreeklikheid soos volg:

In die lig van die sosiale wenslik=

heiden nut van hierdie aktiwiteitt/skyn dit met die eerste
oogopslag asof hierdie aktiwiteite oar die algemeen as sosiaal
adekwaat en die veroorsaking van skade as regmatig beskou moet
word.

Hierdie skyn noodsaak die bestaan van besondere oms ian=

dighede op grand waarvan 'n dergelike tipe skadestigtende ak=

aw 273.
2

aw 267: In die gevalle van risiko-aanspreeklikheid het 'n
mens by uitstek te doen met riskante aktiwiteite wat ~eens
hulle sosiale nut en noodsaaklikheid as sosiaal adekwaat en
verkeerskorrek bestempel moet word. Die bedryf van 'n fabrie~
'n vliegtuigverkeer-ondememingJ 'n spoorweg-ondernemingJ ens.
is klaarblyklik in die openbare belang. In beginsel kan hulle
dus nooit as pligstrydige aktiwiteite beskou word nie.

3

D i riskante aktiwiteite waaraan die risiko-aanspreeklik=
heidskriterium gekoppel word.

203

tiwiteit as ongeoorloof en dus onregmatig beskou kan word. Die
aanknopingspunt vir die formulering van 'n kriterium ter

be~

paling van die ongeoorloofdheid van die handeling aan die hand
van die boni mores is myns insiens ge le~f in die grands lag van
risiko-aanspreeklikheid self, nl. die normatiewe verhoging van
die risiko van benadeling. Indien 'n sosiaal wenslike onderne=
ming deur 'n juridies riskante aktiwiteit skade berokken,
is die riskante aard die juridiese
4
geoorloofdheid van die handeling.

faktor wat dui op die on=

Die handeling by risiko-aanspreeklikheid, naamlik kollektiewe
beheeruitoefening of feitelike beheer oor 'n juridies riskante
5
onderneming of aktiwiteit, is dan ooreenkomstig die boni mores
as onregmatig te beskou indien daardeur nadeel veroorsaak is.

6

Volgens hom berus die kritiek, dat so 'n opvatting tot die on=
aanvaarbare resultaat lei dat die bedryf of voer van 'n onder=
neming op grond van 'n insidentele geval van skadeberokkening
as onregmatig beskou kan word, op 'n sosiaal onreaZisties en
7

juridies onaanvaarbare siening van die handelingsbegrip. Hy
verklaar: Die bedryf en beheer van 'n onderneming is op sig=
self 'n juridiese handeZing. Dit kan egter terselfdertyd ook
'n aktiwiteit wees wat materi£!le bestanddeel is van soveel han=
deZinge as wat dit skadelike gevolge adekwaat kousaal veroor=
saak. Die adekwate veroorsaking van 'n nadelige gevoZg deur
die bedryfsaktiwiteit is dus 'n ander juridiese handeling as
die ondernemingskatiwiteit in sigself.

Om die veroorsaking

van nadeel deur die bedryfsaktiwiteit as onregmatig te kwali=

4

aw 274.

5

Sien 1S3
aw 276.
aw 276.

b
7

204

hierbo.

fiseer, beteken n&e dat die bedryfsaktiwiteit as seLfstandige
juridiese handeUng as sulks as onregmatig bestempel word nie.
Hierdie verklaring volg ek nie.

8

Dit blyk rnyns insiens nie uit

sy bespreking van die handelingsbegrip dat 'n onderskeid ge=
maak moet word tussen die bedryf van 'n riskante ondernerning
as 'n juridiese handeling en die uitoefening van kollektiewe
beheer of feitelike beheer oor 'n riskante ondernerning as 'n
juridiese handeling nie.

Voer of bedryf die ondernemer nie

juis sy riskante ondernerning deur kollektiewe beheeruitoefe=
ning nie?

Sonder kollektiewe beheeruitoefening is die voer

van 'n onderneming nie moontlik nie en indien die kollektiewe
beheeruitoefening ongeoorloof en onregmatig is omdat dit skade
veroorsaak het, volg dit logies dat verklaar rnoet word dat die
voer van die bedryf om dieselfde rede ongeoorloof en onregrna=
tig is.
In 'n vroeere artikel deur Van der Walt het hy dan ook die vol=
gende stelling gernaak:

Die ondernemer van 'n gevaarlike akti=

witeit se gedraging kan as sodanig dus nie onregmatig wees nie.
Dit is eers as uit hierdie aktiwiteit 'n inwerking op 'n ander
se regsobjek voortvloei, dat daar sprake van onregmatigheid is.
Waar dus, in die gevalle van skuldlose aanspreeklikheid, skade
voortvZoei uit die riskante aktiwiteit, is die aktiwiteit, in
die afwesigheid van erkende regverdigingsgronde, onregmatig. 9
Naastenby in ooreensternming met hierdie siening, is die uiteen=
10
setting in die proefskrif van e.G. van der Merwe.
As die

8

aw 276 (ek onderstreep).

9

32 THRHR (1969) op 334 (ek onderstreep).

10

Diere.
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grondslag van die eienaar se aanspreeklikheid vir skadeh deur
sy diere veroorsaak, stel hy die risiko-aanspreeklikheidsbegin=
11
Volgens Van der Merwe is die grondslag van die

sel voor.

aanspreeklikheid van die eienaar steeds deliktueel omdat risiko=
aanspreeklikheid die aanvaarde elemente van deliktuele aan=
spreeklikheid, met uitsondering van die skuldelement, veron=
12
derste1.
Dit volg dat die aanspreeklikheid van die eienaar
gebaseer is op

I

13
1
•
'
n han de&~ng
aan sy k ant
wat d'~e oorsa ak ~s

van onregmatig veroorsaakte skade of nadeel. Onregmatigheid.

wat bestaan in die aantasting van 'n subjektiewe reg m6et aan=
wesig wees. Gmdat onregmatigheid 'n mensZike gedraging veron=
derstez. kan dit nie aan die dier se gedraging geknoop word
nie. Onregmatigheid kan egter aan die eienaar se gedraging
gekoppeZ word. Net soos die aanhou van 'n motor. is die hou
as sodanig van 'n dier nie onregmatig nie. Gmdat die hou van

11

aw 255 ev.

12

aw 285 ev en 288.

13

Van der Merwe verkies om eerder die begrip "gedraging" te
gebruik as die begrip "handeling" (aw 285) . Vgl ook J C
van der Walt 28 THRHR 335 op 339: Wat inderdaad die eienaar

se gedraging by die actio de pauperie konstitueer. is 'n
neteZige vraag. waarmee 'n mens vierkant in die problema=
tiek van die handeZingsbegrip beZand. Die moderne tegnoZo=
giese ontwikkeZing het die naturaZistiese handeZingsbegrip.
die mensZike hand. tot 'n groot mate op die agtergrond ge=
stoat. en daarmee het die probZeem ontstaan om die aan=
spreek Zikheid vir skade "veroorsaak" deur tegno Zogiese ge=
vare. deur 'n instortende gebou. deur 'n bytende hond. ens.
aan 'n gedraging van die eienaar. beheerder of besitter te
knoop . ... In die gevaZ van bv. die actio de pauperie is
die eienaar se gedraging ..• geZee in sy wiZsaktiwiteit.
wat gekonstitueer word deur sy uitoefening van eienaars=
bevoegdhede. of. om dit negatief te steZ. sy wiZsaktiwiteit
wat gekonstitueer word deur sy naZate om beheer uit te
oefen.
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'n dier 'n r:siko van benadeling skep,

UJOl'a

hierdie gcdY'aging

egter onreg'llatig wanneer op regte van die bcnadee lde
. 'k o mater&a
. l.&seer. 14
gemaak UJOY'CI" as d.&e r&s&

Hy

·inbr'ev~.k

verklaar dat

die gevolg van die gedraging van die eienaar 'n inbreuk op die
subjektiewe regte van 'n derde was.

Hierdie inbreukmaking
15
kleur die gedraging van die eienaar onregmatig.
Ek kan egter nie insien nie hoedat die gedraging van die eie=
naar van die dier in alle gevalle as die oorsaak, of as 'n oor=
saak van die benadeelde se skade of nadeel aangemerk kan word
en daarom onregmatig is nie.

Van der Merwe verklaar byvoor=

beeld: Indien die eienaar nie die dier gehou het nie, sou die
16
skade nie deur sy toedoen ingetree het nie.
Die onwaarheid
van hierdie argument kan deur die volgende voorbeeld uitgewys
word.

'n Aantal honde in 'n spesifieke woonbuurt het die ge=

woonte om mekaar soggens in 'n sekere straat "geselskap" te
hou.

Een van hierdie groep honde het nie 'n eienaar nie. In=

dien hierdie hond gedurende hul spelery vir B, 'n voetganger,
sou

by~,

het B geen aksie vir die verhaal van sy nadeel nie.

Besluit A egter om hierdie hond as sy eiendom te beskou omdat
die hond byvoorbeeld vir hom mooi is, sal B wel 'n aksie he
indien hy gebyt is na die aanvaarding van eienaarskap deur A.

14

aw 287.

15

aw 286: 'n Kousale verband tussen menslike gedraging en die
ingetrede skade word vereis om die handelende persoon aan=
spreeklik te stel ingevolge onregmatige daad. In die on=
derhawige geval bestaan die oorsaaklike verband tussen die
hou van die dier en die ingetrede skade . ... Daar bestaan
'n kousale verband tussen die risiko-ske~ing deur die hou
van die dier en die materialisering van ie risiko, dit
wil se die skade aangerig deur die dier (ek onderstreep).

16

aw 286.
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Is dit sinvol om nou te verklaar dat A se gedraging die oor=
saak van B se nadeel is, en dat A se gedraging daarom onreg=
matig blyk te wees? Nog minder het A se gedraging enige ge=
17
vaar geskep
sodat ook nie verklaar kan word dat tussen ge=
vaarskepping en nadeel enige kousale verband aanwesig was nie.ffi
A se gedrcging is eenvoudig nie kousaal verbonde aan B se na=
deel nie en kan daarom ook nie onregmatig wees nie.

Die feit

dat A egter eienaar van die hond geword het is relevant om=
dat hy nou deur die reg verantwoordelik geag word vir sekere
optredes van die dier.

Verskeie regspolitiese oorwegings kan

in ag geneem word op grond waarvan die eienaar met die verant=
woordelikheid bela$ word.

Byvoorbeeld die feit dat hy eienaar

is; hy die dier tot sy voordeel (materieel of ideeel) aanhou;
19
hy beheer oor die dier het ensovoorts.
Die aanspreeklikheid
van die verantwoordelike persoon berus op die feit dat die reg
die moontlike gedrag wat teen die geaardheid van 'n mak dier
is of die gedrag van 'n wilde dier wat volgens gemeenskapser=
varing ooreenstem met die aard van sy soort, sodanig riskant
20
tipeer
dat die verantwoordelikgestelde 'n persoon wat deur
sodanige gedrag van die dier benadeel is, moet vergoed. 1

17

Die gevaar het immers bestaan nog voordat A eienaarskap
van die hond aanvaar het.

18

Vgl vn 15 hierbo.

19

'n Hele aantal kan bygevoeg word. (Sien die besprekinq
hieronder op 303.)

20

Sien meer hieroor 285 ev hieronder.
Een van die groot redes waarom Van der Merwe onregmatigheid
aan die kant van die eienaar vereis, blyk te wees dat daar=
deur verklaar kan word waarom die eienaar ••• in gevoegZike

gevaZZe

~gve~digingsg~onde

soos

noodWee~

en noodtoestand

••. kan gebruik (aw 287 en 288). Hierdie en ander ~erdi=
gingsgronde dui dan daarop dat die eienaar se gedraging
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Die siening dat risiko-aanspreeklikheid deliktuele aanspreek=
likheid is en ook die grondslag van middellike aanspreeklik=

heid is, het Van der Walt 'n spesifieke probleem besorg.

Hy

was byvoorbeeld genoodsaak om, wat die aanspreeklikheid van
die heer of werkgewer betref, te verklaar dat dit ••• 'n geval

van deliktuele aanspreeklikheid (is) waar die persoon wat aan=
spreeklik gehou word nie eers onregmatige optree nie: die die=
naar is die materiele dader. 2 Beteken hierdie stelling deur
Van der Walt dat sy aanvanklike opvatting cor deliktuele aan=
spreeklikheid verkeerd was en dat die gebied van deliktuele
aanspreeklikheid ook uitgebrei is na aanspreeklikheid vir skuld=
lose regmatige optrede deur die aanspreeklikgestelde persoon op
3
In 'n latere

grond van die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel?

(die hou van die hond) regmatig was en hy daarom nie aan=
spreeklik kan wees nie. Myns insiens is dit verkeerd om
hierdie verwere, waar hulle ookal van toepassing mag wees
by die actio de pastu en die aatio de pauperie, regverdi=
gingsgronde te noem. Dit is dan ook insiggewend dat Van der
Kerwe in hfst 16 van sy werk waar hy sekere gevolgtrekkings
behandel wo ook gevolgtrekkings mbt verwere teen hierdie
aksies, nie melding maak van regverdigingsgronde in die tra=
disionele sin van die woord wat tot die beskikking van die
eienaar mag wees nie (aw 275 ev). Regverdigingsgronde kan
maklik onder die verwere geklassifiseer word wat Van der
Merwe t a p bespreek. Regverdigingsgronde in die gewone sin
van die woord kom natuurlik wel ter sprake in gevalle waar
die eienaar se gedraging wel as oorsaak van die skade aan te
merk is. Bv die geval waar die eienaar die dier gebruik ter
afwering van 'n onregmatige aanval deur 'n derde.
2

27 THRHR 213 vn 3. Vgl ook Olivier 28 THRHR (1965) 56 op 60:
Afgesien daarvan dat die ekuldelement ontbreek~ was aan
die kant van die werkgewer geen handeling en geen onregma=
tigheid nie.

3 Dat dit inderdaad die moontlike konsekwensie van sy stelling
is blyk ook uit sy verklaring van die plek van die interdik
op die gebied van die privaatreg. Ook in die geval van die
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artikel het hy hierdie implikasie van sy opmerkings ontken al=
hoewel hy nie ingegaan het op die probleem by middellike aan=
4
spreeklikheid nie.
Dit is wel so dat daar in gevalle van
middellike aanspreeklikheid volgens die geldende reg altyd sprake
6
is van onregmatige skuldige veroorsaakte skade. 5 Die werknemer
moes deur sy optrede

deliktuele

skade veroorsaak het en in

hierdie sin is hy die materiele dader.

Die dader se handeling

is kousaal verbonde aan die skadelike gevolg.

Geen gedraging

van die werkgewer is egter aan te merk as die oorsaak van die
benadeelde se skade nie.

Wat wel 'n vereiste vir die werkge=

wer se aanspreeklikheid is, is 'n kousale verband tussen die
werknemer se onregmatige optrede en die diensaktiwiteit wat
7
hy verrig of moes verrig het.
Is aan hierdie kousale verband
voldoen, is sowel die werknemer en die werkgewer aanspreeklik
vir dieselfde skade.

8

Die werknemer se aanspreeklikheid berus

intePdik - tog sekeP 'n deZiktueZe Pemedie - het 'n mens 'n
regsmiddeZ wat op grond van skuZdZose. onregmatige handeling.
of selfs dreigende onregmatige handeling. aangevra kan word.
As die aanwendingsgebied van deliktuele remedies beperk was
tot gevalle van onregmatige skuldige gedraginge. kan tereg
gevra word welke soort remedie die interdik dan is (27
THRHR (1964) op 214). Olivier se reaksie hierop was dat
dit beteken dat 'n onregmatige daad kan bestaan waar nog 'n
handeling, neg onregmatigheid, nog skuld nog skade aanwesig
is. So 'n standpunt wat deliktuele aanspreeklikheid betref
vind hy totaal onverklaarbaar (28 THRHR (1965) 56 op 62).
4

32 THRHR (1969) 321 op 333.

5

Sien 319

6

Die woord word hier in 'n wye betekenis qebruik soos
hieronder verduidelik (sien hieronder oo 596).

7

Sien 319

hieronder.

8

Sien 345

hieronder.
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hieronder.

op die feit dat hy 'n onregmatige daad gepleeg het.

Die werk=

gewer het hoegenaamd geen onregmatige daad gepleeg nie.
Die volgende voorbeeld toon dat J.C. van der Walt se aanvank=
9
like standpunt foutief is naamlik dat die risiko-aanspreeklik=
heid van die ondernemer deliktuele aanspreeklikheid is omdat sy
gedraging (wat dit in hierdie omstandighede ookal mag wees) on=
regmatig is indien die veroorsaakte skade voortvloei uit risikds
wat aan die aktiwiteit verbonde is.

Gestel 'n ondernemer, B,

merk dat A 'n voortreflike vervoeronderneming bedryf deur land=
bouprodukte by die mark te besorg.

Na vele onderhandelings

oorreed B vir A om in sy diens te tree.

