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DIE SUID-AFRIKAANSE REG
I.

Geskiedkundige Agtergrond

Dit word algemeen aanvaar dat die Romeinse Reg soos opgeteken
in die Corpus Iuris Civilis nie 'n algemene reel ten opsigte
van die aanspreeklikheid van een persoon vir skade deur 'n
ander veroorsaak geken het nie. 1
Skuldlose aanspreekiikheid het wel voorgekom, dog dikwels ge=
regverdig deur gebruikmaking van skuldvermoedens.

'n Uitson=

dering is egter die toepassing van die reels van die actiones

noxales vanaf die ontstaan daarvan tot en met die optekening
daarvan in die Corpus Iuris Civilis. Met die actio was die
pater familias oorspronklik gedwing tot die uitlewering van
persone onder sy potestas wat 'n ander (pater) skade veroorsaak
het.

Die doel van hierdie aksie was om die skade op die dader

te wreek.

3

Gedurende die.Klassieke tydperk ontstaan die gebruik

om hierdie wraak af te koop in die vorm van die betaling van 'n
som geld.

Laasgenoemde reel word in die Na-klassieke tydperk

verpligtend in gevalle waar die skadeveroorsaker 'n sui iuris
was. 4

Die gedeeltelike vervanging van uitlewering deur die be=

taling van 'n som geld is veral gemotiveer deur die idee dat ver=
5
.
.
.
f enLng.
.
goe d Lng
van s k a de d'Le p 1 ek moet Lnneem
van wraakuLtoe
Sien Van der Merwe en Olivier Onregmatige Daad 448; Mcker=
ron Delict 89; 35 SALJ (1918) "Notes on some controverted
points of Law" 25, 27 en 28; Feldman (Pty) Ltd v MaU 1945
AD 733 op 737 en veral Barlow Vicarious Liability 13 ev.

4

Van Oven Leerboek § 220 ev; Barlow as 13 ev; Van Warmelo
Romeinse Reg § § 1006 en 1009.
Sien gesag in vorige vn asook Garius Commentarius IV 77.

5

Barlow aw 14; Van Oven aw

3

§

220;

Van Warmelo aw § 1009 ev.
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As gevolg van die belangrike plek wat die skuldbeginsel as
basis vir privaatregtelike deliktuele aanspreeklikheid in die

Corpus Iuris ingeneem het, is die noxale aanspreeklikheid ten
aansien van 'n alieni iuris ook afgeskaf.

6

Die enigste toe=

passing van hierdie vorm van skuldlose aanspreeklikheid wat
voortbestaan het, was die vir slawe onder die potestas van
die verweerder (die heer of meester van die slaaf).

Indien

die heer of meester met die aotio noxalis aangespreek was,
kon hy kies of hy sy slaaf gaan oorhandig (noxalis deditio),
of die afkoopgeld (litis aestimatio) betaal. 7 Belangrik is
dit dat die heer of meester van 'n slaaf wat skade aan 'n
ander veroorsaak, verplig word om die benadeelde op een of
ander wyse te vergoed (afgee van c1.ie slaaf. wat op sigself 'n
ekonomiese waarde gehad het, of betaling van geld), sender dat
daar enige sprake van skuld of enige vermoede van skuld aan
8
sy kant aanwesig was.
In effek was die aanspreeklikheid van
die heer egter beperk tot die waarde van sy slaaf en onafhank=
lik van die vraag of die slaaf 'n delik gepleeg het.

Dit was

dus nie 'n egte geval van middellike aanspreeklikheid soos
later geken is nie, 9 maar dui tog op die (skuldlose) aanspreek=
likheid van een persoon vir die skade deur 'n ander veroorsaak.
6

Bar~ow aw 14; Van Warmelo aw § 1010.
Die motivering vir
_hierdie stap blyk uit Justinianus se Institute 4 8 7.

7 Barlow aw 15; Van Oven aw § 220; Van Warmelo § 1010.·
8

Sien Justinianus se Institute 4 8 5 asook van Oven aw §
220: ••• De aanspPakelijkheid Puste in't systeem deP aot=

tiones noxales niet op een vepmoeden van sohuld bij den
meesteP, nooh op de gedaohte dat deze, die van de diensten
van den slaaf profiteerde, ook de door hem aangeriohte soha=
de te vergoeden had, maar simpelweg op de omstandighede, dat
alleen de eigenaar in staat was tot noxale dedePe.
9 Ek verwys hier na die vereiste van 'n spesifieke verhouding
tussen dader en verweerder; dat die onregmatige daad moes
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Gevalle van skuldlose aanspreeklikheid buite om die heer-·
slaaf-verhouding en noksale aanspreeklikheid het egter weinig
voorgekom.

Barlow het hierdie gevalle (soos blyk uit die
Digesta )·volledig bespreek. 10 Van die belangrikste Digestatekste in hierdie verband is sekerlik die edik van Ulpianus
opgeneem D. 4,9,1.

Hierin is bepaal dat skeepkapteins (nautae),

herbergiers (eaupones) en die eienaars van perdestalle (sta=

bularii) wat goedere vir bewaring ontvang, teenoor die reg=
hebbendes aanspreeklik sal wees indien die goedere nie terug=
besorg word nie.

Volgens·D.4,9, I (I) is die regverdiging vir

hierdie reeling gelee in die

sienin~

dat genoemdes dikwels on=

eerlike mense was en die publiek daarom beskerm moes word.
Die persone worn. ook aansnreeklik gehou indien die goed wat
in bewaring geneem is deur persone in hul diens gesteel word
(D. 47,5,1 en 3).

Anders as in die geval van noksale aan=

spreeklikheid, word die aanspreeklikheid van die meesters
gebaseer op die siening dat hulle 'n plig het om seker te
maak van die goeie karakter van hul diensknegte (D.47,5,5),
dat hulle 'n keuse het wie hulle aanstel (D. 47,5,6) en daar=
om aanspreeklik is ·op grond van hul nalatige seleksie van
diensknegte (aulpa in eligendo)!

1

Oor.die algemeen kan verklaar word dat skuldlose_aanspreeklik=
heid in die Corpus Iur-is Civilis meestal opgeneem is met die
voorgekom het in die loop van die uitvoering van werk, ens.
10

aw 15-24; Sien ook 35 SALJ (1918) op 26 en vgl D 4 9 7;
D 47 5; D 4 9 I; D 39 4 I I; D 39 4 I 5.

II

Barlow aw 16 ev, 74 en 75. Soortgelyke voorbeelde word
gevind in D 9 2 27 9; D 19 2 25 7; D 44 7 5 6 7; D 47
5 I 6; D 39 4 3; D 9 3; D 44 7 5 5.
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spesifieke doel om die algemene publiek op grond van openba=
12
re beleid, teen sekere persone te beskerm.
Of daar tussen
aanspreeklikgestelde en materiele dader 'n spesifieke ver=
houding aanwesig moes gewees het, is behalwe die verhouding
tussen heer en slaaf, nie met sekerheid te beantwoord nie.
So byvoorbeeld is aanspreeklikheid vir austodia

13 (die aan=

spreeklikheid vir die totnietgaan of beskadiging van 'n an=
der se saak wat iemand onder sy beheer het), op soortgelyke
. . gemot~veer.
.
14
. van naut ae aaupones ens t-'l..
wyse ~s d~e
uuu l ar~~
3
Die aanspreeklikheid van sulke persone asook die van 'n skeeps=
kaptein, herbergier en eienaar van 'n perdestal was egter nie
beperk tot beskadiging van die saak deur diensknegte nie, maar
het ook uitp.estrek tot beskadigin? of vernietiging daarvan
deur enige ander persoon of deur iets, behalwe as die beska=
15
diging aan oormag te wyte is.
Die oorsprong van die reel dat tussen dader en verweerder 'n
1.2

Sien die Digesta-tekste in die twee vorige vn's genoem.

13 Custodia-aanspreeklikheid clui op die aanspreeklikheid van
'n persoon wat 'n ander se saak onder sy beheer het, het=
sy omdat hy ooreengekom het dat hy die geed in bewaring
hou, of ontvang het as ambagsman vir die bewerking daar=
van kragtens 1 n ooreenkoms van die soort locatio aondua=
tio operis 3 of omdat hy 'n bruiklener is. Sien Barlow
aw 17; Van Warmelo aw § § 774, 777 en 8, 889, 890 en 893;
Van Oven aw § 231; Jolowicz Historical Introduction 533
en 534.
Sien gesag in vorige voetnota asook Dannenbring Roman Pri=
vate Law 158, 197 en 198(die vertaling van Kaser se Ro=
misahes Privatreah)
IS Van Oven aw § 231 ev; Dannenbring aw ISS; Lawson "Notes
on the History of Tort in the Civil Law" 22 Journal of
Comparative Legislation and International Law (1940) 136

14

op 139; Van Warmelo aw
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§

774.

diensverhouding aanwesig moet wees en dat 'n verweerder nie
aanspreeklik sal wees vir die skade wat deur sy onafhanklike
kontrakteur veroorsaak is nie, is beslis nie t\)t die Rome in=
se reg terug te voer nie.

Die dienskontrak sowel as die las=

gewingsooreenkoms was in die Romeinse Reg deel van die loca=
tio et conductio kontrakte van die groep contactus consensus} 6
Die lasgewings- en dienskontrakte was albei as huurkontrakte
beskou 17 en slegs onderskei na aanleiding van die soort pres=
tasie wat gelewer moes word.

18

Die dienskontrak

of locatio

conductio operarum, was 'n ooreenkoms waardeur 'n persoon (ver=
huurder) sy dienste aan die ander (huurder) verhuur het meest=
19
al vir 'n iJepaalde tyd teen die ooreengekome vergoeding.
Die ander soort dienskontrak of locatio conductio operis,
was 'n ooreenkoms waarkragtens 'n persoon (verhuurder) 'n

spesifieke werk verhuur het aan die aannemer van die werk
(die huurder), en laasgenoemde dan vergoeding vir die gele=
20
Dit is egter belangrik om op te

werde resultaat ontvang.
16

In die geval van hierdie soort kontrak was die causa vir
die totstandkoming daarvan die wilsooreenstemming of con=
sensus tussen die kontral:.terende partye. 1.'an Oven § §
131 ev; Hijmans Romeinsch Verbintenissenrecht 42 ev;
Schulz Classical Roman Law 455 ev; Van Warmelo 250 ev.

17

Sien die aangehaalde werke in die vorige vn. Die woord
locare beteken eintlik "om uit te plaas" of "om iets aan
'n ander toe te vertrou." Daarom beteken locatio et con=
ductio dan eintlik: Iemand plaas iets uit en 'n ander
neem dit mee of aan om te gebruik. Die persoon wat iets
uitplaas is dan die verhuurder of locator en die ander
die conductor of verhuurder. Sien Van Oven aw § 156; Hij=
mans aw 56; Schulz aw § 935.

18

Sien die bewysplekke in vorige vn aangehaal.

19

Hijmans aw 58; Van Oven aw § § 156, 164. ·

20

Hijmans aw 58 en sien sy omskrywing van hierdie ooreen=
karns op 62; Van Oven aw § 161; Schulz aw ~ 935.
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merk dat die onderskeid tussen hierdie twee ooreenkomste nie
.

van vee 1 b e 1ang

v~r

d'~e Rome~nse
.
. .
JUr~ste was

.

n~e.

1

(T)hey knew but one locatio conductio and on principle they
applied the same rules ~o all varieties of this contract. 2
Verder was die regte en verpligtinge van partye onder hier=
die ooreenkomste byna identies, en gevolglik kon 'n.persoon
wat 'n ander se tuin moes omspit of wat vir 'n ander 'n tafel
moes maak, ewegoed as 'n locator of conductor beskou word. 3
Laastens het die ooreenkoms locatio conductio operarUm geen
belangrike plek in die Romeinse samelewing en regsverkeer in=
geneem nie. 'n Enkele groot rede hiervoor was dat die arbeid
wat kragtens hierdie ooreenkoms verrig was, meesal ongeskool=
de arbeid was en dat dit gewoonlik deur slawe gedoen is of
deur vrygelatenes wat sulke dienste gratis aan hul patronus
4
Daar kan dus nie verklaar word dat die Romein=

moes lewer.

se reg 'n spesifieke.(diens) verhouding tussen dader en ver=
w~erder

vereis het vir die doeleindes van middellike aan=
spreeklikheid nie. Daar was ook geen reel in die Romeinse

reg dat die heer of meester se aanspreeklikheid daarvan
sal afhang of die dader die onregmatige daad gepleeg het
in die loop van die uitvoering van sy diensverpligtinge
nie. Hierdie reel, soos uitgedruk in die frase the delict

must be committed in the course and within the scope of
the servant's employment, is ontwikkel en
1 Van Oven aw

§

2 Schulz aw

935 op 543.

§

156;

Schulz aw

§

935.

3 Schulz aw 941 op 547; Van Oven aw § 164. In D 19 2 31
word dan inderdaad ook geen onderskeid tussen die ooreen=
komste gemaak nie. Sien ook Ledlie se vertaling van die
werk van Sohm in Institutes of Roman Lau1 op 405.
4 Van Oven aw § 164; Hijmans aw 56;
van Sohm (supra) op 4o4.
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Ledlie se vertaling

uitgebou deur die Engelse regspraak en skrywers.

Spore van

hierdie reel is egter reeds te vind in die uiteensetting van
die reels van middellike aanspreeklikheid deur Voet en

Pothier~

Verder word die aandag ook gevestig op die standpunte van
Romeins-Hollandse skrywers van die 17de en 18ae eeue.

Die

doel met hierdie kort uiteensetting is om te wys op teenstry=
dige standpunte betreffende middellike aanspreeklikheid.

Dit

is ook belangrik om aan te merk dat.ons howe, terwyl hul in=
derdaad besig was om die Engelsregtelike reels ten opsigte van
middellike aanspreeklikheid toe te pas, dikwels 'n beroep op
Voet en Pothier gedoen het as gesag vir die toepassing van
6
middellike aa~spreeklikheid in die Romeins-Hollandse reg.
Of die Romeins-Hollandse reg in sy laaste ontwikkelingstadium
sodanige reels geken het, word egter betwyfel. 7
Dit is belangrik om aan te merk dat die actiones noxales nie
in die Romeins-Hollandse reg van die 17de en 18de eeu gebruik
was nie.

Die noksale-aanspreeklikheid van die heer of mees=

ter was gedurende die tyd van Justinianus reeds beperk tot
gevalle waar slawe skade veroorsaak het.

Teen die 17de en
18de eeue was slawerny in Holland reeds afgeskaf en daarmee
het die actiones noxales finaal verdwyn. 7b Tog word 'n reel
in die Romeins-Hollandse reg teruggevind wat ooreenkoms ver=
toon met die noksale aksie.

Dit is die sogenaamde uitstaande

5

Sien hieronder op 557 ev.

6

Sien die bespreking vanaf 562 hieronder.

7

Sien die standpunte van Van der Lind~n en Van der Kees-sel
hieronder op 553 ev en vgl die opmerking van J.G. Fleming
6 Cilsa (1973) 259 op 261.

7b Sien Barlow Vicarious Liability op 63 en 64, ~eral vn 19
daar. Sien die_ standpunte van Van der Linden en Van der
Keessel hieronder op 553 ev.
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loon-aanspreeklikheid.

8

Die oorsprong van hierdie reel is
terug te voer na die Germaanse reg. 9 Volgens hierdie reg=
stelsel was die

Haushe~~

ten volle aanspreeklik vir alle on=

regmatige dade deur .sy diensknegte gepleeg, asook vir die
gepleeg deur ander lede van sy familie (lede van sy Hausgemein=
sahaft). 10 Vir die aanspreeklikheid van die huisheer was dit
irrelevant of die onreg of onregmatige daad in die uitvoering
van werk wat in sy belang was gepleeg is of nie. II

In die

loop van die geskiedenis was aan diensknegte al hoe meer reg=
teen vryhede gegun.

In die proses word hulle ook al hoe.meer

persoonlik aanspreeklik gehou vi.r skade wat hulle veroorsaak
12
Dienooreenkomstig is die huisheer se aanspreeklikheid
13
in hierdie verband ook verminder.

het.

8 Die ooreenkoms is hierin gelee dat dit by die aationes
no~les gegaan het oor die uitlewering van die persoon
van die oortreder, terwyl dit by die uitstaande loon-aan=
spreeklikheid gaan oor die afgee van die verskuldigde loon
van die oortreder.
9
10

Barlow (aw 26-35) gee 'n breedvoerige uiteensetting hier=
van.

The Haushe~~ was fully ~esponsible fo~
unde~ him.
This liability existed in ~ega~d to his
wife~ ahildren~ eaonomia dependents 3 guests~ slaves and
f~ee se~ants.
Vgl ook aw 25: The Haushe~~ was~ to a
ae~tain extent~ the Teutonic: aounterpa~t of the Roman
pate~familias
(sien ook vn 2 op 25).
Barlow aw 27:

those

II

Barlow aw 27: With ~eg~d to the last two aatego~es of
(d i slawe en vry-diensknegte), it is impo~tant

pe~sons
to bea~

in mind that the liability of the Haushe~~ was
dependent upon the ~elationship of Mund alone~ and was
not infZuenaed by the question as to-wnethe~ the aat took
pZaae within o~ beyond the se~vant's saope of employment
(sien ook aw 31).

12

B~rlow

13

Barlow aw 31 en 34.
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aw 31 en 34.

Dit blyk ook duidelik uit Voet 9 4 10.

So is die stadium bereik dat 'n duidelike onderskeid gemaak
was tussen daardie gevalle waar die buisbeer die onregmatige
daad beveel bet (en daar dus eie skuld aan sy kant aanwesig
was), en die gevalle waar by self nie blameer kon word vir die
veroorsaking van die skade nie.

Was daar slwld aan sy kant

aanwesig, was by ten volle aanspreeklik gebou.

Was by vry van

enige blaam, was by of gladnie aanspreeklik gebou nie, of
net aanspreeklik vir die uitstaande loon wat by aan die dader
verskuldig was.

Hy is dan verplig om bierdie geld aan die
benadeelde af te staan. 14 Hierdie standpunt dat die beer of
meester in gevalle waar by geen skuld aan die veroorsaking
van die skade gebad bet nie, of glad nie aanspreeklik is nie,
of slegs aanspreeklik tot die bedrag van die uitstaande loon,
{s oorgeneem in die Romeins-Hollandse reg van die 16de, 17de

en 18de eeue.

15

Dit blyk egter dat slegs sekere streke die

uitstaande loon-aanspreeklikbeid aanvaar bet, terwyl ander
16
die nie-aanspreeklikbeidsreel toegepas bet.
Hierdie feit
verklaar dan ook byvoorbeeld die oenskynlike teenstrydige
17
· I n~e~
~
· by
teste
van De Groot. In sy
~ng 3,1,3 4
verkond~g
k

·a·

die standpunt dat ouers en meesters nie aanspreeklik is vir
die skade

deur bul kinders of diensknegte veroorsaak nie,

bebalwe waar 'n plaaslike statuut so mag bepaal.

In 3,38,

3 van sy Inleiding verklaar by egter dat meesters en vroue
as 'n reel nie· aanspreeklik geboti word vir die onregmatige
dade van bul diensknegte nie, bebalwe tot daardie bedrag wat
14

Barlow aw 31 en 32.

15

Barlow aw 34 en 35.

16

Barlow aw 35 en gesag in vn 61 daar aangebaal.

17

De Groot Inleiding tot de HoZZandsche Rechtsgeleerdheid.
551

die uitstaande loon ma·g bedra.

Al wat eintlik gebeur het,

was dat De Groot in hierdie tekste die twee verskillende
standpunte aangeteken het ·soos ·dit hierbo weergegee is. In
sy .derde teks oor hierdie onderwerp, naamlik ApoZogia 19,
18
Ook Voet 9, 4, 10 verwys na 'n

.gee hy sy eie mening weer.

beperkte toepassing van die uitstaande loon-aanspreeklikheid! 9
Dit kan egter met sekerheid aanvaar word dat hierdie uitstaan=
20
de loon-aanspreeklikheid gedurende die 19de eeu verdwyn het.

Voorstanders van die nie-aanspreekZikheid van meesteps vir
die skade deur sy diensknegte veroorsaak.
Indien De Groot se InZeiding 3, I, 34; 3, 38, 8 en 9 en sy

ApoZogia 19 saamgelee~ word, blyk dit dat hy 'n voorstaander
was van die nie-aanspreeklikheidsreel •. Hy erken egter dat
sekere uitsonderings bestaan. Dit is gevalle waar sekere
statute die aanspreeklikheid van die rneester reel. I Nogtans
18 ApoZogia hoofstuk 19 op 336.
19

Sien ook Groenwegen Traatatus de Legibus Abrogatis ad D
· 15 I; Van derKeesselDiatata ad Grotium 3 I 34.

20

Sien die opmerkings oor die Nederlandse reg van die 19de
.eeu hierbo op 119 ev.
Hierdie reel is ook geensins
opgeneem in die bepalings van die Nederlandse B W in 1838
nie. Die Suid-Afrikaanse howe het hierdie reel nooit toe=
gepas nie (Sien die uitspraak van r Wessels in ApriZ v
Pretorius 1906 TS 824).
Een van die uitsonderings wat deur 'n statuut gereel is,
is die deur De Groot (InZeiding 3 38 9) opgeteken. Hier=
uit blyk dat die reel neergele in D 4 9 I (nl dat nautae,
aaupones en stabuZarii aanspreeklik gehou word vir vergoe=
ding van alle skade deur iemand gely wanneer sy goed in
'n skip, herberg of stal beskadig is deur die diensknegte
van eersgenoemdes) oorgene.em is deur die Romeins-Holland=
se reg. Sien ook Van Warmelo 10 THRHR (1946) 182 Aanspreek=

Zikheid van andere onder die Edikte betreffende Nautae,
Caupones et StabuZarii veral 184 ev.
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verklaar hy in sy Apologia 19 dat regverdigheid en billikheid
vereis dat hierdie statute slegs van toepassing kan wees in=
dien die ouers of meesters vooraf kennis van die pleeg van
die onregmatige daad gehad het en hulle dit onder die omstan=
dighede moontlik kon verhoed net, of dat nalatigheid ook an=
dersins aan hul kant aanwesig was.?.

De Groot is dus getrou

aan die opvatting van die Na-klassieke Romeinse reg wat nie
deliktuele privaatregtelike aanspreeklikheid sonder skuld ge=
3
duld het nie.
De Groot se standpunt word nagevolg deur Groenewegen, wie se
werk 'n paar jaar later as De Groot se Inleiding gepubliseer

.

~s.

4 Volgens Groenewegen bestaan daar in die reg van sy tyd

geen algemene middellike aanspreeklikheidsbeginsel nie en
word sulke aanspreeklikheid in sekere gevalle slegs deur
..

tute gereel.

5

sta~

In ooreenstemmtng hiermee is ook die standpun=

te van die twee belangrikste skrywers van die -18de eeuse Ro=
meins-Hollandse reg, naamlik Van derKeessel en Van der Linden.
2

Vgl ook Van der Linden Supplementum ad Voet 9 4 10 op 161.
Onbehoorlike keuse van onbevoegde persone wat werk moes
verrig, of onbehoorlike toesig o6r kinders en diensknegte
is as sodanige nalatige optrede van die ouers of meester
aan te merk (Culpa in eligendo et eustodiendo). Sien Bar=
low aw 66 tot 68).

3 JG Kotze 44 SALJ

(1937) op 7 en 8.

4 TPaetatus de Legibus AbPogatis ad D 151. De Groot se
Inleiding is in 1631 en Groenewegen se·Tractatus in 1648
gepubliseer.
5

Sien Barlow aw 68 waar hy daarop_wys dat De Groot en Groe=
newegen nagevolg is deur Bert Traetaat van Hooge en Ambaehts
-Heerlijekheden ad D 9 4 en
Scheltinga in sy on=
gepubliseerde annotasie tot De Groot se Inleiding. Bier=
die werke het ek self nie nagegaan nie.
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In sy SeZectae Thesae 477 ondersteun Van derKeessel De Groot
se standpunt en verklaar dat die heer of.meester as 'n alge=
mene reel nie aanspreeklik is vir die onregmatige dade van sy
dienskneg gepleeg in die loop van die uitvoering van diens=
verpligtinge nie.

Hy is egter wel aanspreeklik indien hy

deur die werk bevoordeel of verryk is, 6 of indien hy 'n diens=
kneg wat onbekwaam is, aangestel het vir 'n werk wat sekere
7
vaardighede vereis het.
In sy Dictata ad Grotium 3, 1, 34
sit hy sy standpunt vollediger uiteen.

Hy verwys na verskil=

lende statute in Holland wat die aanspreeklikheid van ouers
en meest~rs vir die onregmatige dade deur hul·kinders of diens=
knegte

~eel.

Dit lyk asof hy die standpunt van De Groot on=

dersteun dat regverdigheid en billikheid nogtans vereis dat
aange.toon moet word dat kennis van die pleeg van die onreg=
mati.ge daad aan hulle kant aanwesig was, of dat hulle ander=
8
sins nalatig was.
Hy kritiseer verder Voet se standpunt dat
die heer of meester wel aanspreeklik is vir die onregmatige
dade van sy diensknegte gepleeg in die uitvoering van hul
diens. 9 Hy verklaar dat indien dit so is, hy nie kan sien
6 Vgl ook sy Dictata ad Grotium 3 1 34. Oor wanneer presies
die meester as verryk beskou kan word en of sy verryking
ten koste van die benadeelde moes gewees het of nie, deel
.hy niks mee nie.
7 Of hy dit as 'n vermoede hanteer is onduidelik. Dit lyk
asof hierdie geval van cuZpa in eZigendo nie ter sprake
kom in gevalle van "gewone" werk wat nie 'n spesifieke
vaardigheid vereis nie. Die aanspreeklikheid van die mees=
ter vir cuZpa in eZigendo is dus verder beperk.
8 Of hierdie growwe nalatigheid slaan op cuZpa in eZigendo
et austodiendo is nie duidelik nie. Moontlik bedoel hy,
in die lig van wat in die vorige voetnota meegedeel is,
dat die gebruik van onbevoegde diensknegte vir werk wat
spesifieke vaardigheid vereis, growwe nalatigheid aan die
kant van meesters daarstel.
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waarom dit in Holland nodig was om verskillende statute uit
te vaar.dig waardeur die aanspreeklikheid van ouers en meesters
..
gereel
word

.

n~e.

10

Johannes van der

.

.

L~nden s~t

sy stand punt

uiteen i"n sy vertaling van Pothier se Traite des Obligations!

1

Ook hy verklaar dat ouers en rneesters as 'n alge~ne reel
nie aanspreeklik is vir die onregmatige dade van hul kinders
of diensknegte nie. Hierdie standpunt kom ooreen ••. met de
natuurlijke billijkheid, die niet gedoogt dat eens anders
misdrijf aan eenen onschuldigen zoude worden toegerekend. 12
Hy verwys ook na die verskillende statute waarin die aanspreek=
likheid van meesters en ouers gereel word, maar ondersteun.
De Groot se standpunt dat aanspreeklikheid selfs hier nie
opgele

kan word nie indien kennis van die pleeg van die on=

regmatige daad, of growwe nalatigheid nie aan hul kant teen=
woordig is nie.

In sy ander werk, Supplementum ad Voet, ·neem
13

hy presies dieselfde standpunt in.
9

Sien Voet se standpunt hieronder op 557.

Dictata ad Grotium 3 I 34: Cur enim, si haec regula esset
generalis in iure nostro,·id specialiter cautum invenitur
de ministris nautarum, cauponum, stabulariorum? Cur etiam
Ordines Hollandiae in lege 5 Mart. 1610 ad Conservandas
insolationes (linnebleekerijen) lata nominatim caverunt,
ut de facto famulorum ipsi insolatores tenerentur, si hoc
esset ius commune Hollandicum, ut de delictis famulorum
in minsterio commissis domini in solidum tenerentur?
11 Verhandeling van Contracten en andere Verbintenissen vn
by § 121 van Pothier se Traite des Obligations.
10

12

Hy beroep hom op D 18 6 II en 39 4 12; De Groot 3 I 34;
Leyser Meditationes ad Pandectas 2 113 I en verklaar dat
hierdie standpunt ••• heeft grond in onze Vanderlandsche
Wetten. Hy verwys oak na die Rechtsgeleerde Observatien
I 75. Die verskillende skrywers van hierdie werk (waar=
van Van der Linden een was) beroep hul op die standpunt
van De Groot.

13

Suplementum ad Voet 9 4 10.

Sien oak Barlow aw 72 en 73.
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· Voorstanders vcm 'n algemene rrriddeUike aansp-FeekUkheid van
meesters vir skade deur hul diensknegte ·Veroorsaak
Dit blyk dat daar 'n hele aantal ou-skrywers was wat so 'n
standpunt

•

~ngeneem

het.

llf

Volgens Barlow bet

•

d~e

aanhangers

van hierdie reel bul gesag daarvoor "gevind" in die Corpus

Iuris Civilis omdat sekere tekste in die Corpus Iux-is 'n uit=
eensetting gee van die aanspreeklikbeid van een persoon vir
15
die skade deur 'n ander veroorsaak.
As gevolg van 'n gebrek
aan beboorlike kennis van die sisteem van die Romeinse reg
en die Corpus Iuris Civilis, is hierdie tekste toe gesien as
voorbeelde van die toepassing van 'n algemene middellike aan=
spreeklikheidsreel.

So is hierdie tekste gebruik ter illu=

strasie van en gesag vir die algemene middellike aanspreek=
16
likheidsree1.
Hierdie Romeins-Hollandse skrywers bet dan
ook, weens die oorheersende rol wat die skuldbeginsel as
aanspreeklikbeidsgrondslag vervul het, die heer se aanspreek=
likheid verklaar op grond van eie skuld aan sy kant in die
17
Hierdie ver=

vorm van culpa in eligendo et custodiendo.

moede van skuld was egter 'n fiksie omdat die skrywers nerens
daarvan melding maak dat die. meester of beer aanspreeklikheid
14

Sien Barlow aw 74 ev.

15

Barlow aw 75.

16

Barlow aw 74 ev. Soos reeds verklaar, bet die Romeinse
reg geen algemene middellike aanspreeklikbeidsbeginsel
geken nie. Gedurende die 18de eeu bet Romeins-Hollandse
skrywers 'n baie beter kennis van die Romeinse reg gehad
en besef dat die Romeinse reg geen algemene middellike
aanspreeklikbeidsreel toegepas bet nie. In bierdie ver=
band is veral Van derKee~sel se Dictata ad Grotium 3 I
34 'n sprekende voorbeeld en is sy kritiek op Voet 9 4 10
insiggewend.

17

Barlow t a p.
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sal vryspring indien hy sou bewys dat hy die nodige versig=
tigheid in keuse en toesig uitgeoefen het nie.
In hierdie verband is die standpunt van Johannes Voet van groat
18
In sy Commentarius ad Pandectas 9, 4, 10 bespreek

belang.

hy die reels aangaande die aanspreeklikheid van ouers en mees=
ters vir die onregmatige dade gepleeg deur hul kinders en
diensknegte.

Wat die aanspreeklikheid van.meesters betref,

verkondig hy die standpunt dat die meester en die dienskneg

in solidum teenoor die benadeelde aanspreeklik is indien die
onregmatige daad deur die dienskneg gepleeg is in die loop
van die. uitvoering van die opdrag van die meester.

Die grand=

slag van hierdie aksie teen die meester is volgens Voet ge=
lee in die siening dat die meester vir die uitvoering van die
spesifieke opdrag, 'n onbevoegde en nalatige dienskneg gebruik
het.

19

Vir gesag hiervoor beroep hy hom op 'n sekere aantal
20
ou-skrywers,
maar baseer dit veral op 'n hele aantal tekste

18

Commentarius ad Pandectas 9 4 10: Quod autem attinet
delicta per famulos hodiernos aut f{lios in sacris pat~r=
nis positos perpetrata, operae pretium fucrit paucis
exponere. Ac prima quidem admonendi sumu.s, dominos ac
patres in solidum teneri ex delictis famulorum ac filio=
rum, etsi aut nulla aut lange minor merces famulo debita
sit, quoties illi delinquerunt in officio aut ministerio,
cui a patre dominove fuerunt praepositi; cum his imputan=
dum sit, quod negligentium aut malignorum operas ministe=
rio certo aut officio addixerint.

19

Vgl Voet se uiteensetting in die vorige vn.

20

Hy haal die volgende skrywers aan: Mollerus Semestria
4 18; Henry Kinschot Responsa 108 8 9; Carpzovius Forensa
Defini-tiones 4 43 7; Gail De Pignorationibus 5 4 en 5;
Paulus Voet lnstitut?".cm.es 4 8 6 no 3. Barlow (aw 80)
haal verder die volgende skrywers aan wat Voet se stand"'
punt nagevolg het: Christineaus 1Rcission0s 3 25 4 en
Strykius Usus Moderrtus Pandectarum 9 4 4-5. Die uiteen"'
settings van hierdie skrywers het ek self nie nagegaan nie.
557

uit die Corpus Iuris CiviZis.

1

Uit sekere van hierdie tekste

blyk dit duidelik dat daar aan die kant van die aanspreeklik=
gestelde sprake is van cuZpa in eZigendo.

Daarom word ook

aanvaar dat Voet dit as die grondslag van die heer se aan=
2
spreeklikheid beskou.
Het die dienskneg die onregmatige
daad egter nie in die loop van die uitvoering van sy opdrag
gepleeg nie, en die meester het nie daarvan kennis gehad nie
of kon dit nie verhoed nie, is die meester nie aanspreeklik
nie.

Hy was egter verplig om die dienskneg se uitstaande loon

aan die benadeelde af te gee.
likheid word hiertoe beperk.

Die uitstaande loon-aanspreek=

Dit kan egter aangemerk word dat daar uiteenlopende menings
bestaan oor die vraag of Voet in sy uiteensetting van die
reels dit het oor die aanspreeklikheid van die meester vir
die onregmatige dade deur sy huisbediendes gepleeg of oor die
aanspreeklikheid van die meester vir die onregmatige dade van

enige van sy werknemers. Ac primo quidem admonendi sumus 3
&;minos ac patres in soUdum teneri ex deUctis [amuZorum
D 4 9 7; 9 2 2 7 9 ; 39 4 I I ;
47 5 I; 47 5 6 en 48 3 14.
2
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39 4 1 5;

39 4 12 1-2

'n Goeie voorbeeld is·D 9 2 27 (9); 4 9 1 (3) en 47 56.
In lg teks word bv bepaal dat 'n herbergier aanspreeklik
is vir die onregmatige dade van alle persone wat hy in.diens
neem met die doel om sy besigheid te bedryf, sowel as vir
die deur sy permanente inwoners gepleeg. Vir die onreg=
matige dade van reisigers aan wie hy vir 'n nag herberg
verskaf is hy egter nie aanspreeklik nie omdat hy dan nie
'n keuse sou he om hierdie persone herberg te weier nie,
terwyl hy die keuse wel het tov diensknegte en permanente
inwoners. Ooreenkomstig hiermee is die kaptein van 'n
skip nie aanspreeklik vir die onregmatige dade van passa=
siers nie, Soortgelyke voorbeelde is vervat in die eersge=
noemde twee tekste.

ac filiorwn

3

Verskeie skrywers huldig die mening dat

Voet deur die gebruik van dominos en famulorwn die aanspreek=
likheid van die meester tot die onregmagtige dade van sy huis=
4
bediendes beperk.
Volgens Barlow is so 'n interpretasie
van Voet 9, 4, 10 foutief.

Hy baseer sy argument op die fei t

dat Voet op sekere tekste in die Corpus Juris Civilis steun
waaruit dit blyk dat dit onmoontlik is om die gebruik van die
5
begrip famulorwn te beperk tot huisbediendes.
Vir die doel=
eindes van hierdie studie is dit nie nodig om 'n beslissing
oor die moontlike korrektheid van een van hierdie sienswyses
te vel nie.

Ek kan egter aanmerk dat Nederlandse skrywers

ook verklaar dat Voet die meester se aanspreeklikheid beperk
6
tot die onregmatige dade van sekere werknemers.
Aan die
ander kant dra Barlow se argumente gewig veral indien gelet
3

Voet 9 4 10 (ek onderstreep).

4

Sien Hckerron aw 89. Sien ook die artikel Notes on some
Controverted Points of Law in 35 SALJ (1918) 25 op 29 en
die vertaling van Voet se Commentarius ad Pandectas deur
P Gane in volume II op 606.

5

Barlow aw 77 in vn 66 daar: Notable instance of this is
D. 39, 4, 1, 5, where we are told that "familiae" applies
both to free servants and to slaves who work for the Pu=
blicanus as such ... In D. 1. 15, 1, a distinction is
drawn between "familia publica" and familia privata" in
discussing the officers of the .watch ... In D. 47, 8, 2,
14, we are told that the word."familiae" indudes slaves
who are employed "in ministerio" without any qualif.yirg
remarks. In view of the wide sense in which the word is
used, and the distinction between public and private ser=
vants and the text in D. 47, 8, 2, 14, 1:-1- wiU be seen that
the word "famil-ia" cannot be limited to domestie servants
alone in the Roman law, and as the Roman-Dutch Wl"iters re=
lied so greatly upon Roman law; especially D. ;i9, 4, 1, 5,
·it is impossible /,o accept Professor MeKerrmzs 's view.

6

Vgl bv die opmerkings in die ToeUehting tot die Ontwerp
Nieuw Burgerlijk Wetboek op 669 en sien McKerron Delict 89.
Dit is egter ook duidelik-dat on~ appelhof die standpunt
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word op die hewige kritiek deur Van der Linden en veral Van
der Keessel op Voet se standpunt.

Dit blyk nie uit hierdie

kritiek asof Voet se standpunt geinterpreteer word as sou dit
beperk wees tot aanspreeklikheid vir huisbediendes nie.

Die

kritiek is juis dat Voet sy standpunt as 'n algemene reel van
aanspreeklikheid van meesters en ouers verkondig. 7
In ooreenstemming met die standpunt van Voet is die van Simon
8
van Leeuwen.
Oor die algemeen verkondig hy die reel dat
'n persoon verantwoordelik is vir die vergoeding van skade ver=
oorsaak deur die optrede van huisbediendes en ander persone
wat in diens geneem is.

Die meester is aanspreeklik vir die

onregmatige dade wat sy werknemers gepleeg het in die loop van
die uitvoering van hul diens.

Indien die onregmatige daad

gepleeg is buite die omvang van die diensbestek, is die mees=
ter slegs aanspreeklik vir die uitstaande loon van die diens=
9
~
kneg.
Dit blyk egter glad nie duidelik waarop Van Lee~en
die aanspreeklikheid van die meester baseer nie, want hy noem
nalatige keuse of toesig nerens nie.
volgende aan:

Heel algemeenvoerhy die

omaat een ijder voort doen van zijn Huisgesin

en die gene die hij in sijn dienst gebruik moet in
· · haar ~n
• S~Jn
· · a·~ens t ·begaan wer d . 10
he t geen b ~J

staan~

en

van Voet baie.wyd interpreteer en nooit getwyfel het dat
hy 'n algemene middellike aanspreeklikheidsreel voorstaan
vir ~ie onregmatige dade wat werknemers gepleeg het nie.
( Vgl Estate Vander Byl v Swanepoel 1927 AD 141 op 153).
7· Sien veral Van der Keessel se Diatata ad Grotium 3 I 34.

Censura Forensis 2 12 3.

8

R H R 4 39 2 en

9

Sien ook die vertaling van Van Leeuwen deur JG Kotze Volume
II op 323, asook Van Leeuwen se werke R H R 4 2 8 en Cen=sura-Forensis 2 12 3.

10
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R H R

4 39 2.

Sien ook die opmerkings van Barlow aw 65.

Die beste aansluiting by Voet se standpunt is die deur Pothier
'
. sy werk Tra~te
. ' ~s
.:~~ O'"l.
I n paragraa f
~ngeneem
~n
v ~ga t.
~ons. II
12lhiervan stel hy die reel dat meesters aanspreeklik is vir
die onregmatige dade deur hul huisbediendes en ander diens=
knegte gepleeg in die loop van die uitvoering van hul werk.
Is die onregmatige daad buite die diensverband gepleeg, is
12
die meester geensins aanspreeklik nie.
In paragrawe 453 en
456 herhaal Pothier hierdie reels.

Net soos Voet, beroep hy

hom op die Corpus Iuris Civilis as gesag vir die toepassing
vir die algemene reel van middellike aanspreeklikheid.
.
ders as Voet verwys hy s 1egs na een teks u~t

An=

. Di' ges t 2, 13
d~e

maar kom tot dieselfde slotsom as Voet naamlik dat die Romein=
se reg wel 'n algemene middellike aanspreeklikheidsreel geken
het.

Alhoewel dit nie direk uit sy werke blyk nie, word aan=

vaar dat Pothier nalatige seleksie van diensknegte as die grand=
14
slag van die aanspreeklikheid van die meester sien.
II

Sien die vertaling van hierdie werk deur Johannes van der
Linden in VerhandeZing van Contracten en andere Verbinte=
nissen ad§ 121. Hierdie vertaling is deur my gebruik.

12

Anders as Voet erken hy dus in hierdie geval nie.die uit=
staande loon-aanspreeklikheid van die werkgewer nie.

13

D 14 3 (Sien oak P Scholten SchadEvergoeding 45 en Van
Lennep Ondergeschicten 32 waar die skrywers daarop wys
dat D 14 3 buitendien oar kontraktuele aanspreeklikheid
gaan).