Die spesifieke ver=

standhouding is dat A net so sal voortgaan met die bedryf. Al
verandering is dat A nou in B se diens is, B sy salaris betaal,
dat ander diensvoorwaardes in werking tree, dat B die voordele
van die onderneming ontvang en die lopende uitgawes daarvan
dra.

Indien A die afleweringsvoertuig na hierdie ooreenkoms

nalatig sou bestuur in die loop van sy diens, is B middellik
aanspreeklik.

B se gedraging (wat dit ookal presies mag wees)

is in hierdie geval nie as oorsaak van die skade aan te merk
nie.

Sy gedraging het ook geen gevaar geskep nie want die ge=

vaar (of risiko) dat ander deur die bestuur van die voertuig
benadeel mag word, het reeds bestaan.

Ek kan dus nie sien dat

B enigsins onregmatiglik skade veroorsaak het nie.

Dit is insiggewend dat J.C. van der Walt in sy proefskrif die
standpunt laat vaar het dat middellike aanspreeklikheid risi=
. 10
ko-aanspreeklikheid ~s.
Hy is tot hierdie gevolgtrekking

9

10

Hy het 'n ander standpunt in sy proefskrif ingeneem (sien
242 hieronder) • Sien sy ou standpunt ingeneem in 30 THRHR
(1967) op 70 ev.

Risiko-aanspreeklikheid vn 1 op 346.
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verplig weens sy standpunt dat risiko-aanspreeklikheid delik=
tuele aanspreeklikheid is terwyl hy self verklaar het dat mid=
dellike aanspreeklikheid nie deliktuele aanspreeklikheid is
nie.
Ek is van mening dat dit nie korrek is om risiko-aanspreeklik=
heid en die aanspreeklikheid van 'n persoon vir die onregmatige
dade deur ander gepleeg in die vakkie van deliktuele aanspreek=
likheid in te forseer nie.

'n Verbintenis is 'n regsband tus=

sen persone waarkragtens die een geregtig is op prestasie en
die ander verplig is tot die lewering daarvan.

11

Oorbekend is

die feit dat 'n verbintenis verskillende regsbronne het.

12

Selfs al word aanvaar dat een van die bronne die regsfeit onreg=
matige daad is en dat dit bestaan uit die onregmatige veroor=

eaking van skade deur die verweerder en dat skuld in die meeste
gevalle as 'n bykomstige vereiste gestel word vir die regs=
13
feit,
is dit myns insiens geen rede om te verklaar dat aan=
spreeklikheid vir skade slegs uit 'n gepleegde onregmatige daad
volg nie.

Trouens die verpligting tot vergoeding deur 'n per=

soon wat sine aauea teenoor 'n ander verryk is, bestaan onaf=
14
Wat

hanklik van die vraag of hy onregmatig opgetree het.

middellike aanspreeklikheid betref is dit wel so dat die be=
nadeelde se reg tot vergoeding afhanklik is van die vraag of
hy onregmatiglik benadeel is deur 'n "werknemer" maar hierdie
reg bestaan onafhanklik van die vraag of hy deur die "werkge=

11

Sien De Wet en Yeats Kontraktereg 3 ev, Van der Merwe en
Olivier aw 3 ev. De Vos VerrykingsaanspreekZikheid 1 ev.

12

Sien gesag in die vorige vn aangehaal.

13

Vgl die uiteensetting 158

14

Sien Van der Walt 27 TRRHR (1964) 212 op 214 en 215 en 28
THRHR (1965) op 335.
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hierbo.

wer" onregmatiglik benadeel is.

Die bron van die "werkgewer"

se verpligting tot vergoeding van skade deur sy "werknemer"
veroorsaak bestaan hier onafhanklik van die vraag of hy (die
"werkgewer") die skade of nadeel onregmatig veroorsaak het.
Die bron van hierdie verbintenis is iets anders as 'n onregma=
tige daad.

Die vereiste van 'n onregmatige daad aan die kant

van die dader is myns insiens slegs 'n aanspreeklikheidsbeper=
15
kende faktor vir die aanspreeklikheid van die "werkgewer".
Olivier het myns insiens tereg verklaar dat risiko-aanspreek=
likheid 'n verbintenis is wat uit 'n ander bron as onregmatige
16
Hy het egter sonder meer aanvaar dat risiko=

daad ontstaan.

skepping die bron van die verbintenis is.

Van der Walt het

teen Olivier se opvatting beswaar gemaak.

Hy meen eerstens

dat risikoskepping opsigself nie die bron van 'n verbintenis
17
kan wees nie
en tweedens dat dit te moeilik is om 'n aanvaar=
18
bare verklaring te gee van 'n "nuwe" bron van 'n verbintenis.
3.3

Risiko-aanspreeklikheid en skuldaanspreeklikheid

Oor die vraag of skuld- en risiko-aanspreeklikheid twee ver=
skillende en tot mekaar onherleibare aanspreeklikheidsbegin=
19
.
bestaan h ee l wat men~ngsvers
.
k'l
.
se l s ~s,
~ .
Van d er wa l t ~s
van mening dat daar wel 'n gemeenskaplike grondslag vir delik=
tuele aanspreeklikheid bestaan en dat die skuld- en risiko-aan=

15

Sien 319

16

Sien 28 THRHR (1965) 56 op 63.

hieronder.

17

Omdat daar verskeie oorwegings is wat 'n rol speel. Sien
Van der Walt 30 THRHR (1967) 70 op 75 en vgl 303 hieronder.

18

Sien 28 THRHR (1965) 335 op 337.

19

Vgl die polemiek tussen Hommes, Polak, Bloembergen en Schut
in 4973 en 5001/3 WPNR; 4973 en 4988 WPNR, 4990 WPNR en
5045 WPNR.
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spreeklikheidsbeginsels tot 'n gemeenskaplike grondnoemer her=
20
lei kan word.
Vir hom is die oorsprong van die mistasting
dat skuld- en risiko-aanspreeklikheid twee verskillende basies
onherleibare aanspreeklikheidsgrondslae is, gelee in die sie=
ning dat 'n gevaarlike dog sosiaal wenslike aktiwiteit as so=
siaal adekwaat beskou word en derhalwe nie skade of nadeel on=
regmatig kan veroorsaak nie.

Sy opvatting oor die handelings-

en onregmatigheidselement het aanleiding gegee tot die siening
dat 'n aktiwiteit wat onder die beheer van 'n verweerder was
onregmatig is indien hierdie aktiwiteit 'n skending van die
benadeelde se subjektiewe reg(te) te weeg gebring het.
Volgens Van der Walt hou feitlik elke menslike gedraging, van=
we~

.

~n.

die moderne samelewing, 'n risiko van benadeling vir ander
1

Die geskepte risiko van benadeling is egter vatbaar vir

gradering en in beginsel bestaan aanspreeklikheid sodra gese
kan word dat 'n persoon deur 'n gedraging, eensydiglik die
risiko van benadeling verhoog het en daardeur inderdaad in=
2
Die
breuk gemaak het op die subjektiewe reg van 'n ander.
gemeenskaplike van skuld- en risiko-aanspreeklikheid is dus
gele~

in risikoverhoging, wat hy tot die grondslag van delik=
3
tuele aanspreeklikheid verhef.
Die vraag ontstaan hoe skuld•

en risiko-aanspreeklikheid van mekaar onderskei kan word indien
risikoverhoging die gemeenskaplike grondslag vir aanspreeklik=
heid is.

Dit lyk eerstens asof die graad van die risiko (ge=

ringe of aansienlike risiko van benadeling) nie van wesentlike

20

Sien 32 TRRHR (1969) op 331 en Risiko-aanspreekZikheid 280er.
32 THRHR (1969) op 333.

2

32 THRHR op 334 en 335.

3

32 THRHR op 335/6.
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belang is nie.

Alhoewel Van der Walt aanvanklik verklaar dat

die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel slegs van toepassing is
in die gevalle waar die risiko van benadeling 'n aansienlike
omvang begin aanneem, 4 stel hy dit cnomwonde dat ook die ge=
draging wat met skuld gepaard gaan, 'n aansienlike risiko van
benadeling kan skep.

5

Die enigste verskil wat hy uiteindelik

maak is dat in 'n geval van risiko-aanspreeklikheid die regs=
krenking veroorsaak is deur 'n geskepte redelike, sosiaal=

wenslike risiko aan die kant van die aanspreeklikgestelde per=
soon en dat in die geval van aanspreeklikheid op grond van
skuld die regskrenking veroorsaak is deur geskepte onredelike,
sosiaalstrydige risiko aan die kant van die aanspreeklikge=
stelde.

6

Hierdie siening van Van der Walt is op die volgende argumente
Hy verklaar dat die tradisionele voorsienbaarheids=
toets die wesenlike grondslag van skuld as aanspreeklikheids=
7
beginsel verbloem.
Hy seek na 'n ••• dieperliggende grond vir
aanspreeklikheid op grond van verwytbare (eties of sosiaal)
optrede ... 8 Volgens hom hou dit 'n soeke in na die antwoord
gebaseer.

op die volgende vraag:

Waarom is 'n persoon wat deur sy skul=
9
dige optrede skade veroorsaak het, deliktueel aanspreeklik?
Vir Vander Walt le die antwoord hierop nie opgesluit in •••

die persoonlik-etiese verwytbaarheid van die dader (subjektiewe

4

32 THRHR op 333; 1 CILSA (1968) 49 op 55.

5

32 THRHR op 335.

6

32 THRHR op 336.

7 Risiko-aanspreeklikheid 281/2.
8

aw 280.

9

aw 281.
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skuldbeginsel) of die sosiaal-morele afkeurenswaardige van die
dader se skadestigtende aktiwiteit (objektiewe skuldtoets) ...
nie. 10 Die dieperliggende grondslag van nalatigheid as aan=
spreeklikheidsbeginsel le vir hom opgesluit in onredelike
risiko-skepping 11 Hiervolgens handel 'n persoon wat onregmatig=
Zik skade veroorsaak het nalatig as hy 'n onredelike risiko van
12
benadeling geskep het.
Volgens Van der Walt is 'n risiko on=
redelik indien die grootte van die risiko en die erns van die
moontlike benadeling op 'n basis van redelikheid swaarder weeg
as die sosiale of individuele nut van die besondere

gedragin~13

Volgens hom is hierdie kriterium van die onredelike risiko
die kriterium vir die bepaling van nalatigheid en wesentlik
dieselfde as die tradisionele voorsienbaarheidstoets as krite=
rium van nalatigheid.

14

Wat is dan die tradisionele voorsien=

baarheidstoets as kriterium van nalatigheid? Volgens A.D.J. van
Rensburg

15

hou die voorsienbaarheidstoets as kriterium van

nalatigheid ooreenkomstig die Suid-Afrikaanse regspraak die
volgende in: (O)f die redelike man, indien hy hom in presies
dieselfde posisie as die dader bevind het, benadeling van 'n
ander met so 'n graad van waarskynlikheid sou voorsien het dat
hy, in die Zig van die omstandighede, hom of van die handeling

10

aw 280 en 285.

11

aw 282.

12

aw 282 (Die klem val hier op nalatigheid).

13

ibid. Weeg die sosiale of individuele nut van die besondere
gedraging op 'n basis van redelikheid egter swaarder as die
grootte van die risiko en die ems van moontlike benadeling,
dan is die risiko nie onredelik nie (tap).

14

aw 283.

15

Normatiewe voorsienbaarheid (Byvoegsel) 1972 THRHR op 23.
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sou weerhou het of die handeling op 'n ander manier sou Derrig
het of Verdere VOOl'SorgmaatreiJls SOU getref het Voordat hy ge=
handel het.

Volgens hom noem skrywers in die common law-lande

sekere faktore wat behulpsaam is by die bepaling van nalatig=
heid aan die kant van die dader.
tore:

Hy wys op die volgende fak=

(a) die ems van die benadeling wat voorsienbaar is;

(b) die nut van die handeling wat verrig word en samehangend
daarmee die belangrikheid van die doel van die handeling en
die normaliteit van die handeling;

en (c) die moontlikheid

om voorsorgmaatreels te tref en die koste daaraan verbonde.

16

Van Rensburg verklaar egter dat Suid-Afrikaanse howe meestal
nie uitdruklik met die genoemde faktore werk nie, maar dat dit
tog blyk dat sommige van hierdie faktore dikwels die deurslag
17
gee by 'n nalatigheidsbeoordeling.
Volgens hom behoort hier=
die faktore wel 'n rol by die bepaling van nalatigheid te speel.
Die faktore is omstandighede wat as hulpmiddels dien ter vas=
stelling van die vereiste graad van waarskynlikheid waarmee
benadeling van 'n ander voorsien word.

Indien skade, met in=

agneming van hierdie faktore, in die omstandighede met 'n ge=
noegsame graad van waarskynlikheid voorsienbaar was, moes die
dader behoorlike voorsorg getref het.

Van Rensburg verklaar:

(H)oe grater die nut van die bedrywighede van die dader en hoe
grater die koste verbonde aan voorsorgmaatreeZs, hoe hoer kan
die waarskynlikheid van die intrede van benadeling wees voor=
dat daar sprake van naZatigheid sal wees, en omgekeerd: hoe
minder die nut en normaZiteit van die bedrywigheid en hoe goed=
koper die moontZike voorsorgmaatree·zs, hoe Zaer is die vereiste

16

aw 20 en 21.

17

aw 21.
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waarskynZiksheidsgraad om tot aanspreekZikheid aanZeiding te
gee. 18 Dit lyk dus of hierdie "toets" min of meer in ooreen=
stemming is met die "toets" deur Van der Walt aan die hand ge=
doen betreffende die bepaling van 'n onredelike risikoskepping.
Die probleem is egter dat Van Rensburg se "toets" betrekking
het op die bepaling van naZatige optrede.

Alhoewel Van der

Walt aanvanklik ook onredelike risikoskepping as die dieperlig=
gende grond van aanspreeklikheid op grond van naZatigheid
voorgestel het, verklaar hy later: Die dieperZiggende grond=
s Zag van die sku Zdheginse Z is dus ge Zee in die skepping van
9
'n onredeZike risiko:
Sou van der Walt ook aanspreeklikheid
op grond van opset op dieselfde wyse verklaar?
Dit is ook myns insiens nie baie seker in hoeverre toerekenings=
vatbaarheid van die dader, volgens Vander Walt se standpunt,
20
as voorvereiste vir skuld geld nie.
Uit sy volgende verkla=
ring blyk dit dat toerekeningsvatbaarheid geen rol meer by die
bepaling van skuld aan die kant van die dader speel nie: Die

objektiewe skuZdtoets .•. berus op 'n sosiaZe vertrouensbe=
ginseZ; eZke regsgenoot moet in die regsverkeer kan staatmaak
op 'n objektief bepaaZde minimum aan sorgvuZdigheid van 'n an=
der in huZ handeZ en wandeZ. Die individueZe gebreke en onver=
moens van die dader is hiervoZgens in beginseZ 'n risiko wat
die betrokke dader seZf moet dra. Die vertrouensbeginseZ bete=
ken dat 'n dader wat onregmatigZik skade deur 'n objektief be=

18

aw 22/3.

19

Risiko-aanspreekZikheid 283 (ek onderstreep).

20

Sien vn 2 hieronder.
Welke toets volgens Van der walt bevestig dat risikoskep=
ping die grond van skuZd-aanspreekZikheid is (aw 284).
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paalde onsorgvuldige aktiwiteit berokken vir die skade moet in=
staan.

Dit impliseer dat obJektiewe risiko-skepping en nie

subjektiewe verwytbaarheid nieJ skuldaanspreeklikheid [undeer.

2

Skuldaanspreeklikheid is dus volgens hom ••• aanspreeklikheid

vir skade wat onregmatiglik deur 'n onredelike riskante aktiwi=
teit vemorsaak is •.. of anders gestel:
redelike risiko-skepping.

3

Skuld is geleif in on=

Die grondgedagte is dat die dader

deur onsorgvuldige optrede, of anders gestel: deur verontag=
saming van redelike sorg, 'n onredelike risiko geskep het.

4

Risiko-aanspreeklikheid hierteenoor is volgens Van der Walt

2

aw 285 (ek onderstreep). Dit is wel duidelik dat Vander
Walt vroeer in sy werk (veral 225 ev) duidelik te kenne gee
dat die toerekeningsvatbaarheid van die dader 'n wesensbe=
standdeel van skuld is. Die toerekeningsvatbaarheidstoets

is nie 'n selfstandige vereiste vir deliktuele aanspreeklik=
heid nieJ maar 'n wesenlike bestanddeel van die skuldkrite=
rium. Die toerekeningsvatbaarheidstoets was en is _prinsipi=
eel 'n subjektiewe maatstaf: daar word in die lig van die
betrokke dader se individuele geestesvermoens basies gevra
na sy vermoe om die aardJ strekking en gevolge (die "reg"
en "verkeerd" van sy hande ling) van sy optrede te kan beoor=
deel. Indien hy nie daartoe in staat is nieJ kan hyJ selfs
al was sy optrede objektief beskou onsorgvuldigJ nie nala=
tig in die juridiese sin optree nie. Die probleem is egter
dat sodra Van der Walt skuld herlei tot objektiewe onrede=
like risikoskepping, hy in hierdie dieperliggende grondslag
van die skuldbeginsel nie plek inruim vir die "toerekenings=
vatbaarheidstoets" as 'n wesenlike bestanddeel van skuld nie.
Hy verklaar tog self .•• dat objektiewe risiko-skepping en

nie subjektiewe verwytbaarheid nieJ die skuldaanspreeklik=
heid fundeer (sien die teks). Vir my is dit nie duidelik hoe
toerekeningsvatbaarheid enersyds wesenlike bestanddeel van
die skuldkriterium is indien die dieperliggende grondslag
van die skuldkriterium (objektiewe risikoskepping) nie die
element van subjektiewe verwytbaarheid insluit nie.