14

Uit die genoemde vertaling van Pothier deur J van der Lin=
den, gebruik ek die volgende aanhaling ad§ 121. De mees=

ters zijn oak aansprakeZijk wegens het nadEeZ, veroorzaakt
door dE misdaden en quasi-misdadEn hunner bedienden of
arbeids lie den, we Zken zij tot eenigen dienst gebJ:>uiken.
Dit heeft zelfs pZaats aZ was het in hunner magt niet ge=
weest, de misdaad ofquasi-misdaad te beZetten, wanneer
dEzeZve door die bedienden of arbeidslieden in der>zeZver
afwesigheid, gepZeegd is: het weZk aZzoo is vasgesteZd
,Jm dE meesf;ers opZettende te maken, om zig 1!an goede be=
dien(ien te voor•zien. Hierdie laas te sin is deur skrywers
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In paragraaf 453 van sy werk verkondig Pothier ook die stand=
punt dat die meester 'n reg van verhaal teenoor sy dienskneg
het en ook sessie van enige aksies van die benadeelde mag eis
wat laasgenoemde teen die dader mag he.

Blykbaar impliseer

Voet hierdie reg van verhaal in sy stelling dat die meester
en dienskneg in solidum teenoor die benadeelde aanspreeklik
is.

By sy behandeling van aanspreeklikheid in solidum ver=

kondig Voet die standpunt dat die reg op grond van billikheid
aan 'n skuldenaar wat sy krediteur ten volle betaal het, 'n
regresreg verleen om of die volle bedrag of 'n gedeelte daar=
van van die ander skuldenare van die krediteur te verhaal,
15
sonder egter dat enige sessie van aksies vereis word.
Hier=
die regresreg is terug te vind in die Anglo-Amerikaanse-, Ne=
derlandse- en Suid-Afrikaanse reg.

Die verklaring en reg=
16
verdiging daarvan skep egter heelwat probleme.
Vir die Nederlandse reg is die standpunt van Pothier van groot
belang.

Dit blyk dat die opstellers van artikel 1384 van

Code Civil> Pothier se standpunt nagevolg het en dat hierdie
artikel in 1838 opgeneem is in artikel 1403 van die Neder=
17
landse Burgerlike Wetboek.
In Suid-Afrikaanse beslissings is dikwels verwys na die stand=
punte van Voet en Pothier as sou dit die weergawe wees van die
regsposisie in die Romeins-Hollandse reg.

Ten einde die toe=

15

vertolk as nalatige seleksie van diensknegte deur die
meesters (sien bv P Scholten Sahadevergoeding en hierbo
op 120 ev).
Voet 45 2 en 45 2 7.

16

Sien hierbo op 58 en 137.

17

Sien hierbo op 120 vn 4.
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passing van middellike aanspreeklikheid in die S uid-Afrikaan=
se reg te regverdig is
sag van Voet en Pothier.

dikwels ook swaar gesteun op die ge=
Terwyl die howe egter hierop ge=

steun het, is die Engelsregtelike reels van middellike aan=
spreeklikheid feitlik heelhuids oorgeneem.

18

Hierdie feit

blyk duidelik uit die bespreking wat hierna volg.
2. Die relevante verhouding tussen verweerder en dader vir
die doeleindes van middellike aanspreeklikheid
2. I

Inleiding

Vanaf die vroegste

gerap~orteerde

beslissings was daar nie vol=

kome duidelikheid oor die aard van die vereiste verhouding
tusseri dader en verweerder nie.

1

In navolging van die Engel=

se reg is die standpunt ingeneem dat 'n master· of principal
aanspreeklik is vir die onregmatige dade deur sy sePVant of
2
agent gepleeg in the coUPse/scope of theiP employment/agency/

authority.

Die begrippe wat hier gebruik word, word wille=

keurig ingespan en nog nooit was daar volkome duidelikheid oor
•
d ~e

.
pres~ese

b etek en~s
• d aarvan

.
n~e.

3

Trouens,

.
u~t

d"~e b e=

studering van talle sake oor hierdie onderwerp, het dit ge=
18

J G Fleming "The Decline and Fall of the Law of Delict"
6 Cilsa ( 1973) 259 het dan ook die volgende opmerking ge=

maak: AnotheP~ .... exOJ'17Ple~ of .•. "enterprise liability"
is ... ·the vicarious liability imposed on employeps foP
the.delicts of his sePVants. This typical pPoduct of the
Industpial Revolution which was inhePited fPom English~
not Roman Dutch~ law~ has its basis in the reasoning that
1:t is fairer for the employep to absorb such losses like
other pPoduction cos·ts than it would be to leave the vic=
tim with an empty remedy against the culpable sepvant(261).
In die oudste gerapporteerde uitspraak in die Suid-Afri=
kaanse reg oor hierdie onderwerp nl DPeyeP v Van Reenen 3
Menz 375 (1845) word verklaar dat 'n persoon aanspreeklik
is • • • for whatever was done by those acting under his
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blyk dat daar heelwat verskillende verhoudings is wat ter
sprake kom en dat die begrippe master en principal bloot be=
namings is van persone wat middellik aanspreeklik is vir die
onregmatige dade van ander.
In die lig van die afwesigheid van 'n eenvormige definisie
van die relevante verhouding vir die doeleindes van middellike
aanspreeklikheid, sal vervolgens aangetoon word welke verskil=
lende verhoudings ter sprake is.

Nadat in hierdie verband

eerstens gewys is op die relevantheid van die dienskontrak=
tuele werkgewer-werknemerverhouding, word aandag geskenk aan
die implimentering van die sogenaamde reg op beheer-kriterium
ter bepaling van ander moontlike relevante verhoudings.

Spe=

sifieke aandag word ook geskenk aan die betekenis van die be=
grip servant vir die doeleindes van middellike aanspreeklik=
heid.

Die relevantheid van die verhoudings tussen hospitaal=

owerheid en medici; tussen die geleende of gehuurde werknemer
en die lener/huurder; tussen die eienaar en die bestuurder van
sy (die eienaar se) voertuig en tussen die prinsipaal en die
verteenwoordiger word

ook bespreek.

Laastens volg 'n be=

spreking van die aanspreeklikheid van 'n lasgewer vir die on=
regmatige dade wat sy onafhanklike kontrakteur (of die se
werknemers) gepleeg het.

authority in execution of that which he had directed to
be done ...
2

Sien Gifford v Table Bay Dock and Breakwater Commission
1874 Buch 96.

3

Sien ook hoofstuk 6 nr 3,2.
'n Toonbeeld van die verwar=
ring is reeds te bespeur in Hilpert v Castle Mail Packet
Co I 2 EDC 38, veral op 51. Vgl ook Binda v Colonial Govern=
ment 5 SC 284 op 289 ev en Davidson v Johannesburg Turf
Club 1904 TH 260 veral op 268.
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2.2

Die Gemeenregtelike werkgewer-werknemerverhouding

Daar bestaan hoegenaamd geen twyfel daaroor nie dat die diens=
kontraktuele verhouding tussen werkgewer en werknemer vir die
doeleindes van middellike aanspreeklikheid
2. 2. I

relevant isf

Die essentialia van die diensJ.>:on traJr

Die Gemeenregtelike dienskontrak is 'n spesie van die genus

locatio conductio of huurkontrak van die Romeinse reg en staan
5 Die kontrak, soos
as die locatio conductio opePaPum.

~ekend

enige ander kontrak, kom tot stand deur wilsooreenstemming.

6

Dit is essensieel dat daartoe bevoegde persone op 'n vrywil=
lige wyse 7 consensus bereik betreffende die aaPd van die dien=
ste wat deur die een gelewer moet word, die loon wat deur die
ander daarvoor betaal sal word en die wyse waarop die dienste
gelewer sal word.

Partye wat 'n dienskontrak met mekaar wil
8
sluit, moet die nodige handelingsbevoegdheid daartoe he.
Die invloed wat subjektiewe hoedanighede van die partye op
hulle handelingsbevoegdheid het (byvoorbeeld minderjarigheid,
kranksinnigheid, dronkenskap, insolvensie, onderworpenheid aan
maritale mag, ensovoorts),speel dieselfde rol as by die sl.ui=
Sien veral die appelhofbeslissings in Estate van deP ByZ v
Swanepoel 1927 AD 141; Colonial Mutual Life Assupance So=
ciety v Macdonald 1931 AD 412; Feldman v Mall 1945 AD 733;
Bates v Van DeventeP 1966 3 SA 182 (A). Sien ook Vander
Merwe & Olivier OnPegmatige Daad 450 ev; McKerron Delict 89
ev; Scoble MasteP and SePvant 257 ev.
5 Sien ook 547
hierbo asook Scoble aw I en 2; De Wet &
Yeats KontPaktePeg 305.
6 Scoble aw 2, 3 en 58 ev; De Wet & Yeats aw 305 ev.
4

7 Die werk moet vrywillig onderneem word, anders kom dit op
slawerny neer (Scoble aw 2).
8

Handelingsbevoegdheid is die kompetensie om regshandelinge
te verrig (Vander Vyver & Van Zyl Inleiding 158), terwyl
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ting van ander kontrakte.

9

Oor die algemeen kan verklaar word

dat persone wat nie die nodige selfhandelingsbevoegdheid het
nie, die nodige bystand tot die sluiting van die ooreenkoms
10
moet he.
Die aard en omvang van die diens of arbeid wat verrig moet
word, hang uitsluitlik van die

te~e

van die ooreenkoms af.

11

Uit die aard van die saak moet die werk nie contra bonos mores
wees of in stryd met enige statutere bepaling nie anders is
die ooreenkoms ongeoorloof. 12 Die bepalings van die verskil=
lende arbeids- en nywerheidswetgewing betreffende die werk=
13
.
gewer-werknemerverhouding word later behandel.
'n Werkne=
mer is verplig om die dienste persoonlik te lewer.

Dit bete=

. ken dat 'n persoon wat ingevolge sy kontrak 'n ander persoon
kan kry om die gespesifiseerde werk geheei of gedeeltelik te
14
doen, nie as 'n werknemer beskou kan word nie.
'n regshandeling 'n toerekenbare gedraging van 'n persoon
is wat in ooreenstemming is met die voorskrifte van die po=
sitiewe reg waaraan die reg vir die handelende persoon die=
selfde gevolge verbind as die wat hy regtens beoog het
(InZeiding 206, 207).
9

. 10

Die invloed wat hierdie faktore op die handelingsbevoegd=
heid van partye tot 'n dienskontrak het, word breedvoerig
uiteengesit in Scoble aw 58 ev; 66 ev •
Van der Vyver & Van Zyl aw 158 ev.

II

Scoble aw 95; De Wet & Yeats aw 306.

12

Scoble aw 95. Volgens De Vos is 'n ooreenkoms ongeoor=
loof indien dit kragtens die gemene of wettereg verbode
is of nietig is omdat die inhoud daarvan, of die omstan=
dighede waaronder dit gesluit is dit strydig maak met die
openbare belang, die regsbeleid of goeie sedes (Verry=
kingsaanspreekZikheid 146).

13

Sien hieronder 584 ev.

14

S v AMCA Services 1962 4 SA 537 (A) op 542-3.
saak is die organisation test (sien 374 ev
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In hierdie
hierbo)

Die vergoeding is nie noodwendig net in geld betaalbaar nie
maar kan ook geheel of gedeeltelik in natura geneem word.

Die

vereiste is egter dat wat ookai beding is minstens bepaalbaar
15
moet wees.
Verreweg die meeste probleme ontstaan by die vraag in hoeverre
die wyse van die uitvoering van die werk as 'n essensiele ver=
eiste van 'n dienskontrak geld.

Hierdie vereiste is ook van

die grootste belang vir die identifisering van die dienskon=
trak.
2.2.2

Die reg op beheer-kriterium

De Wet en Yeats definieer die Gemeenregtelike dienskontrak as
'n ooreenkoms waardeur die een (die werknemer) sy arbeidskrag=
te of werkvermoe teen vergoeding ter beskikking van 'n ander
(die werkgewer) stel op so 'n wyse dat die werkgewer gesag

voer en toesig hou oor die werknemer! 6 Scoble verwys na die
werknemer as • • • (a) person who agrees for a • • • consideration
to subject himself to the commands of another3 called his mas=
ter3 as to the manner in which he shall do his work. Hy ver=
wys na die verhouding tussen werkgewer en werknemer as .•• (a)

· relationship whereby one has 3 by contract 3 the power to control
17
the work of another...
Volgens Vander Merwe en Olivier bet
ons howe die kriterium ter onderskeiding van die dienskontrak
~n

lasgewingskontrak gaan soek in die aard en graad van gesag
as 'n toets vir die gemeenregtelike diensverhouding by
implikasie verwerp (541 Fen G).

IS

Scoble aw 2, 3 en 95;_ De Wet

16

aw 306 en sien ook Vander Merwe & Olivier aw 451 wat hier=
die definisie aanvaar.

17

aw 7.

&

Yeats aw 306 en vn (c) daar.
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en kontrole wat die een persoon oor die ander kan uitoefen.
Laasgenoemde skrywers sien die werknemer as 'n persoon wat on=
der die

18

gesag~

beheer en toesig van die werkgewer staan.
Die terme gesag voer en toesig hou; commands; power to control;
gesag en kontrole;

gesag~

beheer en

toesig~

gee almal op een

of ander manier te kenne dat hierdie kontrak 'n spesifieke
kenmerk het wat dit van ander soortgelyke kontrakte onderskei.
Hierdie terme, en baie ander wat mettertyd ook genoem sal word,
is -egter vaag en nie
soenbaar nie.

noodwen~ig

in betekenis met mekaar ver=

Dit gee kortweg aanleiding tot verwarring wat

betref die vraag hoe dj_e wyse waarop die werk uitgevoer moet
word 'n essensiele vereiste van die dienskontrak is en wat
die kriterium ter onderskeiding daarvan met ander soortgelyke
kontrakte is.
Klem moet daarop gele word dat daar in die Anglo-Amerikaansesowel as die Nederlandse reg nie volkome duidelikheid oor die
19
betekenis van die reg op beheer bestaan nie.
Daar sal nou
nagegaan moet word wat die betekenis van hierdie toets (meesal
beskryf as die control test of kontrole- of beheer-toets) vol=
gens die Suid-Afrikaanse skrywers en regspraak presies is.
Terselfdertyd sal ook uitgemaak moet word wat die bron van die
"reg" op beheer is en of hierdie kriterium voldoen as

1

n on=

derskeidingskriterium tussen 'n dienskontrak en lasgewings=
ooreenkoms.
Die bron van hierdie

reg op beheer behoort die kontrak tussen

werkgewer en werknemer te wees.

Die kontrak moet hierdie be=

18

aw 451: Die verskil tussen die twee verhoudings is dus
daarin gelee dat die werknemer onder die gesag~ beheer en
toesig van die werkgewer staan, terwyl die lashebber nie
onder sodanige voortdurende kontrole staan nie.

19

Sien hierbo op 368 ev en 422 ev.
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.
20
voegdheid of "reg" op beheer aan die werkgewer verleen.
Uit sekere beslissings wat later genoem word, blyk dit egter
dat die kontrak tussen die partye nie altyd as die bron van
hierdie "reg" beskou was nie.

1

Hat egter dan wel die bron

van hierdie "reg" is, is nie baie duidelik nie.

Daar bestaan

ook onsekerheid oor die vraag of die reg op beheer noodwendig
inhou dat die werkgewer aan sy werknemer mag voorskryf wat
hy

moet doen, waar en wanneer hy dit moet doen en die manier

waarop hy dit moet doen.

Ret A byvoorbeeld 'n reg van beheer

(of kontrole)oor B indien hy aan hom mag voorskryf wat, waar
wanneer en hoe hy sy werk moet verrig, of is dit voldoende
indien hy slegs die bevoegdheid het om voor te skryf wat ge=
doen moet word, of wanneer en waar die werk gedoen moet word,
of slegs dat hy die manier waarop die werk verrig moet word,
mag voorskryf.

Uit die studie van die Anglo-Amerikaanse reg

het dit geblyk dat sekere skrywers en howe daarop wys dat die

right of control-kriterium hedendaags beteken •.• the right
to control the incidental features of employment wat dan be=
2
staan uit 'n right to control the when and where·of the work.
Die motivering van hierdie beskouing spruit uit die·hedendaag=
se posisie van werknemers in hoogs geskoolde

beroep~onder

welke omstandighede dit as ongewoon beskou word om te verklaar
dat die

werkge~ver

'n reg het om die manier van die uitvoering

van die werk te beheer.

Hat Suid-Afrikaanse skrywers betref,

wys Kerr 3 daarop dat die howe nooit 'n besliste en·eenvormige
betekenis aan die reg op beheer of kontrole gegee het nie.
Soms word daardeur aangedui 'n reg om voor te skryf 1vatter
20

Sien Scoble Master and Servant op 7 en De Wet
Kontraktereg op 306.

&

Yeats

Sien hieronder op 579.
2

Rien hie-.::bo 370.
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werk gedoen moet.word, waar dit gedoen moet word en ook hoe
dit gedoen moet word.

Dit is ook al beskryf as 'n reg om voor

te skryf 1vat gedoen moet word en waar dit gedoen moet wor;, ter=
wyl dit selfs by tye gesien word as die reg om voor te skryf
4

wat gedoen moet word.

Kerr verkies egter om in hierdie verband 'n onderskeid tussen
Die een noem hy suhjec=
tion to the orders of another-toets en die ander die control
5
and supervision-toets.
Volgens hom is die feit dat een
persoon 'n reg het om aan 'n ander voor te skryf wat gedoen
moet word, waar en wanneer dit gedoen moet word, slegs 'n

·twee verskillende "toetse" te maak.

aanduiding dat die werker.onderworpe is aan die ander se be=
vele betreffende die aard van die werk.

Dit impliseer dan nie

noodwendig dat die werker ook onderhewig aan die ander se

controZ and supervision is nie. Volgens hom is hierdie suh=
jection to the order of another-toets nie 'n essensiele krite=
rium vir die vasstelling van 'n dierisverhouding nie maar mag
moontlik 'n aanduiding wees dat so 'n verhouding wel bestaan.

6

Hy gee te kenne dat die faktore wat by hierdie toets betrek
3 Agency
·4

!9

ev. ·

Sien Martheze v The Rescue Works Committee of the Dutch
Reformed Church 1925 CPD 379 op 382 waar r Gardiner die be=
grip controZ beskryf as ••. the right to give the employee
instructions as to what he is to do. Sien ook Kerr aw 20
vn 5 daar.

5

aw 17 ev en 19 ev.

6

aw 18 en.l9. Kerr verklaar dat die hof i~ R v Feun 1954 I
SA 58 (T) hierdie suhjection to the orders of another test~
in gedagte gehad het en nie die reg op beheer toets nie
toe in die saak beslis moes word of roomysjoggies ooreen=
Komstig sekere statutere regulasies as die beskuldigde se
servants aangemerk J.~an ~;ord (sien d:i.e opmer!d.n!J;s hieroi'riP.r
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word ook aanwesig kan wees in in geval waar 'n werker freedom

of action geniet en as 'n onafhanklike kontrakteur die werk
.

vern. g.

7

Die contro?- test het, volgens hom, tot inhoud die reg van die
werkgewer om voor te skryf hoe die werk deur die werker verrig
8
Die werkgewer het dus 'n reg op beheer oor die

moet word.

uitvoering van die werk indien hy die reg het om aan die werk=
nemer voor te skryf op we?-ke manier of volgens we?-ke metode
hy sy werk moet verrig.

Dit beteken egter nie dat die werk=

gewer persoonlik in staat moet wees of oor die persoonlike
vermoe of kennis moet beskik om die manier of metode van werk
voor te skryf nie.

Sy reg bestaan net so seer indien hy be=

veel dat metode X voortaan gevolg moet word terwyl hy self
geen kennis dra van wat metode X presies behels nie.

Thus

even if the-manager of a business has no knowledge of how to
program a computer he has contra?- over the accountant in the
business, if, in terms of their contractua?- re?-ationship, he
is entit?-ed to "l-ay down that·a computer sha?-Z in future be
. used for keeping the firm's accounts. 9 Aan die ander kant kan
die werkgewer, indien sy kontrak met die werker dit toelaat,
'n deskundige aanstel om oor die-metode van uitvoering van

° . Kerr b es k ou egter nLe. d.Le reg op

. werk toesLg
. te. h ou. 1
d Le

beheer as 'n essensiele kriterium vir die vasstelling van
op 581).
7

aw 19. Dit is ·sekerlik voor die hand liggend dat 'non=
afhanklike kontrakteur deur die terme van sy kontrak ge=
bind kan word betreffende die aard van die werk wat verrig
moet word· en waar en wanneer dit verrig moet word.

8

aw 20 veral vn 4 daar.

9

aw 2 I.

10

ibid.
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I

n d'~ens k ontrak

•
n~e.

vera 1

op d'~e gesag van Kah n-Freund II

verklaar hy dat hierdie control test slegs handig is om in
sekere gevalle 'n aanduiding van 'n dienskontraktuele ver=
houding te gee.

In 'n paar belangrike omstandighede is hier=

die toets egter nutteloos.

I2

Eerstens wys hy daarop dat die

terme van 'n dienskontrak kan bepaal dat die ~erkgewer gee~
reg op beheer oor die manier van uitvoering van die werk sal he

Skilled cooks and gardeners may enter into service upon
the express or implied condition that the master or mistress
is not to interfere in the performance of their duties. I 3
TWeedens verwys hy na die posisie van 'n medikus wat lid is
nie.

van die voltydse mediese personeel van 'n hospitaal.

Alhoe=

wel hierdie medikus 'n werknemer van die hospitaal is of kan
wees, het die hospitaal geen reg om aan hom voor te skryf hoe
I

om medisyne voor te skryf of 'n operasie uit te voer nie.

Ook:

••• a doctor may be a servant of a layman who has no right.to
interfere in the way he prescribes or operates. I4 McKerron
het hierteenoor ~erklaar dat die hospitaal tog wel indirek
'n reg op beheer oor die medikus het deur byvoorbeeld 'n se=
nior medikus aan te stel om toesig oor die vakkundige aspek
I1

I4 .MLR 504 en sien hierbo op 369 ev,

I2

aw 2I: The control test has its value in that control
.over how work is to be done is an obvious and important
aspect of relationships such as those between a farmer
and an agric.ultural labourer .• ·• ~ a craftsman and a jour=
neyman~ a householder and a domestic servant~ and even a
factory owner and an unskiUend "hand".

I3

aw 22 waar ook in vn 1 daar verwys word na die uitspraak
in R v Feun 1954 I SA 58 (T). Sien die bespreking van lg
saak op hieronder 58I.

14

aw 22 waar in vn 2 daar ook verwys word na Esterhuizen v
1975 3 SA 7IO (T) en Dube v
1963 4 SA 260 (T) Sien hieronder
op 65I ev.

Administration~ Transvaal
Adnrinistrator~ Transvaal
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van die mediese werk te hou.

15

Die vraag wat McKerron·egter

nie beantwoord nie is of die hospitaal wel 'n reg op beheer
oor die senior medikus het en indien wel, wat dit presies in
so 'n geval beteken.

Wat ook van die geval waar die kontrak

tussen hospitaal en medikus geen voorsiening maak vir toesig
oor laasgenoemde deur 'n ander medikus nie?

Derdens verwys

Kerr na verskillende bedrewe werknemers wie se posisie met
die van die medikus vergelyk kan word.

16

Onder hierdie ka=
.
• plaas h y d"1e k apte1n
. van ; n sk"1p, 17 t n v 1"1een1er,
.. .
18
tegor1e
19

die bestuurder van 'n lokomotief of motor
en 'n operateur
.1n b eh eer van sek ere 1ngew1
.
"kke ld e mas]1ner1e.
..
. 20 H1eron
.
der k an
sekerlik ook die ekspert genoem word wat toesig hou oor die
uitvoering van sekere werk deur ander werknemers.

Delict 92 vn 13.
16 Agency 22.
17 aw 22: Thus~ as it was put in Cassidy v Minister of Health
(1951) 2 KB 343 (CA) at 352~ a shipowner has the right to
tell the captain of the ship where to go but not how to
navigate; or~ as the American Restatement has it~ though
the captain of a ship is a servant he has the right to
follow his own judgment in an emergency~ disobeying if
necessary~ instructions received from his employer (Re=
statement~ Second~ Agency § 220 comment d).
15

18

19

aw 22 vn 6 waar aangetoon word dat 'n employer slegs sy
vlieenier kan beveel om 'n aanpassingskursus te onder=
gaan indien hy nie voldoende vliegondervinding het nie.
aw 22 vn 7 waar verwys word na die artikel van Kahn-Freund

supra.
20

aw 22 vn 8 waar verwys word na die beslissing in Mersey ·
Docks and Harbour Board v Coggins 1946 2 All ER 345 (HL)
waarin beslis is dat 'n hyskraanoperateur wel 'n werkne=
mer is alhoewel hy, wat die beheer van"die masjien betref,
onder niemand se bevele staan nie.
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Dus indien daar nie 'n uitdruklike term in die dienskontrak
is wat die reg op beheer uitsluit nie, kan die aard van die
werk wat gedoen moet word sodanig wees dat die reg op beheer
oor di~ manier van die uitvoering van die werk by implikasie
nie deel van die bevoegdhede van die werkgewer is nie.
Kerr kom tot die gevolgtrekking dat die reg op beheer nie

1

n

essentialia van die dienskontrak is nie en ook nie 'n voldoen=
de kriterium ter onderskeiding van 'n dienskontrak en lasge=
1
wingskontrak is nie.
(T)he presenae or absenae of aontrol

is a useful faator in distinguishing between aontraats of
loaatio aonduatio operis and those aontraats of master-andservant in whiah aontrol exists 3 beaause the loaator operis
seldom 2 has any aontrol over the manner in whiah the aon=
duator operis does the work. 3 Die reg op beheer is dus 'n
faktor wat ter o,nderskeiding van die

dienskont~ak

en die las=

gewingskontrak in berekenihg gebring kan word- ••. but the

presenae or absenae of aontrol as suah is not aonalusive.
Not only may there be aontraats of master-and-servant in whiah
aontrol is absent but there may be aontraats of mandate in
whiah aontrol is present. 4 Ter verduideliking van laasgenoem=
de bied hy die voorbeeld aan waar A aan sy vriend B 'n al=
gemene power of attorney verleen en hom opdrag gee dat hierdie
volmag slegs uitgevoer mag word op die manier wat hy van tyd
tot tyd sal voorskryf.

5

Laasten~

wys hy ook daarop dat die

aw 24.
2

There may be exaeptional aases: See Atiyah
"Viaarious Liability" 42. Even if3 in an exaeptional aase~
there is aontrol this does not make the aonduator operis
a servant: Atiyah, op ait, 84.

3
4
5

aw 24.
aw 24
aw 24.
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aw 24 vn 1:

aanwesigheid van 'n reg op beheer nie noodwendig beteken dat
of 'n dienskontrak of 'n lasgewingsooreenkoms tussen partye

For example, during an operation the surgeon
controls the nurses who assist him but they are not his manda=
teries nor his servants. 6

bestaan nie.

Kerr se standpunt is dat daar verskeie faktore is wat gesa=
- mentlik as genoegsame bewys kan dien vir die bevinding van
die bestaan van 'n dienskontraktuele verhouding tussen per=
sone.

Hy verwys na faktore soos voorskrifte betreffende die

aard van die werk wat gedoen moet word, die wyse waarop dit
gedoen moet word, die verskaffing van werksmateriaal of im=
plimente vir die uitvoering van die werk, die duur van die
werk, die manier van betaling, die reg tot onmiddellike ont=
slag en die moontlikheid dat die werker ingeskakel is by die
organisasie van die werkgewer. 7
Van der Merwe en Olivier verkondig die standpunt dat by die
vasstelling van die werkgewer-werknemerverhouding die begin=
.

8

sels van die kontraktereg 'n deurslaggewende rol speel.
Soos genoem, aanvaar hierdie skrywers die kontrole-toets as
die kriterium van die diensverhouding en as 'n onderskeidings=
kriterium tussen 'n dienskontrak en 'n lasgewingskontrak. 9
Die aard van die werk wat gedoen moet word, ·die mate van eie
diskresie by die uitvoering van die.werk wat aan die werker
toegese is, die reg van ontslag deur die werkgewer en die
6

aw 24 vn 5 waar verwys word na die appelhofbeslissing in
Van Wyk v Lewis 1924 AD 438 op 450 454 458-9.

7

aw 27 ev en sien die bespreking van die Anglo-Amerikaanse
reg op 378 hierbo.

8 Onregmatige Daad 450.
9

aw 451.

10 aw 452.
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manier van betaling en die omstandighede waaronder betaling
teruggehou mag word, is volgens hulle faktore wat 'n aandui=
ding gee in hoeverre die werkgewer beheer oor die werknemer
10
uitoefen.
Tog verklaar die skrywers dat die kontrole-toets
11

••• darem oak nie te streng toegepas (m~et) word nie.

Hiermee bedoel hulle blykbaar dat dit nie nodig is dat die
werkgewer volkome of volle beheer oor die werknemer moes gehad

In menige dienskontrak word 'n mate van eie diskre=
sie aan die werknemer gelaat, sander dat hy daardeur 'n las=
hebber word. 13 Wanneer beheer in 'n genoegsame graad aanwesig

het nie.

sal wees, deel hulle egter nie mee nie.

Wat die presiese be=

tekenis van hierdie beheer is, wys hulle glad nie uit nie.
In 'n voetnota verwys hulle ook na die organisation- of busi=
ness test as 'n ander metode van onderskeiding tussen die
dienskontrak en lasgewingskontrak.

14

Ook McKerron aanvaar die beheer-kriterium as 'n toets vir
15 A
• vasstell~ng
.
.
van d'~e d'~ensverh ou d'~ng.
servan t
~s
d~e

subject to the orders and control of his employer not only as
to the work whiah he is to db, but also as to the manner in
whiah it is to be done. Alhoewel dit volgens hom ~n die mees=
te gevalle nie moeilik is om te bepaal dat sodanige beheer
aanwesig is nie, wys hy tog daarop dat dit in sekere gevalle
uiters moeilik kan wees. Difficult eases, however, sometimes
arise in whiah the question aan only be determined by taking

ibid.
ibid.
13 ibid.

II

12

14

aw 451 vn 63.

15

DeZiat
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91.

into account and carefully assessing the relative weight
to be attached to a variety of factors bearing upon the em=
player's right of exercising control over the employee:
such as the nature of the work~ the measure of discretion and
freedom of action accorded to the employee~ the right. of dis=
missal~ the manner of payment and the circumstances in which
payment may be withheld. 16
Boberg verklaar dat die Suid-Afrikaanse howe die control test
aanvaar het as die kriterium vir die vasstelling van die diens=
17"
verhouding.
Tog wys hy daarop dat Engelse skrywers en howe
geneig is om hierdie kri terium te laat vaar en dat di t begin
plek maak vir die standpunt ..• that a servant is one who
18
forms part of his master's organisation.
Hy vervolg: Al=

though South African courts have not yet had the opportunity
of considering these developments~ it seems probable that they
will apply them in future cases. 19 Dit lyk egter nie asof
Boberg se voorspelling tot op die huidige stadium bewaarheid
is nie.
Wat die regspraak betref word byna uitsluitlik na die reg op
beheer-kriterium verwys as 'n essensiele kriterium vir die
vasstelling van die master-servant-verhouding.

Die gebruik

16

ibid.

17

In Hahlo & Kahn South Africa 528.

18

aw 530.

19

aw 530. Vgl egter die uitspraak van ar Schreiner in
R v AMCA Services Ltd 1959 4 SA 207 (A) op 211 en veral
212 A en sien ook die beslissing inS v AMCA Services
1962 4 SA 537 (A) op 541.
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van hierdie kriterium het egter meesal voorgekom in gevalle
waar bepaal moes word of daar 'n werkgewer-werknemerverhouding
tussen dader en verweerder bestaan het sodat vasgestel kan
word of die werkgewer middellik aanspreeklik is vir die on=
20
regmatige dade deur die werknemer gepleeg.
Die kenmerke
van die gemeenregtelike dienskontrak het in hierdie proses
nie duidelik na vore gekom nie.
Wat die inhoud en betekenis van die reg op beheer-kriterium
betref, kan myns insiens met oortuiging aangevoer word dat
dit .uit die meerderheid beslissings blyk dat dit 'n right of

power van die werkgewer is om tot 'n sekere mate oor die rna=
nier waarop 'n werknemer sy werk moet verrig, beheer uit te
1
oefen.
Soms is egter ook verwys na die reg op beheer as
sou dit beteken dat die werkgewer complete personal control
·over the sePVant,2 complete control of bloat control over
the servant 3 gehad het of the power to prescribe the end of
the work and the means also wat daarop dui dat die werkgewer

20

Sien die beslissings in die volgende voetnota.
Sien o a Eyssen v Calder 20 SC 435 op 437; Moroka v McEwen
1910 OPD 32 op 34; Phillips v Sipuka 1915 EDL 289; Pen=
rith v Stuttaford 1925 CPD 154 op 159; Kohlberg v Uitenha=
ge Municipality 1926 EDL 90 op 95; McMillan v Hubert Da=
vies 1940 WLD 256 op 260; Addis v Schiller Lighting and
Plumbing Co 1906 TH 210 op 218; Colonial Mutual Life As=
surance Society v Macdonald 1931 AD 412 op 432 en 435 per
Lord de Villiers (Sien egter die probleem met sy standpunt ·
bespreek op 622 ev hieronder) en per ar Wessels in die=
selfde saak op 441/2 (sien egter ook die probleem met sy
standpunt bespreek op 627 ev
hieronder); Fisk v Lon=
don and Lancashire Insurance Co 1942 WLD 63.

2

Sien Chatwin v Central South African Railways 1909 TH 33
op 50.

3

Sien die Chatwin-saak op 50 asook Duigan v Angehrn Piel
1915 TPD 82 op 87 en Oosthuizen v Webb and Kruger 1947 2
SA 670 (T) op 676.
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the power of controlling the work gehad' het. 4 Soms is die
inhoud van die reg op beheer oak gesien as the power to con=
5
trol every action of the servant~
wat neerkom op die vereis=
te dat die werkgewer absolute control over his servant moet
he.

6

Dit beteken oak dat die werkgewer 'n reg op beheer het

where the will of the master directs both the act to be done
and the agent who is to do it. 7
Heelwat probleme word oak ondervind by die aanduiding van
die bran van hierdie reg op beheer.

In sekere sake is dit

duidelik gestel dat dit die bepalings van die dienskontrak
is. 8 In ander sake word weer vereis dat daar 'n agreement
('n blote afspraak en nie noodwendig 'n kontrak

ni~

tussen

die partye moes gewees het oar wie die reg op beheer sal he.

9

Soms is verklaar dat die kontrak tussen partye 'n substantial

guide

10

is vir die bepaling van die aanwesigheid van die reg

4

Sien East London Municipality v Murray 9 EDC 55 op 61 en
Colonial Mutual Life Assurance Society· v.Macdonald 1931·
AD 412 op 426 per ar Roos.

5

Sien Townsend v Hankey Municipality 1920 EDL 2~6 op 229.

6 Sien die Townsend-saak t a p asook British South Africa Co
v Crickmore 1921 AD 107 op Ill.
7

Sien die British South Africa Co-saak t a p •

8

Sien East London Municipality v Murray 9 EDC 55 op 62 en
Colonial Mutual Life Assurance Society v Macdonald 1931
AD 412 op 435 per Lord de Villiers.

9

Sien Conradie v Wiehahnl911 CPD 704 op 712; Penrith v
Stuttaford 1925 CPD 154 op 159; Ah Cow·v Rust 1945 EDL 230
op 233/4 en McMillan v Hubert Davies 1940 WLD 256 op 261/2.

10

Sien Kohlberg v Uitenhage Municipality 1926 EDL 90 op 96.
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op beheer maar indien die kontrak geen duidelikheid hied nie,
moet op die omringende omstandighede van die uitvoering van
die werk gelet word. II

Ten einde

regssekerheid te skep, be=

hoort die howe dit egter as 'n duidelike vereiste te stel dat
die kontrak tussen die partye die enigste bron van die reg op
beheer kan wees.

Slegs in so 'n geval kan daar myns insiens

werklik sprake wees van 'n "reg" op beheer.
Laastens wil ek kortliks verwys na twee sake wat nie oor mid=
dellike aanspreeklikheid gegaan het nie maar waarin verwysings
na die essentialia van die gemeenregtelike dienskontrak ge=
12
maak is. In R v Feun
verklaar r Roper dat die "toets" vir
die vasstelling van 'n gemeenregtelike diensverhouding neerge= ·
le is deur die appelhof in Colonial Mutual Life Assurance So=
aiety v Macdonald. 13 Volgens r Roper is in laasgenoemde saak
bevind dat bepaal moet word of die werkgewer 'n reg gehad
het om nie net voor te skryf wat se werk gedoen moet word nie
14
maar ook die manier waarop dit gedoen moet word.
Hy ver=
klaar verder dat daar in die bogenoemde Colonial-saak nie be=
slis is dat die werkgewer 'n reg moes gehad bet om tot die
fynste besonderhede voor te skryf hoe die werk gedoen moet
word nie, maar dat dit hoofsaaklik, selfs moontlik geheel en
al, daarvan afhang tot welke mate so 'n reg "to7el bestaan bet.
In die lig hiervan·maak r Roper die volgende interessante opmer=
king:

Complete control in every respect is in my view not

Sien die Kohlberg-saak tap en Addis v Schiller Lighting
and Plumbing Co 1906 TH 210 op 221; Union Government v
Lombard 1926 CPD 150 op 154.
12 1954 1 SA 58 (T).

11

13

Sien vn I op 578 hierbo.

14. 60.
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essential to the master-and-servant relationship, and some
degree of .freedom from control is not imcompatibZ.e with the
relation. For example a chef may be engag?d on the under=
standing that his mistress is to have no say in the manner
in which ne prepares his dishes, but he may neverthele;ss be
a servant. 15

Die reg op beheer oor die manier waarop die

werknemer sy werk moet doen ontbreek in hierdie voorbeeld tot
16
'n groot mate indien nie geheel en al nie.
R Roper het
klaarblyklik gemeen dat dit nie wegneem dat die partye steeds
bedoel het dat die werknemer in diens van die werkgewer sal
wees nie.

Tog lyk dit snaaks indien aan die een kant aanvaar

word dat die reg op beheer die kriterium vir die vasstelling
van die gemeenregtelike diensverhouding is en dit hiervolgens
nodig is dat die werkgewer tot 'n sekere mate 'n reg moes ge=
had het om die manier waarop die werk gedoen moet word voor
te skryf, maar aan die ander kant by implikasie te aanvaar
dat die gemeenregtelike dienskontrak kan bestaan in die afwe=
sigheid van so 'n reg.

Na die ander uiterste is beweeg in die
17
.appelhofbeslissings R v AMCA Services Ltd.
Hierin verklaar

ar Schreiner die volgende in verband met die kriterium vir die
vasstelling van die gemeenregtelike diensverhouding: Whether
the employer ··~ has the right to control, not only the end
to be achievedby the other's labour and the general lines to
be followed, but the detailed manner in which the work is to
18
be performed.
Tog moes ar Schreiner toegee dat die prak=
ties toepasbaarheid van hierdie"toets" in sekere omstandighe=
19

de oneindige probleme mag oplewer.
15
16
17

.61.
Vgl dieselfde voorbeeld van Kerr hierbo op 572.
1959 4 SA 207 (A).
18 212 H.
19 213.
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Uit die voorafgaande kan die volgende konklusies gemaak word.
'n Gemeenregtelike dienskontrak is 'n bindende kontrak tussen
persone waarkragtens die een (genoem die werknemer) sy arbeids=
kragte en werksvermoe teen vergoeding tot die beskikking van
'n ander (genoem die werkgewer) stel vir die verrigting van
'n sekere diens onderworpe aan laasgenoemde se reg op beheer
oor die manier waarop

hierdie diens verrig moet word.

Dit

blyk egter nie seker te wees wat die presiese betekenis van
die werkgewer se reg op beheer is nie.

Tradisioneel is die

reg op beheer egter die toets vir die bestaan van 'n dienskon=
trak tussen persone en aan die hand van die aan- of afwesig=
heid van hierdie reg op beheer word ook tradisioneel onder=
skei tussen die bestaan van 'n dienskontrak en lasgewingsoor=
eenkoms.

Myns insiens behoort dit duidelik te wees dat met

hierdie toets nie gepoog kan word om vas te stel of een per=
·soon direkte en daadwerklike beheer of kontrole oor 'n ander
het nie.

Sodanige beheer is myns insiens slegs moontlik in

'n geval waar A in staat is, of oor die vermoe beskik, om
deur psigiese wilsgerigtheid of deur een of ander metode, be=
heer oor di.e brein en senuweestelsel van B te verkry en daar=
deur die handelswyse van B so te rig dat hy as blote instru=
20
ment in die mag van A beskou kan word.
Andersins is dit
miskien ook moontlik in gevalle waar· A in die fisiese posisie
is om bevele uit te reik aan persone wat weens een of ander
subjektiewe hoedanigheid soos jeugdige leeftyd, kranksinnig=
heid of selfs vrees, A se bevele

gehoorsaam.

Alhoewel dit

te betwyfel is of A in sulke gevalle volkome (fisiese) beheer
oor die optredes van die bedoelde persone verkry,
20

I

is hierdie

Bv 'n geval waar 'n persoon 'n ander hipnotiseer.
Omdat hy geen direkte beheer oor sy brein en senustelsel
bet nie,
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tipe beheer en kontrole in elk geval irrelevant vir die vas=
stelling van 'n dienskontrak.

Ook persone wat in 'n sekere

regsverhouding tot 'n.ander te staan kom, is moontlik bevoeg
om aan die ander bevele en instruksies uit te reik in verband
met sekere optrede.

Hier word veral gedink aan die posisie

van ouers of ander persone of instansies aan wie ouerlike
gesagsregte oorgedra is of die verhouding tussen owerheid en
onderdaan ensovoorts.

Die inhoud van hierdie bevoegdheid om

beheer uit te·oefen, hang uitsluitlik af van die spesifieke
verhouding wat tussen partye bestaan en kan van geval tot ge=
val verskil.

Hierdie bevoegdheid het in elk geval ook 'n

ander bron as die beheer wat by die dienskontrak ter sprake is.
By die diensverhouding gaan dit basies oor die verpligting
tot persoonlike verrigting van sekere arbeid en die reg op
vergoeding daarvoor.

In die lig van die bindende kontrak tus=

sen die partye moet vasgestel word of die werkgewer 'n reg of

bevoegdheid het om aan die werknemer voor te skryf wat hy
moet doen, waar hy dit moet doen, wanneer hy dit moet doen en
die manier waarop hy dit moet doen. Om egter op grond hiervan
te verklaar dat die werkgewer "beheer" of "kontrole" oor die
werknemer of die werk het en daarby te volstaan, is verwarrend.
In beheer van·die werknemer is die werkgewer myns insiens nie.
Die werknemer, as handelingsbevoegde persoon, handel ooreen=
komstig sy eie wilsbesluite ter uitvoering van sy verpligtin=
ge kragtens die kontrak.

Hy kan te enige tyd besluit om sy

verpligtinge nie na te kom nie of die werk op 'n ander manier
te verrig as die waartoe hy verplig was •. Hoe kan in die lig
hiervan verklaar word dat die werkgewer "in b.eheer" van sy
werknemer was?

Die control test

is dus fiie 'n toets waar=

volgens bepaal kan word of die werkgewer beheer of kontrole
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oor 'n werknemer het nie, maar gee slegs uitdrukking aan die .
feit dat dit kragtens die kontrak tussen die persone so is dat
die werkgewer die bevoegdheid het om sekere instruksies aan
die werknemer uit te reik en hy kontraktueel verplig is·om die
instruksies uit te voer.

Indien dit egter moet, kan gese word

dat die werkgewer gesag en toesig, of gesag, beheer, toesig
en kontrole oor die uitvoering van die werk het indien hy 'n
regsbeskermde, afdwingbare bevoegdheid uit sy kontrak met die
werknemer verkry om bevele in verband met die uitvoering van
die werk uit te reik en die werknemer verplig is om die beve=
le te gehoorsaam.

Die bestaan van 'n bindende kontrak tussen

die partye is vir hierdie bevoegdheid dus 'n conditio sine

qua non.

Selfs al word aanvaar dat die reg op beheer op 'n

bevoegdheid dui wat die werkgewer uit die kontrak verkry om
tot 'n sekere mate die manier of metode van die uitvoering
van die werk .te beheer, is dit myns insiens steeds 'n ope
vraag of daar van so 'n bevoegdheid sprake is by alle diens=
kontrakte.

Is dit werklik so dat 'n hospitaalowerheid byvoor=

beeld so 'n bevoegdheid of reg oor die werk.van 'n hoogs be=
kwame hartspesialis in sy diens het?

Indien die reg op be=

heer ook iets anders kan beteken as 'n bevoegdheid om die ma=
nier of metode waarop die werk gedoen moet word voor te skryf,
het dit 'n onsekere inhoud.

Aan die ander kant kan dit egter

nie ontken word nie dat die aanwesigheid van 'n reg op beheer
soos blyk uit die terme van die kontrak, 'n sterk aanduiding
is dat hierdie kontrak 'n dienskontrak is en nie 'n lasgewings=
ooreenkoms nie.
Uit die bepalings van verskillende arbeids- of nywerheidswet=
te 2 lyk dit asof daar in verskeie.opsigte afgewyk is van die
2
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Sien Wille Principles 420 ev.

Sien veral die volgende

essensiele vereistes van die gemeenregtelike dienskontrak
by die vasstelling van 'n diensverhouding tussen werkgewer en
werknemer vir die doeleindes van sulke wetgewing.

Een so=

danige afwyking is dat 'n beding oor vergoeding nie noodwen=
dig 'n voorvereiste vir die diensverhouding ooreenkomstig die
omskrywing daarvan in versl::illenc.e

~·rette

is nie.

In sP.kere

omskrywings van 'n werkgewer en 'n werknemer in hierdie wette
blyk dat· dit ook nie noodwendig so hoef te wees dat 'n kontrak
3
tot die verrigting van werk tussendie partye gesluit is nie.
Die vraag ontstaan of 'n "werkgewer" soos in die nywerheidswet=·
te omskryf, privaatregtelik aanspreeklik gehou kan word vir
'n onregmatige daad deur 'n persoon gepleeg wat kragtens die
bepalings van die genoemde wette kwalifiseer

as 'n "werk=

nemer" en opgetree het in die loop van die uitvoering van sy
werk of hulpverlen,ing.

Hyns insiens is die omskrywing van

"werkgewer" en "werknemer" ooreenkomstig. die genoemde wette
slegs vir die doeleindes van die toepassing van die spesifieke
wette geformuleer.

Alhoewel die wette sekere bepalings be=

vat betreffende die strafregtelike aanspreeklikheid van werk=
gewers vir sekere optredes van die werknemers, 4 het hierdie
wette: die Wet·op Nywerheidsversoening no 28 van 1956
soos gewysig; die Wet op Winkels en Kantore no 75 van 1964
soos gewysig; die Wet op Fabrieke~· Masjinerie en Bouwerk
no 22 van 1941 soos gewysig; die Wet op VakleerZinge no 37
van 1944 soos gewysig; die Loonwet no 5 van 1957; die Wet
op Opleiding van Ambagsmanne no 38 van 1951; die Wet op
Bantoebouwerkers no 27 van 1951.
3

Sien art 1(1) van die Wet op Nywerheidsversoening; art I
van die Loonwet; art I van die Wet op Winkels en Kantore;
art 2(1) van die Wet op Fabrieke, Masjinerie en Bouwerk en
art I van die Wet op Bantoebouwerkers.
·

4

Sien art 72 van die·Nywerheidsversoeningswet; art 32 van
die Loonwet; art 40 van die Wet op Fabrieke, Masjinerie
en Bouwerk; art 28 van die T1et op Winkels en Kantore en
585

wette nie betrekking op siviele eise van derdes wat deur
werknemers skade of nadeel berokken is nie.
Ten slotte kan daar gewys ·word dat Van der Merwe en Olivier
beweer dat 'n werkgewer-werknemerverhouding moes bestaan het
op die oomblik toe die werknemer die onregmatige daad gepleeg
het. 4b Hulle voer daarom aan dat 'n werkgewer nie aanspreek=
lik kan wees nie indien die werknemer ten tye van die pleeg
van die onregmatige daad reeds kontrakbreuk gepleeg het.

Vol=

gens die genoemde skrywers is die werkgewer in so 'n geval nie
aanspreeklik nie omdat laasgenoemde weens die kontrakbreuk nie
meer kontvoZe oor sy werknemer kon uitoefen nie, terwyl die

kontroZe-toets, volgens hulle, juis die kriterium is waar=
volgens vasgestel.word of die verhouding tussen dader en ver=
weerder ten tye van die pleeg van die onregmatige daad rele=
5
vant was.
Die verdere implikasies van so 'n redenasie kan
wees dat 'n verweerder nie middellik aanspreeklik gehou kan
word in 'n geval wa.ir die ooreenkoms tussen dader en verweer=
der bedoel 'vas om 'n dienskontrak te wees maar ongeldig is
weens byvoorbeeld die handelingsonbevoegdheid van een van die
partye. Hierdie standpunt hou nie daarmee rekening dat 'n
dienskontraktuele verhoudfng tussen dader en verweerder nie
'n noodwendige voorvereiste vir middellike aanspreeklikheid
is nie. 6 Die reg·op beheer-kriterium is ook nie 'n kriterium
waarvolgens bepaal kan word of 'n werknemer tydens die pleeg
van die onregmatige daad opgetree het in .die loop van die
.
.
. 7a
u1tvoer1ng
van sy werk n1e,

4b
5
6
7a
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art 30 van die Wet op Bantoebouwerkers. Sien ook Heyne &
Schaeffer·Nywevheidsreg 168, 187 en 244.
Onregmatige Daad 450, 456/7.
aw 456/7.
Sien hieronder veral vanaf 596.
Sien hieronder op 643 ev.

Samevatting
In die meeste gevalle sal dit sekerlik nie moeilik wees om
vas te stel of 'n dienskontraktuele werkgewer-werknemerver=
houdingtussen partye bestaan het of nie.

Die probleem is

dat daar gevalle mag wees waar 'n diensverhouding tussen da=
der en verweerder nie voor die hand liggend is nie veral om=
dat die terme van die ooreenkoms en die aard van die werk wat
gedoen moet word sodanig is dat dit moeilik is (indien nie
onmoontlik nie) om te verklaar dat die verweerder beheer of
'n reg op beheer oor die metode of manier van die uitvoering
van die werk gehad het.7 Alhoewel die meerderheid skrywers
verklaar dat dit by die gemeenregtelike diensverhouding es=
sensieel is dat die werkgewer 'n reg moet.he oor die manier
waarop die werknemer sy werk moet doen,
betekenis van hierdie reg vaag.

8

bly die inhoudelike

Daar kan egter aanvaar word

dat die meerderheid hofbeslissings die aanwesigheid van 'n
reg op beheer oor die manier van uitvoering van die werk deur
9
die werkgewer vereis.
Die presiese inhoudelike betekenis
van hierdie reg is egter nie altyd duidelik gestel nie.

Myns

insiens kan aanvaar word dat absolute beheer nie 'n vereiste
kan wees nie, maar dat daar wel in 'n mate 'n reg op beheer
oor die manier van die uitvoering van die werk moet wees.

Dit

is juis onduidelik tot watter mate die reg op beheer aanwesig
moet wees~ 0 Dit lyk asof dit van omstandigheid .tot omstandig=
heid sal afhang.

Kerr het in navolging van 'n aantal Anglo-

Amerikaanse skrywers egter aangevoer dat die afwesigheid van
7

Sien die bespreking op 574 en 583 en ook 599 ev hieronder.

8

Sien hierbo 575 ev.

9

Sien hierbo 578.

10 Sien hierbo 578 ev.
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'n reg op beheer oor die manier van uitvoering van werk nie
'n bevinding in die weg behoort te staan dat die partye tot
die kontrak in 'n gemeenregtelike diensverhouding tot mekaar
staan nie. II

Die aanwesigheid van so 'n reg op beheer is,

volgens hom, een van talle faktore wat daarop dui dat 'n ge=
12
meenregtelike diensverhouding aanwesig kan \vees.
Skrywers aanvaar dat die bron van hierdie reg op beheer die
13
kontrak tussen die partye is.
Alhoewel dit nie altyd uit
14
hofbeslissings blyk nie,
is dit myns insiens logies dat hier=
die Peg op beheer nie kan bestaan in die afwesigheid van 'n
bindende kontrak tussen die partye nie.
Die reg op beheer-kriterium word ook aanvaar as 'n kriterium
ter onderskeiding van 'n dienskontraktuele- en onafhanklike
kontrakteursverhouding.

Kerr betwyfel die korrektheid hier=

van omdat daar, volgens hom, ook by laasgenoemde verhouding
15
sprake kan wees van 'n reg op beheer deur die lasgewer.
Omdat die Peg op beheer kriterium in hierdie gevalle eintlik
nutteloos is en in elk geval tot verwarring aanleiding gee,
is ek van mening dat wat middellike aanspreeklikheid betref,
die reg op beheer nie as 'n essensiele kriterium gebruik moet
word by die vasstelling van wie middellik aanspreeklik is vir
die onregmatige dade wat deur 'n ander gepleeg is nie, My voor=
stel is dat verskeie faktore 'n rol behoort te speel by die
16
vasstelling van die verantwoordelike persoon.
II

Sien hierbo 574.

12

Sien hierbo 575.

13

Sien hierbo 565.

14

Sien hierbo 578 ev.

15
16

Sien hierbo 572 ev.
Sien hierbo 297 ev.
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Hierdie benadering maak dit en elk geval onnodig om na 'n
gemeenregtelike diensverhouding tussen dader en verweerder
te soek.
2.3

Ander relevante verhoudings tussen dader en verweerder

In die Suid-Afrikaanse regspraak is daar reeds lankal afge=
sien van die gemeenregtelike diensverhouding as die enigste
relevante verhouding vir die doeleindes van middellike aan=
spreeklikheid.

In hierdie afdeling word gewys op ander ver=

houdings tussen dader en verweerder wat ter sprake is.

Dit

lyk asof oor die algemeen verklaar kan word dat middellike
aanspreeklikheid ook ter sprake kom in gevalle waar een per=
soon 'n ander· gebruik om iets vir of namens hom te doen.

Wat

die vereistes is waaraan voldoen moet word alvorens die ve.r=
houding tussen hierdie persone as relevant geag kan word is
egter nie seker nie.

Dit blyk dat die sogenaamde reg op be=

heer-kriterium meesal voorgestel en gebruik is as 'n kriterium
vir hierdie verhouding.

Daar word egter ook gewys op die feit

dat hierdie kriterium nie in alle gevalle gebruik was nie ver=
al omdat 'n kontrak tussen dader en verweerder, wat die bron
van hierdie reg moet wees, nie altyd in middellike aanspreek=
likheidsgevalle bestaan nie.
2.3.1

Die reg op beheer as kriterium vir hierdie ander re=
levante verhoudings

Ter inleiding kan gewys word op die probleme rondom die impli=
mentering van die reg op beheer-kriterium in gevalle waar
daar nie 'n bindende kontrak vir die verrigting van werk tus=
sen dader en verweerder aanwesig is nie.

Barlow het dit aan=

vanklik duidelik gestel dat die moontlikheid van 'n reg op
beheer deur die verweerder oor die dader afgelei moet kan
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word uit die terme van die kontrak tussen die genoemde partye.

Some writers have contended that no contract between the par=
ties is necessary, as the law is concerned with the actual
existence of a r-ight and not with the source of that r-ight .
••• It is sUbmitted that this view is too widely stated and
is unacceptable. 17 Hy vervolg deur aan te voer dat daar slegs
twee gevalle is waar sodanige reg op beheer oor 'n ander aan=
wesig kan wees onafhanklik van die bestaan van 'n kontrak.
. vo 1 g u~t
' d'~e verh ou d'~ng tussen ouer en k'~n d 18 en d'~
D~t
~e tus=
sen Staat en gevangene wat veroordeel is tot die verrigting
19 Belangrik is dit om aan te merk dat geeneen

van die werk.

17

Vicarious Liability 101: Juristic control involves the
r-ight of one man to direct and supervise the activities
of another, and there can be no service relationship un=
less the control exists as a r-ight. It is insufficient
if one person renders merely voluntary submission to an=
other without having a legal r-ight to demand such obedien=
ce. A man may, ••• obey another without being under anu
legal obligation to do so, but in the absence of any such
.. obligation there is no juristic control. The element of
legal obligation is missing. This element can only exist
if there has been some investitivGfact or title, capable
of creating the right. The court in considering whether
a man is a servant or an independant contractor must ask
whether there is some source or title from which the right
of aontrol can arise.
In the case of parent and child, the investitive
fact is the birth of the child to the parents ..• a parent
can order his minor child to perform a service by virtue
of his parental authority and exercise a jur-istic control
over him while doing so.

18 aw 102:

19
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102: In the case of a aonvict, the right of aontrol in
regard to his war~, is an appliaation of the control
exercised over convicts in general and finds its title
in the sentence of the Court.

van hierdie twee verhoudings relevant is vir die doeleindes
van die middellike aanspreeklikheid van die ouer of die Staat
nie. 20

Dit lyk dus met die eerste oogopslag of Barlow spe=

sifiek 'n kontrak tussen dader en verweerder vereis omdat
reg op beheer sonder hierdie verbintenisskeppende bron onbe=
staanbaar is.

Ongelukkig is RarJ.ow onc1uic1eJ.:i.k wanneer hy

Apart from these two cases, the only title
to juristic control is an agreement between the parties.
Our Zaw will not recognise a relationship of forced labour be=
tween private individuals, and there is no title apart from
agreement capable of giving one man a right to control the
actions of another excepting an agreement entered into between
them. 1 ... It is clear, ..• that for our purpose (vir middel=
like aanspreeklikheid) a service relationship may be entered
into by a mere expression, explicit or implicit, of willing=
ness tot give to the other party a right to control one's
action, and such a relationship may exist between social
2
equals.
Indien Barlow hiermee te kenne wil gee dat 'n agree=
ment iets anders as 'n contract is, dan verval sy hele argu=
verder verklaar:

ment.

Die enigste moontlike verskil tussen 'n kontrak en 'n

ooreenkoms is dat laasgenoemde
in die lewe roep nie.
20

nie 'n juridiese verbintenis

Dan is die ooreenkoms 'n blote afspraak

aw 138 ev.

Juristic control is an encroachment of normal liber=
ty of the individual and can, except in the cases referred
to above, exist only by an agreement whereby the servant
gives the employer the right to superintend his actions
within a certain field of employment. In the absence of
such an agreement, any obedience rendered to the employer
must be of a merely voluntary nature and insufficient to
make the relationship one of service, for there is no title
or vestitive fact to the right of control.
102:

2

aw 103.
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waaruit slegs natuurlike verbintenisse ontstaan of slegs 'n
blote sosiale afspraak wat geen verbintenis in die lewe roep
nie. In sulke gevalle ontbreek die bedoeling tussen die par=
tye om regtens gebind te wees aan hul afspraak. 3 Indien dit
dan Barlow se bedoeling met die woord agreement is, dan be=
hoort dit duidelik te wees dat die woorde right to control,
rnisplaas en rnisleidend is orndat dit geen bindende afspraak
veronderstel nie en dus nie 'n reg of bevoegdheid in die
ware juridiese sin van die woord is nie. Indien Barlow egter
bedoel het dat 'n bindende ooreenkorns tussen die partye rnoes
bestaan het, dan is sy woorde dat ••• a service relationship
may be entered into by a mere expression, explicit or impli=
ait, of willingness to give to the other party a right to
aontrol one's aations onversigtig gekies. Indien laasge=
noernde aanhaling 'n regsreel is kan ek nie insien hoe hy son=
dermeer verder kan verklaar dat waar 'n persoon werk vir 'n
ander verrig (byvoorbeeld die bou van 'n huis) en die werker
horn vrywilliglik onderwerp aan bevele van die ander oor die
manier ~vaarop hy die werk meet verrig, hierdie onderwerping
slegs beskou meet word as van •.• a merely

volunta~

nature
and·insuffiaient to make the relationship one of service for
th~re is no title or vestitive fact to a right of aontrol. 4
Kan daar in hierdie ornstandighede dan nie verklaar word dat
die verhouding wel relevant is orndat die werker deur sy ge=
drag laat blyk het dat hy horn vrywilliglik onderwerp het aan
'n "reg" van die ander om die rnanier van uitvoering van die
werk te beheer nie?
3 Sien De Wet & Yeats aw 6 ev.
4 Sien Barlow aw 103.
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Miskien kan geredeneer word dat so 'n vrywillige onderwerping
aan die beheer van 'n ander nie 'n genoegsame aanduiding is
dat die werker ook vrywillig onderneem het om gebonde te wees
aan die ander se reg op beheer nie.

Indien 'n onderneming

om sodanig gebonde te wees 'n vereiste is en aanwesig moet
wees, is dit duidelik dat 'nbindende ooreenkoms tussen die
partye moes bestaan het. Dan egter beteken a mere expression,
explicit or implicit, of willingness to give to the other par=
ty a right to control one's actions slegs dat dit uit die
terme van die bindende ooreenkoms blyk dat reg op beheer aan=
wesig is.

Die vraag is hoe hierdie juridiese gebondenheid

tussen die partye vasgestel kan word wanneer die terme van die
kontrak vaag is.

Daar kan moontlik geredeneer word dat dit

uit die feitelike omstandighede waaronder die werk verrig is
moet blyk dat 'n stilswyende ooreenkoms bestaan het dat die
werker homself onderhewig stel of gestel het aan die ander
se reg op beheer.

Hoe moeilik die vasstelling hiervan is,

kan met die volgende twee gevalle illustreer word.
(a)

A vra B om agter die stuur van sy (A

s~)

motor plaas te

neem terwyl A dit sal stoot om die masjien aan die gang te
kry.
(b)

Souder enige navrae· of verdere gesprek doen B dit.·
A vra B presies dieselfde.

Hy stel dit egter uitdruklik

·dat B, indien hy tot die versoek sou inwillig, onderworpe sal
wees aan sy bevele in verband met die manier waarop B die mo=
tor moet bestuur.

Souder enige kommentaar neem B sy plek ag=

ter die stuur in.

Sal Barlow nou bevind dat A in geval (b)

wel 'n reg op

beheer gehad het maar nie in geval (a) nie?

In geval (a) is klaarblyklik geen bindende ooreenkoms nie ter=
wyl dit myns insiens totaal onduidelik is of so 'n ooreenkoms
in geval (b) bestaan.

Indien die reg op beheer-kriterium ge=
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bruik moet word om vas te stel of A middellik aanspreeklik
gebou kan word vir die nalatige bestuur deurB, is dit 'n by=
na onmoontlike taak.

Indien egter verklaar word dat vir die

doeleindes hiervan vasgestel moet word of van 'n agreement
tussen A en B in verband met die reg op bebeer sprake is, kan
moontlik gese word dat dit bestaan in geval (b) terwyl dit in
5
in geval (a) totaal onduidelik is.
Indien egter bevind sou
word dat so 'n agreement in ge~al (b) bestaan bet maar nie in
geval (a) nie, kan ek, wat die beginsel van middellike aan=
spreeklikheid betref, nie sien waarom daar· in die een geval
wel middellike aanspreeklikheid sal volg maar in die ander
geval nie.

Die feitelike omstandighede verskil so weinig dat

aanspreeklikheid of nie in albei gevalle dieselfde behoort te
wees.
Myns insiens kan van 'n reg of bevoegdheid om instruksies oor
die manier van die uitvoering van die werk te gee slegs sprake
wees indien die kontrak tussen die partye hierdie reg uitdruk=
lik of stilswyend verleen.

Hierdie reg of bevoegdbeid is

slegs aanwesig indien dit afgelei kan word uit die terme van
die kontrak.

Sodra geimpliseer word dat bierdie reg nie nood=

wendig uit kontraktuele terme boef te blyk nie, maar kan be=
staan omdat daar 'n agreement tussen die partye tot bierdie
effek is, dan tree vaagheid en onduidelikbeid in.
'n.Totale begripsverwarring bet ontstaan toe daar, met beboud
van dienskontraktuele begrippe van master en servant, 'n mas=
5

In beide gevalle kan myns insiens egter ook ewegoed ver=
klaar word dat daar nie 'n relevante agreement was nie en
dat ••• any obedience rendered to the employer ..• (is) ...

of merely voluntary nature and insufficient to make the re=
lationship one of service, for there is no title or ves=
titive fact to the right of control.
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ter-servant-verhouding bevind was in gevalle waar duidelik
geen dienskontraktuele band tussen dader en verweerder be=
staan-het nie.

Omdat 'n dienskontraktuele verhouding nie

meer as die enigste vereiste gestel is nie, is die begrippe

master en servant ook dikwels vervang of in dieselfde asem
gebruik met die begrippe principal en agent, terr.nrJ. ook tus=
senin van die be grippe employer en employee gebruik gemaak is.
In die lig hiervan behoort dit duidelik te wees dat die begrip

employment 'n onsekere betekenis het. In plaas van die woord
employment is woorde soos authority of work ook gebruik. Wat
die presiese betekenis van authority is, is totaal onduidelik.
Op ·hierdie stadium is dit belangrik om daarop te wys dat die
spesifieke verhouding tussen dader en verweerder in baie.ge= ·
valle nie in geskil geplaas· is nie.

Heel dikwels het die

geskil ·eintlik gedraai om die vraag of die.dader ten tye van
die skadeverporsakende handeling opgetree het in die loop van
die uitvoering van sy work,employment of authority.

In an=

der gevalle was· dit ook ooglopend duidelik dat die verhouding
tussen dader en verweerder wel 'n dienskontraktuele verhouding
was.

In sulke omstandighede het die howe selde indien ooit

'n opmerking gemaak oor die vereistes van die relevante ver=
houding.

In die meeste gevalle waar die hof hom wel uitge=

laat het oor die relevante verhouding, het die eintlike ge=
skil gedraai om die vasstelling van die vraag of die dader
nie miskien in die omstandighede as 'n onafhanklike koritrak=
teur beskou moet word nie. · Soos later breedvoeriger

aange=

toon sal word, was ons howe se opvatting van die begin af
dat 'n lasgewer nie middellik aanspreeklik gehou kan word vir
die onregmatige dade deur sy onafhanklike kontrakteur ge=
6
Die eintlike rede hiervoor is blykbaar die ge=

pleeg nie.
6

Sien

par 2, 4

hieronder en ook vroeere beslissings
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voel dat dit onbillik en onregverdig sou wees om persone aan=
spreeklik te hou vir skade wat deur ander veroorsaak is oor
wie die verweerder geen direkte·seggenskap het nie.
2.3.2

Die werknemer in wye betekenis van die woord

Dit blyk dat ons regspraak, asook die Anglo-Amerikaase reg=
7
spraak, die begrippe master en servant in 'n v~e betekenis
vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid gebruik as
wat die begrippe in die Gemeenregtelike dienskontraktuele ver=
band beteken.

8

Die howe het deur gebruikmaking van die reg

op beheer-kriterium dikwels gepoog om vir die doeleindes van
middellike aanspreeklikheid 'n onderskeid te tref tussen 'n

servant ia die wye betekenis van die woord en 'n independent
aontraator (onafhanklike kontrakteur). Dit blyk egter ook
dat vir die doeleindes van hierdie onderskeid, 'n independent
aontraator nie noodwendig 'n Gemeenregtelike onafhanklike
kontrakteur is met wie 'n lasgewer 'n lasgewingsooreenkoms

(locatio aonduatio operis) gesluit het nie.

Wat middellike

soos Philpott v Whittal Alston Crosby & Co 1907 EDC 193 op
207; Kotze v Ohlson Breweries 9 SC 319 op 322; Newman v
East London Town Council 12 SC 61 op 63 en Eyssen v Calder
20 SC 435 op 437.
7

Sien hierbo op 364 ev.

8

Sien Barlow Vicarious Liability 103: Control for the pur=
pose of vicarious liability, does not necessarily involve
an idea of serviae in the ordinary sense. Sien ook aw 105:
The faat that no remuneration is given does not affeat the
question of control. In this respeat modern jurispruden=
ae has departed.from the requirements of the loaatio-con=
ductio aontraat of the Roman Law. The.old distinction
between loaatio-aonduatio and mandatum plays no part, and
if a man works for a person without pay and is bound to
obey the employer, he is a servant. Sien ook Willie Prin=
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aanspreeklikheid betref kan 'n persoon wat werk vir of namens
'n ander verrig, sonder om kontraktueel daartoe verbind te
wees, as 'n onafhanklike kontrakteur beskou word wanneer die
persoon vir wie die werk gedoen word,nie 'n reg op beheer oor
die uitvoering van die werk het nie.
Daar is dus vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid
'n relevante verhouding wat nie 'n Gemeenregtelike master-

ser<'ant- of 'n Gemeenregtelike principal-independent contraa=
tor-verhouding is nie.

Dit is die master-servant-verhouding

in die wye betekenis van die woord.

Dikwels word die begrip=

pe master en servant ook afgewissel met die begrippe principal.
en agent.

Hierdie verhouding word onderskei van die verhou=

ding tussen principal-independent contractor.

Die begrippe

in laasgenoemde verhouding genoem word ook in 'n wye beteke=
nis gebruik.
McKerron verklaar:

It is to be observed that in this branch of

Zaw the word "servant" is used in a much wider sense than its
ordinary popular one. One person~ says Salmond, may be the
servant of another although not employed continuously but
for a single transaction only even if his service is gratui=
tous or ~ facto merely 3 provided that the element of con~roZ
is present. 9 Dit is in hierdie verband dat 'n ondersoek ge=
maak word oor die betekenis van die begrippe master en servant
en die manier waarop die howe te werk gegaan het om hierdie

master en servant te onderskei van 'n principal. en independent
contractor vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid.
Spesifieke aandag word geskenk aan die toepassing van die reg

ciples 518.
9

Delict 94.
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op beheer-kriterium ter onderskeiding van die servant en
die independent contractor.
In East London Municipality v Murray

10

het r Jones die onder=

skeid tussen 'n master-servant-verhouding en die lasgewer=

onafhanklike kontrakteurverhouding op die volgende wyse uit=
eengesit: A master is one who not only prescribes to the
workman the end of his work, but directs, or at any moment
may direct the means also, or as it has been put, "retains
the power of controlling the work", and he who does work on
these terms is in law a servant for whose acts, neglects and
defaults the master is liable. An independant contractor is
one who undertakes to produce a given result, but so that
in the actual execution of the work he is not under the "or=
der or control of the person for whom he does it, and may use
his own discretion in things not specified beforehand. 11
Met ·die begrip control word volgens r Jones dan nie daadwerk=
like beheer bedoel nie, maar die reg (right) om beheer uit
te oefen. (I)t m~t constantly be borne in mind that this
power to control, on the part of the employer,is the essen=
12
tial fact establishing the relation ••••
Behalwe vir die
verwarrende gebruik van die begrip power of control, waar=
mee blykbaar slegs a right to control bedoel word, stel die
hof dit duidelik dat so 'n power of right uit die terme van
die kontrak tussen dader en verweerder moet blyk. So verklaar
r Jones: ,,, (T)he contract under which the work haa·been
10

9 EDC 55.

11

61. Sien ook Kohlberg v Uitenhage Municipality
EDL 90 op 93.

12

62.
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done must speak conclusively in every case .•. e~ r Searle
in dieselfde saak: .•• (T)he sole point therefore to be de=
aided is whether the contract between the defendants and Ford
13
(die dader) frees the former from aU ZiabiZity .. _.
Dit is egter hoogs te betwyfel of 'n kontrak tussen die par=
tye altyd sal aandui of sodanige power of reg op beheer deur
die verweerder voorbehou is in 'n geval waar die dader werk
vir of namens hom verrig het.

Trouens, in baie gevalle wat

voor ons howe· gedien het, het dit geblyk dat 'n kontrak, in=
dien daar wel een was, geen aanduiding gegee het van die moont=
like power of right to

control nie.

'n Sprekende voorbeeld

hiervan is die beslissing in Addis v Schiller Lighting and
Plumbing Co. 14 Die verweerder, 'n vervaardiger en installeer=
der van gasopwekkers,·het 'n kontrak met die eiser gesluit
waarkragtens 'n gasopwekker in laasgenoemde se hotel geinstal=
leer moes word.

Die verweerder het 'n ooreenkoms met S gehad

om.namens hulle sulke installeerwerk te doen.
in die onderhawige geval gedoen.

S het dit ook

Alhoewel S self geen werks=

winkel gehad het nie, het hy hierdie .tipe werk vir drie voor=
afgaande maande uitsluitlik vir die verweerders gedoen.

Be=

taling aan S is weliswaar op die verweerder se loonrekening
aangetoon, maar hy is betaal oo~eenkomstig sy eie gekwoteerde
.prys vir elke stuk werk.

Die verweerder het alle nodige rna=

teriaal voorsien, ook alle addisionele koste betaal, maar
het UQe 'n handlanger aan S beskikbaar gestel nie.

Die in=

stallasie van die gasopwekker in die onderhawige geval word·
13

61 en 62.

14

1906 TH 210.

15

218.
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nalatiglik deur S en sy handlanger verrig, waarop die gas ont=
plof en die eiser beseer word.
weerder aan vir sy nadeel.

Laasgenoemde spreek die ver=

Die verweer word geopper dat S 'n

onafhanklike kontrakteur is vir wie se nalatige optrede hy

The difference
between an agent and an independent contractor ... may gene=
rally be stated as follows: where the employer retains the
power of controlling the work which the agent has to do~ and
of directing the· agent as to the manner in which the work has
to be done~ the agent is usually called a servant; where no
such control is reserved~ expressly or impliedly~ the agent
is generally called an independent contractor. The control
need not be actually exercised~ all that is necessary is that
the employer can exercise control if he chooses. 15 Om vas te
stel of die verweerder in die onderhawige geval so 'n power
to control gehad bet, meet volgens die hof spesifiek gelet
word na .••• the terms and circumstances of his engagement~
and the nature of his duties. Dus nie net die terme van
nie aanspreeklik is nie.

Die hof verklaar:

die kontrak nie, maar ook die omstandighede waaronder die werk
gedoen word asook die aard van die werk, is relevant vir die
vraag of die verweerder 'n power of right to control the

work~

spesifiek dan die manier waarop die werk uitgevoer meet word,
gehad het of nie.

In die onderhawige geval het dit geblyk

dat die terme van die ooreenkoms tussen dader en verweerder
geen aanduiding bied nie. Die hof bevind egter dat dit on=
der die spesifieke omstandighede wel blyk dat S geen uitson=
derlike ervaring of vaardigheid het wat nie ook deur die ver=
weerder besit is nie en dat hy daarom gebonde was ••• to fol=

low their instructions and directions if they (die verweerder
15
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218.

maatskappy) desired during the course of his work to direct
16
and instruct him.
Die afleiding bi~ruit is dat 'n verweer=
der 'n power to controZ the work bet indien by dieselfde of
'n groter

bekwaamh~id

as die dader gebad bet betreffende die

manier van uitvoering van die \lerk. · Dit lean inderdaad 'n
korrekte afleiding wees indien power beteken dat die verweer=
der by magte was, of in staat was om die manier van uitvoering
17
van die werk te bebeer.
Insiggewend is egter die volgende

He (die dader S) was to do work which
feZZ within the_ ordinary everyday routine of the defendant's
business. He was 3 it is true, not permanentZy empZoyed as a
workman ... but though his engagement was mereZy temporary·
and as empZoyment arose 3 he appears to me to have been3 whiZst
thus engaged3 as much in defendant's service as young SchiZZer
('n ander werknemer) was. The fact that he was paid by job 3
18
and not by day 3 does not make any difference
Hierdie
uitlating van die bof:

omstandigbede dus, dat by vir die doeleindes van die werk in=
geskakel was by die organisasie (the ordinary everyday routi=

ne) en besigheid (business) van die verweerder, bet deels
daartoe bygedra dat die bof kan bevind dat die dader nie 'n
onafbanklike kontrakteur was nie, maar.wel 'n servant van die
19
Myns. insiens is dit duidelik dat daar. in bier=
die uitspraak geen aanduiding was van 'n kontraktueel ontleen=

verweerder.

'de power of right to controZ nie.

Tog was bier g~~oegsame

ander faktore aanwesig ten einde te kon bevind dat die verbou=
ding tussen dader en verweerder relevant was vir die doelein=
des van middellike aanspreeklikheid. 20 .
16

221.

17

Hy kan in bierdie omstandighede bebeer uitoefen juis weens
sy kennis en vaardigbeid.
18 . 221.
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Die reg op beheer-kriterium is dikwels ook heeltemal te ver
gevoer.

Sprekende voorbeelde hiervan word in die beslissings

gevind.

In Townsend v Hankey Municipatity 1 het die eiseres

'n bedrag van die munisipaliteit teruggevorder wat sy beweer
sy op onwettige wyse deur die munisipaliteit se skutmeester
gedwing was om te betaal vir skade deur haar rondlopervark
2
Die eiseres het haar eis gegrond op die middel=

veroorsaak.

like aanspreeklikheid van die munisipaliteit.

Die hof was

voor die prooleem geplaas om te bepaal of die skutmeester as
die munisipaliteit se servant aan te merk is.

R Hutton aan=
vaar op gesag van die Engelse reg dat die reg op beheerkriterium toegepas moet word.

3

Alhoewel hy aanvaar dat die

munisipaliteit kragtens wetgewing in beheer van die skut is
en dat die munisipaliteit die bevoegdheid het om die skut=
meester aan te stel en te ontslaan, bevind r Hutton dat hier=
die faktore nie relevant is nie by die vasstelling van die
vraag of. die munisipaliteit 'n reg gehad het ••• to order

and controt the poundmaster with regard to the amount charged
by him for trespass and damage by the ptaintiff's pig. 4
19

221.

20

Sien ook die bespreking van die Anglo-Amerikaanse reg
hierbo op 378.

I

1920 EDL 226.

2

228.

3

228: The proposition is stated in the foZZowing terms
by Street (foundations of Legat Liabitity VoZ III 468:
11
The proper criterion by which to determine whether in
a given case the retation of master and servant exists is
found in the right of the master to order _artii_.controt the
other in the performance of the work. A ~is not
onty one who prescribes to a workman the end of his work,
but directs or at any moment may direct the means atso,
or as it has been put, "retains the power of controZUng
the work."
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In hierdie verband is oqk sy volgende stelling van belang:

(T)he r>ight to appoint and dismiss the poundmaster> does not
necessar>ily involve the or>der>ing and contr>olling of ever>y ao=
tion. An employer> has the r>ight of appointing and dismissing
an "independent contr>actor> 11, ·yet in the actual execution of
the wor>k he is employed to do, he is not under> t?1e or>der> or>
contr>ol of the employer>. 5 Daar word verder beslis dat in ge=
val van 'n master>-ser>vant-verhouding, die ser>vant se verplig=
tinge deur die kontrak neergele word en dat die reg op be=
heer dan uit hierdie kontrak blyk.

In die onderhawige geval

was die spesifieke handeling wat op 'n onwettige wyse deur die
skutmeester uitgevoer was, deur 'n statuut neergele en het
die munisipaliteit oor die handeling as sodanig geen reg van
6
beheer nie.
Dit blyk duidelik hieruit dat die aard van die
spesifieke verpligting 'n beslissende faktor was by die vas=
stelling vanwie die reg op beheer het.

Dit is egter ook

interessant om daarop te let dat die reg op beheer, volgens
die hof, inhou dat die master> bevoeg moet wees om •..

eve~J

action van die ser>vant te beveel en te beheer.
In ooreenstemming hiermee is ook die appelhofbeslissing in
7
B'X'itish South Af'X'ica Co v C'X'ickmor>e.
Die hof moes hierin
beslis of die B'X'itish South Af'X'ica Compcmy,wat namens die
Britse Kroon die gebied Rhodesie geadministreer het, die

master> van die polisie in die gebied

was·~

Die eiser het ·ge=

poog om·die maatskappy middellik aanspreeklik te hou vir die

4 229.
5

229 (ek onderstreep).

6

229.

7

1821 AD 107.
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onregmatige arrestasie wat deur 'n Rhodesiese polisieman op

Ar Solomon bevind dat die polisieman wel
in 'n sin as die servant van die verweerder aangemerk kan word

hom uitgevoer is.

omdat 1-aasgenoemde hom aanstel, betaal en kan ontslaan. 8
Volgens hom tree die polisieman egter nie as servant op ter=
wyl hy besig was met die uitvoering van pligte wat deur sta=
9
tuut neergele is nie. In discharge of that duty (die uitvoe=
ring van 'n arrestasie) the Administration has no control over

them and has no power to interfere with them. When~ there=
fore~ a constable is effecting an arrest he is not acting as
a servant of or on behalf of the Company 3 but is carrying out
a duty entrusted to him by the Legislature. Wat die inhoud
van die reg op beheer betref, verkondig ar Solomon egter met
respek, 'n baie aanvegbare

standp~nt.

Hy aanvaar in hierdie

verband die uiteensetting van ar Earle in die Engelse beslis=
sing van Tobin v The Queen 10 :

The liability of a master for
the act of his servant attaches in the case where the will of
the master directs both the act to be done and the agent who
is to do it. The act of the servant is then held to be the
act of the master • ..• The master is held to be responsible
upon the ground that he has put the servant in his place to
perform a service ordEred by himself and over which he has
absolute control at all times •.. But when the duty to be per=
formed is imposed by law and not by the wiU of the party
employing the agent~ the employer is not liable for the wrong
done by the agent in such employment. 11 Ar Solomon maak hier=
8

I J.

8

Ill en 113. Ooreenstemmend hiermee is ook die beslissing
in Union Government v Mentor 1926 CPD 324 op 326.

10

16 CBNS 310.

11

Ill.
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Sien ook Lawford v Minister of Justice 1914 NLR 284.

op die volgende opmerking:

These observations are absolute=

ly in point in the present appeal.

The arrest by a polioeman

of an offender against whom a warrant has been issued is
not a service ordered by the Company and over which it has
absolute control, but a duty imposed be statute, in the dis=
12
charge of which the Company has no power of interference.
Dit is ongelukkig dat die appelhof dit nodig geag het om hier=
die uiteensetting as gesag vir middellike aanspreeklikheid
te aanvaar.