3 ibid.
4

aw 286.
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aanspreeklikheid vir skade wat onregmatiglik veroorsaak is deur
'n redelike risikoskepping.

5

Dit is gelee in of die aansienlike

verhoging van die kans op skade-intrede of die aansienlike ver=
hoging van die waarskynlikheid van die intrede van ernstige be=
nadeling terwyl die skade of nadeel nie redelikerwys voorkom=
6
baar is nie.
Indien van der Walt dan verklaar dat die grondslag van delik=
tuele aanspreeklikheid gelee is in die onregmatige veroorsa=
king van nadeel deur 'n juridies relevante riskante aktiwiteit;
bedoel hy dat aanspreeklikheid of ooreenkomstig die skuld- of
ooreenkomstig die risikobeginsel vasgestel sal word afhangende
van die vraag of 'n aktiwiteit 'n geringe of aansienlike risi=
koverhoging geskep het en as sosiaal wenslik of onwenslik, re=
delik of onredelik tipeer kan word.

Die skuldbeginsel kom dan

ter sprake by 'n geringe of aansienlike onredelike risikover=
hoging, terwyl van risiko-aanspreeklikheid eers dan sprake is
8
indien daar 'n aansienlike redelike risikoverhoging was. 'n
Aansienlike risikoverhoging is gelee in

~f

die aansienlike ver=

5

aw 287.

6

aw 285/6.

7

32 THRHR (1969) op 333; 1 CILSA (1968) 49 op 55 en 63.

8

32 THRHR t a p. In 1 CILSA 1968 49 op 55 staan: In general
terms we may accept that, according to the adherents of the
danger theory, there is enough justification for holding a
person liable in the absence of fault on his part if the
activity giving rise to the damage normally entails a con=
siderable increase in risk to the community. Whether an in=
crease in risk is in a particular case considerable enough
to warrant liability without fault depends largely on the
community's sense of justice as interpreted by legislation
or the courts or both.
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hoging van die kans op skade-intrede, of die waarskynlikheid
van die intrede van ernstige benadeling, of in 'n ongelykheids=
verhouding tussen dader en benadeelde. As een van hierdie nor=
matiewe elemente die aktiwiteit verges?Yl, is daar 'n normat·iewe
1
of regtens re&eVante

•

"k o-s kepp~ng.
• 9

r~s~

Ek beskou die herleiding van die skuldbeginsel tot onredelike
risikoskepping as ongewens.

Hierdeur vervaag die verskil tus=

sen die skuldvorms opset en nalatigheid en daarmee ook die aan=
wending van skadevergoedingsaksies onder die Actio Legis Aqui=

lia en genoegdoeningsaksies onder die Actio Iniuriarwn. Deur sod.i'F
nige herleiding word verder ook die fundamentele bestanddeel
van die skuldbeginsel, naamlik die toerekeningsvatbaarheid
van die dadEr, misken.

10

'n Behoorlik fundeerde risiko-aan=

spreeklikheidsbeginsel maak dit onnodig om die tradisionele en
stewig ingeburgerde hoofaksies van deliktuele aanspreeklikheid
te vervang of te wysig.
Die antwoord op die vraag wat Van der Walt gestel het naamlik
wat die grondslag of rede vir aanspreeklikheid op grond van
skuld is, is myns insiens die volgende:

Omdat 'n toerekenings=

vatbare dader 'n willekeurige handeling met 'n laakbare of

verwytbare gesindheid

11

verrig het en hierdie handeling regs=

krenking tot gevolg gehad het.

Die laakbare gesindheid waar=

mee 'n toerekeningsvatbare dader die regskrenkende handeling

9 Risiko-aanspreeklikheid

285/6.

10

Sien vn

11

Sien De Wet. en Swanepoel Strafreg 90 en J D van der Vyver
Animus Iniuriandi 29 THRHR (1966) 336 op 346: Skuld •.• is
'n deur die reg verwytbare subjektiewe gesindheid van die
dader •..

2

hierbo.
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verrig het le opgesluit in die feit dat hy voorsien het dat sy
handeling (moontlik) benadeling sal veroorsaak terwyl hy bewus
daarvan is dat sy optrede onregmatig is.

Indien hy die skade

nie voorsien het nie, maar 'n redelike man in sy posisie die
benadeling wel redelikerwys sou voorsien en vermy het, is die
. dh e~'d eweneens verwytbaar. 12
dader se onagsame ges~n
Ek sluit my dus aan by die eerste benadering deur Van der Walt
genoem ter beantwoording van die vraag wat die grondslag van
aanspreeklikheid op grond van die skuldbeginsel is naamlik dat
die 'skuldbeginser• inherent 'n selfgenoegsame verklaring of reg=
13
verdiging vir sodanige aanspreeklikheid bied.
Myns insiens is dit ook onnodig om die onderskeid tussen skulden risiko-aanspreeklikheid te stel as die skepping van 'n on=
redelike sosiaalstrydige risiko aan die een kant, en as die
skepping van 'n redelike sosiaalwenslike risiko aan die ander
kant.

Dit sou inderwaarheid beteken dat die ondernemer wat 'n

fabriek in Suid-Afrika oprig vir die vervaardiging van wapens
vir die verbode kommunistiese party, op grond van die skuldbe=
ginsel aanspreeklik gehou word vir skade wat uit die voer van
sy riskante onderneming voortspruit.

Immers, hierdie aktiwi=

teit stel 'n aansienlike risikoverhoging daar en is sekerlik
as 'n onredelike sosiaalstrydige risikoskepping of verhoging
aan te merk.

Van der Walt sal verklaar dat hierdie riskante

aktiwiteit sender meer as nalatig bestempel kon word weens die
14
feit dat dit ••. nie sosiaaZ wensZik is nie
Hierdie sie=

12

De Wet en Swanepoel 90.

13

Sien Risiko-aanspreeklikheid 279/0. Sien ook hieronder

14

Risiko-aanspreekZikheid 286: Indien 'n riskante aktiwiteit
(bv beheer van 'n dinconietfabriek) nie sosiaaZ wens Zik was
nie, sou dit ongetwyfeZd sondermeer as nalatig bestempeZ
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q>

285.

ning dat 'n sosiaal onwenlike riskante aktiwiteit, as sodanig,
nalatig is, kom myns insiens neer op 'n onaanvaarbare invoering
van 'n skuldfiksie. Wat sou Van der Walt se antwoord gewees het
indien dit duidelik blyk dat die spesifieke benadeling onder
die besondere omstandighede nie redelikerwys voorsienbaar was
nie?

Sou dit geregverdig wees om die ondernemer vry te laat

uitgaan indien hy blyk kranksinnig te wees?

Myns insiens is

in sulke gevalle geen onderskeid te maak tussen die grondslag
van die privaatregtelike aanspreeklikheid van die kommunistiesgeorienteerde ondernemer (in die voorbeeld) en byvoorbeeld die
Staat wat 'n wapenfabriek bedryf vir die Weermag nie.

Altwee

behoort teenoor 'n benadeelde aanspreeklik te wees op grond
van die risikobeginsel.

Regspolitiese oorwegings mag in die

geval van die kommunis voorskryf dat sy risiko-aanspreeklik=
heid wyer is as in die geval van die Staat.

Dit kan geskied

deurdat die tradisionele verwere van die verweerder in risikoaanspreeklikheidsgevalle naamlik eie-skuld aan die kant van
15
die benadeelde, of oormag , nie tot sy beskikking is nie
weens die sosiaalstrydigheid van sy optrede.
'n Tweede voorbeeld:

Wat sou die antwoord volgens Van der

Walt se siening wees indien 'n ondernemer 'n lisensie bekom om
'n onderneming op te rig van 'n soort wat reeds oar die hele
land versprei is, en hierdie soort onderneming sodanig ge=
noegsaam aan die ekonomiese,· sosiale en maatskaplike behoeftes
voldoen dat die verdere oprigting daarvan in alle opsigte on=
gewens is.

Sou hierdie ondernemer op grand van die skuldbe=

ginsel aanspreeklik gehou word vir die skadelike gevolge wat

~on

15

word.

Sien skrywers aangehaal in vn 9 op 351 hieronder.
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uit die voer van die riskante bedrywighede spruit?

Ek dink by=

voorbee1d dat 'n goeie saak daarvoor uitgemaak kan word dat die
grootskaa1se gebruik van groot voertuie vir die vervoer van
goedere op openbare paaie, 'n aansien1ike sosiaa1strydige ver=
. . k o d aars t e 1 . D'~e enorme 1 ewensver 1'~es op paa~e
· 16
hoging van r~s~
word aansien1ik verhoog deur die gebruik van groot vervoermid=
de1s met swaar vragte op besige paaie.

Hierdie risikoverho=

ging is sosiaa1strydig omdat die ekonomiese voorde1e uit die
gebruik van hierdie grootskaalse vervoer nie opweeg teen die
verlies aan menselewens en mannekrag nie.

Om die aanspreek1ik=

heid van die vervoerondernemer vir skade1ike gevo1ge wat uit
die bedryf van sy riskante onderneming voortspruit, op grond
van hierdie argument op die skuldbeginse1 te fundeer, gaan
eenvoudig nie op nie.
Laastens is daar myns insiens goeie rede om te verklaar dat
sekere hoogsriskante ondernemings sosiaalst~dig en maatskap=

Zik onwenslik is (hoewel die bedryf daarvan moontlik tot voor=
dee1 van die landsekonomie is) en die risikobeginsel steeds
die grondslag van die ondernemer se aanspreek1ikheid behoort
te wees.

16

V£1 die volgende skokkende syfers gerapporteer in die
BeeZd. van 21-10-1975 op 5: AZtesaam 682 mense is in 11648

motoPongeZukke dood in Junie vanjaar. In die ooreenstemmen=
de tyd verZede jaar het 518 mense die Zewe geZaat in 1?063
ongeZukke. Die syfers is deur die Departement van Statis=
tiek bekend gemaak. MotorongeZukke in Suid-Afrika het in
die eerste ses maande van vanjaar 3846 Zewens geiiis verge=
Zeke met 2846 verZede jaar. Tussen Januarie en Junie 19?5
is 9809 mense ernstig beseer vergeZeke met ?312 in die eeP=
ste ses maande van 19?4. Altesaam 2?312 motorongeZukke het
in dieseZfde tydperk van 19?5 pZaasgevind teenoor 969?2 in
die ooreenstemmende tydperk verZede jaar.
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van der Merwe en Olivier se beswaar teen Van der Walt se stand=
punt dat skuld- en .risiko-aanspreeklikheid tot dieselfde grond=
slag, naamlik risikoverhoging, herlei kan word, is dat hy vol=
gens hulle die probleem slegs verplaas het.

Waarom (vra hulle)

volg aanspreeklikheid ex delicto in sommige gevalle slegs as
die riskante karakter van die dader se aktiwiteit voortspruit
uit die aanwesigheid van skuld en in ander gevalle bloat as die
aktiwiteit a priori as juridies riskant tipeer is? Waarom is
skuld, in Van der Walt se taal, nodig om in dieselfde vakge=
bied sommige handelinge as riskant te bestempel maar ander weer
nie? Waarom moet die bestuurder van 'n motor skuld he voor=
dat sy optrede, wat sy eie aanspreeklikheid betref, as riskant
te brandmerk is, maar nie die bestuurder van 'n fabriek nie?
En hoe gemaak met die kranksinnige wat 'n aktiwiteit verrig
wat a priori as juridies riskant te tipeer is? Is hy dan ex
delicto aanspreeklik? Gaan dieselfde vakgebied dieselfde
kranksinnige wat diesefde soort skade onregmatiglik veroor=
saak het soms aanspreeklik hou en soms nie? 17 Ek dink dat byna
al bogenoemde besware sal verdwyn indien aanvaar word dat risi=
ko-aanspreeklikheid nie deliktuele aanspreeklikheid is nie en
dat dit daarom onwenslik en onnodig is om skuld- en risikoa~~spreeklikheid

lei.

tot dieselfde gemeenskaplike faktor te her=
18
dat albei op

Dit is wel waar, soos Hommes aangetoon het

grande van billikheid en regverdigheid verantwoord moet word.
Dit beteken

nie dat hierdie beginsels

tot mekaar herlei kan

word nie want dan sou byvoorbeeld die verrykingsaanspreeklik=
heidsbeginsel en die deliktuele aanspreeklikheidsbeginsel ook

17

aw 490 vn 58.

18

Sien 93 ev hierbo.
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maar tot mekaar herlei kan word.

Ook die verrykingsaanspreek=

likheid moet op gronde van billikheid en regverdigheid verant=
19
woord kan word.
Die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel op sigself het niks te
doen met die vraag of die skade vanuit die moment van veroor=
saking redelikerwys voorsienbaar was nie;
die aanspreeklikgestelCe

die gedraging van

persoon as oorsaak van die relevante

gevolge aangemerk kan word of aan sy vrye toerekenbare regswil
toegeskryf kan word nie.

Dit betrek ook nie die vraag of hy

van regswee verplig was om hom anders onder die omstandighede
te gedra het nie.

Die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel is

deur skrywers aangebied as 'n aanspreeklikheidskriterium toe
dit duidelik geword het dat die skuldaanspreeklikheidsbeginsel
in sekere omstandighede onvoZdoende is as 'n maatstaf om in=
dividuele en gemeenskapssekuriteit te handhaaf.
Dit is 'n wesensbestanddeel van risiko-aanspreeklikheid dat
die reg 'n sekere feit as riskant of gevaarlik moet tipeer en
20
'n sekere persoon daarvoor verantwoordelik moet hou.
Reg=
verdigheid en billikheid vereis dat 'n persoon nie vir enige
riskante feit verantwoordelik gehou kan word nie.

Indien

dit nie so sou gewees het nie sou individuele handelingsvry=
heid onnodiglik en onregverdiglik aan bande gele word ten
gunste van individuele en kollektiewe sekuriteit.

Die aan=

spreeklikheidsbeginsels behoort immers geregverdig te word op n
gemeenskapsaanvaarde balans tussen twee fundamentele menslike
belange naamlik handelingsvryheid en materiele en ideele se=

19

Sien De Vos VerrykingsaanspreekZikheid 266.

20

Die gronde waarop hierdie tipering berus, word hieronder
op 289 aangedui.
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kuriteit.

1

Waar aanspreeklikheid op grand van die skuldbegin=

sel van oudsher hierdie punt van balans aangedui het ooreenkom=
stig die gemeenskapsgevoel, kan dit as gevolg van die tegnolo=
giese ontwikkeling gedurende die negentiende en twintigste
eeue nie meer altyd die geval wees nie.

Dit het eenvoudig ge=

blyk dat sekere menslike aktiwiteite die individuele en kol=
lektiewe sekuriteit so bedreig dat die strenge toepassing van
die skuldaanspreeklikheidsbeginsel
resultate lei.

tot skreiend onbillike

Hierdie onbillikheid word uit die weg geruim

sodra die wetgewer of regterlike uitsprake (by die presedente=
sisteem) daardie

feite

omskryf wat aanleiding tot risiko-

aanspreeklikheid gee.
Indien die regbv. 'n sekere aktiwiteit nie as riskant qenoeq vir
die doeleindes van risiko-aanspreeklikheid beskou nie, volg
aanspreeklikheid vir die skadelike gevolge daarvan steeds op
grand van die

~oepassing

van die skuldbeginsel.

Dit verklaar

byvoorbeeld die feit dat 'n motorbestuurder, wat sy eie aan=
spreeklikheid betref, steeds skuld moet he, maar dat die eie=
naar van 'n fabriek sander skuld aanspreeklik is vir die skade=
like gevolge wat uit sy onderneming voortspruit.

Die reg het

eenvoudig nag nie daartoe oorgegaan om die aktiwiteit van die
motorbestuurder as riskant 1enoeg te tipeer nie terwyl fabrieks=
2
aktiwiteite wel so getipeer is.
Myns insiens sal dit egter
nie meer lank duur voordat motorbestuur oak as sodanig getipeer

Vgl
2

J

C van der Walt 32 THRHR (1969) 319 ev.

Die fabrieksondernemer is skuldloos middellik aanspreeklik
vir die onregmatige dade deur sy werknemer gepleeg in die
loop van die uitvoerings van hul werk. Vgl oak die opmerkings
oor die toepassing van die Ongevalleversekeringswet op 163
hierbo.
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word nie.