Dat 'n master kragtens sy kontrak met die servant

'n reg verkry om aan horn voor te skryf wat hy rnoet doen en
sodoende ook 'n reg bet om bevele aan hom te gee in verband
· met die uitvoering daarvan, is nog in ooreenstemrning met die
oorgrote rneerderheid van gesag.

Dat egter verder verklaar

word dat 'n master absolute beheer oor die optrede van sy _.o:er.:r
- 1.s
• onrea 1"1.s t1.es.
.
13 Indien absolute beheer eg=.
van t moe.t h e,
ter moontlik sou wees, kan met die hof saamgestem word dat

(t)he act of the servant is then held to be the act of
the master maar dan is laasgenoemde myns insiens direk en
nie middellik aanspreeklik nie •
.Aan die anderkant was daar egter ook sake waarin beslis is
dat die antwoord op die vraag of 'n persoon wat werk vir of
namens 'n ander verrig dit as servant of onafhanklike kontrak=

teur doen afhanklik is van die graad van beheer wat oor horn

uitgeoe~en

word.

14

.Indien bevind kan word dat die verweerder

genoegsame beheer oor die dader gehad bet, kan laasgenoemde
as sy servant aangernerk word.

15

Wanneer _genoegsame beheer

aanwesig sal wees, word nie aangetoon nie.

Blykbaar hang

12

Ill.

13

Absolute beheer oor die optrede van ander bestaan slegs
in uitsonderlike omstandighede en nie op grand van die
sluiting v~n 'n dienskontrak nie (Sien 582 ev
hierbo).
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dit maar uitsluitlik van die feiteZike omstandighede af,
naamlik.of die verweerder in feite tot 'n sekere mate bevele en
16
•
uk s1es
•
.
1nstr
aan d.1e werk er gegee h et o f n1e.
In die lig van hierdie verwarring kan verwys word na rp Searle
se uitlating in Penrith v Stuttaford dat hierdie reg op beheer
'n ambiguous phrase is en one of no every crisp and clear
.
17
1-mport.
Daar is ook sake waarin nie gebruik gemaak was van die con=

troZ test as 'n kriterium vir die vasstelling van die rilasterservant-verhouding in die wye betekenis van die begrippe nie.
Interessant is dit om daarop te let dat daar in hierdie sake
of geen bindende kontrak tussen 4ader en verweerder bestaan
het nie of dat die hof nie 'n duidelike aanduiding hiervan
ken vind nie.

Die probleem is juis dat dit in sulke gevalle

moeilik is (indien nie ·onmoontlik nie) om te bevind dat 'n
reg op beheer aanwesig was omdat die moontlike bron van so 'n

reg eenvoudig nie bestaan of bewys is nie.

Dit behoort in

elk geval duidelik te wees dat een persoon of instansie,
• u1tson
•
der1ngsgeva
•
11e, 18 n1e
• I.n :r>eg k an verk ry om
b eh a 1we 1n
aan 'n ander voor te skryf welke werk hy moet doen, waar hy dit
meet doen en die manier waarop hy dit moet doen sender dat
die werker homself deur 'n ooreenkoms met eersgenoemde verbind
14

Sien Union Government v Lombard 1926 CPD 150 op 154;
Frank v Van Rooy 1927 OPD 231 veral op 236;

15

Sien vorige vn.

16

Dit is in elk geval hoe die hof in Union Government v
Lombard supra te werk gegaan het.

17

1925 CPD 154 op 158.

18

Sien 582 ev hierbo.
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het om onderhewig te wees aan hierdie reg nie.
Daar kan ook opgemerk word dat dit in die sake wat hierna
bespreek word meesal gaan oor daardie gevalle waar A vir B
versoek, vra of selfs beveel om iets namens of vir hom te
doen en B in die loop van die uitvoering daarvan 'n onregma=
tige daad pleeg.
In Davidson v Johannesburg Turf Club 19 was die verweerder die
eienaar van 'n perdewedrenbaan waartoe die publiek onder seke=
re voorwaardes toegang gehad het teen die betaling van die
toegangsfooi.

Een van die voorwaardes was dat 'n persoon

verplig sou wees om die eiendom te verlaat op versoek van
een van die personeellede van die verweerder.

Omdat daar

gewoonlik van alle lae van die samelewing by so 'n perdewed=
ren saamdrom, was dit die gewoonte van die verweerder om die
polisie na die wedren uit te nooi om wet en orde te.handhaaf.
Die polisie is ook gevra om, indien moontlik, bekende boewe
en ander ongewenstes by die hekke uit te sit.

Die eiser is

deur twee konstabels hardhandig verwyder op grond van 'n vae
en verkeerde vermoede dat hy iemand wou besteel.

Die eiser

spreek die verweerder aan en beweer dat .•• (he) ..• was
wrongfully and malieously assaulted and arrested by certain
servants of the said elub. 20 Soos te wagte, verweer die ver=
.weerder hom deur aan te voer dat •.• (he) ... eould only be
held liable for the aets of the deteetives aeting strietly
under (his) direetions., (T)he prineiple that a master is
liable for the wrongful acts of his_?ervant acting w~thin the
seope of his authority eould not be held to apply in the pre=
sent ease. This prineiple presupposed the relationship of
master and servant, and it was in the first plaee absolutely
19 . 1904 TH 260.

20

262 (ek onderstreep).
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neoessary that in aZZ respeots this relationship should
exist before anyone oould be saddled with responsibiZity
In the present oase (he) had no oontroZ and exeroised no
authority over the deteotives and poZioe as suoh, and oouZd
onZy be heZd ZiabZe in so far as (he) directZy instructed
1
them.
Die hof gaan egter hierna, met respek, uit sy pad om
'n master-servant-verhouding tussen die verweerder en die dader
te konstrueer en kom sonder veel verduideliking tot die slot=
som:

••. (I)n addition to performing their ordinar-y duties

as members of the poZice force, they were in my opinion in
another capacity. In this other capacity the police consta=
bZes and detectives acted as the servants of the defendants,
from whom they received certain instructions with regard to
persons ooming on to the course
In discharging these du=
ties the detectives were acting not in their oapaaity as
poZioe aonstabZes, but as servants of the defendants to ear=
ry out the instruotions given to them by the stewards. 2 Van
die reg op beheer as kriterium vir die bepaling van die master=
servant-verhouding word geen melding gemaak nie.

Indien

enige afleiding met betrekking tot 'n ander kriterium vir die
relevante verhouding uit die uitspraak afgelei kan word, dan
is dit dat die master-servant-verhouding bestaan sodra be=
vind kan word dat een persoon opdrag aan 'n ander uitreik om
'n sekere handeling namens hom te verrig en die persoon daar=
die opdrag opgevolg het.

Die duties waarvan hier melding ge=

maak is, is myns insiens nie pligte deur die verweerder op=
gele nie omdat daar geen kontraktuele gebondenheid tussen
dader en verweerder was nie.
I

236 in welke geval hy moontlik direk aanspreeklik kan wees.

2

266 (ek onderstreep)
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In Grahamstown Munioipality v Saunders

3 word beslis dat die

I

munisipaliteit teenoor 'n mediese dokter middellik aanspreek=
lik is vir die skade deur koloniale amptenare veroorsaak ty=
dens die ontsmetting van sy spreekkamer nadat hy 'n pasient
met 'n plaagsiekte onder lede daar ondersoek i1et.

Die muni=

sipaliteit·word aanspreeklik gehou omdat die munisipale amp=
tenaar belas met die beheer van plaagsiektes, aan die kolo=
niale amptenare opdrag gegee het om die spreekkamer te ont=
smet.

Die munisipaliteit se verweer was dat die skade ver=

oorsaak is deur persone in diens van die kolonie en dat die
daders nie sy amptenare of onder sy beheer was nie, maar
4
wel onder die beheer van die koloniale regering.
Die hof
bevind egter dat dit die plig van die munisipale amptenaar
was om bevele in verband met die ontsmetting aan die regerings=
amptenare te gee en

nieteenstaa~de

ander oorwegings, behoort

die munisipaliteit daarom aanspreeklik te wees. 5
weer eens asof verklaar

ka~

Dit lyk

word dat daar 'n master-servant-

verhouding tussen dader en verweerder bevind kan word sodra
dit blyk dat die servant opdragte of bevele van die ander
uitgevoer het.

Van die reg op beheer as kriterium word geen
6
So was dit ook in ander sake.
'n Spre=

melding gemaak nie.

kende voorbeeld hiervan is die beslissings in April v Preto=

rius 7 en Conradie v Wiehahn~
3

In eersgenoemde saak is die

1906 EDC 197.

4 199.
5

199.

6

Sien Fiok v Alexandria Divisional Counoil 1907 EDC 109 en
Marana v Blaokbeard 21 SC 436.

7

1906 TS 824.

8

1911 CPD 704.
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vader van 'n negejarige bantoeseun deur die eiser aangespreek
vir skade wat hy as gevolg van 'n veldbrand gely het.

Die

seun het, terwyl hy sy vader se bokke opgepas het, 'n vuur ge=
maak om 'n krimpvarkie wat hy gevang het te braai en nalatig=
lik toegelaat dat die vuur versprei.

R Wessels aanvaar dat

dit 'n bekende bantoegewoonte is dat seuns hul vaders se vee
oppas maar stel dit duidelik dat die ouer-kind-verhouding
irrelevant is vir die doeleindes van middellike aanspreeklik=
9
Hy gaan verder daarop in of die verhouding tussen va=

heid.

der en seun nie miskien die tussen master en servant was nie.
Sender om spesifieke redes daarvoor te gee, bevind r Wessels
dat dit onder die onderhawige omstandighede wel die geval was
Die eintlike grondslag van hierdie bevinding blyk weer eens
gelee te wees in die siening dat. die vader aan die seun in=
struksies of bevele gegee het om die bokke op te pas.

Hier=.

die feit is dan genoegsaam om die seun as sy vader se servant
vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid aan te
10
merk.
Behalwe dat dit heel duidelik blyk dat daar tussen
vader en seun geen kontraktuele verhouding bestaan het nie,
is van die reg op beheer-kriterium geen melding gemaak nie.
In die Conradie vWiehahn-saak het 'n vader aan sy minderjari=
ge seuns opdrag gegee om na skoolure in die tuin te werk.
Volgens die feite blyk dit dat hulle 'n uitdruklike of stil=
swyende opdrag gehad het om enige oortredende vee van hul
vader se grond af te jaag. Die eiser se perde het op hul vader
se grond gekom waarna een van die seuns met die hulp van 'n
hond die perde verjaag het.

9
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In die proses is 'n vul egter

It is perfectly clear that on the ground of the re=
lationship of father and son he cannot be responsible~ for
the most responsibility that the Roman Law ever east upon
a father was that he should be responsible to the extent
of his sons peculium. Volgens r Wessels is hierdie reel
826:

beseer.

Volgens r Hopley moet vasgestel word of die vcr=

weerder se seun ten tye van die pleeg van die onregmatige daad
opgetree het ... as servant and whether he was acting in the
11
execution of his duty as such servant.
Ten einde in hier=
die omstandighede te kon bevind dat daar wel sodanige Master-

servant verhouding bestaan het, beroep hy.hom op die gesag
van Voet 9,4,10.

12

Hy lewer die volgende kommentaar hierop:

From this passage it is cZear that if a father were to en=
trust to his son certain work or duty, and such sonwouZdin
the course of executing the work or duty commit a tort, the
13
.father wouZd be heZd ZiabZe therefore.
R Hopley verkaar
dan verder ••. the appeZZant 's son was practicaZZy empZoyed
in the garden. 14 Die verhouding tussen vader en seun
was dus onder hierdie omstandighede prakties die tussen mas=
ter en servant juis omdat die vader opdragte aan sy seun uit=
'k
gere~

h et en 1 aasgenoem de d'~t

.
u~tgevoer

h et. 15

T og ~s
. d'~t

ook belangrik om daarop te let dat r Searle (wat die ander
egter·nie meer van toepassing in ons reg nie.
10

826 en 827.

II

707.

12 Sien hieroor 557 ev hierbo .
. 13 707.
14

707 (ek onderstreep).

t

15 ibid. Die beroep op Voet 9 4 10 is egter mis, want Voet
het dit daar oor twee relevante verhoudings naamlik die
tussen ouer en kind en werkgewer en werknemer. Hy het
beslis nie hierdie verhoudings gelyk gestel nie. Die
verhouding tussen ouer en kind is, wat ons reg betref,
irrelevant vir die doeleindes van middellike aanspreek=
likheid. Sien r Searle se uitspraak in hierdie saak op
710 asook Januarie v KiZpatrick'2 EDC 18 en Parker v Reed·
21 sc 496.
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uitspraak in hierdie saak gelewer het) dit baie duidelik stel
dat sogenaamde aasual employment nie genoegsaam is vir 'n
bevinding dat 'n master-servant-verhouding vir die doeleindes
van middellike aanspreeklikheid tussen opdraggewer en opdrag=
nemer bestaan nie.

Hy vereis omonwonde dat daar 'n duidelike

afspraak (arrangement) tussen dader en verweerder moes ge=
16
wees het in verband met die dader se verpligtinge.
Ook
17
in Engers v MaMillan
verklaar r Searle dat 'n blote ver=
soek dat 'n ander iets vir jou moet doen en hy dit dan wel
doen, nie noodwendig genoegsaam is om die relevante verhouding
18
daar te stel nie.
In die eerste appelhofbeslissing oor hierdie onderwerp naam=
lik die i~ Mkize v Martens 19 het die hof eweneens met· dieself=
de tipe probleem as in die voorafgaande gevalle te doene ge=
kry.

Die verweerder was 'n transportryer wat sy seun en nefie

(volgens skatting tussen 12 en 14 jaar oud) gebruik het om
hom

tydens sy togte behulpsaam te wees.

Tydens so 'n tog

het hy hulle met die wa en muile vooruitgestuur om op 'n se=
kere plek uit te span.en daar vir hom te wag terwyl hy besig
was om een van sy muile te soek.

By die uitspanplek aangekom,

het die twee seuns uitgespan en 'n vuur aangesteek om hulle
voedsel voor te berei.

Weens hulle nalatigheid versprei die

vuur na die eiser se weiveld.
bevinding
16

~vas

Die appelregters se eenparige

dat die twee seuns ••• were employed on his

712.

17

1914 CPD 338 op 341.

18

In Penrith v Stuttaford 1925 CPD 154 het ~ Searle finaal
tot die slotsom geraak dat die relevante master-servantverhouding bestaan in~ien dit blyk dat daar 'n ooreenkoms
tussen dader en verweerder was waarin bepaal is dat lg
die reg van beheer sou he,
19 14 AD 382.

19
612

(die verweerder se) transport service

20

terwyl daar
1
deurgaans na die seuns as servants verwys word.
Die groat
probleem·is egter dat dit nie duidelik blyk wat die motive=

Ar Innes ver=
klaar: The principle generally adopted ... is that expres=
sed by Pothier as follows: "Whoever appoints a person to any
function is answerable for the wrongs and neglects which his
agent may commit in the exercise of the functions to which
he is appointed. " . • • But perhaps the most satisfactory
statement .•. is that given by Pollock ... "I am answerable
for the wrongs of my servant or agent~ not because he is autho=
rised by me or personally represents me~ but because he is
about my affairs~ and I am bound to see that my affairs are
2
.
~onducted with due regard to the safety of others."
Rp de
Villiers verklaar: It is not only by contracting·that mana=
gers oblige their employers: whoever appoints a person to
any function~ is answerable for the wrongs and neglects which
his agent may commit in the exercise of the functions to
which he is appointed. 3
Dit is belangrik om daarop te wys
dat hierdie aanhalings met goedkeuring uit April v Pretorius 4
ring van die hof was vir so 'n bevinding nie.

geneem is in welke saak ook van geen kontrak tussen dader en
verweerder sprake was nie.

Myns insiens blyk dit uit hierdie

aanhalings dat bevind kan word dat die relevante verhouding
vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid aanwesig
is

sodra dit vasstaan dat die verweerder die dader aangestel

of gebruik het om sy belange te behartig of sy werk te·doen.
20

386; 388; 389; 391; 395; en 40f.

ibid.
2
3
4

390 (ek onderstreep).
400 (ek onderstreep).
1906 TS 826 en sien hierbo op

609 ev.
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Dit meet beklemtoon word dat die hof Mkize (die verweerder) aan=
spreeklik gehou het vir die nalatige optrede van die seuns
sender dat dit

enigsin~s

(uit die verslag altans) blyk dat

daar inderdaad 'n kontrak tot die verrigting van arbeid was. 5
Wat in elk geval ook opval, is dat nie een appelregter enige
verwysings maak na 'n moontlike reg op beheer wat die ver=
weerder oor die seuns gehad het nie.

Myns insiens kom die

ware motivering vir.die hof se bevinding dat die seuns as

sePvants van die verweerder beskou word, die beste na vore
in die volgende aanhaling uit die uitspraak van w aP de Vil=
iers: But when the defendant ins·tpuated them not only to
pPoaeed as faP as the drift, but to outspan, within those
5 Uit.die uitspraak van aP Solomon op 394 en 395 blyk dit
dat die verweerder se seun en nefie hom bygestaan het
gedurende sy tog. Waarom daar egter telkens verklaar is
dat die seuns employed was is onduidelik behalwe as geen
spesifieke betekenis aan hierdie begrip geheg word nie.
In ConPadie v Wiehahn suppa (sien 610 ev hierbo) is
ook van hierdie begrip gebruik gemaak terwyl dit terself=
dertyd geblyk het die hof slegs bedoel het dat die seuns
in daardie saak pPaatiaally employed was omdat hulle op=
dragte van hul vader uitgevoer het. Op 395 verklaar ap
Solomon: Now though closely Pelated to the defendant as

son and nephew, they wepe tPavelling with him in the aa=
paaity of sePVants, to assist him ••• (ek onderstreep).
In die lig van die feit dat hy nerens melding maak van
enige kontrak tussen daders en verweerder nie, meet aan=
vaar word, soos dit in die enkele voorafgaande sake ge=
blyk het (vanaf 606 ev hierbo)
dat hy slegs bedoel
het dat die seuns in die hoedanigheid van ser•vants opge=
tree het omdat hulle die verweerder bygestaan het en sy
opdragte uitgevoer het. Alhoewel daar miskien een sin uit
die uitspraak van w aP de Villiers (op 401) is wat moontlik
die indruk kan skep dat daar 'n kontrak tussen daders en
verweerder bestaan het, blyk dit egter nie versoen te wees
met die res van sy uitspraak nie en veral nie met sy uit=
eensetting van die vereistes van die relevante verhouding
nie.
614

~imits he gave them fu~~ contro~ of the wagon and mu~es.
In
other words~ they were in so~e charge of the. t~ansport~ and
whi~e carrying out the instructions they had received~ were
free to do whatever a grown-up pe~son wou~d have been entit~ed
to do under tne circumstances. They were~ therefore~ emp~oy=
ed by the defendant ... to discharge their duties.h Omdat

die verweerder dus opdrag aan die seuns gegee het om die se=
kere werk te verrig, was hulle, terwyl hulle besig was om dit
uit te voer, in dieselfde posisie as werknemers en daarom
dus ook as· sy servants aan te me·rk.
In die lig van die benadering in die laaste aantal sake en
die benadering in daardie sake waarin die

contro~

test beklem=

toon is, het dit inderdaad noodsaaklik geword dat die appel=
hof, veral na die Crickmore- en Mkize- beslissings weer sou
moes besin oor die kriterium vir die vasstelling van die ver=
eiste relevante verhouding vir die d.oeleindes van middellike
aanspreeklikheid.

Indien die kriterium wel die sogenaamde

reg op beheer is, was dit ook nodig om spesifiek uit te wys
wat die bron van hierdie reg is en wat die presiese beteke=
nis daarvan is.
Die gulde geleentheid hiervoor het hom voorgedoen in die saak

Co~onia~ Mutua~ Life Assurance Society v Macdona~d. 7
Die verweerder was 'n versekeringsmaatskappy wie se agent 'n
geneesheer per motor na 'n voornemende versekerde vervoer het
vir 'n mediese ondersoek.

Op pad terug veroorsaak die agent

deur sy nalatige bestuur 'n ongeluk waarin die geneesheer
ernstig beseer word.

Die geneesheer spreek die versekerings=

6

401 (ek onderstreep).

7

1931 AD 412.
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maatskappy aan en beweer dat laasgenoemde se werknemer (ser=

vant) hom tydens die uitvoering van sy verpligtinge bena=
8
deel bet. In die hof a quo slaag sy eis waarna die verseker=
ingsmaatskappy

na die appelhof appelleer.

Uit die feite van

die saak blyk dit dat die ooreenkoms tussen verweerder en
agent aan laasgenoemde die bevoegdheid verleen bet om persone
te werf om versekering by die verweerder uit te neem.

Die

agent bet onderneem om die premies wat op sulke uiteindelike
polisse betaalbaar is, in te vorder en dit aan die verweerder
oor te betaal.

Verder bet hy ook onderneem om nie direk of

indirek vir enige ander versekeringsmaatskappy te werk nie.
Dit bet hom egter vrygestaan om enige ander werk te verrig
solank dit maar nie verband hou met enige lewens- of ander
versekering nie.

Die verweerder bet aan die anderkant onder=

neem om hom by wyse van kommissie te betaal, bereken op die
bedrag van die premies wat gein word.

'n Interessante aspek

van die saak was die feit dat die verweerder aan die agent
'n motor op baie gunstige huurkoopterme verkoop bet.

Die

voorbehoud was egter dat die motor uitsluitlik vir die be=
sigheid van die verweerder gebruik mag word.

Die motor was

ook by 'n ander versekeringsmaatskappy deur die verweerder
verseker teen moontlike skade aan die motor self, asook teen

· die betaling van enige bedrag waarvoor die verweerder aan=
spreeklik gehou mag word betreffende ••• accidental bodily
injury to any person3 other than a person engaged in and up=
on the service of the insured at the time of sustaining suah
injury 3 or any person being a member of the insured's house=
hold .•• where suah injury or damage is caused by the ear
whilst being driven by or in charge of the insured or any
8
616

Sien 417 van die appelhofverslag.

·other authorised driver conforming to the conditions of the
policy. 9 Hieruit blyk dit dat die verweerder in elk geval
te~ volle verseker was.

Dit is dan ook nie verrassend nie om

te verneem dat die versekeraar van die motor die eintlike
appellant in die saak was.

10

Die huurkoopkontrak en sodoende

ook die versekeringskontrak, was ten tye van die ongeluk nog
van krag.
Die verweerder het aangevoer dat.hy· geen beheer oor die agent
(dader) gehad het ten opsigte van die manier waarop hy ·sy werk
moes uitvoer nie.

D~e

agent was onder geen verpligting wat

vaste werksure betref nie, ook is aan hom geen voorskrifte
gegee oor waar, hoe en wanneer hy die werwing van kliente
moet doen nie, behalwe dat hy tot 'n sekere gebied beperk
was.

Daar was ook geen voorskrif oor waar en wanneer hy me=

diese ondersoeke moet reel nie.

Aan die anderkant het dit

geblyk dat die agent sy aandag inderwaarheid voltyds aan die
verweerder se versekeringsbesigheid gewy het.
. van ' n k antoor
.
.
.
II
n1e
voors1en
n1e.

Hy was egter

. .
b'1e d n1e
. een
Myns 1ns1ens

van hierdie faktore voldoende bewys dat die daqer nie 'n
werknemer is nie.

Trouens daar is seker heelwat werknemers

wat dieselfde en miskien 'n groter mate vanvryheid geniet.
Die hof a quo kom tot die gevolgtrekking dat die verhouding
tussen die verweerder en dader die tussen master en servant
was.

12

Die spesifieke motivering hiervoor blyk te wees dat

daar op gesag van rp de Villiers (later Lord de Villiers wat
in die onderhawige appelhofsaak ook as hoofregter uitspraak

9
10

Hierdie polis was natuurlik gesluit voordat verplig=
te derdepartyversekering in 1942 inges te 1 was.

421.

Vergelyk die uitspraak van ar Roos op 428 onder.

II 420 en 421 •
12 423 van die appelhofverslag.
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gegee bet) in Duigan

v Angehrn & PieZ 13 aanvaar is dat die

enigste werklike toets vir die vasstelling van die relevante
master-servant-verhouding vir die doeleindes van middellike

upon whose work was the
person employed wno did the injury at the time when the aa=
14
aident oaaurred.
In die Duigan-saak is ook beklemtoon dat
aanspreeklikheid die vraag is

die feit dat 'n persoon 'n reg het om die uitvoering van die
werk te beheer, 'n sterk aanduiding is dat die werker besig
was met die werk van eersgenoemde persoon en nie met sy eie
15
of met die van 'n ander nie.
Wat is die appelregters se
benadering?

Ar Roes aanvaar dat die agent in die onderhawige

geval besig was met die uitvoering van 'n plig kragtens sy
kontrak met die verweerder toe hy die eiser per motor ver=
16
veer het.
Volgens hom is die vraag of die agent in die uit=
veering van hierdie verpligting opgetree het as servant of as

agent van die verweerder. Indien dit sou vasstaan dat hy
slegs as agent opgetree het, meet bepaal word of hierdie
prinaipaZ-agent-verhouding sodanig is dat middellike aanspreek=
likheid wel volg.

17

Indien bevind kan word dat die agent 'n

servant was, met ander woorde 'n persoon met wie die verweer=
der 'n dienskontrak (aontraat of serviae) gesluit het, dan is
dit onteenseglik so dat die verweerder wel aanspreeklik sou
13

1915 TPD en sien die bespreking van hierdie saak op 662 ev
hierbo.

14

424 van die appelhofverslag.

15

424 van die appelhofverslag.

16

425.

17

426.

618

'
'
gewees h et. I S Wat .d'~e k r~ter~um

'
v~r

d~e
' vasste 11 ~ng
.
van so=

danige verhouding is, deel ar Roos ongelukkig nie mee nie
behalwe dat hy verklaar: (I)n many cases the question as to

whether a person is a servant, is a very difficult question.
A contract may have some of the features of an agency agree=
. 19
.
.
ment an d yet b e a serv~ce contract or v~ce versa.
Ar Roos aanvaar egter dat die kontrak tussen dader en ver=
weerder in die onderhawige geval duidelik ... one of agency
and not.a contract of service is. 20 Volgens hom is dit so om=
dat die agent diens gelewer het .in die loop van die. uitvoering
van 'n onafhanklike beroep ••• representing·the wiZZ of his
errrpZoyer only as to the result of the work and not as to the
means by which it is accorrrplished!· Die vraag is nou verder
of hierdie

agenay-verhouding in hierdie omstandighede nie

miskien, soos in die geval van die dienskontraktuele verhou=
ding, aanleiding tot middellike aanspreeklikheid gee·nie.
Volgens hom het die Suid~Afrikaanse reg die reel aanvaar dat
'n servant in the widest sense of that word sy master aan=
spreeklik stel vir die onregmatige dade en quasi-onregmatige
dade gepleeg in die loop van die uitvoering van sy werk, ter=
wyl 'n ordinary agent sy prinsipaal slegs aanspreeklik stel
vir·daardie onregmatige dade en quasi-onregmatige dade ge=
pleeg ••. in obt·aining the result which the principal autho=
rised him to obtain. 2 Eerstens is dit glad nie seker wat
18

426.

19

426.

20

426.
426. (ek onderstreep).

2

427 (ek onderstreep).
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ar Roos met quasi-onregmatige dade bedoel nie 3 enalhoewel dit
ook nie heeltemal seker is nie, lyk dit asof hy met die be=
grip ordinary agent 'n persoon bedoel wat opdrag kry om vir
en namens 'n ander (sy prinsipaal) iets te doen.

Verder

Liability is of aou:r>se irrrposed upon the
prinaipal for misrepresentations and fraudS by whiah the
agent has obtained the advantage for his prinaipal whiah he
was authorised to abtain by .his mandate . •••• 4
verklaar hy ook:

Eweneens is dit ook glad nie seker wat ar Roos met servants

in the widest sense of that word bedoel nie.

Dit lyk in elk

geval of hy diesulkes wil onderskei van onafhanklike kontrak=
5
teurs.
Die rede vir hierdie onderskeid is volgens hom gelee
in die gevoel dat dit nie billik sou wees om die middellike
aanspreeklikheidsreel uit te brei na alle errrployees nie omdat
dit tot 'n te groot verswaring van die posisie van die prin=

aipaZ sal lei ••• if he were made liable for aU the aats of
his agents, even where they were aating independently of him. 6
Behalwe vir hierdie verwarrende begripsgebruik, blyk di t op
die ou end dan dat ar Roos 'n onafhanklike kontrakteur sien
3 Die probleem is dat ar Roos die enigste Suid-Afrikaanse
regter is waarvan ek bewus is wat verwys na die aanspreek=
likheid van die werkgewer vir quasi-onregmatige dade deur
sy werknemer gepleeg. McKerron (Deliat 11) verwys na ·
quasi-onregmatige dade as gevalle van striat liability of
skuldlose aanspreeklikheid. Hy verstaan egter onder quasidBUats spesifiek gevalle wat resorteer onder die aatio de
effusis of die aatio positi vel suspensi.

4

427.

5

ibid

6

ibid (ek onderstreep)
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as 'n agent who (is) not a servant, terwyl 'n servant 'n
persoon is wat werk nie onafhanklik verrig nie. 7 Sinvolle
afleiding uit ar Roos se uitspraak kan moontlik die volgen=
de wees.

Eerstens kan verklaar word dat 'n employee iemand

is wat werk vir of namens sy employer verrig.

Tweedens kan

verder verklaar word dat hierdie feit nie sondermeer aanvaar
kan word as genoegsaam vir die vasstelling van die relevante
verhouding vir doeleindes van middellike aanspreeklikheid nie.
Dit sou 'n onbillike verswaring van die posisie van die em=

ployer beteken.Daarom kan derdens verklaar word dat die vol=
gende emp loyer-emp loyee-verhoudings .relevant is: (a) 1\Taar die
employee 'n werknemer is en 'n dienskontrak met sy employer
gesluit het; (b) waar die employee 'n verteenwoordiger is
en (c) waar die employee iemand is wat werk vir of namens
sy employer verrig, weliswaar nie kragtens 'n dienskontrak
nie, maar nogtans nie onafhanklik van die employer nie. In
laasgenoemde geval moet dus vasgestel word of sodanige employee
werk onafhanklik verrig of nie. Die enigste leidraad wat ar
Roos in hierdie verband hied is die reeds genoemde stelling
naamlik dat die opdraggewer beheer moes gehad het oor die
manier van die uitvoering van die werk en dat die opdragne=

the will o:" h1:s
employer not only as to the result of the work but also as to
·the means by which it is accomplished. 8 Of ar Roos hier
control, of right (power) to control the work in gedagte ge=
mer onderworpe moes gewees het aan . . . . • .

had het is nie seker nie omdat hy eenvoudig niks daaroor se
9
nie.
'n Servant in die wydste betekenis van die woord kan
7- · 427 en 428.
8

426.

9

Indien ar Roos die control-kriteri~~ egter wel in gedagte
gehad het, het hy 'n inhoud daaraan gegee wat niP. met
621

~

dus nie nader beskryf word nie as 'n werknemer of 'n verteen=
teenwoordiger of iemand vTat andersins werk vir of namens 'n
ander verrig en laasgenoemde nie as 'n onafhanklike kontrak=
teur te beskou is nie.

Hr de Villiers se uitspraak is veral belangrik omdat dit moont=
lik lig kan werp op die vraag of hy die on whose businesstoets wat hy in 1915

10

verkondig het as kriterium vir die re=

levante verhouding, steeds voorstaan.

Eerstens verklaar hy

11

dat die appelhof in Mkize v Martens
en Estate van der Byl
12
v SWanepoel
te doene gekry het met master-servant-verhou=
dings en dat daar geen aanduiding in die sake was dat die
hof bereid sou wees om middellike aanspreeklikheid buite om
hierdie verhouding uit te brei nie. To hold an employer lia=
ble in a case where he has no say and no right of supervision
and control would~ in my opinion~ be going further than is
warrented by principle or authority. The law this Court has
hitherto applied only relates to master and servant. 13 Vol=
gens hom is dit daarom nodig om 'n onderskeid te tref tussen
die verhoudings master-servant en principal-contractor (lo=
catio-conductio operis). 14 Eersgenoemde verhouding is •••

one of letting and hiring of service (locatio-coniuctio ope=
sekerheid weergegee kan word nie. Die bron daarvan ont=
breek ook by die verhoudings wat onder kategorie (c) hier=
bo ressorteer.
10

Vgl sy uitspraakinDuigan v Angeh2•n & Piel 1915 TPD hier=
onder bespreek op 662 ev.

II

1914 AD 382.

12

1927 AD 141.

13

431 en 432. Hy verduidelik egter nie op grond waarvan hy
die verhouding in die Mkize-saak supra as 'n dienskontrak=
tuele verhouding eien nie (sien 612 ev hierbo). Ek kan
egter nie insien hoedat Mkize v Martens (supra)gesag bied
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.
Wanneer partye so 'n ooreenkoms gesluit het,
16
word die werknemer die ondergeskikte
van die werkgewer.

rarum)

15

Volgens hom is hierdie verhouding tussen die partye ..• much
17

more intimate than in the latter (locatio-conductio operis.
Ver.der volg hierdie belangrike stelling: The crucial diffe=
renee between these two cases lies in the fact that where a
master engages· a servant to work for him the master is enti=
tled u~der the contract to supervise and control the work :!?@of
the servant. 18 Die standpunt van hr de Villiers oor die kri=
terium vir die relevante verhouding vir die doeleindes van
middellike aans.preeklikheid word dan onoiiiWonde in die

volg~n=

de aanhalings gevind: ••• (O)ne thing appears to me to be be=
yond dispute and that is that the relation of master and ser=
vant cannot exist where there is a total absence of the right
of supervising and controlling the workman under the contract;
in other words unless the master not only has the right to
prescribe to the workman what work has to be done, but also
the manner in which that work has to be done. 19 Hy vervolg:
••. (T)he relation of master and servant is inconsistent with
the absence of reciprocal rights and duties between the par=
20
ties.
Hieruit blyk dit dus duidelik dat hr de Villiers 'n
vir hr de Villiers se siening nie.
.14

433.

15

ibid

16

433 (subordinate).

17

433.

18

433 (ek onderstreep).

19

435 (ek onderstreep).

20

437.
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dienskontrak tussen dader en verweerder vereis, welke kon=
trak wedersydse regte en verpligtinge vir partye laat ont=
staan, terwyl dit 'n essensiele reg van die werkgewer is om
aan die werknemer voor te skryf wat by moet doen en die rna=
nier waarop by dit moet doen.
se

ve~pligting

Belangrik is ook die werknemer

om hieraan uitvoering te gee.

Volgens hr de

Villiers is dit nie onbillik om so 'n werkgewer middellik
aanspreeklik te hou nie.

Die reel is juis so dat by aanspreek=

lik is vir die manier waarop die werknemer die werk uitvoer
omdat dit hieroor is wat die werkgewer 'n reg van beheer het.
Effektiewe uitoefening van hierdie reg mag in sekere gevalle
volgens hom, totaal onmoontlik wees

2

maar dit verhoed nie dat

But because even in
the case of a master and servant effective supervision and
control is in some case(s) difficult if not entirely absent
that is no reason for extending the liability of the princi=
paZ to include the torts of a man over whose actions he has
no say whatever. 3 Omdat daar, volgens hom, nie deur die ver=
die reg op beheer wel mag bestaan nie.

·weerder erken is dat die dader in die onderhawige geval sy

servant is nie, rus die onus om dit te bewys op die eiser.
Hy verklaar:
for only if he is that can the pZaintiff
4
succeed.
Het hr De Villiers afgewyk van die on whose business test
wat by vroeer self neergele bet en waaruit geblyk bet dat
beheer of die reg op beheer slegs maar 'n faktor is by die

432 en 433.
2

433, ongelukkig word geen voorbeeld aangebied nie.

3 433.
4 433 en veral 434.
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1

beantwoording van die vraag of 'n master-servant-verhouding
tussen dader en verweerder bestaan het? 5 Dit blyk wel die
geval te wees, veral as ook op sy volgende goedgekeurde aan=
haling uit Welford 6 gelet word: The mere fact that one per=

son employs another to do work on his behalf does not esta=
blish the relation of master and servant between them. Even
the right to give directions as to the work to be done and
to superintend its execution, is not in itself sufficient to
dO so. The essential feature of the relation is that the
master has the right to control the servant even in details,
and to direct not only the work which is to be done, but the
manner in which the servant is to dO it. 7 Die kriterium vir
.die vasstelling van die relevante verhouding is dus nie die
feit dat daar op grond van verskeie faktore afgelei kan word
dat die werker op d.ie relevante tydstip met die verweerder
se werk, eerder as met sy eie werk besig was nie; maar wel
die feit dat die employer 'n reg van beheer oor die manier
van die uitvoering van die werk kragtens ooreenkoms verkry
8

het.

Wat die feite van die saak betref, bevind hr de Villiers dat
daar kragtens die ooreenkoms tussen dader en verweerder geen
sodanige reg op beheer en verpligting om daaraan onderworpe
5

Sien hieronder op 662 ev.

6 Accident Insurance.

Watter uitgawe gebruik is, is onseker.

7 432.
8

No doubt Brittain in driving the plaintiff out was in a
sense acting in the affairs of the society. But not be=
ing a servant of the society he is in law considered to
have been acting in his own affairs as master (437).
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He (die agent) was free to obtain
proposals or not as he pleased ... there was no obligation
whatever upon (him) to endeavour to obtain proposals for in=
suranae.
For if there was no duty in the proper aaaep=
tation of the term on Brittain to endeavour to obtain propo=
sals, there aan be no right on the part of the soaiety to
aompel him to do so. 9 Anders as ar Roos, bevind hr deVil=
te wees, aanwesig was nie.

liers dat die agent in die vervoer van die eiser vir die
doeleindes van die mediese ondersoek, nie besig was met die
uitvoering van 'n verpligting deur sy ooreenkoms hom opgele

For when we look into the agreement these so-aalled
duties are no duties in the eye of the law at all. as there
10
was no obligation upon him to aat.
Daar kan egter gewys
nie.

word op die feit dat daar wel sekere verpligtinge kragtens
die kontrak op die agent gerus het, maar wat hr de Villiers
klaarblyklik bedoel het, is dat die spesifieke handeling wat
die agent tydens sy nalatige optrede verrig het nie 'n ver=
pligting was wat hy gebonde was om te verrig nie.

Weliswaar

was so 'n mediese ondersoek verpligtend alvorens 'n polis
uitgereikkan word (en hom sodoende geregtig maak op vergoe=
ding) maar hy was nie verplig om.sy vergoeding te verdien nie.
Die vraag is dan wat in die kontrak bepaal

mo~s

gewees het

alvorens 'n master-servant-verhouding bevind kon word.

Die

antwoord hierop deur hr de Villiers is heel insiggewend en
is myns insiens nie ten volle in ooreenstemming met sy neer=

There was of aourse nothing to pre=
vent the parties. if they so ahose. to aonstitute that rela=
tion between them by the aontraat. In that aase Brittain
gelegde kriterium nie:

9
10
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437.

ibid

would have been under the orders of the society who could
have told him where and when to look for proponents, and could
11
have dismissed him for disobedience to their lawful orders.
Hieruit blyk dit geensins dat die reg op beheer se.eintlike
inhoud die reg is om beheer oor die manier van uitvoering
van die werk te he nie.

Of beteken die reg op beheer oor die

manier van uitvoering van die werk slegs dat die werkgewer
kan voorskryf

waar en wanneer die werk gedoen moet word?

In=

dien dit so is, stem dit ooreen met die inhoud wat ooreenkom=
12
stig die Anglo-Amerikaanse reg aan die begrip verleen word.
Die probleem is egter dan dat op hierdie manier nie noodwendig
onderskei kan word tussen 'n werknemer en onafhanklike kon=
trakte~r nie. 13
As uitgangspunt gebruik ar Wessels die standpunt van Pothier
dat 'n persoon as algemene reel middellik aanspreeklik is
indien hy 'n ander (agent) aangestei het vir die behartiging

van sy werk en hierdie agent 'n onregmatige daad pleeg in
die uitvoering van hierdie funksies waartoe hy aangestel is.

14

It is manifest that this is only a general principle and that
it cannot be applied in its widest sense to all cases where
an agent injures a third party .. 15 Met hierdie beperking voor
oe ond_erskei hy dah drie verskillende kategoriee .agency-ver=
.houdings vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid.

Eerstens 'n agency-verhouding wat as close and intimate be=
11

436 (ek onderstreep).

12

Sien 370 hierbo.

13

Sien Kerr aangehaal op 574 hierbo:

14

438.

15

438.
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skryf kan word.

'n Voorbeeld van so 'n verhouding is die tus=
16
TWeedens verwys hy na 'n

sen master and domestic servant.

agency-verhouding wat nie dieselfde graad van intimiteit het
nie •.• yet in the eye of the law the principal ought to be
careful in the selection of his agent, and
is liable for
the negligence of his agent. 'n Voorbeeld van hierdie ver=
houding is die tussen employer and employee in the narrow
sense. 17 Derdens die kategorie waar daar nie sprake van 'n
close and intimate-verhouding tussen principal and agent is
nie alhoewel die verhouding wel moontlik relevant mag wees
vir diedoeleindesvan middellike aanspreeklikheid. 18 Al hier=
die verhoudings kom tot stand deurdat een persoon 'n ander
aanstel of gebruik om sy sake of belange te behartig.

In al

drie kategoriee is daar dan sprake van 'n agency-verhouding
en word na gelanR van die graad van intimiteit van die ver=
houding tussen die persone, onderskeid gemaak.

Volgens ar

Wessels is die relevante verhouding tussen dader en verweer=
der vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid, ge=
. eerste
.
. - 19 Hy stel
woon l ~"k d~e
en tweede genoemde kategor~ee.
dit egter verder duidelik dat hierdie twee kategoriee nie
die enigste relevante principal-agent-verhoudings is wat in

It is q~ite possible that
a principal is liable to third parties for the wrongful act
of his agent even. though the relationship of master and ser=
vant or employer and employee in the narrow sense does not
exist. 20 Vervolgens is dit noodsaaklik om vas te stel wat

hierdie verband relevant is nie.

16

438.

17

438.

18

4~.

19
20

439 en 440.
440.
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die kriterium is vir die vasstelling van die eerste en tweede
genoemde verhoudings waaruit middellike aanspreeklikheid ge=
woonlik volg.

Verder moet ook vasgestel word wanneer die derde
relevant is vir die doeleindes

genoemde kategorie

van middellike aanspreeklikheid.

Eerstens die verhouding· tus=

sen master aud servant en employer and employee in the narrouJ

sense asrelevante verhouding vir die doeleindes van middellike
aanspreeklikheid.

Die kriterium waarvolgens hierdie verhou=

dings vasgestel word, blyk uit die volgende aanhaling uit ar

(I)n order that a person may be said
to be a servant or employee (in a narrow sense) of another~
.the latter must be able to impose his will upon the former.
The master or employer must be entitled within the contract
of service to order the servant to do or not to do an act.
If one party is not entitled to order the other in the terms
of the contract to do any act~ there cannot be any relation=
ship of master and servant or employer end employee (in the
narrow sense) between them. 1 Het ar Wessels die reg op be=
Wessels se uitspraak:

heer-kriterium hier in gedagte?
wel die geval mag wees.

Dit lyk asof dit moontlik

Hy verwys byvoorbeeld met goedkeuring

na Pollock (Torts) waarin die volgende verklaar word: The re=

lation of master and servant exists only between persons of
whom the one has the order and control of the work by the ot=
her. A master is one who not only prescribes to the workman
the end·of his work but directs~ or at any moment may direct~
the means also ... and he who does work on these terms is in
law a servant for whose acts~ neglects~ defaults to the extent
to be specified~ the master is liable. 2 Later voeg ar Wessels
444 (ek onderstreep).
2 ·439 (ek onderstreep).
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ook die volgende by naamlik dat 'n servant ... is not free
to render the service or withold it he is bound to time and
place ... , asook ••. his method of doing his own work (is)
prescribed for him. 3 Uit Fraser (Master and Servant) 4 haal
hy die volgende met goedkeuring aan: The true test by which
to determine whether one person who renders service to anot=
her does so as a contractor or not, is to ascertain whether
he renders the service in the course of an independent occu=
pation representing the will of his employer only as to the
result of the work and not as to the means by which it is ac=
complished. 5 Die reg op beheer is da~kontraktueel-ont=
leende bevoegdheid 6 waarkragtens die werkgewer by magte is om
aan die werknemer voor te skryf hoe hy sy werk moet doen, waar=
by ingesluit is die metode waarvolgens hy te werk moet gaan,

waar hy dit moet

doe~,

wanneer hy dit moet doen.

Die pro=

bleem is egter dat dit as gevolg van die verskillende aan=
halings wat versprei is oor sy hele uitspraak, glad nie dui=
delik is wat die presiese inhoud van die reg op beheer is nie.
Is daar byvoorbeeld 'n verskil tussen die gevalle waar ener=
syds verklaar word dat die werkgewer sy wil op die werknemer
kan afdwing betreffende ... the means by which the work is

accomplished en andersyds dat hy bevoeg is om die manier
(manner or method) van uitvoering van die werk te reguleer?
3

Vgl 441 en 442 waar hy ook means and manner of carrying

out the agency gebruik.
4 3e uitgawe 289.
5

441 en 442.

6 443. This relation we must gather from the written con=
tract be~een the parties ... What the legal relationship
between them was does not depend on any admission of the
parties or on what they thought it was. The Court has to
determine this relationship from the actual contract which
630

Indien daar wel 'n verskil is, wys ar Wessels dit in elk ge=
val nie uit nie.

Hoe dit

oo~al ~y,:dit

lyk asof geredeneer

kan word dat die aanwesigheid van hierdie reg op beheer die
intimiteit van hierdie verhoudings tot gevolg het.
Wat die feite van die saak betref, bevind ar Wessels dat die
verhouding tussen dader en verweerder nie die tussen master,.
en servant of employer en employee is nie.

Volgens hom blyk

uit die skriftelike ooreenkoms tussen dader en verweerder dat

(t)he society has no right to compel him to obtain proposals,
nor has it any call whatever on his time. He is free to do
any work he pleases except insurance work, and he can set
about obtaining proposals in whatever way he thinks proper.
In short the society by this contract has no right ~hatever
to dictate to him how, when or where he is to obtain proposals
for insurance. 7 S~e~~dit duidelik. Die verhouding tus=
sen dader en verweerder kan in hierdie omstandighede nie as

close and intimate beskryf word nie weens die afwesigheid van
'n kontraktueel-ontlee~de bevoegdheid om aan die ·d~der voor
te skryf wat hy meet doen, waar en wanneer hy dit moet doen
en die manier waarop hy dit meet doen. Hy verwerp ook die
submissie dat daar omringende omstandighede buite om die kon=
trak aanwesig is wat aandui dat die agent wel '·n employee van
8
die verweerder was.
Ongelukkig laat ar Wessels die vraag
oop of 'n reg op beheer afgelei kan word uit die omstandighe=
de van die werk wanneer die ooreenkoms geen uitdruklike of
stilswyende terme daaroor bevat nie.

Myns insiens kan daar

in die lig van ander uitsprake geredeneer word dat dit slegs
e~sted

7
8

between the parties

443 {ek onderstreep).
445 en veral 446 en 447.
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moontlik is

~ndien

die omstandighede daarop dui dat 'n stil=

swyende reg op beheer ingelees kan word in die terme van die
9
ooreenkoms.
Vervolgens bespreek ek die relevantheid van 'n verhouding wat
nie as close and intimate beskou word nie.

Ar Wessels kom
tot die gevolgtrekking: If the society is to be held liable~
it can only be on the hlider relationship of principal and
agent. It is quite possible that a principal is liable to
~hird parties for the wrongful act of his agent even though
the relationship of master and servant~ or employer and em=
.
.
ro
.
ployee in the narrow sense does not exist.
Daar moet dan
bepaal word onder watter omstandighede die agent sy prinsi=
· paal aanspreeklik stel in 'n geval waar hul verhouding nie as

·close and intimate beskryf kan word nie.
Wat eerstens duidelik is, is dat ar Wessels nie die reg op
beheer as 'n esserisiele vereiste vir die vasstelling van hier=

die verhouding stel nie. It is in these cases~.where the
connection between principal and agent is not a close one~
that we must be careful not to adopt the same principles that
apply to master and servant. The difficulty of ascertaining
the exact relationship has been pointed out by the present
Chief Justice in Duigan v Angehr>n & Piel .••. : 1 "We have here
to.deal with one question ••• and that question is- on whose
business was Franz engaged ••• at £he particular time when
the accident took place? The question is put in different
ways: whose servant was Franz: whose agent was he at the time:
in whose control was he: under whose directions was he work=
ing? ••• All the tests which have been from time to time applied
9
10
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Sien 218 hierbo.
440.

are useful

tests~

but to

my

mind none of them are conclusive

We have to look at aU the circumstances of the case,
and then we have to decide upon whose work was the person em=
played who did the 'i~jury at the time when the accident oc=
curred. 112 Het hierdie uiteensetting stem ar Wessels saam en
vervolg:In other words we must determine the liability of the
principal from all the circumstances in the particular case,
and in doing that we must take into consideration the exact
nature of the agency and what in the ordinary course of things
such agency involves. 3 Hy verklaar verder dat hier onderskei
moet word tussen die geval waar 'n agent in die uitsluitlike
belang van sy prinsipaal optree en 'n geval waar hy in eie
belang optree maar ter.selfderyd ook die belange van sy prin=
sipaal behartig.

In laasgenoemde geval is die prinsipaal nie

middellik aanspreeklik vir die onregmatige dade van sy agent
nie omrede the connection between agent and principal at the

moment of the injury is too remote to hold the principal
liable. 4 Tree die agent op die relevante tydstip egter in
die uitsluitlike belang van sy prinsipaal op, sal aanspreek=
likheid wel volg.

Ar Wessels illustreer hierdie standpunt

met die volgende voorbeeld:

5

A, 'n persoon in Kimberley, wil

sy grond wat in Kaapstad gelee is verkoop.

Hy kom met sy

vriend, B, ooreen dat laasgenoemde (wat oor 'n goeie oorre=
·dingsvermoe

beskik) teen die betaling van 'n kommissie namens

1915 TPD 82 op 86 aangehaal op 440 van die
2

ibid (Ek onderstreep).

3

441.

4

440 en 441 (ek onderstreep).

5

442.

appelhofverslag.
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hom die grond moet verkoop.
hy na Kaapstad kan reis.

A leen ook sy motor aan B sodat

Volgens ar Wessels is die uitsluit=

like werk of besigheid van B om die grond te verkoop.

Indien

B nou tydens sy reis na die Kaap die motor op 'n nalatige
wyse sou bestuur en 'n derde daardeur benadeel, is die vraag
of die verhouding tussen A en B op daardie tydstip relevant
is vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid.

Ar

Wessels is by die toepassing van sy uiteengesette toets, met
respek, dadelik in die moeilikheid. Here we have a case of
a principal and agent in which the agent is travelling by his
principal's motor solely with a view to selling the princi=
paZ's land and so earning his commission. He is aZZ the time
travelling in the interest of the principal. Volgens sy eie
uiteensetting behoort die prinsipaal nou aanspreeklik te wees
vir die skadelike gevolge van die nalatige bestuur.

Tog ver=

volg hy: •.• (Y)et it is difficult to conceive that a Oourt
would hold the principal liable. Although in a sense the
agent is aZZ through the journey travelling in the interests
of the principal, yet as the connection between principal and
agent is so remote at the time of the accident, the agent
must be said to have been engaged rather on his own business
at the time of the accident than that of his principal.
Where, however, the wrong is attached to the ve!Y business the
agent is transacting for his principal, there the liability
of the principal is clear. 6 Indien dit sodanige manipulasie
verg om te bepaal wanneer 'n persoon in die uitsluitlike be=
lang van sy prinsipaal of (eerder) in sy eie belang opgetree
het, dan is hierdie "toets" of "kriterium" myns insiens on=
bruikbaar.
6

Ar Wessels se verklaring van waarom die een on=

442 (ek onderstreep).

regmatige daad as too remote beskou word en die ander nie, is
nie heel duidelik nie.
insiens moontlik.

Twee verklarings hiervoor is myns
7
Die eerste is dat hy die nalatige bestuur

which is attached to
the very business the agent is transacting for his principal

nie beskou as 'n onregmatige daad
nie. 8

Die agent was aangestel om 'n derde tot die koop

van sy prinsipaal se eiendom te oorreed en die agent se na=
latige bestuur hou nie direk met hierdie opdrag verband nie.
Hierdie redenasie is egter spitsvondig omdat die agent rond=
gery het juis om 'n koper te soek.

'n Tweede moontlike ver=

klaring is miskien gelee in: die siening dat die agent in hier=
die omstandighede nie onderworpe was aan 'n kontraktuele ver=
pligting om die motor te gebruik nie en hy daarom ook nie on=
derworpe was aan sy prinsipaal se reg om aan hom voor te skryf
op welke manier hy die motor moet bestuur nie.

Daarom is hy,

wat die rit betref, as 'n onafhanklike kontrakteur te beskou
en die prinsipaal dus nie vir sy nalatige bestuur middellik
9
aanspreeklik nie.
Ook hierdie redenasie is myns insiens
7

It is upon this princ.iple that a principal is always
liable for the fraud or misrepresentation of his agent.
The wrong here is in the very transaction for which the
agent was employed. It is as if the principal himself ma=
de the misrepresentation. In such cases the maxim qui
facit per alium facit per se always applies. Dit sou myns
442:

insiens egter verkeerd wees om op grond van hierdie opmer=
kings te verklaar dat ar Wessels hier met direkte, in teen=
stelling met middellike aanspreeklikheid, werk. Dit sou
strydig wees met 'n beslissing van die appelhof kort voor
hierdie saak naamlik Ravene Plantations v Estate Abr?y
1928 AD 143 (Sien hieronder op 2,3,7).
Dit sou ook nie
strook met ar Wessels se aanvanklike uitgangspunt dat daar
drie relevante verhoudings vir die doeleindes van middel=
like aanspreeklikheid is nie.
8

Sienh'.erdie aanhaling uit die teks op die vorige bladsy.

9 Vgl ar Wessels se uitspraak op 441 van die verslag.
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spitsvondig.

Ek kan nie insien op grond waarvan die eienaar

nie 'n reg het om aan hom voor te skryf hoe hy die motor moet
10
bestuur nie.
Immers die prinsipaal is tog die eienaar van
die motor en dit word in sy belang of gedeeltelike belang be=
stuur.

Dat 'n reg op beheer in hierdie omstandighede wel
11

moontlik is blyk ook uit ander beslissings in ons reg.

Dit sou ook eienaardig wees indien ar Wessels hier ewe skielik
10

McKerron (1934 SALJ414 op 428) probeer hierdie voorbeeld
van ar Wessels onderskei van 'n geval waar A 'n partytjie
reel waartydens een van sy gaste (c) na sy eie huis wil
terugkeer en A vir B ('n ander gas) vra om C met sy (A)
se motor te vervoer. Hy voer aan dat A hier wel middel=
lik aanspreeklik gehou behoort te word vir B se nalatige
bestuur gedurende die rit. McKerron se motivering vir
die onderskeid (wat middellike aanspreeklikheid betref)
tussen ar Wessels se voorbeeld en sy eie, oortuig egter
nie. Volgens hom dui die feite in ar Wessels se voorbeeld

••• to an intention on the part of the owner to divest him=
self of the r-ight of aontrol; in the latter aase (sy voor=
beeld) the faats point in the opposite direation. Ek kan
hierdie interpretasie van die feite van die twee voorbeel=
de egter nie deel nie. Volgens ar Wessels se standpunt
kan moontlik geargumenteer word dat die nalatige bestuur
deur B (in Mckerron se voorbeeld) nie too remote is nie

••• beaause the wrong here is attaahed to the very busi=
ness for whiah the agent is employed (Sien die teks op
die vorige bladsy). Die probleem is egter die volgende:
Wat is die verskil tussen die geval waar P vir B met sy
motor stuur om 'n gas na die se huis te neem en die geval
waar P vir B met sy motor stuur om 'n kontrak namens·hom
te sluit? Ek kan die verskil nie raaksien nie. Myns in=
siens is die enigste behoorlike verklaring van ar Wessels
se standpunt dat 'n prinsipaal (iemand wat aan 'n ander
opdrag gee om iets vir en namens hom te doen) nie aan=
spreeklik is vir onregmatige dade wat as too remote aan
sy opdrag aan te merk is, die feit dat die pleeg van die
onre.gmatige daad 'n onvoorsienbare gevolg van die aard
van die agent se opdrag aan te merk is. Wat hierdie
"toets" presies behels, is reeds bespreek (sien hierbo op
318 ev).
II
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Vgl bv Cassiem v Rohleder 1962 4 SA 739 (K).

.

weer

.

.

"''r..bru;k.

ci~e beheer-kr~ter~um ~

terwyl hy

.

d~t

nk .

aanva

l~k

duidelik gestel het dat dit nie die essensiele kriterium is
by 'n verhouding wat nie as close and intimate beskryf word
. 12
n~e.

Aan die anderkant wys ar Wessels daarop dat ••• (i)n certain

cases
y.ying
agent
doing
ble.

it may well be that where the means and manner of car=
out the agency are laid down by the principal~ and the
carries out the instructions of his principal and in
so does a wrong to a third party the principal is lia=

13

Blykbaar het ar Wessels hier die geval ingedagte waar

die verteenwoordiger ook as die prinsipaal se servant aange=
merk kan word weens die aanwesigheid van.die reg op beheer.
Wat sy genoemde voorbeeld betref, lyk dit nie asof ar Wessels
die feit dat A sy motor aan B ter beskikking gestel het sodat
hy daarmee na Kaapstad kon reis, sien as 'n geval waar die
prinsipaal die means and manner of carrying out the agency
neergele het nie.
Wat die feite van die saak betref, bevind ar Wessels dat die
verhouding tussen dader en verweerder weliswaar nie as close

and intimatebeskryf kan word, maar ook nie sodanig is dat dit
in die derde genoemde principal-agent-verhouding ressorteer
nie. Die rede hiervoor stel hy soos V?lg: (I)t may be said
that Brittain was also doing business for the society~ but as
the initiative was always with Brittain and not with the so=
ciety and he .was free to procure proposals in any way he chose~
the business of procuring the proposals was essentially and
primarily the business of Brittain and only in its result the
business of the society. 14
12

Sien hierbo

13

442.

632.
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Laastens kan daarop gewys word dat nie een van die appelreg=
ters die feit dat die agent die motor op huurkoop by die ver=
weerder gekoop het en die feit dat die verweerder teen aan=
spreeklikheia verseker was as 'n faktor in ag geneem het by
die vasstelling van die verweerder se middellike aanspreeklik=
15
heid nie.
Daar is egter nie ingegaan op die vraag of die
verweerder nie miskien kragtens sy eienaarskap 'n reg van be=
heer oor die manier van bestuur gehad het nie, veral in die
lig van die feit dat die dader kragtens sy kontrak met die
verweerder verplig was om die motor slegs te gebruik ••• in
16
and about the business of the owner.
Soos later aangetoon
sal word, is in sommige uitsprake aanvaar dat die bestuurder
onder

die omstandighede
17
merk is.

as servant van die eienaar aan te

Die vraag wat nou aan die orde gestel moet word, is of die
appelhof 'n eenvormige beslissing uitgebring het oor die ver=
.eiste kriterium vir die relevante verhouding(s) vir die doel=
eindes van middellike

aanspreeklikhe~d.

Alhoewel die appel=

regters die probleem telkens vanuit 'n ander rigting benader
het, kan moontlik gese word dat hulle op

d~e

ou end wel beslis

het dat die verhouding tussen master en servant relevant is
vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid.

Moontlik

kan verder·verklaar word dat die kriterium vir die vasstelling
van hierdie verhouding, die kontraktueel ontleende bevoegd=
heid van die master is om beheer oor die manier van uitvoering
van die werk uit te oefen.

Of die appelregters egter ad idem

14

445. Myns insiens is die belang wat die versekeringsmaat=
skappy in die optrede van sy agent gehad het, heeltemal
onderbeklemtoon.

15

Sien 428, 446 en 447.

16

420.

6.38

was betreffende die inhoud van hierdie bevoegdheid of reg,
is nie seker nie.

Of daar enige sprake van middellike aan=

spreeklikheid buite om hierdie verhouding is, is ook nie se=
ker nie.

Uit die uitsprake van ar Roos en ar Wessels lyk

dit asof die principal-agent-verhouding ook relevant mag wees.
Hierdie verhouding kom tot stand indien die prinsipaal aan
die agent_opdrag gee om iets vir of namens hom te doen.

Ter

illustrasie hiervan gebruik die regters veral die geval waar
P aan A volmag gee om namens hom 'n kontrak te sluit.

Uit

hulle uitsprake blyk dit egter duidelik dat die principalagent-verhouding nie beperk is tot die prinsipaal-verteen=
.
h ou d"1ng nl.e.
. 18 I n Agen t l.S
. d aarom J.eman
.
d wat
woor d1gerver
enigiets in.opdrag van 'n ander doen.

Of die howe deesdae

egter bereid sou wees om 'n prinsipaal in hierdie gevalle mid=
dellik aanspreeklik te hou vir die onregmatige dade van sy
agent in die afwesigheid van 'n aanduiding dat die prinsipaal
'n (sogenaamde) reg op beheer gehad het (wat dit nou ookal
beteken en wat ookal die bron van hierdie reg mag wees) is te
19
betwyfel.
Myns insiens >vas die aanwesigheid van so 'n reg
vir ar Roos en ar Wessels nie van belang by die vasstelling
van hierdie relevante principal- agent-verhouding nie. Ar
Wessels het duidelik te kenne gegee dat die on who's businesstoets hier gebruik moet word terwyl albei te kenne gegee het
dat hierdie prinsipaal middellik aanspreeklik sal wees indien
die onregmatige en skuldige optrede van die agent verband hou
met ••• the very business the agent was employed to do.
17

Sien par 2,6,3

18

Sien ook hieronder op 752 ev.

19

Sien McKerron 1935

In

hieronder.

t~LJ

414 ev.
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sulke gevalle is die middellike aanspreeklikheid van die prin=
sipaal dus baie enger as die van 'n ma?ter (werkgewer).

Eers=

genoemde se aanspreeklikheid is beperk tot die skuldige en
onregmatige uitvoering van die opdrag deur die ar:tent , terwyl
die werkgewer ook aanspreeklik is vir ander onregmatige dade
20
deur sy servant gepleeg.

1 aan=
vaar r Barry met verwysing na die opskrif van die Colonial
Mutual v Macdonald-saak dat in hierdie saak beslis is dat ••.
the relation of master and ser~ant cannot exist where there
is a total absence of the right of supervising and controlling
the workman under the contract; a master must have the right
to prescribe to the workman not only what work has to be done
but also the manner in which the work has to be done.
In die saak Fisk v London and Lancashire Insurance Co

In Oosthuizen v Webb and Kruger

2

word weer eens aanvaar dat

die reg op beheer as kriterium aangewend moet word om te be=
3
paal of die dader die servant van die verweerder was.
By
die toepassing van hierdie kriterium ondersoek die hof egter
die vraag of die verweerder beheer (control) oor die dader
uitgeoefen het en wel of dit in so 'n mate geskied het dat ge=
s~

kan word .•• that Van Staden was at the time under the or=

'
.
4
ders and control of the defendant.
Ook weer: It remains
to consider to what extent Van Staden was under the control
of the defendants. 5 Ook in King's Transport v Viljoen 6 aan'=
20

Sien meer hieroor hieronder op par 3,1
1942 P/LD 63.

2

1947 2 SA 670 (T).

3

675.

4
5

676.
ibid

6

1954 I SA 133 (K).

p40

ev.

vaar r Ogilvie Thompson op gesag van Colonial Mutual v Mac=

donald supra dat die reg op beheer die beslissende faktor by
die vasstelling van die master-servant-verhouding vir die
7
doeleindes van middellike aanspreeklikheid is.

8

In die saak Feldman v Mall verkondig hr Watermeyer die stand=
punt dat die appelhof 9 die volgende as 'n algemene reel aan=
vaar het: ••. (A) master is liable for harm caused to third

parties by the wrongful acts of an agent if such agent is a
servant and if such acts are done in the exercise of the func=
tions to which the servant has been appointed. 10 Volgens hom
was middellike aanspreeklikheid in die· Romeinse reg beperk
tot die aanspreeklikheid van spesifieke werkgewers vir die

onregmatige dade van sekere van sy werknemers.

Deur die toe=

passing van ekstensiewe interpretasie is die middellike aan=
spreeklikheidsreels egter op grond van public policy geleide=
lik ui tgebrei

na en toegepas op analoe gevalle.

Die Ro=

meins-Hollandse skrywers is verdeeld oor die vraag of die mid=
dellike aanspreeklikheidsreel van toepassing is op alle soor=
te werkgewers; maar volgens hom het Voet, en op sy. gesag ook
die Suid-Afrikaanse regspraak, die spesifieke Romeinse reel
uitgebrei tot die algemene reel dat alle werkgewers (masters)
aanspreeklik is vir die onregmatige dade gepleeg deur hul
werknemers (servants). II

Die kardinale vraag is egter wat

7

136 D en E.

8

1945 AD 733.

9

Hy verwys na die sake Mkize v Martens 1914 AD 382; Estate
van der Byl v Swanepoel 1927 Ad 141; Colonial Mutual Life
Assurance Society.v Macdonald 1931 AD 412 en Union Govern=
ment v Hawkins 1944 AD 556.

10

735 en. 736 (~k onderstreep).

11

Sien 736, 737 en veral 738.
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hr

Water~eyer

sien as 'n werkgewer-werknemersverhouding vir

die doeleindes van middellike aanspreeklikheid.

Ongelukkig

Hr Watermeyer
verklaar dat in die geval van 'n werkgewer-werknemer- (mas=
ter and servant) verhouding, die werkgewer juristic control
12
oor die handelinge van sy werknemer het.
Hierdie juristic
control ontbreek dan in enige ander geval van 'n principal
agent- verhouding. 13 Weens die aanwesigheid van hierdie ju=
ristic control3 is die verantwoordelikheid van die master
·groter as enige ander principal. 14 Wat hierdie juristic con=
trol presies behels en wanneer di t by 'n spesifieke verhouding
ontbreek, dui hr Watermeyer egter nie aan nie. Behalwe dat
is die antwoord hierop weer eens onduidelik.

hierdie term vir die eerste keer in ons regspraak gebruik is! 4b
is dit ook onseker of enige ooreenkoms as die bron daarvan
aangemerk moet word.

Miskien kan aangevoer word dat hr Water=

meyer slegs verwys het na die reg op beheer wat 'n werkgewer
12

740.

13

740.

14

Of hr Watermeyer hiermee bedoel het dat 'n agent
oor wie die principal ·nie juristic control het nie, ook
sy prinsipaal middellik aanspreeklik kan stel vir sel~ere
onregmatige dade wat hy gepleeg het, is nie duidelik nie.
Dit sou in ooreenstemming wees met die standpunt van ver•=
al ar Wessels in die Colonial Mutual-saak supra (sien
hier~bo op 627 ev ) betreffende die principal agent-ver=
houding. Die grater verantwoordelikheid van ·•n master vir
die onregmatige dade van ··sy servant kan dan daarin gelee
wees dat sy aanspreeklikheid wyer is as die van 'n prin=
aipal vir die onregmatige dade van sy agent (sien hierbo
op
640
). Tog het hr Watermeyer dit ook duidelik
gestel dat die agent vir die doeleindes van middellike
aanspreeklikheid ook 'n servant moet wees •
ipid~

.14b Die term het Barlow Vicarious Liability 10 I wel in sy
proefskrif(I939) gebruik. Barlow se interpretasie van
juristic control is hierbo op 590 ev
bespreek •
. 642

oor die handelinge van sy werknemer het en dat hy so onderskei
tussen·die werkgewer-werknemerverhouding en die lasgewer-on=
afhanklike kontrakteurverhouding.

Dit is egter nie seker of

hr Watermeyer die dienskontraktuele verhouding as die enigste
relevante verhouding vir die doeleindes van middellike aan=
spreeklikheid uitsonder nie.

Dit is insiggewend om daarop

te let dat hr watermeyer in hierdie saak die werkgewer aan=
spreeklik hou vir die onregmatige daad deur sy werknemer ge=
pleeg nieteenstaande die feit dat hy uitdruklik bevind dat
die werknemer ••• was put in aharge of the whole operation
15
without any supervision or aontrol by his master. ,. ••
Uit die uitspraak van ar Greenberg blyk dit dat hy die rele=
vante verhouding vir die doeleindes van middellike aanspreek=
likheid sien as die wat bestaan tussen 'n werkgewer en werk=
• •• (T)he ambit within whiah
the master is liable for the aats of his servant depends on
the duties imposed on the servant by the aontraat of employ=
16
Dit moet egter in gedagte gehou word dat naar in
ment ••.
nemer kragtens 'n dienskontrak.

hierdie saak nie twyfel was dat die dader wel die werknemer
van die verweerder was nie en dat 'n dienskontrak tussen hul=
le bestaan het.

Die relevantheid van die verhouding was glad

nie in geskil geplaas nie.

Daarom is dit nie seker wat ar

Greenberg·se standpunt oor die presiese aard van hierdie
houding is nie.

.~er=

Dit is egter belangrik om daarop te wys dat

ar Greenberg die juristia aontrol-toets verwerp het

a~.

'n

toets om te bepaal of die werknemer ten tye van die pleeg van
die onregmatige daad opgetree het within the saope or aourse

of his employment.

Gedurende die loop van sy uitspraak ver=

15

741 (ek onderstreep).

16

762-3 763.
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klaar ar Greenberg dat daar aan die hand gedoen is dat ••.

the true ambit ••. van die aanspreeklikheid van die werkge=
wer gelee is in die reel dat hy verantwoordelik is vir al
daardie handelinge van die werknemer wat hy in sy hoedanigheid
as werknemer verrig het.

Volgens hierdie redenasie verrig

die werknemer sodanige handelinge in sy hoedanigheid as werk=
nemer indien sy werkgewer ten tye van die verrigting van die
handeling juristia aontrol oor hom het. 17

Hierdie gebruik

van die begrip juristia aontrol het heelwat probleme veroor=
saak.

Op die ou end verwerp ar Greenberg dit as 'n bruikbare

toets vir die vasstelling van die aanspreeklikheid van die
werkgewer in 'n bepaalde situasie.

Een van sy kritiekpunte

is dat 'n werkgewer in 'n bepaalde geval steeds juristia aon=
trol oor die handelinge van die werknemer kon gehad het maar
dat die werknemer in tyd en plek so ver afgewyk het van sy
verpligtinge dat nie gese kan word dat hy daartydens opgetree
d'~e b estek van sy d'~ensverp 1'~gt~nge
'
.
h et b ~nne

'
n~e.

18 A
r

Greenberg het egter nerens in sy uitspraak enige melding ge=
maak van die feit dat juristia aontrol 'n toets vir die be=
paling van die relevante verhouding is nie.

Moontlik het hy

so iets veronderstel.
Tot op datum·bestaan daar nog onsekerheid oor die betekenis
van die master-servant-verhouding tussen dader en verweer=
19
der
die wye sin van die 6egrippe.
Van der Merwe en Oli=

JR

vier verklaar dat 'n dienskontraktuele werkgewer-werknemer=
verhouding moes bestaan het ten tye van die pleeg van die on=
regmatige daad. 20 Macintosh en Scoble verklaar dat 'n diens=

17 Sien 764 ev.
18 Sien sy betoog op 764 ev asook 776.
19
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Vgl die bespreking hiervan deur McKerron Deliat 90 ev;

kontraktuele verhouding nie 'n noodwendige

voorvereiste

is nie ••• for a person may he the de facto servant of an=
other as was instanced in Mkize v Martens ... Where it was
I

ruled that the son was the servant of the father.
Wanneer
sodanige de facto werkgewer-werknemerverhouding bestaan, hang,
volgens bulle, van die oms tandighede van die saak · af.

2

NcKer=

ron se bespreking van die relevante verhouding vir die doel=
eindes van middellike aanspreeklikheid sentreer slegs om die
probleem van die onderskeid tussen servant en independent con=

tractor.

3

Dit lyk egter asof by veral op gesag van Engelse

skrywers die reg op beheer-kriterium voorstel as 'n kriterium
vir die vasstelling van die master-servant-verhouding vir die
4
doeleindes van middellike aanpreeklikheid.
In 'n artikel
5
wat by in 1935 geskrywe het, verklaar by dat dit by die vas=
stelling van die relevante master-servant-verhouding vir die
doeleindes van middellike .aanspreeklikheid gaan oor die aard
en graad van beheer wat deur die.werkgewer (employer) oor die
6
agent (agent) uitgeoefen word.
Faktore wat volgens hom in
ag geneem meet word ten einde te bepaal.of die aard en graad
van sodanige beheer voldoende is om die verhouding tussen_par=
Scoble Master and Servant 258 ev; Nacintosh & Scoble Neg=
ligence!OO ev; Van der Nerwe en Olivier Onregmatige Daad
450'ev.
20

aw 450.

2

ibid.

101.

3

aw 90 ev.

4

aw 91.

5

1935 SALJ 414.

6

ibid 415.
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tye

as 'n master-servant-verhouding aan te merk,is •

~,,

the nature of the wor[:., the measure of discretion and freedom
of action accorded to the agent, the right of dismissal, the
manner of payment and the circumstances under which payment
7
may be withheld.
Die probleem is egter dat die toepassing
van hierdie faktore die beoordelaar juis tot 'n bevinding kan
laat geraak dat 'n werkgewer nie beheer oor sy werknemer het
nie terwyl die werker in werklikheid niks anders as 'n werk=
nemer is nie.

Voorbeelde hiervan is die dokter in diens van

hospitaalowerheid en die geval waar 'n persoon 'n deskundige
aanstel om toesig te hou oor die uitvoering van werk deur
"ander werknemers en hom in die proses volkome vryheid·gee oor
die manier waarop hy toesig hou en bevele wat hy in verband
met die uitvoering van die werk mag gee.

8

Samevatting
Middellike

aansp~eeklikheid

kom ook voor in gevalle waar die

verhouding tussen dader en verweerder nie 'n Gemeenregtelike
dienskontraktuele verhouding is nie.

Alhoewel so 'n aflei=

ding nie uit die uitspraak van hr de Villiers in die Colonial
Mutual-saak blyk nie, 9 is daar talle ander beslissings oor
middellike

aanspreeklikheid waaruit dit blyk dat die diens=

kontraktuele werkgewer-werknemerverhouding nie die enigste
relevante verhouding vir die doeleindes van middellike aan=
. n1e.
. 10 D.1e ·owe·
h
h et d.1e b egr1p
. servan t soms
spreekl 1. khe1. d. 1s
wyd uitgele en daaronder 'n persoon verstaan wat vir of namens
'n ander werk verrig onderworpe aan laasgenoemde se reg op
7

aw 415.

8

Sien 572 ev hierbo.

9

Sien hierbo op 622 ev.

10

Sien hierbo op 607
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ev

en hieronder op 651 ev.

beheer oor die manier van die uitvoering van werk.

11

Dit is

nie 'n vereiste dat 'n kontrak vir die uitvoering van werk
tussen die partye gesluit is nie. 'n Servant in hierdie wye
betekenis van die woord word onderskei van 'n independent

contractor deur middel van die toepassing van die reg op be=
heer-kriterium.

Hierdie independent contractor is egter nie

noodwendig die Gemeenregtelik onafhanklike kontrakteur wat
met die lasgewer 'n lasgewingsooreenkoms gesluit het nie.

Independent contractor soos omskryf vir die doeleindes van
middellike aanspreeklikheid, het, soos die begrip servant, 'n
wye betekenis.

Dit dui 'n persoon aan wat, sonder om kontrak=

tueel daartoe gebonde te wees, iets vir of namens 'n ander
doen en nie aan laasgenoemde se reg op beheer oor die manier
van uitvoering van die werk gebonde is nie.
Wat die master-servant-verhouding in die wye betekenis van
die woord betref, is dit nie altyd sinvol om die reg op be=
heer as kriterium vir die vasstelling van die verhouding te
gebruik nie.

So 'n reg op beheer is myns insiens onbestaan=

baar in die afwesigheid van 'n kontrak tussen die partye wat
12
die bron of basis daarvan moet wees.
As gevolg van hierdie
probleem, word in sekere beslissings fiktiewelik van 'n reg
op beheer gepraat.

In ander beslissings was daar ook 'n nei=

ging om of bloot te let op omstandighede wat daarop mag dui
dat die opdraggewer in feite beheer oor die manier van die
13
of om die reg op beheer-

uitvoering van die werk gehad het,
kriterium te ignoreer.

In laasgenoemde geval word die ver=

II

Sien hierbo op 596 ev.

12

Sien hierbo

13

Sien hierbo 599 ev.

582 ev en 594.
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houding tussen dader en verweerder as relevant beskou indien
bevind kan word dat die verweerder die dader opdrag gegee het
of versoek het om vir of namens hom iets te doen en die dader
14
hierdie opdrag uitvoer.
Hierdie motivering kom ooreen met
die standpunt deur die House of Lords ingeneem in Morgans v
Launahbuy.y! 5 Die gesag vir hierdie benadering in die SuidAfrikaanse reg is egter beperk.

Wat die werklike posisie in

die Suid-Afrikaanse reg betref kan myns insiens die volgende
bree riglyne verskaf word oor die relevantheid van die masterservant-verhouding in die wye betekenis van die begrippe.

As

uitgangspunt gebruik ek hier die gesag van daardie beslissings
waarin die reg op beheer as kriterium gebruik was en die uit=
16
spraak van veral ar Wessels in die CoZoniaZ MutuaZ-saak.
a)

Die verhouding tussen dader en verweerder is relevant in=

dien dit as ••• cZose and•intimate

beskryf kan word weens

die feit dat die verweerder of 'n reg op beheer oor die manier
17
van die uitvoering van die werk gehad het
of in fei~so 'n
" reg "

.
f
u~tgeoe

18
en h et.

b)

.
D~e

•

verh ou d"~ng tussen d a der en

verweerder is relevant selfs al kan dit nie as ••• aZose and
intimate •• _. beskryf word nie 19 maar nogtans bevind kan word
14

Sien hierbo 607 ev.

15

1972 2 AZZ ER 606 (HL) en sien hierbo op 396 ev.

16

sien hierbo 627 ev.

17

Dis in gevalle waar daar 'n kontrak tussen hulle bestaan
waaruit hierdie reg op beheer afgelei kan word of, in die
afwesigheid van 'n kontrak, waar die dader en verweerder
afgespreek het dat lg beheer oor die manier van die uit=
voering van die werk het.
daartoe geregtig

was of nie.

18

Of hy

19

Weens die feit dat die verweerder nie 'n reg op beheer of
beheer oor die manier van die uitoefening van die werk
gebad het nie.
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dat die dader ten tye van die pleeg van die onregmatige
daad besig was met die uitvoering van die spesifieke werk
wat die verweerder aan hom opgedra het.

Die aanspreeklikheid

van die verweerder in geval (a) is oor die algemeen wyd en
betrek daardie gevalle waar die werknemer 'n onregmatige daad
gepleeg het in the course of his employment.

20 Hierdie wye

aanspreeklikheid is regverdigbaar op grond van die feit dat
die verweerder Juristic control oor die dader het.

Die aan=

spreeklikheid van die verweerder in geval (b) is oor die al=
gemeen eng weens die afwesigheid van enige juristic control
deur die verweerder.

Dit be trek veral daardie gevalle waar

die dader 'n onregmatige daad gepleeg het ••• which is attac=
hed to the very business the agent is appointed to do ••. of
•• which is committed by the agent in obtaining the result
which the principal authorised him to obtain. 1 Hierdie on=
derskeid tussen verhoudings in gevalle (a) en (b) is egter
nie waterdig nie.

Daar is byvoorbeeld aanduidings dat die

middellike aanspreeklikheid van die voertuigeienaar vir die
2
nalatige bestuur van sy motor, eng is.
Tog lyk dit asof die
verhouding tussen eienaar en bestuurder volgens die huidige
3
Suid-Afrikaanse regspraak onder geval (a) ressorteer.
Aan
die ander kant is daar ook aanduidings dat die middellike
aanspreeklikheid van sekere verweerders in gevalle waar die
verhouding tussen hom en die dader onder kategorie (b) ressor=
. so dan1g
. eng 1s
. n1e.
. 4
teer, n1e

Sien hierbo op 634 ev.
2

Sien die bespreking in par 2.6.3 hieronder.

3

Sien die bewysplek in die vorige vn genoem.

4 Vgl die bespreking vanaf 607 hieronder
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Ek is van mening dat die probleme by die bepaling van die re=
levantheid van 'n sekere verhouding tussen dader en verweer=
der ondervang kan ~ord deur die implim~ntering van my stand=
. bo
punt h ~er

.
.
u~teenges~t.

5

Ek h et aangevoer d at ons regspraak
'n diensaktiwiteit as riskant of gevaarlik tipeer het. 6 Daar

behoort dan vasgestel te word wie met die verantwoordelikheid
van hierdie aktiwiteit belas kan word.

Hiervolgens is dit
dan nie nodig om vas te stel wat die geaardheid van die ver=
houding tussen die dader en die verweerder was nie, maar of
'n spesifieke persoon in die omstandighede van die saak, op
grond van verskeie regspolitiese oorwegings, verantwoordelik
gehou kan word vir die diensaktiwiteit wat die skade veroor=
7
saak het.
Faktore wat vir nierdie verantwoordelikheidsvas=
stelling van belang is, is onder ander die

volgende~

Wie

toestemming, opdrag of bevel gegee het dat die aktiwiteit
verrig moet word; wie die eienaar of reghebbende van die mid=
dele is waarmee

die aktiwiteit

verrig word; wie die voor=

dele uit die verrigting van die aktiwiteit ontvang; wie die
kapitaal vir die uitvoering daarvan voorsien; wie die admi=
nistrasie van die aktiwiteit behartig; wie beheer oor die rna=
nier of metode van die uitvoering van die werk uitoefen; wie
teen die nadelige gevolge wat uit die uitvoering van die akti=
witeit voort mag vloei verseker is en wiein.staat of selfs
verplig is om die las van aanspreekliheid af te wentel.

Die

omvang van die aanspreeklikheid van sodanige persoon of per=

5

Sien hierbo op 297.

6

Sien die motivering vanaf 295 hierbo en veral hoofstuk 3
hierbo.