Die tipering van 'n sekere aktiwiteit as qevaarlik

verklaar ook die aanspreeklikheid van die kranksinnige werk=
gewer of fabrikant:

Hy is op grond van die risiko-aanspreek=

likheidsbeginsel aanspreeklik omdat die aktiwiteit wat hy on=
derneem of laat onderneem as riskant getipeer is en hy op grond
van verskeie regspolitiese oorwegings met die verantwoordelik=
3
heid van die aktiwiteit belas is.
Hierdie oorwegings staan
onafhanklik van die vraag of die aanspreeklikgestelde self
. 4
toerekeningsvatbaar ~s.
4

Middellike aanspreeklikheid:

Die tradisionele motiverings

Dit blyk dat die meeste Suid-Afrikaanse skrywers wat middellike
aanspreeklikheid behandel probleme ondervind met die aanwysing
van die grondslag van hierdie aanspreeklikheid.

McKerron

5

ver=

wys na die verskillende motiverings vir die toepassing van mid=
6
dellike aanspreeklikheid soos deur Baty uiteengesit en ver=
klaar dat nie een daarvan bevredigend is nie.

Die "werkgewer"

se aanspreeklikheid berus volgens hom op geen logiese gronde
nie en is op die ou end slegs gebaseer ••• upon considerations

of sociaZ poZicy. 7 Middellike aanspreeklikheid is hiervolgens
geregverdig omdat so 'n groot dee! van die nywerheids- en han=
delsbedrywighede uitgevoer word deur groot ondernemers wat ver=
plig is om die grootste deel van hul werk deur werknemers te

3

Sien 303 hieronder.

4

Sien 317 hieronder.

5

DeZict 90 vn 99.

6

Sien 22

7

aw 90 en 73 SALJ (1956) op 432.
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hierbo.

verrig.

8

Hierdie standpunt is heeltemal te vaag en ondienste=

lik as 'n behoorlike regverdiging van middellike aanspreeklik=
9
heid.
Dit kan buitendien nie die grondslag daarvan wees nie.
Vander Merwe en Olivier, wat middellike aanspreeklikheid nie
10
as deliktuele aanspreeklikheid beskou nie , wys slegs daarop
dat geen bevredigende juridiese grondslag daarvoor nog ooit
11
geformuleer is nie.
Die skrywers het self geen poging aan=
gewend om 'n grondslag aan te toon nie omdat hulle die onder=
werp as buite die bestek van hul werk beskou.

Hulle bespreek

daarom slegs die reels betreffende middellike aanspreeklikheid
vanwee die praktiese belang daarvan en omdat 'n onregmatige
daad aan die kant van die werknemer 'n voorvereiste vir hier=
die aanspreeklikheid is.

Dit het, volgens hulle, tradisie

geword om hierdie verbintenis in die leergang van die onreg=
12
matige daad te behandel.
Scoble het gewag gemaak van die tradisionele motiverings ter
regverdiging van middellike aanspreeklikheid soos deur Baty
.
. 13
u~teenges~t.
Omdat hy die theo!'U o.f risk as die mees aan=
vaarbare grondslag (of regverdiging?) van middellike aanspreek=
likheid

sie!rr en omdat hy niks nuuts byvoeg tot wat Baty en

Atiyah oor die tradisionele standpunte meedeel nie,

15

8

ibid.

9

Alle werkgewers is tog nie groot ondernemers nie.

kan sy

Onregmatige Daad 427 en 448 ev.
11 aw 449 en vgl ook Olivier 28 THRHR (1965) 56 op 60.
10
12

aw 427.

13

Master and Servant 257 ev.

14

aw 258.

15

Sien

22

hierbo.
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uiteensetting hier buite beskouing gelaat word.
wat die ouer regspraak betref, het die howe vir 'n aansienlike
periode vasgehou aan 'n sekere standpunt oor die regverdiging
van middellike aanspreeklikheid.
punt het ook voorgekom.
ingeneem.

Variasies op hierdie stand=

Hier-en-daar is ook ander standpunte

Later word die aandag gevestig op die aanvaarding

van die risikobeginsel a~ grondslag van middellike aanspreek=
16
likheid.
Wat die howe se tradisionele benaderings betref,
beperk ek my tot die belangrikstes.
Die eerste Suid-Afrikaanse beslissinq waarin qepooq was om die
grondslag (of regverdiging?) van middellike

aanspreeklikh~id

aan te toon, is Gifford v Table Ba:y Doak and Breakwater Com=
. .
17
~ss~on.
Op gesag van Story aanvaar Lord de Villiers dat die
grondslag die beginsel van respondeat superior is.

Dit bete=

ken dat 'n werkgewer aanspreeklik is op grande van ••• publia

policy and aonvenienae. Lord de Villiers vervolg: (F)or in no
other wa:y aouZd there be any safety tv third persons in their
dealings either direatly or indireatly with him through the
instrumentality of agents. In every suah aase the prinaipal
holds out his agent as aompetent and fit to be trusted, and
thereby in effeat he warrants his fidelity and good aonduat
in all matters within the saope of his agency. 18 In East

16

Op 246 ev hieronder.

17

1874 Buah 96.

18

114. In Hilpert v Castle Mail Paaket 12 EDC 38 word die
respondeat superior beginsel soos uiteengesit in die Gif=
ford-saak, eweneens as die grondslag van middellike aan=
spreeklikheid aanvaar. IT Jones wys daarop dat die middel=
like aanspreeklikheidsreels wat op hierdie grondslag be=
rus, wyer is as wat sommige van ons Gemeenregtelike skry=
wers dit stel. Die Regter is myns insiens egter verkeerd
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London Municipality v Murray

19

het r Jones ook aanvaar dat

respondeat superior die ware grondslag van middellike aan=
spreeklikheid is.

In sy uiteensetting oor die inhoudelike

betekenis daarvan, het hy baie meer klem op die waarborg-idee
laat val. ••• (I)t is clear that the defendants would be liable

upon the principle ... that the master is bound to guarantee
against all hurt arising from the carelessness of himself or
of those acting under his orders in the course of his busi=
ness • .•. I am answerable for the wrongs of my servant or
agent, not because he is authorised by me or personally repre=
sents me,

but because he is about my affairs, and I am bound

to see that my affairs are conducted with due regard to the
20
safety of others.
Ook die beslissing in Sipata v Minister
1
of Defence is gesag vir hierdie standpunt.
Indien hierdie standpunt beteken dat die werkgewer aanspreeklik

,,

is op grond van waarborgbreuk aan sy kant, is dit 'n fiksie en
daarom ook verwerplik.

Dit is onwerklik om te verklaar dat

werkgewers aan derdes waarborg dat sy werknemers hul werk op
behoorlike wyse sal uitvoer.

Indien dit wel die geval sou ge=

wees het, berus sy aanspreeklikheid op kontrakbreuk.

2

Indien hierdie standpunt egter beteken dat 'n werkgewer 'n

waar hy op 51 van die verslag verklaar dat Van der Linden
aie reels net so wyd as Story formuleer. Sien Van der Lin=
den se standpunt op 555 hieronder waaruit dit blyk dat hy
nie eers erkenning verleen aan die toepassing van middel=
like aauspreeklikheia nie.
19

9 EDC 55.

20

60.

1914 EDC 323.
2

Sien ook die kritiek deur Barlow Vicarious Liability 182.
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sekere verantwoordelikheid teenoor derdes het wanneer hy an=
der aanstel om werk vir of namens hom te verrig, dan het hier=
die standpunt wel waarde.

Dan sou dit beteken dat 'n werkge=

wer regtens met verantwoordelikheid vir hierdie aktiwiteit be=
las is en teenoor derdes gebonde is tot vergoeding vir sekere
3
skade of nadeel wat daaruit mag voortspruit.
In 1894 het hr Kotze in die belangrike beslissing van Lewis v
4
The Salisbury Gold Mining Co op gesag van Pollock 5 die grand=
slag van die werkgewer se aanspreeklikheid verklaar met wat hy
noem the great principle of social duty.
hoofregter inhou dat

6 Dit sou volgens die

every person in the management of his

own affairs. whether by himself or by his agents or servants.
shall so conduct them as not to injure another. and if he does
not. and another thereby sustains damage. he shall answer for
7
it.
Die aanvaarding van hierdie basis, se hy, berus op blote
8
gesonde beleid en regverdigheid.
Hr Kotze maak nerens melding
van die moontlikheid dat hierdie beginsel gegrond is op enige
vorm van waarborg wat die werkgewer sou gegee het nie.

Die

werkgewer se aanspreeklikheid berus dus nie op waarborgbreuk
nie.

Hierdie beslissing bied myns insiens aanduidina daarvan

dat middellike aanspreeklikheid geregverdig moet kan word deur
die

billikheid- en regverdigheidssin van 'n ontwikkelde

3

Vgl 297ev hieronder.

4

1 OR 1.

5

Pollock Essays on Jurisprudence no 5, aangehaal op 4 van
die verslag.

6

4

7

4

8

4: Its general recognition is its best claim to being found=
ed in sound policy and justice.
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·"' samelewing. 9

In Mkize v Martens

10

, die eerste appelhofuitspraak oor hieruie

onderwerp, is ongelukkig baie weinig oor die grondslag van mid=
dellike aanspreeklikheid gerep. Lord de Villiers verklaar een=
voudig: (T}he matter is no longer res integra for in every case

that has arisen the courts have acted upon the opinion of Voet,
notwithstanding its divergence from the views of so many other
.
11 Dat Lord de Villiers egter oo k
.
Dutc h wrtters
of em"nence.
die standpunt van Voet aanvaar het oor die grondslag van die
aanspreeklikheid, naamlik culpa in eligendo moet betwyfel
12
word.
Trouens, Lord de Villiers het juis op gesag van Story
in Gifford v Table Bay Dock and Breakwater Commission supra,

respondeat superior as die gcondslag van middellike aanspreek=
13
likheid aanvaar.
Ar Innes verklaar in die Mkize-saak kort=
liks dat regverdiging

gelee is in die feit dat die dader die

verweerder se servant of agent is en dat hy optree in die be=
vordering van die belange van die verweerder en dat laasge=
noemde gebonde is om toe te sien dat sy belange met die nodige
14
sorgvuldigheid uitgevoer word.
Of ar Innes respondeat su=

perior en the great principle of social duty as die grondslag
of regverdiging van hierdie gebondenheid van die opdraggewer

9

Meer hieroor op 282

10

1914 AD 382.

hieronder.

11

op 387.

12

In Phillips v Sipuka 1915 EDC 289 het rp Graham dit wel
so vertolk.

13

Op 230

14

390. In Kohlberg v Uitenhage Municipality 1926 EDL 90
op 94 het die hof hierdie uiteensetting van ar Innes as
korrek aanvaar.

hierbo.
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in gedagte gehad het, is onseker.

Die rede waarom ons howe tot

op daardie datum nooit 'n behoorlike studie van die grondslag
van middellike aaspreeklikheid gernaak het nie, blyk duidelik
uit die uitspraak van ar Solomon. Nadat hy culpa in eligendo
15
as grondslag verwerp het , vervolg hy: Various other reasons

have been suggested by different judges and text writers. But
whatever the ground may be upon which the law rests the rule
itself is fairly clear, and it is unnecessary therefore, to
discuss the law on the subject any further. 16 Indien die reel
so duidelik is, is dit vir my onverstaanbaar waarom ar Solomon
teen die einde van sy uitspraak moes beken: (I) ... have con=
17
en dit vir ar Innes

siderable misgiving on the subject ...

nodig was om te verklaar: (T)he matter is by no means free

from doubt-

18

Omdat die appelhof geen behoorlike riglyn gebied

het nie, is dit nie verrassend nie dat rp Graham in Phillips
. ka 19 aanvaar het dat die hof in Mk'~ze v Martens op gesag
v S~pu
20
van Voet 9.4.10 , culpa in eligendo as grondslag van middel=
like aanspreeklikheid aanvaar het.

In the first place it is

to be remembered that masters are liable ..• for the delicta
of their servants
since it is a matter of blame against
masters that they have selected the services of negligent or
evil-minded or malicious persons for the purpose of the parti=
eular duty or office. 1 Behalwe dat dit verrassend is dat rp

15

394.

16

394 (ek onderstreep).

17

397.

18

393.

19

1915 EDC 289.

20

Sien die bespreking van Voet 9 4 10 op 557
295.
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hieronder.

Graham nie kennis geneem het van die standpunt van ar Solomon
in Mkize v Martens betreffende culpa in eligendo nie, verkondig
hy verder dat hierdie grondslag gebaseer is op the great princ=

iple of social duty soos deur hr Kotze in Lewis v Salisbury
Gold Mining Co supra voorgestel is.

Rp Graham vertolk hier=

die beginsel as 'n plig wat die werkgewer teenoor die publiek
het om bevoegde persone aan te stel om sy werk of opdrag te
verrig en self te blameer is vir die verbreking van hierdie
"sosiale plig".

Hy verklaar verder dat dit oor hierdie boeg

was wat die appelhof in Mkize v Martens
middellike aanspreeklikheid gegooi het.

die grondslag van
2

Hierdie standpunt wat eintlik maar culpa in eligendo tot grond=
slag van middellike aanspreeklikheid verhef, is pertinent ver=
werp deur hr Watermeyer in Feldman V Mall.

5 Middellike aanspreeklikheid:
5.1

3

Die moderne grondslag

Risiko-aanspreeklikheid

5.1.1

Die standpunte van skrywers
Risiko-aanspreeklikheid

word deur heelwat Suid-

Afrikaanse skrywers as grondslag van middellike aanspreeklik=
heid voorgestel.

In sy poging om die grondslae van risiko-en

deliktuele aanspreeklikheid van mekaar te onderskei, het Oli=
vier daarop gewys dat •.• daar niks eienaardig

in die feit

2

Dit is egter hoogs te betwyfel of die hof in Mkize v Mar=
tens supra gepoog het om culpa in eligendo en the great
principle of social duty met mekaar in verband te bring.

3

1945 AD 733 op 738.
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is dat risikoskepping 'n verbintenis skep nie.

4

Dit wil ook

voorkom asof hy risikoskepping sien as 'n moontlike grondslag
van middellike aanspreeklikheid.

In hul handboek lyk dit eg=

ter nie asof Van der Merwe en Olivier hierdie beginsel as 'n
goeie basis van aanspreeklikheid aanvaar nie.
Scoble

6

5

wat weliswaar wys op die tradisioneZe standpunte oor

die regverdigbaarheid van middellike aanspreeklikheid (soos
deur Baty

uiteengesi~,

verklaar dat the theory of risk moont=

lik die mees aanvaarbare teorie is.

It postuZates that if a

man is engaged on an activity wherein there is a risk of har-m
befaZZing others he can no more escape ZiabiZity for damage ..•
Hy verklaar verder: As the master derives the benefit of the
accupation upon which the servant is engaged it is onZy right
that hy shouZd take the risk of Zoss accruing from such act=
ivity. A master who empZoys a servant. sets him in motion in
a sphere of activity in which he is abZe to do harm to others.
At the same time any profits which accrue from the work go
to the master. even if the particuZar action in question is
forbidden by the master. ConsequentZy prospect of profit must
7
be baZanced by the prospect of Zoss.
Moontlik kan verklaar word dat hierdie standpunt aansluiting
vind by die gevaar- en profytteorie.

Omdat Scoble egter geen=

sins gepoog het om enige nadere toeligting te verskaf nie kan
slegs gespekuleer word oor wat hy presies in die oog gehad het
en wat sy opvatting van hierdie teoriee is.

28 THRHR (1965) 56 op 63.
Onregmatige Daad 427.
6 Master and Servant 257 ev.
4

5
7
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aw 258.

e.G.

van der Merwe wat die risikobeginsel in die vorm van 'n

kombinasie tussen die gevaar- en die profytteorie as grondslag
van die aanspreeklikheid van die "houer" van diere wat skade
8
veroorsaak, aanvaar verklaar verder: Hierdie soort aanspreek=

Zikheid pas ook goed aan by die ander vorm van gemeenregtelike
9
skuZdlose aanspreeklikheid naamlik middellike aansfreeklikheid.
Uit die reedsgenoemde uiteensetting van Barlow

10

blyk dit dat

hy twee faktore beklemtoon as voorvereistes vir die toepassing
van risiko-aanspreeklikheid in 'n bepaalde situasie.

Eerstens

meet die verrigting van 'n sekere aktiwiteit of die werking van
'n masjien uiteraard gevaarlik wees.

Tweedens meet die voor=

dele en winste van die gevaarlike masjien of aktiwiteit die
aanspreeklikgestelde toekom.
spreeklikheidsbe~insel

Volgens Barlow is die risiko-aan=

die grondslag van middellike aanspreek=

likheid om die volgende redes: Eerstens

hou indiensneming

van werknemers 'n inherente, onvermydelike risiko of gevaar
11
van benadeling vir derdes in.
Hierdie risiko is gelee in
die wye verskeidenheid verskille en veranderlikheid van die

menslike karakter wat die veroorsaking van skade onvermydelik
maak.