7

Sien hierbo op 303 ev.
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sone word dan bepaal deur die normatiewe voorsienbaarheidskriterium.

Hierdie kriterium is op sig self 'n behoorlike

kriterium vir die vasstelling van 'n enge of wye aanspreek=
8
likheid in gevalle waar dit regverdig en billik is.
Geen
ander kriterium is dan hiervoor nodig nie.
2.3.3 Mediese personeel
Die bespreking in hierdie afdeling is gerig op die beantwoor=
ding van die vraag of hospitaalowerhede en medici middellik
aanspreeklik kan wees vir die nalatige optrede van ander per=
sone wat professionele werk verrig.

Eerstens behandel ek 'n

aantal beslissings waarin deur middel van die toepassing van
die reg op beheer-kriterium gepoog was om die relevantheid
van die verhouding tussen dader en verweerder te bepaal.

In

hierdie proses van bespreking word aandag geskenk aan die
moeilik toepasbaarheid van die reg op beheer-kriterium in ge=
valle waar 'n dader professionele werk verrig.

Laastens word

aandag aan 'n beslissing geskenk waarin die reg op beheerkriterium nie toegepas_was nie.
In Hartl v Pretoria Hospital Committee 9 is 'n operasie op 'n
nalatige wyse op die eiser uitgevoer waarna hy poog om die
hospitaalowerheid vir sy nadeel aanspreeklik te hou.

R Wessels

bevind eerstens dat die hospitaalowerheid (in hierdie geval
die hospitaalkomitee), wat 'n semi-openbare liefdadigheids=
inrigting is, die administrasie van die hospitaal behartig
maar nie beheer het oor die mediese praktisyns wat van die
hospitaalgeriewe gebruik maak nie.

Die verweerder kan dus
10
nie as master van die medici aangemerk word nie. . Tweedens
8

Sien hierbo op 332 ev.

9

1915 TPD 336.
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verklaar hy dat aangevoer is dat verpleegsters nie in dieself=
de posisie as medici is nie.

Hy stem saam dat hulle ongetwy=

feld die employees van die hospitaalkomitee is.

Hierdie ver=

houding bestaan egter volgens hom, net wat betref ••• the ma=
nagement and ordinary administration of the Hospital
(and)
... it may well.be that if a nurse acts negligently~ and
thereby injures a patient~ the Hospital Committee may ·be Zia=
ble. II Wanneer 'n verpleegster egter bystand verleen by 'n
operasie onder die toesig van 'n medikus wat in beheer van
die operasie is, kan sy vir die duur van die operasie nie as
12
die employee van die hospitaalkomitee gesien word nie.

(T)he nurse who assists the doctor in an operation is entire=
ly under his control~ and for the part{cular period of time
that she is so acting she is not the employee or agent of the
Hospital Committee and the Hospital Committee is not liable
13
for her acts.
Indien dit so is, ontstaan die vraag of 'n
medikus middellik aanspreeklik kan wees vir die nalatigheid
van die verpleegster onder sy beheer.

In VanWyk v Lewis

14

was die vraag voor die appelhof onder andere of 'n teatersus=
ter tydens 'n operasie sodanig onder die beheer van die sny=

10

340 341.

II

34I. R Wessels het hier daardie gevalle in die oog waar
'n verpleegster tydens die gewone hospitaalroetine, pasien=
te moet versorg, inspuitings of ander medisyne moet toe=
dien.

I2

34I. No member of the Hospital Committee can go into
the operating room and say to the nurse~ "You are not to
do what this doctor tells you to do; you are to do what
I tell you to do".

13 ibid (ek onderstreep).
14
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I924 AD 438.

dokter was dat sy as sy servant of agent aangemerk kan word.
In hierdie saak was die dokter deur 'n pasient aangespreek
nadat dit aan die lig gekom het dat 'n instrument in die lig=
gaan agtergelaat was wat aansienlike ongerief veroorsaak het.
Behalwe dat gepoog is om die dokter op grond van sy eie na=
latigheid aanspreeklik te hou, is daar ook gepoog om hom mid=
dellik aanspreeklik te hou vir die beweerde nalatigheid van
die teatersuster omdat sy nie die instrumente wat by die ope=
rasie gebruik is, behoorlik getel het voordat die wond toe=
gewerk is nie.

Ar Wessels ontken dat 'n hospitaalsuster in

'n openbare hospitaal ten opsigte van 'n dokter in die ver=
houding van master-servant of in enige soortgelyke verhouding
15
staan.
Hy verklaar egter dat hoewel so 'n suster tydens
die operasie 'n independent assistant is, sy nogtans onder

beheer

(contra~)

van die dokter is.

Sy word ook deur ar Wes=

sels as 'n subordinate beskryf en iemand •.• who is under the
I
d'~rect~on...
'
16 Hieruit blyk dit dat 'n dokter ty=
surgeons
dens die operasie in 'n aansienlike mate beheer oor haar het.

Ar Wessels verklaar verder: In regard to those matters in
which the surgeon instructs her the nurse carries out the or=
ders of the surgeon .•• he is responsibk for what she does
17
Ook ar Kotze verklaar dat die snydokter ..• has con=
tro~ of the operating room or theatre, and circumstances may
arise where he may become
or sister in attendance.

18

15

548.

16

459.

17

459 (ek onderstreep).
hierbo op 634.

18

454.

~iab~e

for the acts of the nurse

Hr Innes verklaar dat 'n teater=

Vgl ook ar Wessels se standpunt
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suster ••• in a general sense ... onder die snydokter se be=
19
heer is.
Nieteenstaande hierdie mate van beheer is al die
regters dit eens dat sy nie die agent of servant van die dok=
ter is nie, of in enige soortgelyke verhouding tot die dokter
20
staan nie.
Waarom hierdie bevinding, in die lig van die
dokter se reg op beheer, nie gemaak kon word nie, is nie heel=
temal seker nie.

Moontlik is dit gelee in die standpunt van

die hof dat die suster, wat die tellery van die instrumente
betref,.besig was met 'n independent act wat sy verplig was
om utt te voer as

1

n plig wat haar spesifieke beroep vereis.

Ar Wessels verwys verder na die feit dat die dokter geen po=
wer het om haar aan te stel of te ontslaan nie en dat hy haar
ook nie betaal nie, in 'n klaarblyklike poging om aan te dui
1
dat sy nie as sy servant beskou kan word nie.
Dit lyk dus
asof hierdie faktore ook van belang is vir die vasstelling
van wie 'n reg op beheer oor 'n werker gehad het.

In sekere

uitsprake is hierdie faktore egter nie as van deurslaggewende
belang beskou nie.

2

Indien die reg van beheer wel as die es=

sensiele kriterium vir die relevante verhouding tussen dader
en vetweerder beskou moet word, het die feitelike omstandig=
hede van hierdie saak aangetoon dat die dokter in 'n genoeg=
same graad

1

n reg van beheer oor die suster gehad het en so=

doende· middellik aanspreeklik moes gewees het.
In Lower Umfolosi District War Memorial Hospital v Lowe

3 word

deur die hof aanvaar dat die kriterium vir die vasstelling
19

449 en 450.

20

458, 454, 449 en 450.

2

607 ev
hierbo en ook Kohlberg v Uitenhage
Municipality 1926 EDL 90 en 95, 96 en 100.

3

1937 NPD 31.

458.
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Sien veral

van middellike aanspreeklikbeid van 'n bospitaalowerbeid vir
die nalatige optrede van verpleegsters en medici, die vraag
is of eersgenoemde bebeer oor bul uitgeoefen bet.

Volgens

die bof moet die pligte van professionele persone verdeel
word in administratiewe en professionele pligte.

Oor die

professionele pligte van sulke persone bet die owerbeid geen
bebeer nie en sal daarom nie middellik aanspreeklik gebou kan
word vir die nalatige uitvoering daarvan nie.

Anders is die

geval waar administratiewe pligte op 'n nalatige wyse uitge=
voer word omdat die owerbeid in sulke gevalle wel bebeer het
en daarom middellik aanspreeklik gebou kan word.

Hierdie be=

nadering is egter by implikasie verwerp in Esterhuizen v Admi=

nistrator Transvaal. 4 In bierdie saak word die Provinsiale
Administrasie teenoor die eiser aanspreeklik gebou vir die
nadelige gevolge wat sy gely het as gevolg van die nalatige

mediese behandeling toegedien deur 'n medikus in diens van
'n bospitaal.

Die bospitaal bet onder die jurisdiksie van

die Provinsiale Administrasie geval.

Nererts in bierdie uit=

spraak word egter ingegaan op die vraag of die medikus wat
die behandeling toegedien het onder die bebeer van die bospi=
taalowerheid en sodoende ook onder bebeer van die Provinsiale
5
Volgens McKerron is die implikasie

Administrasie was nie.

van hierdie beslissing dat die ou standpunt d~t 'n hospit~al
nie aanspreeklik is vir die nalatige mediese bebandeling deur
'n dokter in diens van die bospitaal nie omdat die reg van be=
beer oor hierdie optrede van die dokter ontbreek(en by daarom
nie servant van die hospitaal kan wees nie), nie meer gesag=
bebbend is nie.

McKerron se opmerking is korrek veral omdat

4

1957 3 SA 710 (T).

5

Delict 92.
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dit nerens uit die uitspraak blyk dat die hof enigsins oor=
weeg of die hospitaal of die provinsiale administrasie beheer,
of 'n reg op beheer, oor die dokter gehad het nie.
Myns insiens kan die probleme wat ontstaan by die toepassing
van 'n kriterium soos die reg op beheer in hierdie gevalle uit
die weg geruim word deur bloot vas te stel wie verantwoorde=
lik gehou kan word vir die riskante aktiwiteite van mediese
personeel.

Ten einde onnodige herhaling te vermy, word hier=

. ver der u1tge
.
b re1. n1e.
. 6
op .n1e

2.3.4

Die geleende of gehuurde werknemer van 'n ander

In hierdie afdeling word die vraag bespreek wie middellik aan=
spreeklik gehou kan word in 'n geval waar A die dienskontrak=
tuele werknemer van B leen of huur vir die uitvoering van seke=
re werk en hierdie werknemer in hierdie proses 'n onregmatige
daad pleeg.

Weer eens word aandag geskenk aan die implimen=

tering van die reg op beheer-kriterium ter bepaling van die
relevantheid van of die verhouding tussen eintlike werkgewer
en werknemer (dader) of die verhouding tussen lener/huurder
en werknemer (dader).

Dit sal blyk dat die reg op beheer-

kriterium in een spesifieke

beslissing oor middellike aan=

spreeklikheid in hierdie gevalle nie gebruik was nie terwyl
verskillende benaderings ten opsigte ~an die reg op beheerkriterium in ander gevalle gevolg was.

Verderaan sal ek 'n

onderskeid tref tussen al hierdie verskillende benaderings.
Volgens die eerste benadering hang die beantwoording van die
vraag wie van die eintlike werkgewer of die lener/huurder
middellik aanspreeklik moet wees, daarvan af "1-Tie
6
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Sien die motivering en uiteensetting vanaf

297

in beheer
hierbo.

(control) van die uitvoering van die werk was.

Volgens die

tweede benadering moet bepaal word met wie se werk of besig=
heid die werknemer besig was ten tye van die pleeg van die
onregmatige daad.

Ooreenkomstig die derde benadering is die

vraag of die eintlike werkgewer deur middel van 'n agreement
met die lener/huurder, afstand van sy reg op beheer oor die
werknemer gedoen het of nie.
reg op beheer
spreeklik.

Het hy nie so afstand van sy

gedoen nie, bly die eintlike werkgewer aan=

Volgens die vierde benadering is dit nie voldoen=

de om vas te stel wie van die eintlike werkgewer of die lener
beheer oor die werknemer gehad het nie, maar moet verder bepaal
word of die werk wat gedoen is, ook nog in belang van die per=
soon was wat in beheer van die werknemer was.

Die eerste benadering: wie was in beheer van die uitvoering
van die werk? Hierdie benadering blyk uit die uitspraak van
1
r Wessels in Chatwin v Central South African Railways.
R
Wessels aanvaar dat 'n werknemer (servant) terselfdertyd in
2
diens van t~ee verskillende masters kan wees.
Hy illustreer
dit deur aan te voer dat waar A sy koetsier aan B leen sodat
die koetsier B se koets vir die dag moet bestuur omdat B se
eie koetsier siek is, die koetsier in A se general employment
is maar terselfdertyd in B se particular employment is.

3

1909 TH 33.

2 43.

Dit terwyl die twee masters totaal onafhanklik van
mekaar is.

3

44. Vgl ook Rogerson v Moe Bros 21 NLR 295 op 301; In
Addis v Schiller Lighting and Plumbing Co 1906 TH 210 op
217 verklaar r Curlew·is dat 'n persoon wat 'n ander se
werknemer vir sy eie doeleindes tydelik gebruik, so 'n
werknemer pro hac re under the control and direction ...
van die lener is ••• and to that extent must be regarded

as his agent.
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Vir die beantwoording van die vraag wie van die twee middellik
aanspreeklik sal wees indien die koetsier iydens 'n rit met
B se koets nalatig sou bestuur, steunrWessels op die gesag
van die Engelse reg nadat hy daarop gewys het dat die Romeinsb"~e d n~e.
. 4 Vo 1gens h om ~s
. daar
.
Ho11 an dse reg geen op 1oss~ng
volgens die Engelse gesag basies twee standpunte vir die be=
antwoording van hierdie vraag.

Die eerste is dat die persoon

who stood in the relation
of master to the wrongdoer - he who had selected him as his
servant from the knowledge of or belief in his skill and care~
and who could remove him for m":sconduct~ and whose orders~ he
was bound to receive and obey. 5 In wese kom dit slegs daar=
aanspreeklik gehou moet word •••

op neer dat die persoon met wie die dader 'n dienskontrak ge=
sluit het, altyd aanspreeklik bly.

Die tweede standpunt het

as grondslag die reel dat ••• a man may be in the general em=
ployment of one master and yet (be) under the control of an=
other~ and that in order to determine which of his employers
is liable for his act we must inquire under whose control he
was at the time when the act was done which caused the injury?
Volgens die eerste benadering

is die aanspreeklikheid geba=

seer op die feit dat die werkgewer deur sy keuse van die spe=
sifieke werknemer, vertroue in sy bekwaamheid en vaardigheid
gestel het, hom kan beheer en kan ontslaan en daarom aanspreek=

4

44.

5

45. Die Engelse sake wat as gesag aangehaal word vir hier=
die standpunt is Quarman v Burnett 9 LJNS Ex 308 en Jones
v Corporation of Liverpool 14 QB 890.

6

47 Die Engelse sake wat as gesag dien vir hierdie stand=
punt is Rourke v White Moss Colliery Co 46 LJQB 283 en
Donovan v Laing Wharton and Down Construction
63 LJQB
25.
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lik bly vir die onbekwame uitvoering van werk wat aan hom op=
gedra is.

Vol gens die tweede s tandpunt gaan di t s legs oor die

vraag wie beheer oor die werknemer gehad het ten tye van sy
7
nalatige handeling.
Beheer oor die optrede van die werkne=
mer is dan die eintlike grondslag van die middellike aanspreek=
likheid volgens hierdie laasgenoemde standpunt.

8

Dit blyk

asof r Wessels hierdie laasgenoemde standpunt aanvaar as die
9 Hy verklaar daarom dat die eintlike vraag in die

korrekte.

onderhawige feite dit is: With whom did the complete control
over the servant lie at the time when he did the negligent
act? 10 Hy wys ook daarop dat in Engeland aanvaar is dat die
masters in hierdie gevalle nie gesamentlik aanspreeklik gehou
kan word nie.

Hierdie reel, verklaar hy, is moeilik aanvaar=

baar of verstaanbaar.

Omdat daar egter geen Suid-Afrikaanse

gesag hieroor is nie voel hy as 'n enkel sittende regter nie
genee

om 'n ander reel toe te pas nie. ll

R Wessels wys ver=

der daarop dat 'n kontrak tussen die twee masters meteens kan
aandui by wie die beheer setel, maar indien geen sodanige kon=
trak bestaan nie mag die omstandighede van die saak of op 'n
12
tussen die partye dui of op .•• a jus=

geimpliseerde kontrak
7

If we adopt this view~ the principle that the master's
liability depends on the fact that he is responsible for
the skill of his servant because he selected him falls
away camp lete ly.
47:

8

Sien die vorige vn.
51 en 52.
10 50 (ek onderstreep).
11 44.
12 Ek kan egter nie insien hoedat verklaar kan word dat 'n
geimpliseerde kontrak tussen partye kan bestaan nadat
reeds bevind is dat geen kontrak tussen bulle bestaan het
nie. Heel waarskylik het r Wessels slegs bedoel dat wan=
neer 'n kontrak geen uitdruklike terme bevat oor wie be=
heer oor die werknemer sal he nie, daar moontlik uit die
terme en omstandighede van die saak 'n stilswyende term oor
beheer ingelees sal kan word.

9
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tification for placing the control either with one or with
13
the other employer.
Wat die betekenis van die begrip be=
heerbetref, wys hy daarop dat daar enersyds 'n neiging was
om 'n eng betekenis daaraan te verleen en andersyds om 'n wye
14
interpretasie te volg.
Die enge betekenis is aanvaar in
'n Skotse saak waarin aangevoer is dat beheer

••• direct and

personal control beteken. (T)he person or superior~ be he
called either master or employer,who was reserved or who has
assumed the direct and personal control over the subordinate,
be he called servant or workman~ who committed the fault or
negligence, is liable for the damage thereby caused. 15 Hier=
volgens is die master of employer middellik aanspreeklik op
16
grond van die beginsel van respondeat superior.
Wat egter
presies bedoel word met personal control is onseker. EneJ=
syds word verwys na ••• power over the acting or mode of ac=
ting of the subordinate ... 17 en andersyds na .•• a controZ
or direction of the person in opposition to a mere right to
object to the quality or description of the work done ...
asook ••• power over the person or time of the workman or ar=
•
7
d .•.
. 18 In die Skotse saak word egter ook d1e
•
t~san emp&oye
volgende stelling gemaak: It is sometimes said that the ques=
tion is whether the relation between the immediate wrongdoer
and the defender is that of master and servant, or employer
and contractor. But these words are a little ambiguous, and
13

50.

14

50.

15

Op 50 waarin aangehaal word uit Stephen v Thurso Police

Commissioner , Court of Cession Scotland
16

51.

17

ibid (ek onderstreep).
ibid (ek onderstreep).

18
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R

535.

though they may indicate generally the rule of lCM, the real
question always is
who has the control and direction £[
19
the person who did the wrong?
Heel interessant is r Wessels
se kommentaar hierop: If this is the right principle to adopt,
then the question as to who has the power of dismissal becomes
most important, for power of personal control without the po=
20
wer of instant dismissal appears to me incongruous.
Aan die
anderkant word ook verwys na Engelse sake waarin 'n wyer be=
1
tekenis aan die begrip verleen is.
Hiervolgens moet bepaal
word ••• in whose employment the man was at the time when the

acts

complained of were done, in this sense that by employer

is meant the person whohas a right at the moment to control. the
doing of the act~ Wat presies egter ook hiermee bedoel word
deel r Wessels glad nie mee nie en dit blyk ook glad nie wat=
ter benadering hy verkies nie.
Sy standpunt blyk op die ou end slegs dit te wees dat daar
uit die uitdrtiklike of stilswyende terme van die ooreenkoms
tussen die masters, of uit die omstandighede van die employ=

ment vasgestel moet word
(w)ith whom did the complete
control over the servant lie at the time when he did the neg=
3
ligent act.
Behalwe dat r Wessels nie aantoon wat hy met
die begrip control of complete control bedoel nie, verklaar
. hy verder: That the employer selected the s.ervant, that he
relied on his skill and care, that he paid him and that he
alone might dismiss him are no longer principles to determine

2

ibid (ek onderstreep)
ibid. Waarom dit so is, is geensins duidelik
51-2.
ibid (ek onderstreep).

3

50 (ek onderstreep).

19
20

nie.
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where the responsibility lies, but are facts necessary to
ascertain which of the two employers had the control over
the servant at the time when the injury was done to the plain=
4
tiff.
Om vas te stel where the control lay, word 'n ontle=
ding van die terme van die ooreenkoms tussen die twee masters
gemaak en veral gelet op die omstandighede waaronder die werk
. . 5

verr~g

~s.

Hierdie benadering van r Wessels is deur y.p Graham nagevolg
in Phillips v Sipuka.

6

Die tweede benadering: met wie se werk was die werk.nemer be=
sig ten tye van die pleeg van die onregmatige daad?
By hierdie benadering word weggedoen met die control test as
kriteri.um vir die vasstelling van wie in hierdie gevalle aan=
spreeklik gehou behoort te word.

Hierdie benadering blyk uit

die beslissing van y.p de Villiers en Duigan v Angehrn & Piel

Co.

7

Die eienaar van 'n wa en trekvee het dit tesame met sy

drywer vir 'n sekere rit en werk ter beskikking van

B

gestel.

Die eiser is benadeel toe die geleende werknemer ten tye van
hierdie rit nalatig bestuur het.

Dit blyk dat die eienaar/

werkgewer 'n groothandelaar en die vervaardiger van ysblokke
4

50 (ek onderstreep).

5

53 ev. In Kohlberg v Uitenhage Municipality 1926 EDL 90
op 105 verklaar r Pittman: ••• (Wessels J) ••• made the

circumstance that the defendant alone possessed (the) power
(of dismissal) the main ground of his decision. Rp Searle
het in Penrith v Stuttaford 1925 CPD 154 op 157 die be=
nadering wat r Wessels in die Chatwin-saak ingeneem het,
verwerp. Rp Searle het self in ander benadering tot die
probleem in die onderhawige gevalle gevolg (sien hieronder
op 664 ev.
6
7
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1915 EDL 289 op 295/6.
1915 TPD 82.

was wat hy aan B, 'n kleinhandelaar, verkoop het en dat B die
geleende wa en werknemer gebruik het om die ys by sy (B se)
klante af te lewer.

Die eiser spreek die eienaar/werkgewer

aan waarop hy hom verweer deur aan te voer dat hy vir die doel=
eindes van die rit nie beheer oor sy werknemer gehad het nie
omdat hy ter beskikking van B gestel was.

Volgens rp deVil=

liers is die enigste probleem in sulke gevalle om vas te stel

on whose business die dader was ten tye van sy nalatige op=
8

Hierdie standpunt van rp de Villiers is dikwels ook
9
in die appelhof aangehaa1.
Rp de Villiers verklaar verder
trede.

dat die faktore soos wie op die relevante tydstip beheer oor
die dader gehad het, wie hom instruksies kon gee, wie hom aan=
gestel het, wie hom betaal en wie hom mag ontslaan, slegs

deel van die omstandighede is op grand waarvan bepaal kan
word met wie se werk die dader besig was op die relevante
10
tydstip.
Uit die bewese feit bevind rp de Villiers dat die
dader op die relevante tydstip nie besig was met die besig=
heid van die verweerder nie maar wel met die van B aan wie
hy beskikbaar gestel was.

Wat veral opval is dat die beheer-

of reg op beheer-kriterium geen direkte,aanwending gevind
het nie.

Verwarrend en myns insiens ook onnodig is rp de

Villiers se verklaring dat die dader as 'n ander se servant
aangemerk kan word indien bevind kan word dat •.• it was on
11

the latter's work that he was engaged at that time ...
8

86.

Sien bv Estate van der Byl v Swanepoel 1927 AD 141; Colo=
nial Mutual Life v Mcdonald !932 AD 42 I.
10 86. In Imperial CoZd Storage v Yeo 1928 CPD 432 het rp
Gardiner die opmerking gemaak dat hierdie on whose busi=
ness-toets in middellike aanspreeklikheidsgevalle 'n be=
ter toets is as die reg op beheer-toets (435/6). In hier=

9

die saak was dit uiters moeilik om vas te stel of die
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Dit blyk ook dat die begrip agent bier ewegoed gebruik kan
word orndat rp de Villiers die terrne willekeurig in die loop
van sy uitspraak gebruik.

Tog bet r Bristowe, wat die ander

uitspraak in die saak gelewer bet, juis met die toepassing
van die beheer-kriteriurn tot dieselfde uiteindelike bevin=
ding as rp de Villiers geraak.

Volgens horn is dit essensieel

om vas te stel wie van die twee masters beheer oor die dader
. na 1 at~ge
.
b estuur. 12
geh a d h et ten tye van d ~e

Die derde benadering: het die eintlike werkgewer deur 'n
ooreenkoms (agreement) met die lener/huurder3 afstand van sy
reg op beheer oor die werknemer gedoen?
Volgens hierdie benadering, soos dit blyk uit die beslissing
13
in Penrith v Stuttaford3
is dit in die onderhawige gevalle
van kardinale belang om vas te stel of die eintlike werkge=

.

'

wer sy reg op beheer deur 'n ooreenkorns met die lener/huurder
aan laasgenoernde oorgedra bet.

Dit is dus ook, volgens bier=

die benadering noodsaaklik om vas te stel wie op die relevan=
te tydstip beheer of 'n reg op beheer oor die werknerner ge=
had bet.

Die verskil tussen hierdie benadering en die eerste

benadering is egter hierin gelee naarnlik dat volgens die on=
derhawige benadering, van 'n ooreenkoms betreffende die oor=
.drag van beheer

of die reg op beheer sprake is.

Het die

eintlike werkgewer sy reg nie so oorgedra nie, bly hy aan=
spreeklik vir die onregrnatige dade van sy werknemer.

In die

verweerder 'n reg op beheer oor die dader gehad bet weens
die vaagheid van hul kontrak.
II

87 •.

12

90 ev.

13

1925 CPD 154.
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Penrith-saak het A sy motor en chauffeur ter beskikking van
'n vereniging (waarvan hy seif lid was) gestel sodat sekere
belangrike gaste van die vereniging in Kaapstad rand geneem
kon word.

Tydens hierdie rit bestuur die chauffeur nalatig

en benadeel die eiser waarna laasgenoemde A aanspreek.

A ver=

weer hom deur aan te voer dat hy vir die doeleindes van die
rit geen reg op beheer oor sy chauffeur gehad het nie en dat
hierdie reg by die vereniging berus het.

In die laerhof word

bevind dat ••• at the time of the accident the car was in the

custoay of, and the driver under the control of the associa=
tion, that the driver was engaged on the work: and on the bu=
siness of the association ... and that therefore the defen=
dant was riot liable. 14 Op appel word hierdie siening nie
gehandhaaf nie.

Soos r Wessels in die Chatwin-saak, bevind

rp Searle dat daar geen gesag in die Gemenereg oor aanspreek=

likheid in hierdie verband is nie.

Op heel verrassende wyse

kom hy egter op gesag van Voet 9.4.10 tot die gevolgtrekking
dat die bewyslas op die eintlike werkgewer rus om aan te toon

he has deprived himself of control over his servant
. 7 c~rcums
•
t ances. 15 Is d"1e e1nt
. l"k
under th e spec~a~
1 e werk ge=
dat

wer egter nie 'n party tot die geding nie, rus die onus be=
treffende die oordrag van die reg op die persoon wat dit be=
16
weer.
Hy stel dit onomwonde dat die reg op beheer nie op
die huurder of lener kan oorgaan nie sander 'n uitdruklike

of stilswyende term in die ooreenkoms tussen werkgewer·en
14

157 van die verslag.

15

158. 'Voet 9 4 10 is myns insiens glad nie gesag vir hier=
die standpunt nie. Sien die bespreking van Voet se stand=
punt hierbo op 55 7 ev.

16

160 waar na Engelse reg verwys word vir gesag.
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\

Zener (of huurderJ waaruit die bedoeling afgelei kan word aat
die werkgewer hierdie "reg" aan die Zener of huurder oorge=
17
rll'a het.
Die oordrag van hierdie reg op beheer spruit dus uit 'n term
van 'n ooreenkoms en word gesien as ••• the power of control=

ling the servant supplied by the master and of regulating the
18
manner in which he did his work.
Ek twyfel egter of ~
Searle bedoel het dat daar 'n kontrak tussen werkgewer en le=
ner of huurder aanwesig moet wees.

Hy verklaar wel dat die

oordrag van die reg op beheer 'n condition van hul agreement
19
. d"~e 1"~g van sy h e 1e u~tspraa
.
k en d"~e
maar ~n

moet wees,

feite van die saak bedoel hy myns insiens dat daar 'n uitdruk=
like of stilswyende reeling moes gewees het waaruit die be=
doeling tot oordrag van die "reg" moet blyk.

Indien daar dan·

geen sodanige bedoeling uit die ooreenkoms blyk nie, geld die
reel dat die eintlike werkgewer aanspreeklik bly vir die on=
regmatige dade deur sy werknemer gepleeg ••• in the course of
20
and within the scope of his employment ...
Indien dit wel
die bedoeling van

~

Searle was dat 'n bindende kontrak tus=

sen die masters nie 'n vereiste is nie maar slegs 'n reeling
in verband met die oordrag van hierdie reg, dan is dit myns
17

159. Sien ook die saak Moroka v McEwen 1910 OPD 32 veral
op 34.

18

159.

19

159.

20

159. As gesag hiervoor haal ~ Searle die volgende aan
uit Clerk & Lindsell The law of Torts 7e uitgawe 109:

where there is no real surrender or abandonment of the
control of the servant or of the chattel (such as a motor=
cat or a carriage) the responsibility of the general mas=
ter of the servant or owner of the chattel is not avo~ded
by a casual delegation.
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insiens misleidend om van die oordrag van 'n reg te praat.
Trouens, hoe kan so 'n reg bestaan indien die werker homself
nie vrywilliglik daartoe verbind het as 'n party tot die kon=
trak nie?

Rp Searle verklaar verder dat waar daar nie getuie=

nis oor uitdruklike terme in verband met die oordrag van die
reg is nie, sal in die lig van die omstandighede bewys

I

moet

word dat 'n stilswyende term in die ooreenkoms ingelees kan
2
By die toepas=

word waaruit die bedoeling tot oordrag blyk.

sing van hierdie reel blyk dit egter nie so maklik te wees om
te bepaal of die bedoeling tot oordrag uit die omstandighede
blyk en dat dit as 'n term van hul ooreenkoms aan te merk is
nie.

Trouens dit kan prakties gebeur dat die huurder of le=

ner aan die werker bevele gee in verband met die manier van
uitvoering van die werk, dat die werker daardie instruksies
opvolg terwyl dit nooit die bedoeling was dat die werkgewer
sy reg aan die huurder of lener oorgedra het nie.

Wat rp

Searle dus in wese se is dat in so 'n geval dit geag word
dat 'n lener of huurder so 'n reg het.

Tog is dit duidelik

dat die reg op beheer in sulke gevalle 'n fiksie is omdat dit
geen bron of basis het nie.
Wat is volgens rp Searle die inhoud van die reg wat oorgedra
moet word?

Eerstens wys hy daarop die die begrip control as

Soos gesien, is die bewyslas op die eintlike werkgewer of
die persoon wat oordrag beweer om dit te bewys.

2

159: It seems to me that in ever-Y case the whole of the
circumstances under which the servant of A comes to be do=
ing work for B have to be enquired into in a case of this
character ... And the enquiry has to be directed to the
question whether~ by the arrangement made,the employer (i.
e. the borrower or hirer) was intended to have the power
of controlling the servant supplied by the master and of
regulating the manner in which he did his work (ek onder=
streep).
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gevolg van die verskillende interpretasies daarvan .•• an
arribiguous phrase . . . is . • • or at aU events one of no very
crisp and clear import. 3 Volgens hom lyk dit egter asof ons
howe aanvaar het dat die (inhoudelike) betekenis van hierdie

(T)he power of regulating the manner
in which the servant is to do his work. 4 Later gee hy 'n op=
begrip die volgende is:

somming van die Engelsregtelike opvatting waaruit blyk dat die
begrip oak beskryf kan word as ••• the power of supervision
5

over the manner in which the servant .•. did his work ...

Wat die feite van die saak betref, kom rp Searle tot die ge=
volgtrekking dat • . • (t)he association could do nothing more

than select the route; they were not intended to have the
slightest control as to how the chauffeur performed his work,
and the respondent (A) certainly did not intend them, and
would not have allowed them to dictate to the chauffeur as to
the manner in which he should drive. 6 Daar kan egter op ge=
wys word dat die keuse van die roete nie die enigste aange=
leentheid was waaroor die vereniging, volgens r.p Searle se
eie opsomming van die feite, se gehad het nie.

7

Dit blyk in

elk geval nie duidelik watter ander omstandighede hy in ag
geneem het om die afleiding te maak dat A nie die bedoeling
gehad het om aan die vereniging enige beheer oar te dra nie.

It is
true that it was upon the business, or rather the pleasure of
'n Belangrike opmerking van rp Searle is die volgende:

3

158.

4

159 (ek onderstreep).
20 SC 435 op 437.

5

159 onder (ek onderstreep).

6

160

Sien oak die saak Eyssen v Calder

7 Vgl sy uitspraak op 157 van die verslag.
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the association that the chauffeur and ca1' were temporarily
engaged when the accident happened, hut there is no authori=
ty which lays that down as the sole test save perhaps Cock=
burn J. in Rourke's case 8where he said: "Where one person
lends or hires out his servant to another for a particular
employment, the servant for anything done in that particular
employment must be dealt with as the servant of the man to
whom he is lent". This dictum was quoted with approval and
seems to have been adopted by the court of the Transvaal in the
case of Duigan N.O. v. Angehrn and Piel (supra). 9 It seems
to me ,however, with respect, that that particular passage is
w:
put rather too widely.
Dit blyk op die ou end dat die bewyslas wat op 'n persoon rus
om aan te toon dat die eintlike werkgewer bedoel bet dat die
reg op beheer oor die manier waarop die werknemer 'n sekere
werk vir die lener of huurder moet verrig, 'n swaar en moei=
like las is om te kwyt.

Om agter te kom waarom dit so is moet

nie uit die oog verloor word nie dat dit in hierdie saak ge=
gaan het oor die aanspreeklikheid van 'n motorvoertuigeienaar
vir die nalatige bestuur van 'n persoon wat hy toelaat om te
bestuur.

Daar is reeds aangetoon dat die howe in sulke geval=

le geneig is om die eienaar nie sondermeer van aanspreeklik=
11
.
. re de waarom h'~erd~e
. bewyslas so
. h e~'d te vrywaar n~e.
D~e
swaar is blyk ook 'uit die volgende opmerking van rp Searle:

It certainly would seem contrary to principles of equity that
a person who, to quote an example that occurs to me, might
8

Rov~ke

9

Sien 662 ev hierbo.

10

160.

11

Sien

v White Moss Colliery Co 1877 2 CPD 208.

247

ev

hierbo en ook par 2, 3, 6

hieronder.
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be in the habit of employing to drive his car a chauffeur
who was accustomed to drive at great speed and to take con=
siderable risk~ should be able to escape liability for an ac=
cident due to the fault of that chauffeur~ on the ground that
he had lent his car at the time of the accident to a friend~
who~ for the purpose of recovering damages against him~ might
12
be a man of straw.
Indien dit egter die ware ratio vir
aanspreeklikheid van die eintlike werkgewer is, kan ek nie
insien waarom dit nodig is om vas te stel of die partye be=
doel het dat die reg op beheer oorgedra sal word nie.

Sal

dit dan in sulke gevalle regverdig en billik wees om die
werkgewer van aanspreeklikheid te onthef indien die huurder
of lener aan wie die beheer oorgedra is steeds a man of straw
is?

Die vierde benadering: wie was in beheer van die werknemer
en met wie se werk was hy besig gewees tydens die pleeg van
die onregm2tige daad?
Hierdie benadering, ingeneem in KOhlberg v Uitenhage Munici=

pality~ 13 was 'n poging om al drie die vorige benaderings met
meka~r

te versoen.

Daarom word nie net vereis dat · ue=

wys moet word dat die verweerder ten tye van die pleeg van
die onregmatige daad beheer of 'n reg op beheer oor die werk=
nemer gehad het nie, maar ook dat bewys moet word dat die
dader in belang van die verweerder opgetree bet.

In die on=

derhawige Kohlberg-saak bet die verweerder (Uitenhage Munisi=
paliteit) 'n wa en drywer van A gehuur om grond op 'n sekere
plek op te laai en dit te verwyder na 'n plek deur die muni=
sipalitiet aangewys.
12

160 en 161.

13

1926 EDL 90
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Gedurende so 'n rit bestuur die drywer

op 'n nalatige wyse en benadeel die eiser.

Die venveerder

erken dat •.. (he) ... solely controlled ... the place of
loading~ the nature of the load~ and the manner of loading
14
and the place to which it was to be taken.
Die munisipali=

teit beweer egter verder dat hy geen reg gehad het om die
manier van bestuur van die wa van punt tot punt te beheer nie
en dit uitsluitlik by A (die eintlike werkgewer) berus het.

15

Die hof gaan van die standpunt uit dat die bewyslas op die
eiser rus om te bewys dat 'n master-servant of principalagent-verhouding tussen die verweerder en dader bestaan het.

16

Hiervoor sou dit volgens die hof, vir die eiser nodig wees om
te bewys dat die eintlike werkgewer sy reg op beheer oor die
manier waarop bestuur moet word, aan die huurder (verweerder)
oorgedra het.

17

R van der Riet wys ook op die reeds genoemde

drie verskillende standpunte oor die vasstelling van die re=
levante verhouding in sulke gevalle.

18

14

95 ev.

15

97

16

102 en 93 waar r Van der Riet die Suid-Afrikaanse middel=
like aanspreeklikheidsreel soos volg uiteensit: In ge=

neral, a master is liable for the injuries occasioned to
third parties by his servant acting within the scope of
his authority and in the course of his employment. This
liability of the employer for the acts of his servant is
stated by the English authorities not to arise from the
mere fact that the servant is employed to do work on the
employers behalf~ but to depend upon the existence of the
relationship of master and servant between them. Later
(94) vervolg hy ••• it does not follow •.. that the test
of liability is merely the question whether or not the
person who committed the tort was engaged on the work for
the benefit of the defendant. The relationship of master
and servant or agent and principal must be established ...
17

95.

18

95.
Eerstens die standpunt van r Wessels in die Chatwinsaak supra wat vereis dat vasgestel moet word where the
671

Hy poog dan om met 'n standpunt deur 'n Engelse hof in Bam v

Central Vermont Railway

19

ingeneem, hierdie bogenoemde stand=

We have
only to consider in whose employment the man was at the time
the acts complained of were done~ in this sense that by the
employer is meant the person who has the right at the moment
to control the doing of the act. Hierdie standpunt, volgens
r Vander Riet, omvat bogenoemde standpunte ••• in that it
requires not only that the work shall be done for the defen=
dant but that at the time the right of control should be ves=
ted in him. 20 Of hierdie standpunt egter as 'n versoening
punte te versoen.

Die aanhaling uit die saak lui:

van al bogenoemdes beskou kan word, is te betwyfel.

Volgens

hierdie standpunt van r Van der Riet word vereis dat die eiser
moet bewys dat die dader tydens die pleeg van die onregmatige
daad,

besig was met'die uitvoering van die verweerder se werk en
(b) dat laasgenoemde toe 'n reg van beheer oor hom gehad het . .

(a)

Volgens die standpunt van r Wessels egter is die bewys van
1
(a) hierbo onnodig terwyl dit volgens die standpunt van

control lay~ Tweedens die van rp de Villiers in die Dui=
gan-saak supra wat vereis dat vasgestel moet word upon
whose work was the person employed who did the injury at
the time when the accident occurred en derdens die stand=
punt van rp Searle in die Penrith-saak supra wat vereis
dat stilswyende of uitdruklike agreement bewys moet wo.rd
waaruit die bedoeling afgelei kan word dat die reg op be=
heer van die eintlike werkgewer na die lener of huurder
oorgedra is.
19

2 AC 1921 412.

20

95 en sien ook 104.
In die Chatwin-saak supra is die spoorwee administrasie
juis aanspreeklik gehou nieteenstaande die feit dat sy
werknemer ten tye van die nalatige handeling werk vir die
kontrakteur verrig het.
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rp de Villiers nie noodwendig nodig is om (b) hierbo te bewys

nie.

Rp Searle het dit ook onomwonde gestel dat 'n werkgewer

middellik aanspreeklik kan wees nieteenstaande die feit dat
sy werknemer op die relevante tydstip met iemand anders se
werk besig was.

Die implikasie van r Van der Riet se stand=

punt is dat 'n werkgewer nie aanspreeklik kan wees nie in=
dien sy werknemer op die relevante tydstip met werk vir 'n
2
ander besig was.
Dit sou beteken dat die eintlike werkgewer
nooit aanspreeklik kan wees indien hy sy werknemer tot die be=
skikking van 'n ander gestel het nie.

Om te bepaal of die

reg op beheer by die eintlike werknemer of
sodat vasgestel kan word of die werker

1

lener/hu~rder

setel

n servant van laasge=

noemdes geword het, is die terme van die kontrak tussen die
. ~ gu~'•de. 3
.
R~et,
••• as ub tant~a~

employers volgens r Van d er

Dat kontraktuele terme egter nie 'n noodwendige voorvereiste
vir sodanige vasstelling is nie, blyk duidelik uit die vol=

It ..• (is) .•. necessary to determine whet=
her under the tePms of the arrangement under which he (die
werker) came to be employed or owing to the manner of his em=
ployment, he had become for the time being the servant of such
third person (lener of huurder) 4 R Van der Riet het hierna
gende aanhaling:

die terme van die kontrak ontleed ten einde vas te stel by
wie die·beheer setel.
Dit is baie belangrik om aan te merk dat die hof simpatie met
die probleme van die eiser in hierdie omstandighede gehad het.
2

95: This proposition ... requires not only that the work
shall be done for the defendant but that at the time the
r-ight of control should be vested in him.