12

Die moontlikheid dat 'n werknemer 'n ander mag bena=

8

Diere 258 en 285.

9

aw 261.

10

Sien 169

hierbo.

Viearious Liability 188:The best op~n~on, probably, is
that it (die risiko-aanspreeklikheidsbeginseU should be
applied to eases where the risk is inherent in the under=
taking itself. It is submitted that sueh risk is inex=
trieably attaehed to the employment of a servant and that
the master should bear the responsibility resulting from
his aets.
12 aw 184 en 185/6: This risk is inextrieably bound up with the
employment~ another person on aeeount of the wide variation
11

23 7

deel in die uitvoering van sy werk of opdrag is groot genoeg
om die indiensneming van werknemers as inherent gevaarlik te
13
beskou.
Die werkgewer is vir hierdie riskante aktiwiteit
en die optrede van die werknemer tydens die ui tvoering van sy
werk op opdrag verantwoordeZik

14

omdat dit hy is .•. who sets

him in motion in a sphere of activity in which he is abZe to
do harm to a third party ••. 15
Sy verantwoordelikheid vir die riskante diensaktiwiteit word
ook gemotiveer deur die tweede belangrike faktor vir risikoaanspreeklikheid: Die werkgewer is ook die persoon wat die
voordele of winste van die diensaktiwiteit verkry of minstens
16
die hoop het om daaruit voordeel of wins te verkry.
Opsommenderwys vat hy sy standpunt oor risiko-aanspreeklikheit
as grondslag van

middellike aanspreeklikheid soos volg saam:

It is this juxtaposition of the eZements of profit and risk
in the reZationship of service which is the true foundation
of the master's ZiabiZity . •.. The Zaw permits the master to
use the Zabours of his servants and to take any benefits that
may arise from their service, but at the same time it imposes
on him a risk of any damages which may fZow from the negZigent
or frauduZent action of such servants.

17

Volgens hom bly die

and dissimiZarity in charac·ter, and the impossibiZity of
being abZe to check every act of the subordinate however
great the care taken.
13

aw 186 en 188 (Sien ook vn 11 hierbo).

14

aw 188 en sien vn 11 hierbo.

15

aw 185.

16

ibid.

17

aw 185.
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werkgewer aanspreeklik solank hy voordeel trek uit die optrede
van sy werknemer of hoop om daaruit voordeel te trek selfs al
het hy die skadeveroorsakende optrede verbied of al is dit op
18
Hy verklaar dat sulke

die cog af teen sy ekonomiese belang.

handelinge moontlik tog verband mag hou met die werknemer se
19
werk •.• from whiah he hopes to benefit ultimately.
Barlow se siening dat winsbejag deur die aanspreeklikgestelde
'n element van die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel is, skep
die volgende probleem.

Indien wins of finansiele voordeel nie

die doel van die inwerkingstelling van die gevaarlike aktiwi=
teit was nie, bestaan daar geen regverdiging vir risiko-aan=
spreeklikheid vir die nadelige gevolge wat uit die gevaarlike
aktiwiteit spruit nie.

Baie insiggewend is Barlow se antwoord

op die kritiek teen die profytteorie dat dit geen verklaring
bied vir feit dat die werkgewer steeds aanspreeklik gehou
word al is sy onderneming nie op die winsmotief gegrond nie
(byvoorbeeld

'n regspersoon wat werk in openbare belang verrig).

The answer to this aritiaism is submitted to be. that the
principle of liability should not be applied in these eases.
unless of aourse. the corporation or person concerned has wil=
lingZy taken on the risks attaching to the employment. In all
other eases it is impossible to find any adequate basis for
the liability at all. and a claim for damages should not be
taken against the employer. 20 Ek kan egter nie insien hoedat
die winsmotief aan die kant van die ondernemer of werkgewer 'n

essensiele motivering vir sy verantwoordelikheid vir die ris=
18 ibid.
19 ibid.
20

aw 189.

23Q

kante aktiwiteit uitmaak

0

n~e.

1

Aanvanklik het J.C. van der Walt aanvaar dat die risiko-aan=
spreeklikheidsbeginsel in die gedaante van die gevaarteorie
die grondslag is van die werkgewer se aanspreeklikheid vir
2

Deur ander persone werk=
saamhede te laat verrig, word die Pisiko van benadeling objek=
tief verhoog. Die risiko-verhoging is genoegsaam om die heer
skade. deur sy werknemer veroorsaak.

sander skuld aanspreeklik te stel. Hy verwys ook na die volgen=
de stelling van Barlow:

(T)he risk attaching to the employ=

ment of a human being as a servant is one of the greatest in
existence on account of the wide differences and variability
of the human character. The man who employs a servant sets
him in motion in a sphere of activity in which he is able to
do harm to a third party. 3 Indien bloot hiermee volstaan word
ter aanduiding van die grondslag van die werkgewer se middel=
like aanspreeklikheid

(of skuldlose aanspreeklikheid) is dit

egter nie maklik in te sien waarom dieselfde redenasie nie ge=
bruik kan word om enige persoon skuldloos aanspreeklik te hou
vir die gevolge van handelinge wat hyself verrig nie.

Immers

deur self werksaamhede te verrig, word die risiko van benade=
ling objektief verhoog.

Hierdie risikoverhoging kan eweneens

toegeskryf word aan ••• the wide differences and variability

of the human character.

0p grond hiervan kan gevra word waar=

om die werkgewer deur die toepassing van die skuldbeginsel aan=

Sien 303 hieronder waar daarop gewys word dat 'n hele aan=
tal faktore hier 'n rol mag speel en waaruit ook blyk dat
die winsmotief van die ondernemer of werkgewer nie 'n essen=
siele vereiste vir sy verantwoordelikheidstelling is nie.
2

Vgl sy bespreking van die saak Botes v Van Deventer (1966)
3 SA 182 (A) in 30 THRHR (1967) 70 veral op 75.

3

Barlow aw 185.
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spreeklik sal wees indien hy self 'n graaf hanteer en in hier=
die proses skade veroorsaak, maar op grond van die risikobegin=
sel aanspreeklik is indien hy 'n werknemer gebruik om met die
graaf te spit en laasgenoemde in die loop van die uitvoering
van die werk skade veroorsaak.

Die antwoord in laasgenoemde

geval kan nie gelee wees in die siening dat die werkgewer 'n
risiko geskep het deur 'n werknemer aan te stel nie.

Die rede

hiervoor is dat presies dieselfde verklaar kan word in die ge=
val waar die werkgewer self die graaf hanteer.

Ook risikover=

hoging kan nie die onderskeidingskriterium wees nie want dit
geld in albei gevalle.

Die werkgewer het moontlik selfs die

risiko van benadeling meer verhoog indien hy self die graaf
hanteer as wanneer hy se werknemer opdrag gee om dit te doen.
Hy is byvoorbeeld self nie so bekwaam soos sy werknemer om
die graaf te hanteer nie.
Die onderskeid tussen die twee gevalle kan ook nie daarin ge=

lee wees dat die risikoskepping in die een geval onvermydelik
is en in die ander geval nie.

In albei gevalle mag risikoskep=

ping onvermydelik wees afhangende van die omstandighede van
die geval.

Daarom is dit insiggewend dat Van der Walt dit as

verkeerd en oordrewe doqmaties

beskou om te ontken dat enige

ander oorwegings ofmotiverings van die werkgewer se aanspreek=
4
likheid, afgesien van risikoverhoging 'n rol speel.
In die

meeste teoriee oar die grondslag van die heer se aanspreeklik=
heid steek in 'n mindere of meerdere mate waarheidsmomente:
volgens die belange- of profytteorie moet die heer as korre=
Laat van die voordele of potensiele voordele van die dienaar
se werksaamhede ook die laste daaraan verbonde dra; volgens

4

30

THRHR (1967) op 75.
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die sogenaamde identifikasieteorie word die dienaar beskou as
die "arm" van die heer (vgZ. qui faait per atiwn faait per se).
of as 'n orgaan van 'n ondernemingseenheid; voZgens die preven=
sieteorie is die heer in 'n goeie posisie om die dienaar se ak=
tiwiteite ten goede te be1:nvZoed; voZgens die soZ1)ensieteorie
is die heer aanspreekZik omrede hy gewoonZik meer ve~oenskrag=
tig as die dienaar is; en voZgens die beheerteorie is die heer
aanspreekZik omrede hy kontroZe uitoefen oor die dienaar se
aktiwiteite. 5
In sy proefskrif het Van der Walt egter in 'n voetnota verklaar
dat middellike aanspreeklikheid nie kwaZifiseer as 'n vorm van
risiko-aanspreekZikheid nie. 6 Die rede hiervoor is volgens hom
dat middellike aanspreeklikheid op 'n reiJZ van die objektiewe
reg rakende die heer/dienaar verhouding (berus) en nie op die
pZeging van 'n onregmatige handeZing deur die heer seZf nie. 1
Hoewel die pleging van 'n onregmatige daad deur die dienaar
'n voorvereiste vir die heer se aanspreeklikheid is, is hier=
die aanspreeklikheid volgens hom uitgesluit as 'n vorm van
risiko-aanspreeklikheid omdat hierdie aanspreekZikheid nie
deZiktueeZ van aard is nie. 8 Risiko-aanspreeklikheid is vol=
9
gens hom deliktuele aanspreeklikheid.
Om

soos Van der Walt te verklaar dat die aanspreeklikheid van

die heer vir die onregmatige dade van sy dienaar gepleeg binne
sy diensbestek op 'n reeZ van die objektiewe reg rakende die

30 THRHR (1967) op 75 en 76.
Risiko-aanspreekZikheid 346 vn 1.
7 ibid (ek onderstreep).
8 ibid (ek onderstreep).
5

6

9
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Sien ook 191 ev hierbo.

heer/dienaar verhouding berus, gaan nie op nie omdat middellike
aanspreeklikheid nie beperk is tot gevalle waar die verhouding
tussen dader en verweerder die tussen heer en dienskneg is nie.
Indien middellike aanspreeklikheid om die genoemde rede nie 'n
vorm van risiko-aanspreeklikheid is nie, kan ek nie insien hoe=
dat Van der Walt kan verklaar dat die aanspreeklikheid van die
eienaar van 'n dier onder die aatio de pauperie 'n vorm van
10
risiko-aanspreeklikheid is nie.
Immers, die eienaar het,

net soos die heer, tog nie 'n onregmatige handeling verrig
nie.

11

Van der Walt se motivering van risiko-aansgreeklikheid in die
gevalle waar skade deur diere veroorsaak is, geld myns insiens
vir ten minste sekere gevalle van middellike aanspreeklikheid.
By

verklaar naamlik: IngevoLge hierdie beginsel

der van 'n gevaarUke

12

is die beheer=
13 dier (wild of mak) aanspreekUk vir

10 Risiko-aanspreeklikheid 347 ev.

Contra egter

11

Sien verdere voorbeelde op 210 en 211 hierbo.
Van der Walt aw 356.

12

Die normatief bepaalde verhoging van die kans op skade
of risikoskepping (Sien 171 hierbo).

13

Dit lyk asof Van der Walt 'n onderskeid tussen gevaarlike
en nie-gevaarlike diere moontlik ag. Hy verklaar: Ten einde

die grondslag van risiko-aanspreeklikheid nie geweZd aan te
doen nie, behoort die risiko-beginsel in beginsel slegs van
toepassing te wees op diersoorte waarvan die aanhou nor=
maalweg 'n substansilile risiko van benadeUng skep. Alhoe=
wel 'n kZassifikasie of afbakening van diersoorte ooreen=
komstig die genoemde beginsel moeilik kan word is dit op
sig self geen prinsipilile beswaar teen die beginsel nie.
In gevaZ van gevaarlike diere geZd die risiko-beginseZ; in
die gevaZ van nie-gevaarZike diere geld die skuUlbeginseZ.
Hoe moeilik hierdie voorstel inderdaad prakties is, word
duidelik uit sy motivering van die gevaarZikheid van diere

in die aZgemeen. Die riskante aard van die aanhou en beheer
van diere berus onder andere op die vo Lgende ooruegings:
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skade wat deur die dier veroorsaak word en wat voortv~~ uit
die tipiese risiko wat die aanhou van die dier in die samele=
wing skep. 14 Waarom kan dieselfde redenasie nie toegepas word
op die gevalle waar 'n werkgewer of ondernemer byvoorbeeld 'n
gevaarlike of selfs hoogs gevaarlike werk aan 'n werknemer op=
dra nie?

Van der Walt het myns insiens wel een van die tipiese

middellike aanspreeklikheidsgevalle onder risiko-aanspreeklik=
heid tuisgebring.

Dit is die geval waar 'n persoon se liggaam=

like bewegingsvryheid op onregmatige wyse aan bande gel€ word
15
Die benadeelde het wel 'n deliktuele eis
16
teen die dader
maar bo en behalwe dit het die benadeelde ook

deur 'n ander.

'n eis teen die werkgewer of prinsipaal van die dader indien
die dader in die loop van die uitvoering van sy diensverplig=
inge, werk of opdrag opgetree het. 17 Meestal is hierdie mid=
dellik aanspreeklikgestelde persoon die Staat en die dader 'n

die dier is vanwee· sy eie ''wiZ" en instinkte nie absoluut b6=
heerbaar nie; dierlike reaksies is onbepaalbaar; ajrigting
van 'n dier kan geen waarborg bied van berekenbare optrede
nie; daar is beperkte insigte in die wesensaard van die die~
en die dier neem in 'n gemeganiseerde en geCndUstrialiseer=
de wereld toenemend 'n "natuurUke" posisie in. Enige dier,
huisdier soweZ as wiZde dier is genoegsaam riskant om 'n
risiko-aanspreekZikheid vir die beheerder in gevaZ van ska=
deberokkening te fundeer (Risiko-aanspreekZikheid 351).
14 Risiko-aanspreekZikheid 361.
15

Die delik onregmatige arrestasie (Sien Van der Walt aw 378·e\l').

16

Dit is dan 'n geval waar die dader deliktueel aanspreeklik
gehou word sender dat hy skuld hoe£ te gehad het. Blote
regskrenking fundeer die dader se aanspreeklikheid hier.

17

Sien McKerron Delict 78 even 159/0i Davidson v Johannes=
burg Turf CZub 1904 TH 260i British South Africa Co v Crick=
more 1921 AD 107i Union Government v Mentor 1926 CPD 324 en
Minister van die Suid-Afrikaanse PoZisie en 'n ander v
Kraatz en 'n ander 1973 3 SA 490 (A) op 498E en 512A.
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polisieman. Van der Walt argumenteer dat die Staat in sulke ge=
18
valle op grond van die risikobeginsel aanspreeklik is.
ay
19
motiveer dit soos volg: Eerstens staan die betrokke partye

in 'n verhouding van voZslae ongelykheid teenoor mekaar: aan
die een kant die magtige, gesiglose staatsorganisasie met sy
omJeerstaanbare Ch.uangmiddels en feitlik onbepGrkte finansiiUe
vermoe en aan die ander kant die feitlik weerlose individu.
Laasgenoemde is normaaZweg die ongelukkige slagoffer van die
onregmatige optrede van die staatsverteemJoordigers. 'Th'eedens
word by hierdie verskyningsvorm van onregmatige staatsoptrede
juis die regsgoed aangetas wat vir die individu, naas sy lewe,
die waardevolste is, naamlik sy vryheid, sy fisiese integri=
teit. BiUikheid en regverdigheid eis eenvoudig dat die Staat,
of die persoon wat die staatsmasjinerie gebruik, aanspreeklik
gehou word sonder dat die benadeelde skuld aan sy kant hoef te
20
bewYB.
Ek kan nie sien waarom hierdie siening nie ook kan
geld
nie.

~ minstens sekere gevalle van middellike aanspreeklikheid
Waarom kan byvoorbeeld in die geval van 'n onderneming

('n magtige, gesiglose organisasie met feitlik onbeperkte fi=
nansiele vermce) wat gevaarlike werk deur werknemers en ander

18

Risiko-aanspreeklikheid 383.

19

Die benadeelde en die staat.

20

aw 383 (ek onderstreep). Dit is nie duidelik of Vander
Walt die verhouding tussen 'n benadeelde in hierdie geval=
le en die persoon wat die staatsmasjiene gebruik, as 'n
ongelykheidsverhouding beskou vir die doeleindes van die
normering van gevaarskepping nie. Ek kan nie insien dat
so 'n ongelykheidsverhouding bestaan nie. Immers, die be=
nadeelde kan ook gebruik gemaak het van die Staatsmasji;~ '
erie. Hy en " die ander persoon" staan op gelyke voet.
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persone 1 verrig, die ondernemer nie op grond van die risikobe=
ginsel aanspreeklik gehou word vir skades wat onregmatiglik
deur sy werknemers of ander persone veroorsaak is nie?

Immers,

die gemeenskap staan weens die ontwikkeldheid van die moderne
tegnologie en nywerheid feitlik weerloos.

Sy swaar verdiende

besittings en selfs ook sy lewe (die waardevolste regsgoed)
word dag-vir-dag bedreig deur die optrede van werknemers en
ander persone wat deur die ondernemer gebruik word in verband
met sy besigheid. Hier kan veral gedink word aan die gebruik
van motorvoertuie, gevaarlike fabrieksaktiwiteite, bouwerk en
uitgrawings in stede en dorpe.

Bestaan daar nie, in die taal

van Van der Walt, genoegsame teoretiese regverdiging om aan=

spreeklikheid vir vergoeding van skade en genoegdoening op die
2
risiko-beginsel te baseer nie? Die probleem in die weg van
'n erkenning hiervan is gelee in sy siening dat middellike
aanspreeklikheid nie deliktuele aanspreeklikheid is nie terwyl
risiko-aanspreeklikheid vir hom weZ deliktuele aanspreeklikheid
.

1-8.

3

5.1.2

Die regspraak

In 1911 moes die Kaapse hooggeregshof in Conradie v Wiehan

4

be=

slis of die verweerder middellik aanspreeklik gehou kan word
in 'n geval waar hy opdrag aan sy seuns gegee het om 'n sekere
werk te verrig en hulle in hierdie proses 'n delik pleeg. Die
hof bevind dat hy nie in die geval aanspreeklik is nie omdat
nie bewys is dat die seuns die delik gepleeg het in the course

"oontliJ· 'n onaf:banklike
(Sien 316 hieronder).

2

aw 383.

3
4

aw 346 vn 1 daar.
1911 CPD 704.
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kontralrt~ur

in roepasde gevalle

of their

emp~oyment

nie.

In die loop van sy uitspraak maak

r Hopley die volgende interessante opmerking: (N) or would the

fact that the son was a minor protect his parent from liability,
since he had no business to entrust such work to a child, or,
if he did so, he took the risk of any misbehaviour by the
5
child.
Dit moet beklemtoon word dat r Hopley nie bedoel het
dat 'n Vader aanspreeklik is omdat hy vader is nie,

6

maar omdat

hy deur sy opdrag aan sy kind om die werk te verrig, die risi=
ko daaraan verbonde op homself geneem het.

Dit sou egter aan=

matigend wees om te verklaar dat die hof hierdeur die risiko=
beginsel as grondslag van middellike aanspreeklikheid aanvaar
het.

Die agterliggende rede vir r Hopley se opmerking is on=

bekend.
Die aansienlike gevare wat die gebruik van motorvoertuie ge=
skep het, het ook 'n invloed op die toepassing van middellike
aanspreeklikheid gehad.
In Victor v Logie

7 het rp Graham pertinent te kenne gegee dat

hy dit as 'n gevaarlike presedent beskou indien die eienaar
van 'n voertuig toegelaat sou word om aanspreeklikheid vir
skade of nadeel maklik te ontduik in 'n geval waar die skade
spruit uit die nalatige bestuur van die voertuig deur 'n werk=

Once it is established
that the driver of a car was drunk at the time the injury com=
plained of occured, I think it would require very little evi=
dence to establish the master's liability. In these days when
nemer onder die invloed van drank.

5

707 (ek onderstreep) .

6 Volgens ons reg is die vader-kindverhouding irrelevant vir
die doeleindes van middellike aanspreeklikheid (Sien Barlow
138 ev).
7

1923 EDL 233.
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the use of motor cars has became so common, if a master em=
ploys a driver who is addicted to intoxicating liquor, even if
ignorant of his habits, the danger to third persons by the im=
proper handling of the motor is so great, that a master would
have grave difficulty in escaping liability ••.. 8 Interessant
is dit ook om daarop te let dat dit wat gewoonlik onder course
of employment verstaan word, aansienlik uitgebrei is.

Die hof

se standpunt is dat die werknemer steeds so optree solank hy
maar dink dat sy optrede in belang van sy werkgewer is

9

of so=

lank dit waarmee hy besig was, die uitvoering van sy taak ten

doel gehad het.

10

Twee jaar later het rp Searle in die Kaapse

hooggeregshof in die beslissing van Penrith v Stuttaford 11 'n
soortgelyke standpunt ingeneem.

Hy verklaar dat dit onbiZZik

sou wees om toe te laat dat die eienaar van 'n voertuig aan=
spreeklikheid vir skade of nadeel te ontduik wat gespruit het
uit die nalatige bestuur deur sy chauffeur, aZ het hy die motor

en chauffeur aan 'n ander geZeen vir die doeleindes van die
12
rit.
Volgens die hof is die feit dat die eienaar onbewus
daarvan was dat sy chauffeur 'n gevaarlike bestuurder is ir=
relevant.

Dit lyk asof die ratio van rp Searle se standpunt

gelee is in die siening dat die eienaar op grond van billik=
heidsoorwegings aanspreeklik bly omdat hy met verantwoordeZik=

heid belas is vir die aansienlike risiko van benadeling wat

8

237.

9

236.

10

238.

11

1925 CPD 154.

12

Sien die bespreking van die aanspreeklikheid van die voer=
tuigeienaar hieronder op 687 ev.
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. ge bru~k
. van d'le motor b estaan. 13
deur d ~e

Die hof beklemtoon

die feit dat dit onbillik teenoor die beandeelde sal wees in=
dlen hy in so 'n geval sy skade van die lener wil verhaal en
14
Hieruit kan

hy dan uitvind dat die lener a man of straw is.

oak afgelei word dat die hof die verantwoordelikheid van die
eienaar oak baseer op die feit dat die eienaar in die goeie po=
sisie is om die las van aanspreeklikheid te dra.
Dat die klem stadig maar seker meer begin val het op die besker=
ming van die belange van die publiek teen die gevare wat motor=
verkeer teweeggebring het, blyk oak duidelik uit die beslissing
15

Imperial Cold Storage V Y~o.
Ten einde beskerming te verleen
16
aan unfortunate viatims
van motorongelukke is groat klem op
die verantwoordelikheid van die voertuigeienaar geplaas.

17

Vol=

gens die hof rus daar 'n verantwoordelikheid op die eienaar om
die publiek skadeloas te stel vir skade of nadeel wat spruit
uit die nalatige bestuur deur 'n persoon wat die eienaar toe=

gelaat het om te bestuur in die bevordering van sy belange of
besigheid. (I)t is for the publia advantage that the loss
should fall on that one of the two who aould most easily have
18
prevented the happening or the reaurrenae of the misahief.

13

Sien 160 ev van die hofverslag.

14

161.

15

1928 CPD 432.

16

Vgl die uitspraak van rp Gardener op 435.

17

Sien die klem wat rp Gardener op 434 laat val op die ver=
antwoordelikheid van die eienaar (in hierdie saak 'n groat
onderneming) teenoor die publiek vir skadeloosstelling van
nadeel wat spruit uit die gebruik van sy voertuig.

18

436.
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Die eienaar wie se motor in eie belang bestuur word, is dan in
hierdie goeie posisie.

Die hof verklaar dat die eienaar hier=

die verantwoordelikheid nie van hom kan afskuif deur die slui=
ting van een of ander ooreenkoms wat ten doel het dat 'n bena=
deelde slegs aangewese is op 'n aksie teen die nalatige be=
stuurder nie.

So 'n ooreenkoms is ongewens omdat die bestuur=
19
der a man of str>aL.l kan wees.
Weer eens blyk dit dat die gro=
ter verantwoordelikheid wat deur die reg op die voertuigeienaar
geplaas is, juis ook gemotiveer was deur die feit en siening
dat dit gewoonlik hy is wat in die beste finansiele posisie is
20
om benadeeldes te vergoed. In Feldman V Mall
het hr Water=
meyer pertinent daarop gewys dat die versekeringsmark gerede=
lik en maklik tot die beskikking van die voertuigeienaar is t
en in Colonial MUtual Life Assurance Society v Macdonald

2

het

hr De Villiers klem daarop gele dat ondervinding leer dat die
bestuurder wat nie eienaar is nie gewoonlik nie in die finan=
3
siele posisie is om 'n benadeelde te vergoed nie.
Die belangrike beslissing van die appelhof in 1927, naamlik

Estate van der Byl v Swanepoel,

4

het myns insiens die werklike

beslag van risiko-aanspreeklikheid as grondslag van middellike

19

435.

20

1945 AD 733.

As to the great hardship, it might have existed in
of tradesmen's carts or the carriages of the rich
in the (old) days, but at the present time, with the g~at
development of insurance against liability, particular in
respect of motorcars, the hardship no longer exists.
746:

~spect

2

1931 AD 412.

3

430.

4

1927 AD.
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aanspreeklikheid beteken.

Alhoewel die hof n@rens uitdruklik

na 'n risiko-aanspreeklikheidskriterium verwys nie, meet in
gedagte gehou word dat die skade wat in hierdie saak verhaal
is, gespruit het uit 'n motorbotsing.

Die beslissing dateer

ook uit die tyd toe die howe al hoe meer klem op die verant=
woordelikheid van die eienaar vir die gevare van motorverkeer
geplaas het.

In sy uitspraak het arwessels baie aandag gegee

aan wat hy genoem het the extended view betreffende middellike
aanspreeklikheid. 5 Hy het veral aandag gegee aan die uitbrei=
ding van die middellike aanspreeklikheid van die werkgewer in
die Anglo-Amerikaanse reg vanaf die einde van die negentiende
eeu.

Hy wys daarop dat hierdie uitbreiding die gevolg was van

industrialisasie veral op die gebied van vervoer (spoorwee,
motors en skepe) en die ontwikkeling van greet ondernemings
6
van die nywerheid.
Oat dieselfde industrialisasie ook tot
Suid-Afrika deurgedring bet, veral vanaf die tweede dekade in
7
die twintigste eeu, is 'n bekende feit. Ar Wessels verklaar in
die lig hiervan dat die uitgebreide aanspreeklikheid ook in die
Suid-Afrikaanse reg ingevoer is, veral vanaf die beslissing in

Mkize v Martens supra.

Volgens ar Wessels is die aanspreeklik=

heid van die werkgewer vir die onregmatige dade deur sy werkne=
mer gepleeg, uitgebrei tot daardie gevalle waar gese kan word
dat die skade of nadeel as 'n ••• naturaZ or ZikeZy resuZt from
the empZoyment aangemerk kan word. 8 Hierdie standpunt van ar

5

147.

6

148.

7 Vgl o G Franzen en H J J Reynders Die Ekonomiese Lewe van
Suid-Afrika 2e uitgawe veral vanaf 184.
8

151.
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Wessels moet gesien word in die lig van die agtergrond wat hy
reeds geskets het.
Die feit dat hy die uitbreiding van middellike aanspreeklikheid
verklaar in die lig van die opkoms van industrialisasie en die
groot onderneming, wys duidelik

dat hy die klem geplaas het

op die bestaan van aansienlike gevare wat die gemeenskap begin
9
bedreig het.
In hierdie lig moet sy aanhaling uit die uit=
spraak van r Cane in die Engelse beslissing van Coupe Co

Maddiak 10 ook beoordeel word:

v
(W)here one of two innoaent par=

ties has to suffer a Zoss arising from the misaonduat of a
third party it is for the pubZia advantage that the Zoss shouZd
faZZ ••. on that one of the two who aouZd most easiZy have pre=
vented the happening or the reaurrenae of the misahief. 11 Ar
Wessels verklaar daarom dat die werkgewer 'n verantwoordeZik=
heid teenoor die publiek het om toe te sien dat sy werknemers
met die nodige sorg gekies word en dat hierdie verantwoordelik=
heid by niemand anders berus nie omdat die publiek hierin geen
12
keuse het nie.
Die werkgewer wat toegelaat word om ander
persone te gebruik om werk voZgens sy opdra,g te verrig, het 'n
verantwoordelikheid om derdes te vrywaar van moontlike skade of
nadeel.

Weens sy verantwoordelikheid is hy dan verplig tot

vergoeding van skade of nadeel wat as 'n natuurlike en waar=
skynlike gevolg van die werk aangemerk kan word.
Hierby kan ook die opmerkings van hr De Villiers in CoZoniaZ

9

Anglo-Amerikaanse en Nederlandse skrywers het dit ook be=
klemtoon.

10

1891 LR 2 QB 417.

11

150 onder en 151 bo.

12

151.

Mutual Life Assurance Society V Macdonald

13

toegevoeg word.

Volgens hom is die aanspreeklikheid van die werkgewer ook ge=
"ty 14
baseer op eise van greater pub ,.
.~c secur~
.
Uit hierdie uitsprake blyk dit myns insiens dat die howe sta=
dig besig was om die aanspreeklikheid van persone wat gevaar=
like aktiwiteite in eie belang deur die gebruikmaking van der=
des

verrig, op die risikobeginsel te fundeer.

Die verant=

woordelikheid wat sulke persone teenoor die publiek het om die
grootste mate van versigtigheid en sorg by die uitvoering van
die gevaarlike aktiwiteit aan die dag te le, is sterk beklem=
toon.

Die verantwoordelikheid gee aanleiding tot aanspreeklik=

heid vir natuurlike en waarskynlike gevolge van die riskante
aktiwiteit.
Die onomwonde aanvaarding

van

risiko-aanspreeklikheid as

grondslag van middellike aanspreeklikheid het in 1945 plaasge=
15
vind. In FeUhnan V Mall
het hr Watermeyer in sy uitspraak
ten aanvang daarop gewys dat middellike aanspreeklikheid in
die Romeinse reg op grond van openbare beleid aanvaar en toege=
16
Hy wys egter daarop dat die gevalle van middellike

pas is.

aanspreeklikheid na buite geregverdig was deur verwysing na die
skuldaanspreeklikheidsmaatstaf in die vorm van oulpa in eli=

gendo. Hr Watermeyer verwerp hierdie motivering as 'n fiksie. 17
Volgens hom het die meeste Romeins-Hollandse skrywers hierdie
fiksie as basis aanvaar.

13

TOg wys hy daarop dat daar verskeie

1931 AD 412.

14

431.

15

1945 AD 732.

16

737.

17

738.
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tekste in die Corpus Juris is wat handel oar die middellike
aanspreeklikheid van sekere tipe werkgewers sander dat daarin
gepoog is om die aanspreeklikheid van die werkgewer op sy skuld
te baseer.

'n Goeie voorbeeld hiervan, se hy, is 0.4.9.7.:

The exercitor is bound to answer for the behaviour of all his
seamen, whether they be slaves or free, and it is quite reason=
able that they should be answerable for their behaviour as he
18
Volgens hom het sekere Ro=
employed them at his own risk.
meins-Hollandse skrywers middellike aanspreeklikheid uitgebrei
vanaf die aanspreeklikheid van sekere tipe werkgewers na die
aanspreeklikheid van

al~

werkgewers vir die onregmatige dade

deur hul werknemers gepleeg in die uitvoering van hul funksies
19
as werknemers.
Hy wys daarop dat Voet (9.4.10) meestal aan=
gehaal word as een van die skrywers wat culpa in eligendo as
20
basis van die aanspreeklikheid van werkgewers aanvaar het.
Vervolgens maak hy egter die baie insiggewende en interessante

But it is not clear to me that Voet, when he uses
the words "cum his imputandum sit quod negligentium aut offi=
cio addixerint", means that the master is in culpa in entrust=
ing his work to incompetent servants. Does he not mean simply

opmerking:

that the master is responsible because the assignment of the
work to an incompetent or untrustworthy servant was his act? 1
Alhoewel dit blyk dat hierdie interpretasie moontlik nie kor=
2
rek is nie, is hierdie opmerking insiggewend omdat dit 'n di=

ibid.
19 ibid.
18

20

In hierdie verband verwys hy ook op 738 na die uitspraak
van ar Solomon in Mkize v Martens supra op 394.
738 (ek onderstreep).

2
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Sien 557

hieronder.

rekte aanduiding is van hr Watermeyer se eie siening betreffen=
de die grondslag van middellike aanspreeklikheid.

Dit lyk ook

asof hr Watermeyer daarop wil wys dat sy standpunt nie nood=
wendig in stryd met die gesag van 'n belangrike Romeins-Hol=
landse skrywer

soos Voet is nie.

Indien hr Watermeyer die

aanstelling van 'n onbevoegde werknemer deur die werkgewer as
laasgenoemde se handeling sien, dan volg dit logieserwys dat
daar tussen hierdie handeling van die werkgewer en die uitein=
delike skade of nadeel, 'n kousale verband aanwesig meet wees.
Die verdere vraag is wat die grondslag van die werkgewer se
skuldlose aanspreeklikheid is en wat die aard van die kousale
verband tussen sy gedraging en die relevante gevolge is. Hr
Watermeyer verskaf 'n duidelike antwoord ter motivering van
die werkgewer se aanspreeklikheid en ook die grondslag daar=
van.