3

96.

4

94 (ek onderstreep).

673

Volgens r Pittman moes dit vir die eiser ••• a matter of su=
perlative difficulty 5 gewees het om te besluit wie die reg=
te persoon is om aan te spreek.
die liggend.

Dit is natuurlik ook voor

Op hom rus die bewyslas om aan te toon

dat die

verweerder die reg op beheer gehad het of bloot net in beheer
was.

Hoe is dit moontlik om dit te bewys indien hierdie be=

grip so vaag is en nooit duidelik deur die. howe geinterpreteer
is nie?

Obiter maak r Pittman dan die stelling dat die reel

dat 'n hof in hierdie omstandighede gebonde is om slegs een van
die twee "werkgewers" aanspreeklik te hou, onbillik teenoor
6
7
die benadeelde is.
Soos r Wessels in die Chatwin-saak,
verklaar r Pittman dat die ratio van hierdie reel onverstaan=
8
baar is.
In die lig hiervan kan geargumenteer word dat die
hof, weens sy simpatie met die eiser in hierdie saak, op grond
van billikheidsoorwegings, uit sy pad gegaan het om aan te
toon dat die verweerder in hierdie saak, wel ten tye van die
nalatige bestuur 'n reg op beheer (of beheer) oor die dader
gehad het. 9
'n Interessante saak wat myns insiens ook onder gevalle van
die geleende werkriemers tuis gebring kan word, is Silhouette
Chemical Works v Steyn's Garage. 10 Hierin was die eiser 'n
klant van 'n motorhawe (verweerder) en is die eiser se motor
deur een van sy (die eiser se) direkteure vir diens na die
5

106.

6

106.

7

Sien hierbo op 659.

8

106.

9

Die hof het heelwat probleme gehad om sy standpunt dat die
verweerder in beheer van die dader was, te motiveer (vgl
die beslissing vanaf 93 van die verslag).

10
674

1967 3 SA 564 (T).

motorhawe gebring, Die werksvoorman van die verweerder is ver=
soek om 'n persoon beskikbaar te stel om die direkteur na 'n
sekere bestemming met die motor te neem waarna die motor na
die motorhawe teruggeneem moet word.
gunstiglik toegestaan.

Die versoek word goed=

Nadat die persoon ( 'n werknemer vim

die verweerder) die direkteur na sy bestemming vervoer het, be=
stuur

hy op sy terugrit op 'n nalatige wyse·en beskadig die

motor.

Die eiser spreek die motorhawe vir sy skade aan en

baseer sy eis op
we.

II

soort

kontrakbreuk aan die kant van·die motorha=

Dit word bew~er dat die ooreenkoms tussen hulle van die

locatio conductio operis is, dat die verweerder krag=

tens die ooreenkoms die motor reeds in ontvangs geneem het;
dat die motor op daardie stadium in 'n goeie toestand was en
dat die verweerder 'n geimpliseerde term van die ooreenkoms
verbreek het welke term vereis dat die motor aan ·die eiser
teruggelewer word in dieselfde

onbeskadigde toestand as wat

dit voor die oordrag van besit was.

Volgens wr Margo is die

regsgevolge van die verweerder se in besitname van die saak
kragtens die locatio conductio operis-kontrak dat hy as 'n
12
depositary of bailee beskou word.
Hanneer die saak hie rna
beskadig word terwyl dit in sy besit is, rus die bewyslas op hom
om· aan te toon dat die saak beskadig is. • .. despite the exer=

cise of due diligence by him. 13

Bewys hy dit nie.op 'n oorwig

van waarskynlikhede nie, sal hy teenoor die eienaar van die
. d"1e s k a d e wat ge 1 y 1s.
. 14
saak aanspreekl 1"k wees v1r

II
12
13
14

565 E.
568 H.
568 H (ek onderstreep).
ibid. Vir gesag hiervoor beroep die hof hom~pFrenkel v
Ohlsson's Cape Breweries 1909 TS 957 op 963; Rosenthal
v Marks 1944 TP 172 op 176; Frocks v Dent and Goodwin
1950 2 SA 717 (K) op 725; Daniel v Campsbay Service Sta=
tion 1954 3 SA 309
(K) op 313.
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Indien die deponeringskontrak egter

'n selfstandige gratis

ooreenkoms was,_ sal die verweerder slegs aanspreeklik wees vir
growwe nalatigheid of ops.et aan sy kant. 15 Die probleem in
hierdie saak was egter dat daar van eie nalatigheid aan die kant
van die verweerder nie sprake was nie maar wel aan die kant van
sy werknemer.

Die vraag is nou of die aanspreeklikheid van die

verweerder in hierdie omstandighede steeds op kontrakbreuk aan
sy kant kan berus en of die aksie nie miskien gegrond moes
gewees het op die onregmatige daad aan die kant van die werk=
nemer vir wie die verweerder dan middellik aanspreeklik is nie.
Die hof bevind op die ou end dat die verweerder (garage) wel
teenoor die eiser aanspreeklik is vir die skade aan die motor.
Ongelukkig bestaan daar twyfel of die hof die verweerder aan=
spreeklik gehou het op grond van kontrakbreuk of hom middellik
aanspreeklik gehou het vir die onregmatige daad aan die kant
van sy werknemer.
Die hof verwys na die betoog van die advokaat van die eiser dat
daar in die omstandighede van hierdie saak volgens die Suid16
Afrikaanse reg
'n onus op die verweerder as algemene werk=

gewer van die dader. rus om te bewys ••• that control was
17
transferred to the plaintiff in the special circumstances.
Blykbaar is die bedoeling met hierdie betoog dat indien soda=
nige oordrag nie bewys word nie die algemene werkgewer aan=
spreeklik bly vir die onregmatige dade van sy werknemer.

Hoe=

danig hierdie reel egter relevant is by 'n aksie op grond van

15

569 A.

Vir gesag hiervoor beroep die hof hom op ahallinger

·v Speedy Motors 1951 I SA 340

(K).

i6

Die gesag waarop gesteun word is die beslissings in Chat=
win v CSAR !909 TH 33 enPenrithvStuttaford 1925 CPD 154.

17

Op 567 H.

676

kontrakbreuk word nie aangedui nie.

Die advokaat van die ver=

weerder het dan, rnyns insiens korrek, daarop gewys dat hierdie
reel ter sprake korn by 'n eis op grond van rniddellike aanspreek=
likheid juis in 'n geval waar 'n dispuut ontstaan oor die vraag
of 'n geleende of gehuurde werknerner tydens die uitvoering van
'n handeling opgetree het as die (tydelike) werknerner van die
huurder dan wel of hy steeds onder die beheer van sy algernene
werkgewer was.

Volgens die advokaat van die verweerder

korn

hierdie reel dus ter sprake by 'n eis gebaseer op rniddellike
aanspreeklikheid en nie by kontrakbreuk nie.

Die hof is egter

nie oortuig dat hierdie standpunt gegrond is nie, maar vind
dit in die lig van die hof se eie benadering nie nodig om
18
daaroor uitsluitsel te gee nie.
Die hof neern die standpunt
in dat die verweerder deur sy werknerner besit van die motor
ontvang het rninstens op die tydstip toe die eiser die motor aan
die dader toevertrou het nadat bulle hul besternrning bereik het
en die motor na die rnotorhawe teruggeneern.rnoes word.

Volgens

die hof het dit die verweerder in die posisie van 'n deposi=

taPy OP bailee geplaas ten gevolge waarvan die verweerder verplig
was om die motor in dieselfde toestand te bewaar.

locatio conductio
.

.

verp 1 ~gt~nge.

19

Kragtens die

operis ooreenkorns was dit dus deel van sy
Nou rus daar 'n onus.op die verweerder om, ten

einde aanspreeklikheid te ontduik, te bewys dat die skade ver=
oorsaak is •.. despite the exercise of due diligence by him.

20

Die hof kom tot die gevolgtrekking dat die verweerder horn nie
gekwyt het van die bewyslas dat hy nie nalatig was nie of dat
daar geen nalatigheid aan die kant van sy werknerner was nie
18

Sien 568 A en B.

19

568 H.

20

ibid

(ek onderstreep).
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vir wie se nalatigheid hy middellik aanspreeklik sal wees. 1
Dit is egter nie duidelik waarom die hof dit nodig ag om mid=
dellike aanspreeklikheid hier te betrek indien dit volgens
die hof se eie standpunt slegs nodig was om te bepaal of die
verweerder die hof oortuig het van sy onskuld aan die beska=
diging van die saak nie.

Die hof gaan.verder en bevind dat
die dader inderdaad nalatig bestuur het, 2 dat hy in diens was

van die verweerder, laasgenoemde hom betaal het, dat hy tydens
die nalatige bestuur aan diens was, dat die verweerder hom
instruksies gegee het ocr die rit en dat die eiser, deur sy di=
rekteur, geen

reg gehad het om die bestuurder te kies of aan

hom instruksies te gee nie. 3 Om hierdie rede het die dader die
werknemer van die verweerder gebly en het hy in hierdie hoe=
danigheid opgetree ten tye van die nalatige bestuur.

In effek

het die hof hierdeur bevind dat die verweerder as werkgewer van
die dader middellik aanspreeklik is vir die onregmatige daad
deur laasgenoemde gepleeg in die loop van die uitvoering van
sy verpligtinge.

Dit kan egter wees dat die hof eintlik nie

middellike aa~~preeklikheid nie maar oordraagtelike skuld
gedagte gehad het.

positarius

in

Dit kan beteken dat die ontvanger of de=

nie slegs meet bewys dat hy self geen skuld aan

die beskadiging van die saak gehad het nie, maar ook dat sy
werknemers se skuld ten opsigte van die beskadiging van die
saak nie in die spesifieke omstandighede aan hom toegereken

kan word nie en hy dus nie kontrakbreuk

2
3

678

deur eie skuld of

569 F: In these circumstances the defendant has not dis=
charged the onus of proving that there was no negligence
on its part or on the part of Lemmer3 for whose negli= .
genae it would be vicariously liable.
569 G.
567 E.

toegerekende skuld gepleeg het nie.

Hierdie redenasie lei na=

tuurlik tot die baie moeilike vraag of skuld 'n vereiste vir
kontrakbreuk is of nie.

Dit is in elk geval duidelik dat die

hof in hierdie saak skuldige kontrakbreuk by die bewaargewings=
ooreenkoms vereis.
Myns insiens was dit vir die hof onnodig, indien die hof dit
inderwaarheid gedoen het, om met 'n moeilike en gekunstelde
konstruksie van toerekening van skuld te werk.

Indien die. ver=

weerder nie kan bewys dat hy onskuldig was nie, is hy tog
aanspreeklik.

Kwyt hy hom van hierdie bewyslas ontstaan die

verdere vraag egter of hy nie miskien onder die omstandighede
middellik aanspreeklik is vir die skade wat spruit uit die de=
lik deur sy werknemer gepleeg nie.
met kontrakbreuk te doen nie.
likheidseis.

Hierdie vraag het egter niks

Dit is 'n middellike aanspreek=

Indien die saak tot op hierdie punt gevorder het,

kom die verdere

be~vyslas

volgens ons reg te sprake, naamlik dat

die verweerder moet bewys dat hy die beheer of reg op beheer
oor sy werknemer aan die lener of huurder oorgedra het'.
Die Suid-,Af.rikaanse skrywers se standpunte oor middellike aan=
spreeklikheid in die gevalle van die geleende.of gehuurde werk=
4
nemer kan ook kortliks genoem word. McKerron aanvaar op gesag

5 en die
6 dat
Suid-Afrikaanse beslissing in McMillan v Hubert Davies
aanspreeklikheid afhang van die vraag: (W)hich of the employers
- the permanent employer or the temporary employer - was en=
titled at the time in question to control the servant in re=
spect of the manner in which his work was to be done.

van die Engelse saak Mersey Harbour Board v Coggins

4

Delict

5

194 7 AC 1.

6

1940

93.

WDL 256.
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This must always be a question of fact, depending
upon the terms of the agreement between the two masters and the
circumstances of the particular case. Met 'n beroep op Engelse
Hy vervolg:

sake verklaar hy dat die permanente werkgewer, ten einde aan=
spreeklikheid vry te spring, sal moet bewys dat hy op die re=
levante tydstip sy beheer oor die werknemer a an 'n ander oor=
gedra het. 7 Van die vereiste dat die dader ook nog met die
werk of besigheid van die verweerder besig moes gewees het,
maak hy nie melding nie.
Van der Merwe en Olivier verklaar kortliks dat die toets hier

Onder welke werkgewer se kontrole het die werk=
nemer op die relevante tydstip gestaan; welke werkgewer het op
daardie oomblik die onmiddellike bevoegdheid gehad om die
werksaamhede van die werknemer te beheer. 8
skyn te wees:

(T)hat ~ster is liable under whose con=
trol the employee was at the time, i.e. the master who has
authority to direct the employee as to the manner in which the
work is to be done. 9
Gibson verklaar:

Scoble verklaar •..• (T)he test of liability is not so much

"/or whose benefit the work was done" but "who had the power
of controlling the servant as to the
was to be done". 10

~nner

in which the work

Samevatting
Vier benaderings is gevolg by die vasstelling van die middel=

7

aw 93.

8

Onre~tige

9
10
680

Daad 453.
Wille's Principles 519 waar op gesag van Penrith V Stut=
taford supra en McMillan v Hubert DaV1:es supra gesteun word.
Master and Servant 264.

like aanspreeklikheid van die lener of huurder van 'n ander se
werknemer waar laasgenoemde 'a onregmatige daad pleeg terwyl
hy besig

was met die werk wat hy vir

huurder doen.

of namens die lener of

Die eerste is dat vasgestel moet word wie van

die permanente of die tydelike werknemer ten tye van die pleeg
van die onregmatige daad in contr>oZ, per>sonaZ contr>oZ

pZete per>sonal contr>oZ van die

werknemer was. II

of com=

Hierdie bena=

dering is nie te verkies nie weens die onduidelikheid van die
betekenis van

contr>oZ, per>sonaZ contr>oZ of complete per>sonaZ

contr>oZ en die onduidelikheid oor die vraag wanneer sodanige
beheer aanwesig sal wees.
'n Iweede benadering is dat vasgestel
·a~e

wo~d

on who's business

geleende werknemer besig was ten tye van die skadeveroor=

saking.

Die aanwesigheid van beheer of 'n reg op beheer oor

die optrede van die werknemer is dan slegs 'n aanduiding met
wie se besigheid die werknemer besig was ten tye van die ska=
2
deveroorsaking. I
Alhoewel hierdie "toets" 'n meer logiese
13
en praktiese oplossing bied, is dit as "te wyd"-verwerp.
'n Derde benadering is dat vasgestel moet word met \vie se
werk die werknemer op die relevante tydstip besig is en of
hierdie persoon hiertydens 'n reg op beheer oor die werknemer
14
gehad het.
Blykbaar is die probleem met hierdie standpunt
dat dit weer

"te eng" is omdat die effek daarvan is dat die

permanente werkgewer altyd aanspreeklikheid sal vryspring so=
dra hy bewys dat hy sy werknemer verhuur of uitgeleen bet aan

II

Sien hierbo op

12

Sien hierbo op 662 ev.

13

Sien hierbo op

14

Sien hierbo op 670 ev.

657 ev.
665 ev.

681

'n ander vir die besigheid van 'n ander. Dit kan dus gebeur
.dat eersgenoemde middellike aanspreeklikheid kan ontduik al het
hy nie die reg op beheer oor sy werknemer aan die lener of huur=
der oorgedra nie.
Die vierde benadering is blykbaar die mees algemeen aanvaarde
benadering.

Hiervolgens moet vasgestel

te werkgewer deur 'n agreement

word of die permanen=

met die lener of huurder die

reg op beheer oor die manier waarop die werknemer die werk vir
.
15
die lener of huurder moet doen, aan laasgenoemde oorgedra het.
Dit lyk nie asof met die woord agreement 'n bindende kontrak
bedoel word nie, maar slegs 'n ~itdruklike of stilswyende ree=
ling oor wie die reg op beheer sal he en kan uitoefen.

Dit is

egter 'n vraag of daar in so 'n geval nog sprake kan wees van 'n

reg op beheer veral as dit

ni~

eers nodig is dat die werknemer

'n party tot hierdie reeling moet wees nie.
Omdat dit egter twyfelagtig is of 'n bindende kontrak tussen per=
manente werkgewer en die lener of die huurder van die werknemer
'n voorvereiste vir die oordrag van die reg op beheer oor die
werknemer is, vervaag die werklike betekenis van hierdie krite=
rium.

Die bron daarvan is dan nie 'n bindende kontrak nie maar

'n blote reeling.

Daarom is die verwysing na 'n reg op beheer

myns insiens misleidend.

Indien dit egter nie 'n ernstige pro=

bleem is nie, is die volgende wel

een.

Uit die bespreking van

die sake waarna in hierdie afdeling verwys is, het dit duidelik
geblyk dat daar in die meeste gevalle of 'n vae reeling is oor
wie die reg op beheer sal he of geen reeling daaroor nie.

Die

howe was dan verplig om na die omstandighede van die saak te
kyk en daaruit 'n afleiding te maak.

Hierdie afleiding het myns

insiens dikwels daarvan afgehang wie die benadeelde aangespreek
15
682

Sien hierbo op

664 ev.

het.

Die hoh'e bet met die benadeelde simpatie gehad omdat dit

vir hom uiters moeilik is om te besluit en te bewys wie in be=
heer van die werk was of 'n reg op beheer oor die dader gehad het.
Dit is vir hom belangrik omdat net een van die twee "werkge=
wers" middellik aanspreeklik gehou kan word.

Indien hy dan

besluit het wie hy gaan aanspreek, was die howe geneig om die
persoon wel aanspreeklik te hou om growwe onbillikheid teenoor
die benadeelde te vermy.

In sulke gevalle het oneindige pro=

bleme ontstaan by die motivering van die aanspreeklikgestelde
se reg op beheer oor die dader.

Die teoretiese regverdiging

van die bestaan van so 'n reg en veral die teoretiese verklaring
van die inhoud daarvan, lewer dan probleme.
Hyns insiens kan ook in hierdie gevalle afgesien word van hier=
die control test as die enigste toets vir aanspreeklikheid.
Daar is ook myns insiens 'n sterk saak voor uit te maak dat
die howe in sekere omstandighede nie moet huiwer om die twee

masters gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik te hou nie.
In die lig van my standpunt betreffende die grondslag
middellike aanspreeklikheid,

~an

van

die probleem soos volg

benader
word. 'n Geleende of gehuurde werknemer verrig 'n
. 17 Nou moet b epaa 1 wor d wle
.
.
k tlWltelt
. . . wat gevaar l.k
l lS.
d lensa
vir hierdie gevaarlike aktiwiteit verantwoordelik gehou kan
18
word.
Verskillende faktore kan hiervoor in ag geneem word.
Alhoewel ek nie weer al hierdie relevante faktore op grand
waarvan vasgestel kan word wie verantwoordelik gehou kan word,
herhaal nie, kan ek daarop wys dat faktore soos wie in beheer

17

Sien hierbo op

295.

18

Sien hierbo op

997 ev.
683

van die werk was;

wie die voordele uit die verrigting van die

werk ontvang en wie die middels en kapitaal voorsien vir die
.
.
. 19 H1er
. d'1e f aktore lS
.
u1tvoer1ng
van d'le wer k , ter spra k e 1s.
dan nie essensiele kriteria vir die vasstelling van die rele=
vantheid van die verhouding tussen dader en verweerder nie, maar
hulpmiddels by die bepaling van 'n spesifieke persoon of per=
sone se verantwoordelikheid vir die riskante aktiwiteit.

So

kan dus vasgestel word of die verantwoordelikheid op die eint=
like werkgewer of die lener/huurder rus.

Die verantwoordelike

persoon of persone behoort dan aanspreeklik te wees vir daardie
gevolge wat uit die tipiese risiko's verbonde aan die gevaar=
20 Ek h
' ' ' voortv 1 oe1.
'
et oo k aangevoer da t
l 1'k e d'1ensak t1w1te1t
dit moontlik is om beide die werkgewer of lener/huurder ver=
antwoordelik te hou.

1

Myns insiens behoort die moontlikheid

ook nie uitgesluit te word dat 'n hof aan die verweerder wat
verplig was om die volle eis te vergoed, op gronde van reg=
verdigheid en billikheid 'n verhaalsreg

teenoor 'n

ander verantwoordelike persoon wat nie aanspreeklik gehou is
nie,

Die omvang van so' n verhaalsreg kan geskied ooreenkomstig die
2
mate van die betrokke partye se verantwoordelikheid.
2.3 .. 5

'n Werknemer wat 'n ander toelaat orn hom by te staan
met die uitvoering van werk

Die verskil tussen hierdie gevalle en die gevalle waar 'n
persoon iemand anders se werknemer huur of leen, is hierin
gelee dat B, die werknemer van A, uit eie beweging 'n derde,
19
20

Bien hierbo op 303 ev.
Bien hierbo op 318 ev.

1

Bien hierbo op 315.

2

Bien hierbo op 315 en 340 ev.
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C, vra of toelaat om hom (B) by te staan met die uitvoering van
sy werk.

Die vraag is dan of A middellik.aanspreeklik gebou kan

word vir die onregmatige daad wat C gepleeg het terwyl hy B byge=
staan bet met die uitvoering van werk.

Die reg opbebeer-krite=

rium word ook in hierdie gevalle toegepas.

Davies 3 sit r

In McMillan v Hubert

Millin die middellike aanspreeklikheidsreel in

bierdie verband soos volg uiteen:

(T)he test of Ziab·ility in

such cases ... is not for whose benefit the work is done, but who
had the power of supervising and controlling the servant as to
the manner in which he was doing the work at the time the in=
jury complained of was inflicted. 4 Volgens die hof is hierdie
essensiele vereiste nie na behore in die saak Duigan NO v An=
gehrn & Piel 5 erken nie en verwerp hy dus by implikasie die
uitspraak van

rp de Villiers in laasgenoemde saak.

in die McMillan-saak was kortliks die volgende:

Die feite

'n Werknemer

van die verweerder bet 'n persoon gevra om hom by te staan by
die.verrigting van 'n sekere stuk werk waarmee hy besig was.
Deur die nalatige optrede van die hulpverlener word 'n derde
gedood waarna sy afhanklike 'n eis teen die venveerder instel.
R

Millin verklaar dat die eiser die hof moet oortuig dat daar

ten tye van die nalatige optrede van die dader (die hulpverle=
ner),

'n

master-servant-verhouding tussen die dader en die
6
Die advokaat van die eiser betoog dat

verweerder bestaan het.

die dader gebruik was om werk in belang van die verweerder te
verrig en dat die werk onder beheer van die verweerder se werk=
nemer verrig was en dat hierdie faktore genoegsaam is om die
verhouding tussen dader en venveerder as die tussen masi;er en cer=
3

1940

rvLD

256.

4

260.

5

Sien hierbo op

6

257.

662.
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vant aan te merk. 7

Die hof verwerp hierdie argument en soek

op gesag van Penrith v Stuttaford

8

na 'n ooreenkoms

tussen

verweerder en dader (of laasgenoemde se werkgewer) waaruit dit
blyk dat die verweerder 'n reg van beheer ten opsigte van die
manier van die uitvoering van die werk verkry het.

9

Die hof

bevind dat die werknemer van die verweerder geen bevoegdheid
gehad het om 'n ander persoon namens sy werkgewer in diens te
10
So 'n bevoegdheid sou hy slegs he indien hy die

neem nie.

toestemming van sy werkgewer verkry het of indien hy in 'n
noodgeval poog om die belange van sy werkgewer te beskerm en
hy nie in die posisie is om die toestemming van sy werkgewer
11
vir die aanstelling te kry nie.
In the present case Bam
(die werknemer) was in a position to communicate with his em=
pZoyer~

and therefore
ment that Bam had any
circumstances of this
into a servant of the

it is impossible to support the argu=
authority of any kind whatsoever in the
case to convert Rohr (die hulpverlener)
12
defendant.
Dit lyk dus asof r Millin
nie die standpunt van r Van der Riet in KohZberg v Uitenhage
MunicipaZity 13 opgevolg het nie. In laasgenoemde saak is
verklaar dat behalwe die bewys van die bestaan van 'n reg op
beheer deur die verweerder dit ook nog bewys moet word dat die
dader op die relevante tyd met sy werk besig was.

In ooreen=

stemming met die Mcf.JiZZan-beslissing is in Ah Cow v Rust

7

260.

8

1925 CPD

9

261 en 262.

10

258.

II

258 en 259.

12

259.

13

1926 EDL 90 bespreek op 670 hierbo.

14

1945 EDi 230.
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!54 bespre.ek op 664

hierbo.

14

beslis dat wanneer

1

n werknemer nie die bevoegdheid gehad het

om 'n derde persoon vir die uitvoering van die werk te nomineer
nie, die verhouding master en servant pro hac vice
die werkgewer en hulpverlener kan ontstaan nie.
15
control sou dan in sulke gevalle ontbreek .

nie tussen

Die power to

.Samevatting
Dit blyk dus dat die hof in hierdie gevalle na of In ooreenkoms
tussen die werkgewer en die derde soek waaruit dit blyk dat
die derde hom onderwerp het aan eersgenoemde se reg op beheer,
of soek na die verlening van volmag deur die werkgewer aan sy
werknemer om iemand te vra om hom met die uitvoering van werk by
te staan.

Wat laasgenoemde geval betref kan dus geredeneer

word dat die werknemer volmag het om namens sy werknemer met die.
derde ooreen te kom oor die bestaan van 'n reg op beheer.

Het

die werknemer egter in 'n noodsituasie die hulp van 'n ander
gevra om hom met sy werk by te staan, sal die werkgewer blykbaar
middellik aanspreeklik wees vir die onregmatige daad deur die
hulpverlener gepleeg in die loop van sy hulpverlening.

Hoontlik

kan geredeneer word dat die \verknemer in 'n noodsituasie stil=
swyende volmag van sy werkgewer bet om hulp te verkry.
2.3.6

Die bestuurder van motorvoertuie

In hierdie afdeling word aandag geskenk aan die vraag of 'n
eienaar van

1

n motorvoertuig middellik aanspreeklik gehou kan

word vir die nalatigheid van 'n ander persoon wat die motor
bestuur.

Daar sal ook telkens gewys word op toepassing van die

reg op beheer-kriterium in bierdie gevalle.

In die oorgrote

meerderheid van gevalle het. die howe met die toepassing van
15

Sien 233 en 234 en die bespreking op 671 hierondcr.
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hierdie kriterium gepoog om vas te stel of die bestuurder as die
eienaar se servant (of agent) aangemerk kan word vir die doel=
eindes van middellike aanspreeklikheid.

Die begrip servant het

dus ook bier 'n wyer betekenis as die gemeenregtelike begrip.
Dit is insiggewend om daarop te let dat van die belangrikste
appelhofbeslissings oor middellike aanspreeklikheid gegaan het
oor die aanspreeklikheid van 'n werkgewer vir skade wat ge=
spruit bet uit die nalatige bestuur van sy werknemer.

In die

beslissings van Estate van der Byl v Bwanepoel,. Union Govern=

ment v Hawkins,

Feldman v MaZl

en Botes v van Deventer

was

daar telkens nie twyfel dat die bestuurder van 'n voertuig waar
mee die skade of nadeel veroorsaak was, wel 'n dienskontraktue=
le werknemer van die verweerder was nie.

Die geskilpunte in

hierdie bogenoemde sake bet telkens sentreer om die vraag of
die dader_op die relevante tydstip opgetree bet within the

aourse of his employment.

Dit is duidelik dat die bepaling van

middellike aanspreeklikheid in sulke gevalle ooreenkomstig die
gewone reels van middellike aanspreeklikheid geskied. I
Gevalle waar die werknemer van die eienaar van die voertuig
'n ander toelaat om dit te bestuur
In Priestly v Dumeyer

2

bet die verweerder se werknemer toege=

laat.dat 'n derde die eienaar se koets bestuur.

Deur sy na=

latige hantering van die koets word die eiseres benadeel waar=
op sy die eienaar van die koets aanspreek.

Een van laasge=

noemde se verwere was dat by nie middellik aanspreeklik gehou
3
word nie aangesien die derde nie sy servant was nie.
Sien Macintosh & Scoble i1Jegligenae
2

15 sc 393.

3

394 en 395.

688

102.

Die hof gee die verweerder op hierdie punt blykbaar gelyk, 4
maar wys dan daarop dat die effective cause

van die ongeluk,-

die nalatige oorhandiging van die leisels deur sy werknemer
5
aan 'n drank en onbevoegde bestuurder was.
Vir hierdie na=
latige handeling van die werknemer in the course of his employ=

ment

word die eienaar middellik aanspreeklik gehou.

Wat die

uitspraak van die hof sou gewees het indien dit geblyk het dat
die leisels nie aan 'n drank of onbekwame persoon oorhandig
was nie, maar hy nogtans nalatig bestuur het, is nie met seker=
heid te verklaar nie.

Of die oorhandiging van die leisels in

sulke omstandighede steeds as die effective cause van die on=
geluk aangemerk sal kan word, is te betwyfel.
In

Abdool

V

Slade

7

6

was die feite in ooreenstemming met die

bekende Engelse beslissing Samson v

Aitchiso~ 8 · ~ie

verweer=

der was 'n voornemende koper van 'n motor en het met die doel
voor oe die eienaar gevra om 'n proefrit daarmee te onderneem.
Die verweerder nooi R om saam te ry sodat hy advies oor die toe=
stand van die

motor by hom kan inwin.

Die eiser gee sy werk=

nemer, S, (wat ook sy seun was) opdrag om verweerder en R op
die proefrit te neem.

4

Tydens die rit versoek die verweerder

Let vera! op die betoog van die advokaat vir die verweer=
der, die vrae wat deur r Solomon aan hom gestel \vas (op
395) en die uiteindelike uitspraak van die hof vera! op 397.

5

397.

6

Trouens hr de Villiers het dit duidelik gestel dat ... his

negligence in handinG· the rr:dns over to an incompetent dri=
ver, was the effective cause of the accident. For th1:s
negligence the defendant •.. is Uable(397)
7

1931 NPD

8

Sien die bespreking hiervan hierbo op

4.
387.
689

vir S om die stuur aan R te oorhandig.

Deur sy nalatige be=

stuur veroorsaak R 'n ongeluk waarin die motor beskadig is.
Die eiser (eienaar van die motor) spreek die verweerder (die
voornemende koper) vir sy

skade aan.

Die vraag voor die hof

was of R as die verweerder se servant

of

agent vir die doel=

eindes van die rit aangemerk kan word

Die hof se eenparige

bevinding was dat nie bewys is dat die verweerder in beheer van

die motor was nie.

Volgens r Carter het S, nadat hy die stuur

oorhandig het, fisies in beheer van die motor gebly .•• because

he couZd cut off the ignition, appZy the handbrake ... put his
hand on the steering wheeZ and aZso possibZy decZutch if he
wanted to and if he found that (R) was incompetent to handZe
the car
he couZd at any time have given orders to stop
the car and to have dispZaced (R) from the driver's seat
He couZd have given instructions to drive sZower if he thought
that (R) was driving to fast • ••. (T)he (defendant) from his
position at the back of the car never controZZed or cZaimed
to assume controZ of the car ... In these cir~umstances I
think that the magistrate was wrong when he found that the
appeZZant (verweerder) was in controZ of the car through (R)
9
In ooreenstemming hiermee is ook
his agent or servant
0
Aan die anderkant bevind r
die uitspraak van r Hathorn~
Matthe'lvS dat S deur die oorhandiging van die stuur afstand ge=
doen het van sy daadwerklike fisiese beheer (actuaZ physicaZ

contro.Z)

oor die motor

11

maar dat hy

the ZegaZ right behou

het om die roete wat gevolg moet word aan te dui en om R te
beveel om die stuur te enige tyd terug te oorhandig.

9

7 en 8.

10

10.

II

9.
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Om hierdie

rede was die verweerder

dus nie in die posisie of in staat om

beheer oor die motor of oor R uit te oefen nie en dus nie middel=
lik aanspreeklik nie. Hierna

word aangetoon dat die standpunte

van die eersgenoemde twee regters verwerp is in latere uitspra=
ke. 12
In

Ah Chow v Rust

13

was die verweerder die eienares van 'n mo=

tor wat sy self nie kon bestuur nie.

Meestal het haar man vir

haar bestuur nadat sy hom toestemming daartoe verleen het.

Op

'n dag spreek hulle af dat die man haar op 'n spesifieke tyd by
haar werk sou kom oplaai.

Sonder om haar daarvan in kennis te

stel, vra hy ene Hom haar te gaan haal.

Op pad daarheen be=

stuur H nalatig en benadeel die eiser waarop laasgenoemde die
eienares vir sy skade aanspreek.

Uit die getuienis van die

eienares blyk dit dat sy haar man nooit sou toelaat om 'n an=
der sander haar toestemming te laat bestuur nie.

Volgens

rp

Pittman is die vraag of H onder hierdie omstandighede as die
eienares se sepvant aangemerk kan word en of hy tydens die na=
14

latige bestuur,opgetree het in the course of his employment

Die hof bevind egter dat al sou aanvaar word dat haar man wel haar

servant was, daar geen getuienis is wat die afleiding regver=
dig dat haar man enige power of right gehad het om 'n ander in sy
plek aan te stel nie en dat daarom nie gese kan word nie dat
sodanige persoon
became pro hac vice his wife's servant
15
Buitendien was sy, volgens die hof, ook glad nie be=

nie.

wus daarvan dat H die motor sou bestuur nie.

ThP control

which was vital to constitu-ce the relationship of master and

12

Hieronder op 695 en veral Ringrose v Hunter 1933 NPD 442 op 444.

EDL 230.

13

1945

14

233.

15

234. Sien ook die sake op 684 ev hierbo bespreek.
691

servant between the defendant and Harmse> the driver> seems to
hav~ been entirely absent. 16
Die afleiding wat uit hierdie uitsprake gemaak kan word is dat
'n eienaar wat sy werknemer in beheer van 'n voertuig geplaas
het, nie sonder meer middellik aanspreeklik sal wees vir die
gevolge wat spruit uit die nalatige bestuur deur 'n ander wat
toegelaat word om te bestuur nie.

Het die werknemer egter die

stuur aan 'n onbevoegde bestuurder oorhandig, is hierdie nala=
tige handeling van die werknemer as die

effective cause

van

die ongeluk aan te merk en die eienaar middellik aanspreeklik.
Moontlik kan ook uit die beslissing in Abdool v Slade supra af=
gelei word dat 'n eienaar aanspreeklik sal wees indien sy werk=
nemer in die voertuig gebly het terwyl 'n ander bestuur het.
Die redenasie in hierdie saak was dat die eienaar via

sy

werknemer in beheer van die voertuig en bestuurder gebly het deur=
dat hy

of

geag word in daadwerklike beheer van die motor was

of omdat hy 'n

legal right gehad het om sekere instruksies

aan die bestuurder te verskaf.

Het die werknemer egter nie

in die voertuig gebly nie, is die eienaar blykbaar nie aan=
spreeklik nie behalwe as sy werknemer die stuur aan 'n onbe=
voegde derde oorhandig het.

Aanspreeklikheid in laasgenoemde
17

omstandighede blyk ook uit 'n aantal onlangse beslissings.

Die howe het egter nog nie 'n aanduiding gegee wat hul bevin=
ding sou gewees het indien die stuur aan 'n hoogs bedre\ve per=
18
soon oorhandig is nie.
Blykbaar sal die eienaar in hierdie geval
slegs middellik aanspreeklik wees indien sy werknemer die bevoegd=
1815
heid gehad het om die stuur te oorhandig.
16

ibid.

17

Sien die bespreking hierbo vanaf

18

Veral dan in die geval waar die werknemer nie in die mo=
tor gebly het nie.
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688.

Die beskikbaarstelling van 'n motor met bestuurder aan 'n der=
de
Uit die uitspraak van die reeds bespreekte beslissing in Ab=

dooZ v Slade

.·

kan ook moontlik afgelei word dat die eienaar

van die voertuig aanspreeklikheid

vir die nalatige bestuur

daarvan kan ontduik indien hy kan be.vys dat hy die beheer oor
die motor en bestuurder, of die reg op beheer, aan 'n derde wat
nie sy werknemer is nie, oorgedra het.

ford 19

is ook so beslis.

In Penrith

V

Stutta=

Hierdie saak is reeds bespreek,

20

maar die aandag kan weer eens daarop gevestig word dat die
hof pertinent vereis het dat die eienaar sal moet bewys dat
1

hy deur

n ooreenkoms met die lener of huurder, afstand ge=

doen het van sy reg
bestuur uit te oefen.

of power om beheer oor die manier van
Die probleem wat in hierdie gevalle

opduik,is reeds uitgewys by die bespreking van middellike
aanspreeklikheid in geval van geleende of gehuurde
nemers.

werk=

I

Gevalle waar die eienaar in die motor was tydens die nalatige
bestuur deur 'n ander
Tot ongeveer 1940 het die howe in die. onderhawige gevalle die
reg op beheer as die. essensiele kriterium vir di~ ~asstelling
van die middellike aanspreeklikheid van die eienaar gebruik.
2
In Ringrose v Hunter
bet die bof bevind dat die eienaar 'n
reg op beheer oor die bestuurder ge.had het omdat hy as eienaar

19

Sien Ah Chow v Rust
1925 CPD 154.

20

Sien hierbo op

664,

Sien hierbo op

656 ev.

l8b

2

1933 NPD

hierbo op 691 en ook 685 hicrbo.

442.
h9'l

in sy motor aanwesig was, die bestuurder versoek het om te
bestuur en niks daarop dui dat.hy afstand van hierdie reg op
3
beheer gedoen het nie.
In Van BZommenstein v ReynoZds 4
en in

SZabbert v HoZZand 5 word verklaar dat die toepassing

van die reg op beheer-kriterium van belang is ten einde te
servan~

of agent

vir die doeleindes van die rit aangemerk kan word.

In wese

bepaal of die bestuurder as die eienaar se
kom dit slegs daarop

neer dat verklaar kan word dat so'n ver=

houding tussen eienaar en bestuurder bestaan sodra bevind
kan word dat die eienaar 'n reg op beheer oor die bestuurder
gehad het.
in

6

In ooreenstemming hiermee is ook die beslissing

Pretoria MUniaipaZity v Esterhuizen:

3·

445.

Wat presies die be=

CPD 265.
NPD 238.

4

1934

5

1936

6

Boberg het opgemerk (79 SALJ 235 op 237 ev) dat die
ratio in hierdie beslissings nie was dat die reg op
beheer die essensiele kriterium vir die vasstelling
van die middellike aanspreeklikheid van die motoreienaar
is nie, maar wel die vasstelling van 'n master-servantof prinaipaZ-agent-verhouding tussen eienaar en bestuur=
der. Hy het hierdeur te kenne gegee dat 'n verdere vereis=
te (behalwe dat die eienaar steeds 'n reg op beheer moes
gehad het) vir 'n bevinding van sodanige verhoudings nood=
saaklik is. Dit is blykbaar 'n bevinding dat die voer=
tuig ook in beZang of gedeeZteZike beZang
van die eie=
naar bestuur moes gewees het. }!yns insiens was hierdie
verdere vereiste nie in hierdie sake ter sprake nie alhoe=
wel dit later (sien die teks verderaan) beslis 'n vereis=
te geword het. Die reg op beheer was die essensiele ver=
eiste en dit blyk ook uit McKerron (1935 SALJ 414 op 424-5)
se interpretasie van die sake. Die gevalle waarin, volgens
McKerron, bewys moet word dat die motor ook in belang van
die eienaar bestuur is, is wanneer die eienaar nie in die
motor teenwoordig was nie (a w 426).

7

694

1928 TPD 678.

tekenis van hierdie reg op beheer is, blyk uit die reeds ge=
noemde beslissings nie duidelik nie.

Faktore wat van belang

is ten einde vas te stel of die eienaar 'n reg op beheer oor
die bestuurder gehad het, blyk die volgende te wees.

Dat die

eienaar die bestuurder kon beveel watter roete geneem moet word,
hoe vinnig gery moet word, waar gestop moet word, wanneer die
stuur terug oorhandig moes word en laastens die feit dat daar
uit die getui7nis geen aanduiding is dat die eienaar van hier=
die "bevoegdhede" afstand gedoen het nie.
Vanaf die veertigerjare is egter 'n bykomstige vereiste gestel
vir die eienaar se middellike aanspreeklikheid.

Dit is naamlik

dat die motor ook nog in belang van die eienaar bestuur moes
gewee~

het.

8

dium van ons

Hierdie benadering word tot op die huidige sta=
regsontwikke~ing

nagevolg.

Weens die belang daar=

van word 'n uitvoerige bespreking daaroor gewei.
In Archibald

V

Sabela 9 is 'n ongeluk veroorsaak deur die nalatige

bestuur van die seun van die eienaar van 'n vragmotor.

Die be=

nadeelde stel 'n eis teen sowel die eienaar as die seun in.
Die eienaar was ten tye van die ongeluk op die bak van die vrag=
motor en nie in die kajuit nie.