In hierdie verband haal hy die volgende passasie met

goedkeuring aan uit die Engelse beslissing Barton Hill Coal

3
Co v Reid: A large FOrtion of ordinary aats of life are at=
tended with some risks to third parties, and no one has a
right to involve others in risks without their own consent.
This consideration is alone sufficient to justify the wisdom
of the rule which makes the person by whom or by whose orders
these risks are incurred responsible to third persons for any
ill consequence resulting from want of any due skill or caution.
Hieruit maak hr Watermeyer die volgende gevolgtrekking: (I)t

is suggested that a master who for his own ends creates a risk
by entrusting the performance of his work to servants who may
prove to be negligent vis-a-vis the pvblic or untrustworthy,
ought to be legally responsible for their acts in performing

3

4 Jurist NS 767 op 769, aangehaal op 739 en 740.
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his work, and that the master's ZegaZ responsibiZity exists
simpZy because it ought to exist.

4

Hieruit formuleer hy dan sy

eie standpunt oor die grondslag van middellike aanspreeklikheid.

It appears ••. that a master who does his work by the hand of
a servant creates a risk of harm to others if the servant
shouZd prove to be negZigent or inefficient or untrustworthy;
that, because he has created this risk for his own ends he is
under a duty to ensure that no one is injured by the servant's
improper conduct or negZigence in carrying on his work and that
the mere giving by him of directions or orders to his servant
is not a sufficient performance of that duty.

5

Die afleiding

hieruit is dat hr Watermeyer te kenne gee dat die risiko wat
geskep word, die moontlikheid is dat 'n werknemer werk wat aan
hom opgedra is op 'n nalatige of onbehoorlike wyse mag uitvoer.
Hierdie risiko word 'n werklikheid indien inderdaad bewys word
dat die werknemer sy werk op 'n onregmatige skuldige wyse uit=
gevoer het en dit die oorsaak van 'n ander se skade of nadeel
was.

Omdat die werkgewer dan die skepper van hierdie risiko

was;

dit in sy eie beZang geskep het, is dit niks minder as

billik en geregverdig dat hy ook die gevolge daarvan moet dra
nie.

Uit die skepping van hierdie risiko in eie belang ont=

staan nie net 'n plig dat die werkgewer moet toesien dat sy
werk op 'n behoorlike wyse deur bevoegde persone gedoen word
nie, maar ook 'n plig om nadeel of skade wat uit die verrig=
ting van sy werk voortspruit, te vergoed.

Ek het egter reeds

aangetoon dat dit nie moontlik is om in alle gevalle van risi=

4

740

5

741. Die woorde inefficient or untrustworthy gee dus slegs
uitdrukking aan die feit dat 'n werknemer sy werk nalatiglik
of opsetlik uitgevoer het, en ander sodoende benadeel bet.
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(ek onderstreep).

ko-aanspreeklikheid 'n gedraging van die aanspreeklikgestelde
6
kousaal te verbind aan die relevante gevolge nie.
Dit lyk
asof hr Watermeyer dit moontlik ag.

Indien dit dan die basis

van die aanspreeklikheid van die werkgewer is, is die verdere
vraag hoedanig die aard van die kousale verband tussen die
handeling van die werkgewer en die veroorsaakte skade of na=
deel moet wees alvorens die werkgewer daarvoor aanspreeklik
gehou kan word.

In verband hiermee is dit belangrik om aan te

merk dat hr watermeyer van mening is dat ar Wessels in Estate

van der Byl v Swanepoel supra, dieselfde risiko-aanspreeklik=
heidsbeginsel as grondslag van middellike aanspreeklikheid ver=
7
Alhoewel reeds daarop gewys is dat ar Wessels dit

kondig.

glad nie uitdruklik doen nie, verwys hr Watermeyer spesifiek
na die uitspraak van ar Wessels waar hy verklaar dat die werk=
gewer aanspreeklik sal wees indien ... the injury done to

the

third party by the servant is a natural or likely result from
8
the employment.
Die werkgewer sal dan aanspreeklik wees vir
die skadelike gevolge sodra dit as 'n natuurlike of waarskyn=
like gevolg van die opgedraagde werk aangemerk kan word.

Dit

is egter glad nie seker of hr Watermeyer self gevolg gee aan
die standpunt van ar Wessels wat hy met oenskynlike goedkeu=
ring aangehaal het nie.

Volgens hr Watermeyer is die werkgewer

aanspreeklik• .•• if the servant's acts in doing his master's

work or his activities incidental to or connected with it, are
carried out i~ a negligent 9 or improper manner so as to cause
harm to a third party ••••
6

Sien 207

7

740.

8

ibid.

9

741.

hierbo.
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Hierdie uiteensetting kan beteken dat die werkgewer slegs aan=
spreeklik sal wees indien die werknemer sy spesifieke verplig=
tinge, of redelik noodsaaklike bykomstige handelinge wat nodig
was vir 'n behoorlike uitvoering van sy verpligtinge, op 'n
skuldige wyse verrig het en dit die oorsaak van die eiser se
skade of nadeel was.

Aan die ander kant kan hr watermeyer se

uiteensetting in die lig van die oenskynlik goedgekeurde stan=
punt van ar Wessels net sowel beteken dat 'n handeling wat
inaidentaZ to or connected with the work is, ook 'n handeling
is wat as 'n naturaZ or likely result from the employment aan
te merk is.

Hoe ookal hieroor gespekuleer word

10

, is dit myns

insiens nie die oplossing om die kousale verband wat by risikoaanspreeklikheid van toepassing is, afhanklik te maak van 'n
funksionele verband tussen werksopdrag en relevante gevolge
11
nie.
In hierdie verband is die uitspraak van W ar Davis in
die onderhawige saak van groot belang.

Dit is ook van belang

as 'n aanduiding daarvan dat die kousale verband by risiko-aan=
spreeklikheid nie gelee is tussen 'n handeling van die aan=
spreeklikgestelde en die skadelike gevolge nie.

Alhoewel

w ar

Davis geen breedvoerige uiteensetting van die risiko-aanspreek=
likheidsbeginsel gee nie blyk sy siening duidelik uit die vol=

StiZZ Zess is there anything noveZ in the
idea that a person shouZd be ZiabZe for the naturaZ or ZikeZy
results of the risk which he himseZf has created, but no fur=
12
ther.
Volgens hom berus die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel
gende aanhaling:

10

Sien die bespreking van hr Watermeyer se u'itspraak op 837ev.

11

Sien 318 hieronder. Die optrede van 'n werknemer hou
funksioneel verband met sy werk indien hy besig is met die
uitvoering van sy diensverpligtinge.

12

784.
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op billikheidsoorwegings.

Hy stel daarom voor dat die aan=

spreeklikheid van die werkgewer .•. should not be unreason=

ably or inequitably extendedJ but should on the contrary br
fixed by boundaries which are fair to himJ but also fair to
. . d t h.trd party. 13 Volgens w ar Davis word aan hier=
t he tnJure
die vereiste by middellike aanspreeklikheid voldoen indien die
werkgewer aanspreeklik gehou word vir skade of nadeel wat sprutt
uit 'n handeling wat as 'n redelike voorsienbare gevolg van

die spesifieke werk van die werknemer aangemerk kan word. The
question is not whether he authorised or indeed desired some
particular act of his servantJ or whether it is to his benefitJ
but whetherJ whatever 1lis attitude towards it and whatever its
consequences to himJ that act of the servant flows sufficiently
naturally from what he did authorise that he should have fore=
seen it as a likely result should the servant prove untrust=
14
worthy.
Op hierdie stadium meet gewys word op die feit dat ons howe,
en ook w ar Davis in hierdie geval, altyd gepoog het om 'n kri=
terium te vind waarvolgens vasgestel kan word wanneer 'n werk=
gewer aanspreeklik behoort te wees vir 'n onregmatige daad
15
deur sy werknemer gepleeg.
Indien die ondersoek in 'n feite=
like situasie die stadium bereik dat vasgestel meet word of die
werkgewer aanspreeklik is, dit dan reeds vasstaan dat die werk=
nemer 'n onregmatige daad gepleeg het en self aanspreeklik is
vir sekere gevolge.

Hierna gaan dit dus oor die vraag of die

werkgewer aanspreeklik behoort te wees vir daardie gevolge

13

788.

14

787 en vgl ook 784.

15

Sien die sake in vn 20 op 262

hieronder genoem.
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waarvoor die werknemer reeds aanspreeklik is op grond van sy
gepleegde onregmatige daad.

In die lig hiervan is w ar Davis

se standpunt dan eintlik 'n kriterium waarvolgens vasgestel
word of die onregmatige daad deur die werknemer gepleeg, in
die spesifieke omstandighede van die saak, as 'n redelike voor=
sienbare gevolg van die aard van sy werk aan te merk is.

Dit

gaan dus eintlik nie meer om 'n vasstelling van die vraag vir
watter gevolge die werkgewer aanspreeklik meet wees nie, maar
oor wanneer hy aanspreeklik meet wees vir daardie gevolge waar=
voor die werknemer in elk geval aanspreeklik is op grond van
die onregmatige daad deur hom gepleeg.

Om hierdie rede sen=

treer die probleem eintlik om die vraag of die skadeveroorsa=
kende handeling wat die regsfeit onregmatige daad daarstel, as
'n natural or likely result .from the employment aangemerk kan
word.
Die probleem is egter

dat dit nie duidelik uit sy uitspraak

blyk volgens welke standaard vasgestel meet word of 'n onreg=
matige daad

van~ie

werknemer redelikerwys te wagte of voorsien=

baar is as 'n natural or likely result of his work nie.

wat

wel duidelik is dat dit nie hier gaan om 'n toets vir skuld
in die vorm van nalatigheid aan die kant van die werkgewer
16
Dit gaan ook nie om die vraag of die werkgewer voor=

nie.

sienbare gevolge kon of moes vermy het nie, in welke geval met
direkte aanspreeklikheid te doen gekry word.

Dit kan genoem

word dat W ar·oavis nerens in sy uitspraak melding daarvan
maak dat die skadeveroorsakende handeling vir 'n redelike man

16
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Trouens W ar Davis maak 'n deeglike onderskeid tussen die
aanspreeklikheid van die werkgewer en aanspreeklikheid op
grond van skuld (786 ev van die verslag).

voorsienbaar moes gewees het nie.

Wat hy wel doen is om die

_kennis en die algemene ervaring van die gemeenskap as grond=
slag van die voorsienbaarheidskriterium te gebruik.
Hiervolgens sou die gemeenskapservaring leer wanneer 'n sekere
gedraging van 'n werknemer as 'n redelikerwys te wagte of veer=
sienbare gevolg van die aard van sy opdrag of werk aangemerk
kan word.

Daar kan dus geargumenteer word dat

w ar·Davis

be=

toog dat vasgestel moet word of die gepleegde onregmatige daad
in adekwate verband staan met die aard van sy opgedraagde werk.
Vir die redelike beoordelaar, wat ocr die kennis en algemene
ervaring van die gemeenskap beskik, moet die gepleegde delik
'n redelikerwys voorsienbare gevolg wees van die aard van die
17
werk.
Geen beswaar bestaan myns insiens om die redelike be=
oordeelaar met die redelike man gelyk te stel nie.
Dit is egter 'n feit dat ons howe na die beslissing in Feldman

v Mall nie genee was om gevolg te gee aan die standpunt van
w ar Davis nie. Die standpunt dat 'n werkgewer aanspreeklik
sal wees indien die veroorsaakte skade as 'n voorsienbare na=
tuurlike en waarskynlike gevolg van die werk van die werknemer

17

Vgl 785, 786, 787 en dan ook sy aanhaling uit Batt Law of
Master and Servant 2e uitgawe op 227 van die werk, aange=
haal op 789 en 790 van die verslag waar die volgende van
belang is. It may be said that a master is liable for the

wrongful acts of his servant not expressly commanded or
authorised when they naturally occur in, or flow from, the
servant's performance of the duties attaching to his ser=
vice, or putting it another way, the master is liable for
such wrongful acts when they occur in the performance or
discharge of those duties or responsibilities which by com=
mon experience are associated with the service or office-entrusted by the master to the se1•vant committing them.
(ek onderstreep).
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aangemerk kan word is slegs een keer met huiwering nagevolg
deur r Vander Riet in

Barker v Venter.

18

In die onlangse

beslissing in Witwatersrand Blasting Contractors v Fouche

19

wys r Boshoff daarop dat 'n werkgewer onder andere ook aan=
spreeklik sal wees vir skadelike gevolge wat uit 'n handeling
spruit ••• wat 'n natuurlike en waarskynlike gevolg van die

diens van die dienaar mag wees.
In verskeie beslissings na Feldman v Mall blyk dit dat die ri=
siko-aanspreeklikheidsbeginsel soos deur hr Watermeyer uiteen=
gesit, aanvaar is as die ware grondslag van middellike aan=
20
spreeklikheid.
Tog is dit ook so dat geen regter ooit weer
gepoog het om hierdie standpunt nader toe te lig nie.
eensetting word bloot net aanvaar.

Die uit=

Of regters almal dieselfde

betekenis aan die standpunt van hr Watermeyer heg as wat laas=
genoemde daarmee bedoel het, is te betwyfel.

'n Goeie voorbeeld

hiervan is te vind in die uitspraak van ar Schreiner in Carter
&

Co v McDonald. 1

(A)

principal ~why the master is held

own ends
(Feldman v Mall 1945 A.D. ??3 at p.p. ?3?-?41). or. which

Ziab le may be that he has created the risks .for his

18

1953 3 SA 771 (OK) op 779 E en 781. Vgl oak die opmerking
van w r Tebbutt in HK Manufacturing Co v Sadowitz 1965 3
SA 328 (K) op 335 B tot F.

19

1971 1 PH JI (T),

20

Vgl Barkett v SA Mutual Trust and Assurance 1951 2 SA 353
(A) op 360 ev; Barker v Venter supra op 780 B ev; Car=
ter v McDonald 1955 1 SA 202 (A) op 207 c en 211 F;
Tschlane v Dura Foundations 1962 3 SA 693 (T) op ~95 c;
HK Manufacturing v SadOI,,itz 1q~.<; 3 8A 328 (K) op 335 H en
Botes v van Deventer 1066 3 SA 182 (A) per ar Williamson
op 204-206.
1955 1 SA 202 (A),

262

amounts to rr.:wl: the same thinu, tizat l;mJi•i(J h: ln:s ozJn inte=
r>ests and for> the car>r>ying on of his

O!.Jr:

b:-tsiness br>ought the

ser>vant 's activity into being he is mor>alZy r>esponsible for>
2
the servant's misdeeds ther>ein.
Presies dieselfde uiteenset=
3
ting word deur die hof in H K Manufactur>ing Co v Sadowitz aan-=
vaar.

Hierdie standpunt dat risiko-aanspreeklikheid op rnorele

verantwoordelikheid berus, is baie insiggewend.

Later toon ek

aan dat rnorele oorwegings 'n belangrike rol speel by die aan=
wysing van die persoon wat op grand van die risikobeginsel aan=
4
spreeklik gehou rnoet word.
Ek rnoet egter beklerntoon dat rno=
rele oorwegings nie die enigste oorwegings is nie en dat ander
oorwegings (byvoorbeeld sosiale en ekonorniese oorwegings) ook
'n rol speel.

Al hierdie oorwegings is eintlik regspolitiese

faktore wat in ag geneern word by die verantwoordelikstelling
van 'n spesifieke persoon.

Mor>aZ r>esponsibility rnoet op die

ou end ook legal r>esponsibility word alvorens van privaatreq=
telike aanspreeklikheid sprake kan wees.

Terwyl ek geensins

wil ontken dat mor>al r>esponsibility nie deur die gerneenskap
as genoegsarne rnotivering vir die erkenning van legal r>espons=
ibility kan dien nie, dink ek aan die ander kant dat dit vir
die toepassing van risiko-aanspreeklikheid soos ek dit sien,
oor die algemeen nie genoegsaarn is nie.

Omdat die regspoli=

tiese faktore wat ek later bespreek, nie 'n numur>us clausus
is nie en orndat die wat ek noem en bespreek, nie almal in 'n
bepaalde situasie aanwesig hoef te wees nie, kan dit dus ge=
beur dat slegs rnorele oorwegings aanwesig is op grond waarvan
geoordeel kan 11ord dat 'n bepaalde persoon regtens verantwoor=

2

207 C (ek onderstreep).

3

1965 3 SA 328

4

Sien hieronder op 299 ev.

(K)

op 335

H

en 336 A.
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delik is vir 'n gevaarlike aktiwiteit.
6

Samevatting

Skuld is in die meeste gevalle 'n wesensbestanddeel van die de=
liksomskrywing.

Aanspreeklikheid berus hiervolgens op 'n toe=

rekeningsvatbare dader se skuldige en onregmatige veroorsaking
1
van nadeel.
Soms egter is blote regskrenking (die onregmatige
veroorsaking van nadeel deur 'n persoon) grondslag van delik=
tuele aanspreeklikheid.

Die aantal delikte waarvoor skuld nie

'n vereiste is nie, is baie beperk.

2

Die strenge vereiste van skuld, waar dit wel 'n element van
die regsfeit onregmatige daad is, het in sekere gevalle tot
onbillikheid teenoor 'n benadeelde gelei.

Dit was gevalle waar

skade of nadeel veroorsaak is deur gevaarlike produkte van die
tegnologiese ontwikkeling.

In hierdie gevalle het dit al hoe

moeiliker geword vir 'n benadeelde om te bewys wie hom bena=
deel het en dat hierdie persoon hom op 'n onregmatige en skul=
dige wyse benadeel het.

Die gevaarlike aard van sekere onder=

nemings, sake en aktiwiteite het die veroorsaking van nadeel
buitendien onvermydelik gemaak.

In die lig van die nut en be=

langvan hierdie gevaarlike sake, aktiwiteite en ondernemings
vir die gemeenskap wat die behoefte daarvoor skep, kon dit ook
3
nie verbied word nie. Ook in Suid-Afrika het skrywers voorge=
sou dat die risikobeginsel aanspreeklikheid in hierdie gevalle
behoort te reguleer.
Barlow veer aan dat risiko-aanspreeklikheid van toepassing is

Sien hierbo op 158 ev.
2

Sien hierbo op 159.

3

Sien die Anglo-Amerikaanse en Nederlandse reg op 9 ev en 75 ev
hierbo.
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in gevalle waar 'n gevaarlike aktiwiteit of masjien 'n inheren=
te krag het om benadeling te veroorsaak en die aanspreeklikge=
stelde die wins of hoop op 'n wins uit die bedryf van die akti=
witeit of werking van die masjien verkry.

4

Volgens Van der Walt is 'n juridies normatiewe risikobegrip
'n wesenlike vereiste vir die bepaling van die grondslag van
5
risiko-aanspreeklikheid.
Normatiewe elemente is ook bepalend
6
vir die omskrywing van die risikobegrip.
Deur die aanwending
en toepassing van hierdie elemente moet gesoek word na 'n ju=
ridies relevante risikoskepping deur die aanspreeklikgestelde.
Die eerste normatiewe element is, volgens hom, die skepping
van 'n aansienlike verhoging van die kans op skade-intrede.
Dit word bepaal deur die relevante nie-gebrekkinge aktiwiteit,
saak of onderneming in sy gewone en normale gebruiksmilieu te
plaas en die vraag te vra of dit in die gewone bedryf- of ge=
bruiksituasie 'n aansienlike gevaar inhou.

Die kriterium wat

gebruik word by die beoordeling van die aansienlike gevaarskep=
ping deur die nie-gebrekkige aktiwiteit, saak of onderneming,
moet vir die redelike man, ooreenkomstig die gemeenskapsoor=
tuiging en -ervaring, 'n aansienlike voorsienbare bron van be=
nadeling skep.

Hierdie gevaar is selfs met die in ag neming

van redelike sorgvuldigheio by die uitvoering van die aktiwi=
teit of ondernemintT of die <:ebruik van die saak, onn:l.tskakel=
baar.

Die graad van voorsienbaarheid is nie met matematies7
Uit van der Walt se

statistiese sekerheid bepaalbaar nie.

4

Sien hierbo op 169 ev.

5

Sien hierbo op 171 ev.

6

Sien hierbo op 171 ev.

7

Sien hierbo op 172.
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uiteensetting is dit egter nie duidelik nie (veral as sy voor=
beelde met sy teoretiese uiteensetting vergelyk word) wat hy
bedoel met die stelling dat die aktiwiteit, saak of onderneming
no~aaZweg gevaarlik moet wees. 8
Die tweede alternatiewe normatiewe element van gevaarskepping
dui op daardie gevalle waar 'n aktiwiteit, saak of onderneming
nie normaalweg 'n hoe kans op skade-intrede skep nie, maar wat
normaalweg buitengewoon ernstige nadeel kan veroorsaak in die
geval van skade-intrede.

Sodanige skade-intrede is dan selfs

met in ag neming van redelike voorsorg onvermybaar.

9

Die be=

heer van sodanige saak of onderneming is 'n relevante risiko=
skepping.

Die derde alternatiewe normatiewe element van ri=

sikoskepping is volgens Van der Walt gelee in 'n ongelykheids=
verhouding tussen dader en benadeelde.

Uit sy eie motivering

van hierdie normatiewe element blyk dit egter dat die bestaan
van so 'n verhouding irrelevant is in die afwesigheid van 'n
aansienlike verhoging van die kans op skade-intrede of in die
afwesigheid van die verhoging van die kans op moontlike ern=
10
stige benadeling.
Die eersgenoemde twee faktore is dus die
eintlike normatiewe elemente van die risikoskeppingsbegrip.
Die aanspreeklikgestelde by risiko-aanspreeklikheid is, volgens
van der Walt, 'n juridiese dader wat skade onregmatiglik ver=
oorsaak het. Hy vereis 'n adekwate kousale relasie tussen die
ingetrede skade en (juridiese) handeling (die uitoefening van
feitelike beheer of kollektiewe beheer) deur die aanspreeklik=
gestelde.

Weens die besondere grondslag van risiko-aanspreek=

8

Sien hierbo op

173 ev.

9

Sien hierbo op

17€ ev.

10

Sien hierbo op

180.
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likheid vereis hy verder dat die genoemde adekwate kousale re=
lasie gekwalifiseer word deur die vereiste dat die skade moet
voortvloei uit die tipiese risiko's verbonde aan die riskante
11
aktiwiteit.
In hierdie kwalifikasie le, volgens hom, 'n be=
langrike aanspreeklikheidsbegrensende faktor opgesluit.

'n

Soepel en aanpasbare verkeersmaatstaf wat 'n enger of wyer be=
grensing van risiko-aanspreeklikheid na gelang regspolitiese
behoefte vereis, meet gebruik word by die vasstelling van ti=
12
piese risiko's van die riskante aktiwiteit.
Oor die vraag of risiko-aanspreeklikheid deliktuele aanspreek=
likheid is, is daar nie eenstemmigheid nie.

Olivier en N.J.

van der Merwe is van mening dat risiko-aanspreeklikheid nie
deliktuele aanspreeklikheid is nie omdat van deliktuele aan=
spreeklikheid nie sprake kan wees waar skuld nie 'n voorver=
13
eiste vir aanspreeklikheid is nie.
e.G. van der Merwe en
Van der Walt is van mening dat risiko-aanspreeklikheid delik=
tuele aanspreeklikheid is.

Positiefregtelike deliktuele aan=

spreeklikheid is, volgens hulle, in wese aanspreeklikheid vir
onregmatige veroorsaking van skade.

Skuldlose aanspreeklik=

heid is ook aanspreeklikheid vir onregmatige veroorsaking van
skade en bly dus deliktuele aanspreeklikheid.

Risiko-aanspreek=

likheid is skuldlose aanspreeklikheid en daarom ook deliktuele
aanspreeklikheid.

In risiko-aansoreeklikheidsgevalle het die

aanspreeklikgestelde 'n regskrenkende onregmatige handeling
verrig.

Die delikselemente van handeling, onregmatigheid, kou=

11

Sien hierbo op 181.

12

Sien hierbo op 183.

13

Sien hierbo op 185,
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saliteit en skade is dus aanwesig.

14

Ten einde te bewys dat

risiko-aanspreeklikheid deliktuele aanspreeklikheid is, was
Van der Walt verplig om 'n herwaardering van die grondslae van
15
deliktuele aanspreeklikheid te rnaak.
Hy benader die tradi=
sionele dogrnatiek krities en hy verwerp die, volgens horn, ver=
ouderde en anachromistiese elernente van die tradisionele dog=
16

rnatiek.

Die eerste wat aan die beurt gekom het was 'n herwaardering
van die handelingselement.

Van der Walt se siening is dat ui=

terlik waarneernbare liggaamlike aktiwiteite nie meer vandag 'n
vereiste vir die handelingselement kan wees nie.

So byvoor=

beeld verdwyn die persoonlike, uiterlike waarneembare liggaam=
like aktiwiteit in die komplekse organisatoriese en tegnolo=
giese struktuur van die bedryfaktiwiteite van vandag.

Daarom

is die juridiese handeling van die ondernemer veral gelee in
kollektiewe beheeruitoefening of feitelike kollektiewe beheer
en behels basies 'n organisatories gekompliseerde proses van
besluitnerning, beplanning, organisasie, bestuur, kontrole, in=
werkingstelling en integrasie van tegnologiese middels en
menslike aktiwiteite. 17 Alhoewel Vander Walt enersyds die
stelling maak dat feitelike of potensiele feitelike kontrole
(wat dit ook presies mag beteken) 'n sentrale vereiste vir die
vasstelling is van wie kollektiewe beheer of feitelike kollek=
tiewe beheer uitoefen (dus wie regtens gehandel het) verklaar
hy andersyds dat ook voorjuridiese faktore by die vasstelling

14

Sien hierbo op 191 ev.

15

Sien hierbo op 192 ev.

16

Sien hierbo op 191 ev.

17

Sien hierbo op 193.
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hiervan van belang is.

Wat egter presies die rol van hierdie

voorjuridiese faktore (soos die duursaamheid van die verhouding
tot die onderneming en die ekonomiese belang by die saak) by
die vasstelling van die juridiese handeling is, is nie duide=
18
lik nie.
Wat ook die presiese verband tussen hierdie voor=
juridiese faktore en kollektiewe beheeruitoefening of feitelike
kollektiewe beheer wat komplekse menslike aktiwiteite is, is
ook onduidelik.

Kortom, wat uiteindelik die handelingselement

by risiko-aanspreeklikheid vorm en wie hierdie handeling "ver=
rig", is onseker.
Volgens van der Walt is die onregmatigheid van die handeling
gelee in die aantasting van 'n subjektiewe reg.

Dit kom daarop

neer dat die dader se optrede in stryd is met sy verpligtinge
ingevolge die subjek-subjek verhouding van die subjektiewe reg,
en dat dit die subjek-objek verhouding op 'n ongeoorloofde wyse
19
Hierdie onregmatigheidskriterium plaas die klem

versteur.

op die gevolgsgeorienteerdheid van die handeling (inbreuk op
'n subjektiewe reg) en op die kwaliteit van die handeling (on=
geoorloofdheid).

'n Onregmatige handeling is dus 'n normstry=

dige, ongeoorloofde handeling wat op 'n ander se subjektiewe
20
reg inbreuk gemaak het.
Die konsekwensie van sy standpunt
is dat in gevalle van risiko-aanspreeklikheid, die handeling
van die aanspreeklikgestelde (kollektiewe beheer of feitelike
beheer oor 'n riskante onderneming, aktiwiteit of saak) norm=
strydig en ongeoorloof is indien dit regskrenking veroorsaak.
Volgens hom beteken dit egter nie dat die bedryf van 'n gevaar=

18

Sien hierbo op 196.

19

Sien hierbo op 199 ev.

20

Sien hierbo op 200.
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like onderneming of die beheer oor 'n gevaarlike saak ongeoor=
1
Naastenby in ooreen=
loof, normstrydig en onregmatig is nie.
stemming met hierdie uiteensetting, is die van
Merwe.

e.G.

van der

2

van der Walt is ook van mening dat die skuld- en die risikoaanspreeklikheidsbeginsel tot 'n gemeenskaplike grondnoemer,
naamlik risikoverhoging, herlei kan word.

Die onderskeid tus=

sen die skuld- en die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel is dan,
volgens hom, gelee in die volgende:

In die geval van risiko-

aanspreeklikheid is die regskrenking veroorsaak deur 'n geskep=
te redelike, sosiaalwenslike risiko deur die dader en in geval
van skuldaanspreeklikheid is die regskrenking veroorsaak deur
'n geskepte onredelike, sosiaalstrydige risiko deur die dader. 3
Onredelike risikoskepping dui op die dieperliggende grondslag
van skuld.

Die dieperliggende grondslag van skuld le dus nie

opgesluit in die moreel verwytbare optrede van die dader of in
die sosiaal-rnorele afkeurenswaardigheid van die dader se op=
trede nie.

'n Risiko is onredelik indien die grootte van die

risiko en die erns van die moontlike benadeling op 'n basis van
redelikheid swaarder weeg as die sosiale of individuele nut
4
van die besondere gedraging.
Dit is egter nie duidelik of
Van der Walt met hierdie

~anduiding

van die dieperliggende

grondslaq van skuld ook O?set betrek nie want hy noem dit nie
pertinent nie.

Dit lyk asof hy met die gebruik van "skuld"

Sien hierbo op 203.
2

Sien hierbo op 205.

3

Sien hierbo op 213 ev.

4

Sien hierbo op 216.
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juis nalatigheid bedoel.

5

Dit lyk ook nie asof ontoerekenings=

vatbaarheid van die dader ooreenkomstig Van der Walt sy benade=
ring 'n rol by die bepaling van onredeZike risikoskepping deur
die dader speel nie.

Tog verklaar hy ook dat ontoerekenings=
6

vatbaarheid 'n wesenlike bestanddeel van skuld is.

Redelike risikoskepping is of die aansienlike verhoging van
die kans op skade-intrede, of die aansienlike verhoging van
die waarskynlikheid van die intrede van ernstige benadeling
terwyl die skade of nadeel nie redelikerwys voorkombaar is nie.
Volgens·van der Merwe en Olivier bied Vander Walt se standpunt
geen oplossing of verduideliking van die verskil tussen skuld
en risiko nie.

Hy het die probleem van die presiese onder=
7
skeid, volgens hulle, slegs verplaas.
Wat die grondslag van middellike aanspreeklikheid betref, be=
staan nog geen duidelikheid onder SUid-Afrikaanse skrywers nie.
Dikwels word slegs verwys na die tradisionele regverdiging van
8
re~ls van middellike aanpsreeklikheid
soos weergegee in
9
die hoofstuk oor die Anglo-Amerikaanse reg.
Dit lyk egter
die

asof hierdie tradisionele motiverings skrywers nie volkome be=
Vir McKerron is considerations of soaiaZ policy
10
die beste regverdiging van middellike aanspreeklikheid.
Wat

vredig nie.

die ouere regspraak betref, is dikwels ook slegs verwys na die

5 Sien hierbo op 218.
6

Sien hierbo op 219 vn 2.

7 Sien hierbo op 225.
8 Sien hierbo op 228 ev.
9
10

Sien hierbo op 228 ev.
Sien hierbo op 228.
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moontlike regverdiging vir die toepassing van middellike aan=
spreeklikheid.

In hierdie verband is verklaar dat 'n werkgewer

sy werknemer aan derdes voorhou as 'n bekwame en betroubare
persoon en in effek waarborg dat hy sy werk behoorlik sal ver=
rig.

Hierdie waarborg word geskend deur die werkgewer indien

sy werknemer in die loop van sy diens 'n onregmatige daad pleeg.
Hierdie motivering volg gewoonlik na 'n verklaring dat respon=

deat superior die agterliggende beginsel van middellike aan=
spreeklikheid is.

11

Andersyds is ook verklaar dat gesonde

openbare beleid en regverdigheid of •.• the great principle of

soaiaZ duty die agterliggende motivering van middellike aan=
spreeklikheid is.

Hiervolgens is dit bloot regverdig en bil=

lik dat 'n persoon wat sy werk deur ander laat doen, moet in=
staan vir die skade wat voortvloei uit die verrigting van die
12
Alhoewel auZpa in eZigendo ook al aangebied is as die

werk.

grondslag van middellike aanspreeklikheid
. 13
d aarvan k ortstond ~g.

was die aanvaarding

'n Aantal skrywers aanvaar risiko-aanspreeklikheid as die grond=
slaq van middellike aanspreeklikheid.

Onder hulle is Olivier,

Scoble, e.G. van der Merwe, Barlow en aanvanklik ook J.c. van
14
Geen eenstemmigheid kon egter neg bereik word oor

der Walt.

die presiese aard en wese van die risikobeginsel nie.
appelhofbeslissing FeZdman v MaZZ

In die

15 is die risikobeqinsel ook

deur die regspraak aanvaar as die grondslag van middellike aan=

11

Sien hierbo op 230 ev.

12

Sien hierbo op 232.

13

Sien hierbo op 235.

14

Sien hierbo op 235.

15

Sien hierbo op 253 ev.
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spreeklikheid.

In latere appelhofbeslissings en ander hoogge=
16
regshofbeslissings is hierdie standpunt bevestig.
Dit lyk
asof die appelhof in Fetdman v Matt die wesensaard van die ri=
sikobeginsel gesien het as die skepping van 'n gevaar van be=
17
nadeling in eie gewin.
·Die presiese elemente van hierdie
risikoskepping is egter nie duidelik geformuleer nie.
latere appelhofbeslissing Carter

& Co v McDonatd

18

In die

en in die

hooggeregshofbeslissing H K Manufacturing Co v Sadowitz

19 is

baie meer klem gele op morele verantwoordelikheid as die ag=
20
terliggende regverdiging van risiko-aanspreeklikheid.

16

Sien hierbo op

262.

17

Sien hierbo op 256.

18

1955 1 SA 202 (A).

19

1965 3 SA 328 (K).

20

Sien hierbo op 263.
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