In die landdroshof misluk die

eis teen die eienaar omdat nie bevind kon word dat die doel van
die rit

in belang van die eienaar was en

die vragmotor was nie.
die vragmotor vir sy

10

dat hy in beheer van

Die vader het die seun toegelaat om

eie besigheid te gebruik terwyl hy tydens

die ongeluk slegs saamgery het om op 'n sekere ple.k langs die
roete afgelaai te word.

Die eienaar getuig dat hy wel beheer oor

8

In Slabbert v Holland 1936 NPD 238 op 242 is egter reeds
klem op hierdie vereiste geplaas.

9

1953 1 SA 254 (N).

10

255.
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die vragmotor gehad het, in die sin dat hy as eienaar kon be=
veel

waar dit moes stop.

Die hooggeregshof, by monde van

r

de Wet, bevind egter dat hierdie omstandighede nie genoegsaam
is om 'n bevinding te regverdig dat die eienaar

beheer was nie.

Volgens

inderdaad in

hom is 'n voorvereiste hiervoor

dat bevind moet word dat die rit on behalf of the owner moes
11
geskied het.
Slegs in sulke omstandighede kan dan bevind
word dat die verhouding tussen eienaar en bestuurder die tus=
sen principal en agent

of andersins tussen master en ser=
V
1
h
.
. R'
u
t er 12 en Sl abb er t v
'
o gens om ~s ~n
~ngrose v aun
van t ~s.
13
Holland -beslis dat waar die eienaar van 'n.motor ten tye van
die nalatige bestuur in die motor was, 'n weerlegbare feitelike
14
vermoede ontstaan dat hy ook in beheer daarvan was.
Volgens

r de Wet egter, verlig hierdie omstandighede

slegs die

bewyslas wat op die eiser rus om te bewys dat die motor in be=
15
lang van die eienaar bestuur is.
Op 'n oorwig van waarskyn=
likhede moet steeds bewys word dat die rit in belang van die
eienaar was.

Word op 'n oorwig van waarskynlikhede bevind dat

die motor in belang van die eienaar bestuur is, kan hieruit
afgelei word dat die eienaar die posisie van 'n principal
of
master beklee het en hierkragtens in beheer van die voertuig

II

256 A en C.

12

1933 NPD 442.

13

1936 NPD 238.

14

256 A. Sodanige vermoede vind ek nerens in hierdie uit=
sprake nie. Wat wel telkens genoe.m was, was dat daar
geen getuienis aangebied is waaruit geblyk het dat die
eienaar van sy beheer of reg op beheer afstand gedoen
bet nie.

15

256 B.

596

was. l6

Omdat die eiser in hierdie saak nie kon bewys dat die

vragmotor ten tye van die botsing

on behalf of the owner be=

stuur was nie, kan nie bevind word dat lg. die bestuurder se
prinsipaal of.werkgewer was nie en kan daarom ook nie bevind
. b eh eer van d.~e voertu~g
. was n~e.
. 17 wat oo k op=
wor d dat h y ~n
vallend is, is dat die hof die feit dat die eienaar saamgery
het om by 'n sekere bestemming uit te kom, nie as genoegsaam
beskou vir 'n bevinding dat die voertuig
owne~

bestuur is nie •. Indien dit so is kan miskien verklaar

word dat die
of

on behalf of the

hoofdoel

gede~ltelike

~an

die rit in die eienaar se belang

belang moesgewees het.

18

Behalwe die pertinen=

te nuwe vereiste dat bewys moet word dat die motor in belang van
die eienaar bestuur moes gewees het, is die (inhoudelike) be=
tekenis van beheer geensins duidelik gestel of geformuleer nie.
Uit die hele uitspraak wil dit egter voorkom dat die hof sou
bevind dat die eienaar
sy belang bestuur was.

in beheer

was

indien sy motor'in

Die feit dat die rit nie in die eienaar

se belang was nie, dui dus daarop dat die eienaar afstand ge=
doen het van sy beheer oar die voertuig. Hierdie redenasie is
I9
no
myns insiens 'n fiksie.
In Masinda' v Tower Typewriter 6

I6

Sien 256. Verwarrend is die uitspraak egter waar op 256
teenoor C enD verklaar word dat bewys moet word dat •.•

the ear was being driven on behalf or under the aontrol
of the owner thereof.
Dit blyk egter dat or and
moes gewees het (Vergelyk ook die opmerking
van r Holmes in Masinda v Tower Typewriter Co I96I I
SA 795 (N) op 799. Indien die uitspraak van die hof
in die geheel geneem word, is dit duidelik dat die woord
or hier verkeerdelik gebruik ·is.

I9

Sien ook Atiyah se opmerkings hierbo op

20

I961 I

SA 795

390.

(N).
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het die.eienaar van 'n motor 'n persoon leer bestuur waarty=
dens laasgenoemde nalatig bestuur en 'n botsing met die motor
van die eiser veroorsaak het.

Laasgenoemde spreek beide die

bestuurder en eienaar vir sy skade aan.

Hy beweer dat die eie=

naar middellik aanspreeklik is omdat hy 'n reg op beheer oor
die manier van bestuur gehad het weens die feit dat hy eienaar
1
is en in die motor was.
Die eienaar werp hierteen eksepsie op
omdat hierdie bewering geen grond vir 'n aksie teenoor hom sou
openbaar ..nie. Daar is volgens hom nie beweer dat hy (die eie=
naar) ook as die principal of master van die bestuurder aan te
~

~

merk.is nie.

Die vraag voor die volbank van die Natalse hoog=

If A has
a right of control over B's driving3 does that per se (in the
absence of negligence by A or of a relationship of master and
servant or principal and agent) render A liable for damage
caused by B's negligent driving? 2 Die advokaat vir die eiser
geregshof was by monde van r Holmes die volgende:

betoog dat die ratio van die beslissings in Ringrose v Hun=

ter~ 3 Samson v Aitchison 4 Van Blommenstein v Reynolds 5 Slab=
3

3

bert v Holland 6 en Archibald v Sabela 7 daarop neerkom dat in=
Op 799 C som r Holmes (soos hy toe was) die grondslag
van die eiser se aksie soos volg op:
The plaintiff's

qase is that the first defendant had the right of control
over the second'defendant's driving and that~ for that
reason alone, the first defendant was vicariously lia=
ble for the negligence of second defendant.
2

797 D.

3

1933 NPD 442.

4

1912 AC 844.

5

1934 CPD 265.

6

1936 NPD 238.

7

1953 I SA 254

l:i9l3

(N).

dien bevind ~vord dat die eienaar 'n reg op beheer oor die rna=
nier van bestuur gehad het, dit irrelevant is of die verhouding

master- servant en principal- agent
R

tussen hulle bestaan het.

Holmes stern hierrnee glad nie saarn nie.

Engelse saak Samson v Aitchison

cipal

8

Volgens horn is in die

beslis dat die eienaar as prin=

aanspreeklik is en dat die hof in die Ringrose

v Hunter

saak op die Samson-saak gesteun het en sodoende bevind het dat
9

die bestuurder die eienaar se agent was.

Slabbert v Holland
in werklikheid beslis het dat ..• the wife was either the ser=
vant or agent of her husband (it did not matter which) and that

R Holmes verklaar verder dat die hof in

that

relationship~

in view of the right of

control~

renders
10
the husband liable for his wife's negligent driving.
R Hol=
rnes verkies dan die benadering van die hof in VanBlommenstein v
Reynolds in welke saak pertinent vereis word dat die verhouding
master - servant of principal - agent

tussen eienaar en bestuur=

der aanwesig rnoet wees alvorens die eienaar aanspreeklik gehou
kan word. II

Volgens

Y.

Holmes moet dit verder uit die feite

van 'n saak ook duidelik blyk dat die relevante rit

of the owner

8

geskied het.

12

on behalf

Behalwe dus dat die eienaar die

9
10

797 en 798. Met hierdie argument stern ek saarn. Tog rnoet
daarop gewys word dat in Van Blommenstein v Reynolds (supra)
op gesag van Samson v Aitchson (supra) verklaar is dat
die reg op beheer uitsluitlik bepalend is vir 'n masterservant of principal-agent verhouding. Daarorn bly die
reg op beheerrnyns insiens dus steeds die eintlike kriteriurn
vir die vasstelling van die middellike aanspreeklikheid en
nie 'n spesifieke verhouding nie.
797 F r~ C.
797 G.

II

798.

12

798 A en F.
699

reg op beheer (of beheer) gehad het oor die manier van bestuur,
moet dit blyk dat die rit ook in sy belang onderneem was alvo=
rens die bestuurder as sy servant

of agent

aan te merk is.

M.yns insiens moet dit egter beklemtoon word dat die howe in
die genoemde beslissings (behalwe in
rens hierdie

Archibald v Sabela)ne=

on behalf of the owner-vereiste pertinent gestel

het as 'n voorvereiste vir die aanspreeklikheid van die eienaar
nie.

Indien

r Holmes impliseer dat dit in daardie

sake geblyk

het dat die onderskeie ritte in belang van die eienaar onder=
neem was, het

"belang" 'n baie wye betekenis.

rit ook in belang van die eienaar indien dit slegs

lik vir sy plesier of gerief onderneem was.

13

Dan is 'n

gedeelte=

Indien dit so is

kan ek nie verstaan waarom r Holmes saamstem dat die eienaar
in die Archibald-saak nie aanspreeklik gehou kan word nie omdat
. r1t
. n1e
.
d 1e

. 14
on h.~s beha lf ges k'1ed h et n1e.

Die volbank van die Natalse hof bevind dan eenparig dat 'n
blote bewering in die pleitstukke dat die eienaar middellik
aanspreeklik is
I3

14

700

omdat

hy 'n reg op beheer oor die manier

Vgl die feite van die sake ~;enoem vanaf· 69'3 h'ierbo. Aan die
anderkant is daar die uitspraak·van die hof in Archibald
V Sabela (supra) waarin
dit duidelik geblyk het dat die
. hof na iets meer soek a·s net dat die eienaar deels belang
in die rit gehad het. Daar kan in elk geval ook geargumen=
teer word dat 'n eienaar altyd 'n belang in 'n rit het om=
dat hy ei'enaar is en belang daarby het dat sy saak nie
beskadig word nie (sien 397 hierbo). Indien "in be=
lang van die eienaar" 'n vereiste is by die vasstel=
ling van sy aanspreeklikheid, moes inderdaad noukeurig
aangedui gewees het wat daarmee bedoel word.
799 B. Alhoewel die hoofdoel van die rit nie in belang
van die eienaar was nie, het hy tog 'n belang (in die wye
betekenis van die woord) by die rit gehad omdat hy saam
gery het om by 'n sekere besternrning te kom (sien 695
hierbo). Wanneer r Holmes 'n rit as in belang van die
eienaar sal beskou, dui hy nie aan nie.

van bestuur gehad het, nie genoegsaam is om 'n grond van aksie
daar te stel nie. IS

Die vraag ontstaan welke verdere bewerings

in die pleitstukke gemaak moet word.

Hierdie vereiste(s) word

egter nie duidelik deur die hof uiteengesit nie.

~ Holmes wys

daarop dat die verweerder in sy versoek om nadere besonderhede
spesifiek gevra het dat die eiser moet aantoon of hy steun
(a) 'n

master-servant- of (b)

op

principal-agent - of (c) euige

ander·verhouding tussen die dader en verweerder vir die doel=
eindes van laasgenoemde se middellike aanspreeklikheid.

From the plaintiff's reply ... it seems to me to be clear that
there was a disavowal of any reliance on {a) and (b); and that
what the plaintiff was relying on was (c), plus the fact that
the first defendant was the owner of the car and was present
in it. 16 Hierop verklaar r Holmes later:
The plaintiff's
case is that the first defendant has right of control over
the second defendant's driving and that, for that reason alone,
the first defendant was vicariously liable ... I hold that that
proposition is bad in law, and that the summons therefore
17
discloses no cause of action.
Dit blyk dus dat die eiser te
kenne moes gegee het dat hy op die verhouding tussen master
and servant of principal and agent vir die doeleindes van die
middellike aanspreeklikheid van die eienaar steun.

Die vraag

is watter verdere bewe,ings in die pleitstukke vervat moes ge=
wees het sodat daaruit 'n voldoende

afleid~ng

gemaak kan word

van. 'n master -servant of principal - agent-verhouding.
Alhoewel dit nie duidelik blyk nie, dink ek dat die volgende
bewerings voldoende sal wees:
IS

'n bewering dat 'n dienskontrak

799.

16

797 A.

17

799

c.
701

tussen eienaar en bestuurder bestaan het (waaruit die verhou=
ding master- servant afgelei kan word), of 'n bewering dat die
voertuig ten tye van die nalatige bestuur met die toestemming
van die eienaar, on his behalf
heer.bestuur is.

Dan kan geargumenteer word dat laasgenoemde

bewering die afleiding van 'n
regverdig.

en met behoud van sy reg op be=

prinoipal - agent-verhouding

Omdat die eiser in die onderhawige saak nie een van

hierdie twee bewerings gemaak het nie, is sy pleitstukke ekse=
pieerbaar.

In gevalle waar dus nie 'n werkgewer-werknemerverhou=

ding tussen eienaar en bestuurder aanwesig is nie, sal 'n eiser,
ten einde die eienaar van die motor middellik aanspreeklik te hou,
meet beweer en bewys dat die eienaar toestemming tot bestuur
verleen het, die rit in sy belang was
heer oor die bestuurder gehad het.

en dat hy die reg op be=

Dit stel die

prinoipal-

agent-verhouding daar.
In 'n volgende Natalse beslissing,

Paton v Caledonian Insu=

ranoe Co 18 het r Henning kans gehad om kommentaar op die
Masinda-saak te lewer. Die eienares van 'n motor was 'n passa=
sier in haar voertuig wat bestuur was deur 'n vriend,R, toe
dit met 'n ander motor bets.

Sy eis vir haar beserings 'n be=

drag van die derdepartyversekeringsmaatskappy van die ander
voertuig.

Laasgenoemde verweer hom onder andere deur aan te veer

dat R en die bestuurder van sy versekerde voertuig bydraend
nalatig was en dat haar eis gevolglik proporsioneel verminder
meet word omdat die bydraende nalatigheid van R haar toegere=
ken word.

Die hof bevind dat albei bestuurders ewe nalatig was.

Die verweerder se pleitstukke het egter nie 'n uitdruklike bewe=
ring bevat dat R as servant

18

702

1962 2 SA

691

(D).

of agent van die eiseres bestuur

Up gesag van die Masinda v Tower Typewriter-saak

het nie.

voer die eiseres aan dat sy weens hierdie formele gebrek nie vir
die nalatigheid van R middellik aanspreeklik bevind kan word
nie.

Henning

R

aanvaar dat hy gebonde is aan die volbank

beslissing van die Natalse hof in die

Masinda-saak. 1 Hy

verklaar egter dat diefeite van die twee sake verskillend is
en dat die Masinda-saak sodoende van hierdie saak onderskei
kan word.

Volgens hom het die eiser in die Masinda-saak per=

tinent te kenne gegee dat hy vir 'n middellike aanspreeklik=
heidsbevinding

servant
nie.

nie steun op 'n verhouding tussen

master and

of principal and agent tussen die dader en verweerder

In die onderhawige saak is daar egter geen sodanige in=

dikasie

in die pZeitstukke

nie~

alhoewel die vereiste
2
verhoudings nie by name genoem is nie.
Hierdie feit.bein=
vloed volgens hom nie die geldigheid van die pleitstukke van
die verweerder nie.

The allegations that the car belonged to the

.plaintiff, that she was in it at the material time and that it
was driven by Rabie under and subject to her control, seem to
me to be fuZZy capable of supporting a relationship of master
and servant or principal and agent. 3
Die poging om die twee
sake op hierdie wyse te onderskei gaan egter

nie op n1e omdat

dit blyk dat dit die identiese bewering was wat deur die eiser
in die

Masinda-saak gemaak is en dat dit in daardie saak as

onvoldoende beskou was.

Indien die versoek om nadere besonder=

hede en die antwoord daarop in die onderhawige saak egter van
naderby bestudeer word, kom die eintlike rede waarop

r

Hen=

ning steun ten einde 'n onderskeid tussen die omstandighede

694 E.
2

694 E.

3

695 F.
703

van die onderhawige saak en die Masinda-saak te regverdig, dui=
delik na vore.

In die

Masinda-saak was nie beweer

dat die

rit met die motor in belang van die eienaar geskied het nie, 4
terwyl sodanige bewering wel in die onderhawige saak gemaak
is.

Dit blyk dat die volgende versoek om nadere besonderhede

If the vehicle
was owned by the plaintiff, plaintiff is required to furnish
fuZZ and Precise details of the circumstances in which the same
was being driven by the driver, indicating whether it is alleged
that such person is an agent or servant or under the control
of the plaintiff. Die eiser antwoord hierop: The vehicle was
driven by the said Rabie with the consent of the plaintiff and
5
for the common purpose of a holiday trip.
Hieruit blyk dit
dat die eieseres self aangedui het dat R haar servant of
agent was deurdat die motor deur R bestuur was vir huZ gemeen=
skapZike doel. 6 Die afleiding is dus dat die motor ook on
behalf of the owner bestuur is en dat die bewerings dus genoeg=
saam is om daaruit a£ te lei dat 'n service- of agency- ver=
houding aanwesig was. In die Masinda-saak was daar egter nie die
verdere bewering dat die motor on the owner's behalf bestuur
deur die verweerder aan die eiseres gerig is:

is nie.

Alhoewel

r Henning dit nie uitdruklik so stel nie,

dink ek dat hy die uitspraak in die

Masinda-saak so inter=

4

Toegegee dat "in belang van die eienaar" nog nie behoorlik
omskryf is nie en dat geargumenteer kan word tlat 'n eienaar
ook 'n belang in die rit het indien hy die bestuurder
teen vergoeding leer om te bestuur. Dit is dan wel in die
sin nie in belang van die eienaar nie indien dit sou be=
teken dat die bestuurder ook minstens iets vir die eie=
naar moes gedoen het tydens die rit.

5

Op 693 teenoor A en B (ek onderstreep).

6

Onder hierdie omstandighede ~vas dit dus nie vir die ver=
weerder nodig om die verhouding ~vaarop hy steun by name
te noem indien die eiser dit self by implikasie te kenne
gee nie (vgl 695 F).
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preteer dat die hof vereis het dat die bewerings in die pleit=
stukke meer moet bevat as 'n aanwysing dat die reg op beheer
aanwesig was.

Dit is dan nie genoeg om die afleiding te regver=

dig dat die verhouding master-servant of principal-agent tus=
sen eienaar en bestuurder bestaan het nie.

Hierby word verder

on the
owner's behalf bestuur is maar nie noodwendig dat die vereiste

vereis dat beweer en bewys moet word dat die motor
verhouding by name genoem word nie.

Omdat daar in die onderha=

wige saak in die pleitstukke wel die bykomstige indikasie was
bevind

r Henning dat ook bewys is dat die bestuurder as agent

of servant van die eiseres aangemerk kan word 7 en dat sy dus
middellik aanspreeklik is.

Daarom word die bestuurder se per=

sentasie bydraende skuld haar toegereken en haar eis proporsi~~
8
R Henning maak egter 'n baie interessante

neel verminder.

obiter--uitlating oor 'n tweede moontlike basis van die aan=
spreeklikheid van die eienaar.
uitspraak in die

Hy verskil naamlik van die

Masinda-saak waarin die hof te kenne gegee

het dat die middellike aanspreeklikheid van die eienaar van
'n motor vir die nalatige bestuur deur 'n ander slegs van toe=
passing is indien die verhouding tussen genoemde die tussen

master en servant

of principal en agent is.

Volgens hom is

daar,behalwe hierdie gevalle,ook 'n ander reel waarop die

7

Dit blyk myns insiens duidelik uit sy uitspraak op 697 C.

8

ibid.

In 'n hele aantal ander sake is ook beslis dat
die bestuurder vir wie se nalatige optrede die eienaar
middellik aanspreeklik is, se skuld op die eienaar ge=
projekteer of aan die eienaar toegereken word (sien bv

Hlabbert v Holland

1936

NPD; Ringrose v Hunter

1933

NPD

442). Ek het reeds daarop gewys dat toerekening van skuld
'n fiksie is (sien hierbo op 349 ).

705

1niddellike

aanspreeklikheid van die eienaar baseer kan word.9

It appears to me that the owner of a potentially dangerous
thing~ suah as a motor vehiale~ who retains aontrol of it~
although he allows another to handle it~ is viaarious re=
sponsible to others for the haPm aaused to them by suah han=
dling. The liability is based on the retention of aontrol
and not on any negligent aat or omission of the owner~ and
it seems to me that it is not essential that a person who
handles the artiale should be either the servant or agent
10
12
of the.owner.
Die effek van hierdie obiter diatum
is
dat dit nie vir 'n eiser nodig is om te bewys dat 'n diens=
kontraktuele verhouding tussen bestuurder en eienaar bestaan
het nie of dat die rit on behalf of the owner~ of for the
aommon purpose of the owner and driver geskied het nie. Vol=
gens hierdie standpunt is dit voldoende om te beweer en te be=
wys dat die eienaar van die motor nie afstand van sy reg op be=
heer gedoen het nie.

In wese is hierd.ie standpunt my"ns insiens
13
in ooreenstemming met die "ou" benadering van ons howe.
Ek
9

Ek kan nie met Talbot (81 SALJ 73 op 77 ev) saamst~m dat

r Henning hier met die direkte aanspreeklikheid van die
eienaar op grond van sy eie nalatigheid opereer nie. R
Henning bedoel duidelik die eienaar se middellike aanspreek=
likheid.
695 Hen 696

12

Ek wil daarop wys dat van der Merwe en Olivier (Onregma=
tige Daad 464) se opmerking dat r Henning in sy uitspraak
op twee gedagtes hink onregverdig en ongegrond is. Hul
oprnerking in vn 19 aw 464 hou dan gladnie rekening met die
feit dat r Henning se uitspraak wat nou onder bespreking
is, obiter is nie.

13

Bedoelende daardie uitsprake waarin die on behalf of the
vereiste nie gestel was nie en beheer of die reg
op beheer as die essensiele kriterium beskou was. Van
der l>:!erwe en Olivier (a\v 464) is verkeerd waar hul1e· ver=
klaar dat r Henning se uitspraak Zynreg in stryd is met

owner
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A

(ek onderstreep).

Sien ook die ~orige vn.

10

betwyfel dit egter ten sterkste of hierdie ou benadering nog ge=
saghebbend is veral dan in die lig van die gesag in die

da-saak en uitsprake wat hieronder behandel sal word.
Merwe en Olivier verklaar dat

Van der

r Henning se standpunt in stryd

is met die beslissing van die appelhof in

v MacDonald supra. 14

Masin~

Colonial MUtual Life

Die opvallende verskil tussen die stand=

punt van r Henning en die uitsprake van die drle appelregters
in die genoemde appelhofbeslissing is dat
meel gebruik maak van die

r Henning nie for=

master-servantofprinaipal-agent

benaming vir 'n verhouding waarkragtens die een persoon 'n reg
op beheer oor die uitvoering van 'n sekere opdrag het nie. R
Henning se uiteensetting bots wel direk met die standpunt van

Colonial MUtual-saak omdat laasgenoemde

hr de Villiers in die

die dienskontraktuele verhouding tussen dader en verweerder as
die relevante verhouding sien.

Indien dit egter die geldende

regsposisie sou gewees het, is die uitsprake van die howe in
die meeste beslissings dusver onder hierdie hoof bespreek en ook
·

die wat nog hieronder'behandel sal word verkeerd.

IS

Myns in=

siens blyk dit nie uit die uitsprake van die ander appelregters

volbankbeslissing van sy eie Provinsiale Afdeling waarvan
hy ... gebonde is.
Hulle het nie ingesien dat sekere
dele van sy uitspraak obiter is nie en dat dieratiovan

14
15

sy uitspraak nie bots met dieratiovan die volbankbeslis=
sing in die Masinda-saak supra nie. Die obiter-uitla=
tings van r Henning is in ooreenstemming met die meer=
derheid hofsake oor hierdie spesifieke probleem in die
Suid-Afrikaanse reg tot op die stadium waarop r Henning
sy uitspraak gelewer het en ook in ooreenstemming met die·
ontwikkeling in die Engelse reg tot op daardie stadium soos
r Henning dan ook probeer aantoon het.
aw 466 ev.
Omdat middellike aanspreeklikheid bevind was of bevind sou
gewees het (was dit nie vir een of ander gebrek nie) nie=
teenstaande: die feit dat tussen eienaar en bestuurder n~e
sprake van 'n dienskontraktuele verhouding was nie.
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in die Colonial Mutual-saak dat die werkgewer-werknemer ver=
houding die enigste relevante verhouding vir die doeleindes van
16
R Henning se motivering

middellike aanspreeklikheid is nie.
vir sy

obiter-opmerking is dat die ratio van die beslissing

in Samson v Aitchison

die volgende is: .. (W)here the owner of

a motor ear is riding in it while it is being driven by another
•.... has thus not only the right of possession~ but actual
possession of it~ he necessarily retains the power and the
right of controlling the manner in which it is to be driven~
unless he has contracted himself out of that right or has
abandoned it. The owner not only has the right to control the
driver~ but he is also under a duty to do so. 17 Volgens hom
is daar in die kopskrif van die Samson-saak verkeerdelik te
kenne gegee dat die eienaar van die motor as principal
aan=
spreeklik gehou was.

Ringrose-

Hierdie fout

~n Masinda-sake

herhaal.

is~

18

so verklaar hy, in die
Die ratio van die be=

Samson v Aitchison (en daarmee ook die beslis=
sings in Ringrose v Hunter en Slabbert v Holland (omdat hulle

slissing in

op gesag van die Samson-saak gesteun het),

19

was dat die eie=

naar middellik aanspreeklik is omdat hy in die motor was en

krag~

tens sy eienaarskap 'n reg en plig het om beheer uit te oefen
oor die manier van bestuur.

Om hierdie rede word hy

middellik

aanspreeklik gehou vir die nalatige bestuur deur die bestuur=
der behalwe as hy positief bewys dat hy hierdie reg (en by im=
plikasie ook sy plig) kragtens 'n ooreenkoms met die bestuur=
der, oorgedra of laat vaar het.
16

Sien hierbo op

17

696 A en B.

18

696 D.

19

~96.
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622 ev.

Volgens r Henning ontstaan daar

'n (weerlegbare) vermoede dat 'n eienaar 'n reg op beheer oor
die manier waarop bestuur moet word

het indien bewys \vord dat

hy op die relevante tydstip in die motor was en toestemming
tot die rit verleen het.

Wat die bewys van oordrag of afstand=

doening van hierdie reg betref, verklaar hy in die negatief dat
dit nie voldoende is indien die

eienaar beweer en bewys dat hy

vertroue in die bekwaamheid van die bestuurder gehad het en ge=
.

.

.

.

volgl1k n1e aandag aan sy man1er van bestuur gegee het n1e.

20

Die eienaar bly dus verplig om sy reg op beheer uit te oefen
en die feit dat hy hierdie reg (of verpligting) nie uitgeoefen
het nie, is irrel-evant vir die doeZ.eindes van sy middelZ.ike
Dit is verder volgens hom, dan ook irrele=
aanspreekZ.ikheid.
l
vant of die bestuurder sy agent of servant was.
Myns in=
siens stem hierdie standpunt van r Henning ooreen met die mo=
tivering van die middellike aanspreeklikheid van die voertuig=
eienaar soos uiteengesit in die Engelse saak Ormrod v Cros=
ville Motop Serviaes 2 en vergelykbaar met die uitlatings van
3
rp Graham in Viator v Logie
en rp Searle in Penrith v Stut=
4
taford.
Volgens hierdie regters strek die eienaar van 'n

motorvoertuig se verantwoordelikheid teenoor padgebruikers ook
uit tot daardie gevalle waar hy toelaat dat 'n ander sy motor
bestuur weens die feit dat die

motor 'n gevaarlike saak is

r Henning se opmerking sal slegs begryp word indien in
ag geneem word dat Engelse skrywers en regters tot op
daardie stadium willekeurig van die begrippe servant en
agent £ebruik gemaak het by middellike aanspreeklikheid.

AZ.Z. ER 753 (CA) bespreek op 391 hierbo.
EDL 233.
1925 CPD 154.

2

1953 2

3

1923

4
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en aansienlike risiko van benadeling skep vir almal
gebruik.

Die reg plaas dan 'n

wa~

die pad

ekstra swaar verantwoordelikheid

op die eienaar van die motor wat toelaat dat 'n ander die motor
bestuur.
hy

Hierdie verantwoordelikheid rus op die eienaar omdat

.

e~enaar

.

~s.

5

In hierdie motivering le myns insiens die siening

opgesluit dat die eienaar ooreenkomstig die risiko-aanspreeklik=
heid aanspreeklik behoort te wees.
de van sy uitspraak die verdere
daar volgens sy beskouing

R

Henning het teen die ein=

obiter-uitlating gemaak dat

'n derde basis

is waarop die middel=
like aanspreeklikheid van die eienaar baseer kan word. 6 Rabie

drove the car on her (die eienares) behalf as well as his own.
In accordance with the principles applied in Ormrod v Crosville
Motor Services 7 and Archibald v Sabela, 8 plaintiff therefore
b.ecame liable for Rabie's negligence. 9
By die bespreking van
die Ormrod-beslissing is daarop gewys dat die Court of Appeal
beslis het dat waar die bestuurder met toestemming van die eie=
naar en in laasgenoemde se belang of gedeeltelike belang bestuur
het, daar bevind kan word dat 'n agency-verhouding tussen eie=

en dat dit voldoende is vir die
10
doeleindes van die eienaar se middellike aanspreeklikheid.
naar en bestuurder bestaan het

'n Moontlike reg op beheer van die eienaar is vir die doeleindes
van die vasstelling hiervan irrelevant.

5

Sien hierbo op 247 ev.

6

697

7

1953 2 All ER 753

Dit is dan ook opmerk=

c.

8

1953 I SA 254

9

Op 697 C en D.

10

Sien die bespreking van hierdie saak hierbo op 391
Sien egter die uitlatings van r Fannin in SA General
Investment Co v Mavaneni 1963 4 SA 89 (D) op 91 en rp
Milne in Singh v Provincial Insurance Co 1963 3 SA 712
(N) op 716 H en 717 A.

710

(N).

lik dat

r

Henning in hierdie geval nerens melding maak van 'n

moontlike reg op beheer van die eienaar nie.
dat hy die beslissing in

Dit is interessant
Archibald v Sabela in die lig van hier=

By die bespreking van hierdie saak is
daarop gewys dat dit vir die hof primer gegaan het ·oor die

die benadering verklaar.

vraag of die vragmotor op die relevante tydstip

behalf bestuur was of nie.

on the owner's

Die verdere afleiding uit hierdie

beslissing was dat die hof sou bevind het dat die eienaar in
beheer van sy voertuig was indle~ bevind kan word dat die voer=
·
II
tuig in sy belang bestuur was.
Die feit

dat r

Henning daarop wys.dat die eienaar 'n plig

het om toe te sien dat sy motor behoorlik bestuur word, dui
geensins daarop dat hy bedoel het dat die eienaar direk (op
grond van eie nalatigheid) aanspreeklik is i.ndien die bestuur=
12
Dat die eienaar wel so

der ~nbehoorlik sou bestuur het nie.

aanspreeklik kan wees is sekerlik moontlik, maar die reel
wat r

Henning voorstel, het met sulke gevalle niks te doen

nie.

Hy het dit duidelik gestel dat dit hier om die middel=

like aanspreeklikheid van die eienaar gaan.

Sy verwysing na die

II

Sien hierbo op 696/7.

12

Dit is die interpretasiewat Talbot in 81 SALJ 73 op 77
aan hierdie obiter-uitlatings van r Henning heg.· Ook
Macintosh & Scoble Negligence I 06 wil die aanspreeklik=
heid van die eienaar in gevalle waar die bestuurder nie
sy werknemer was nie en die eienaar in die motor was,
sien as 'n direkte en nie middellike aanspreeklikheid
nie. Terwyl ek geensins wil ontken dat 'n eienaar wel
op grond van eie skuld aanspreeklik kan wees nie (bv waar
hy 'n onbevoegde persoon gebruik om te bestuur of waar
hy tydens die rit opmerk dat die bestuurder onbehoor=
lik bestuur en hy sou versuim om op te tree terwyl hy
in die posisie is om stappe te neem) dui die meerderheid
van die gesag daarop dat die howe met die middellike
-aanspreeklikheid van die eienaar werk.
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plig van die eienaar moet. gesien word in die lig van baie uit=
sprake oor middellike aanspreeklikheid in die Suid-Afrikaanse
reg waarin dit geblyk het dat met "plig"

bedoel word 'n plig

teenoor derdes om hulle te vergoed vir skade wat
op 'n skuldige wyse

'n werknemer

in die loop van die uitvoering van die werk

veroorsaak het •.

13
v Rohleder and others
beslis die Kaapse
hooggeregshof in ooreenstemming met die Masinda-saak dat die
bestuurder van 'n voertuig as die eienaar se servant of agent
aangemerk moet word alvorens daar sprake van die eienaar se
14
middellike aanspreeklikheid kan wees.
Die eienaar was in sy
motor aanwesig ten tye van die nalatige bestuur deur die bestuur=
der.
nie

Uit die aanvaarde getuienis blyk dit egter dat die rit

on behalf of the owner.geskied het nie.

Die eienaar

het

bloot besluit om die bestuurder tydens die rit geselskap te
hou.

Heel insiggewend is die hof se bevinding dat die eienaar
16
bestuurder gehad het.
Op

steeds die reg op beheer oor die
gesag van

Masinda v Tower Typewriter en McKerron

17

verklaar die

hof dat hierdie feit nie genoegsaam is om 'n bevinding te reg=
verdig dat 'n

de facto master - servant-verhouding tussen die

eienaar en bestuurder bestaan het nie. ·Volgens die hof moet
verder bewys word. dat die rit in belang van die eienaar was.
Omdat dit riie bewys is nie, ontbreek

'n relevante verhouding

vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid.

13

1962 4 SA 739

14

741.

Die hof

(K).

15

741 D en E.

16

741 A.

17

Delict Se uitgawe op 87, aangehaal op 741

18

741 F ev.

712

18

F

van die verslag.

oorweeg ook die verdere vraag of die eienaar onder die om=
standighede nie miskien direk aanspreeklik gehou kan word nie.
Die hof verwys in hierdie verband na die obiter-uitlating van
r Henning en die Paton-saak wat tot die effek is dat wanneer
die eienaar in sy motor aanwesig is, hy 'n plig het' om sy
reg op beheer uit te oefen.

Volgens die hof se uitspraak in die

l'assiem-saak beteken di t da t die eienaar direk aanspreekl ik is
op grand van eie nalatigheid wanneer hy hierdie plig,wat van
hom vereis om redelike voorsorgmaatreels te tref en so moet
toesien dat die

bes'tuur~er

1

behoorlik bestuur, nie nakom nie. .

Met hierdie interpretasie van r

Henning se obiter-uitlating
2
Die getuienis in die on=

stem ek, met respek, nie· saam nie.

derhawige Cassiem-saak was dat die eienaar ten tye van die
nalatige bestuur besig was om sy koerant te lees.

Omdat dit

verder geblyk het dat die eienaar gereeld toegelaat het dat
die betrokke bestuurder sy motor gebruik en dat hy ver.>troue
gehad het in die bekwaarnheid van die bestuurder, is die hof
nie genee om te bevind dat die optrede
latig was nie.

van die eienaar na=

Die hof verklaar verder dat al sou die eie=

naar onder hierdie omstandighede geslaap het tydens die na=
3
latige bestuur, hy nie sy plig sou verbreek het nie .•
Die
eienaar word dus ook nie direk aanspreeklik gehou nie.

Die

implikasie is.dat 'n eienaar direk aanspreeklik gehou sal word
indien hy nie behoorlike toesig gehou het oor 'n Qestuurder

2

742 A B en C waar die hof hom ook beroep op die stand=
punt van Boberg in 79 SALJ 235 op 247. ~1yns insiens
het r Henning dit in die Paton -saak supra geensins
bedoel nie. Sien ook Boberg 79 SALJ 235 op 241. Bober9
stem egter nie met r Henning saam dat 'n blote reg op
beheer aanleiding tot middellike aanspreeklikheid kan gee
nie (aw 242-3).
Sien die bespreking hierbo op 705 ev.

3

742 E.
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oor wie se bekwaamheid hy geen inligting gehad het nie.
toesig

Welke

presies vereis word, is egter geensins duidelik nie.

In Manickum v Lupke

4

word die reel weer eens bevestig dat afge=

sien van gevalle waar 'n dienskontraktuele verhouding tussen
eienaar en bestuurder bestaan, die eienaar middellik aanspreek=
lik sal wees waar hy toestemming tot die bestuur verleen het, in
die voertuig aanwesig was, nie van die reg op beheer en die
plig om behoorlike toesig te hou afstand gedoen het nie en die
5
rit in sy belang of gedeeltelike belang onderneem is.
Onge=
lukkig is die feite in hierdie saak onvolledig gerapporteer.
Dit blyk dat die eienaar die bestuurder toegelaat het om in sy
(die eienaar) se belang te bestuur
skap aan die slaap geraak het.
latig bestuur.

6

en toe weens sy dronken=

Die bestuurder het hierna na=

R Caney bevind dat die voertuig in belang van

die eienaar bestuur is en dat hy weens sy aanwesigheidin die mo=
tor, 'n reg sowel as 'n plig gehad het om beheer oor die manier
van bestuur uit te oefen, behalwe indien bevind kan word dat
7
hy van sy reg op beheer afstand gedoen het.
In verband met
hierdie laasgenoemde voorbehoud verklaar die hof dat wanneer 'n
eienaar sy voertuig aan 'n persoon leen vir laasgenoemde se
uitsluitlike voordeel of belang, die eienaar afstand gedoen het
van sy reg op beheer selfs al washy 'n passasier in die motor.
Vir gesag hiervoor beroep hy hom op die beslissings .van Archi=

bald v Sabeia- enCassiemV RohZeder-sake.

4

1963 2 SA

5

6

346 H.
348 B.

7

348 A en H.

8

348

i'l4

c.

344 (N).

Aan die ander kant

8

verklaar die hof dat indien bevind kan word dat die motor met
die eienaar se toestemming en in sy belang of gedeeltelike

to rid
himself of his duty and the right of control by falling asleep
on the journey. 9
Gevolglik hou die hof die eienaar teenoor die

belang bestuur is, hy nie

toegelaat kan word nie ..•

eiser aanspreeklik vir die skade veroorsaak deur die bestuurder
se nalatigheid.

Of die hof egter die eienaar middellik aanspreek=

lik gehou het vir die onregmatige daad van die bestuurder
direk aanspreeklik gehou het weens die versaking
om behoorlike beheer uit te oefen,

of

van sy plig

is glad nie duidelik nie.

In SA General Investment and Trust Co v Mavaneni

10 . het die eie=

naar van 'n motorvoertuig sy voertuig aan 'n vriend geleen sodat
laasgenoemde dit kon gebruik om familielede te besoek.

Die eie=

naar besluit om die bestuurder te vergesel sodat ook hy sy fa=
milie op dieselfde plek kan besoek.

By die bestemming aangekom,

vind die eienaar dat sy familie uitstedi& is.
maar die bestuurder na die se familie.

Hy vergesel toe

Na hierdie besoek keer

hulle huiswaarts waartydens die bestuurder op 'n nalatige wyse
bestuur en die motor van die eiser beskadig.
die eienaar sowel as die bestuurder
de as

Die eiser spreek

aan en beweer dat laasgenoem=

servant van die eienaar beskou kan word vir die doelein=

des van middellike aanspreeklikheid.
Ooreenkomstig die ratio van die vorige aantal beslissings, ver=
klaar r

Fannin dat die eienaar van 'n motorvoertuig middellik

aanspreeklik is vir die nalatige bestuur van 'n ander wat hy

toegelaat het om te bestuur indien:

c.

9

348

10

1963 4

SA

89

(D).
715

(a)

die motor

(b)

d~e

on behalf of the

owne~

bestuur is

en

verhouding tussen die eienaar en bestuurder sodanig

is dat eersgenoemde die reg op beheer oor die manier waar=
op bestuur word, behou het. II
R Fannin verklaar verder dat die

in die motor ten tye

teenwoordi~heid

van die nalatige

van 1ieeienaar

bestuur, 'n sterk

p~ima

faoie afleiding regverdig dat die eienaar in beheer van
die motor was en dat dit vir sy doeleindes en in sy belang be=

stuur is. 12

Die regverdiging vir hierdie reel formuleer hy

(T)he t~ue ~elationship between the drive~ and
the owne~~ and the purpose fo~ whioh the oa~ is being driven~ will
in the vast majo~ity of oases be peoulia~ly within the knowledge
of the owne~ and the dPive~3 and a thi~d pa~ty inju~ed as a ~esult
of the latte~'s negligenoe will have little 3 if any 3 means of
knowing o~ asoe~taining those faots. The infe~enoes ~efe~~ed
I
to would, if not rebutted, be deoisive in fixing the defendant
with vioarious ~esponsibility •.. 13
Belangrik is dit egter dat.
soos volg:

~

iannin verder pertinent verklaar dat die beWYslas om die mid=

dellike aanspreeklikheid van die eienaar te bewys, deurgaans op

II

91 E ev. Vander Merwe en Olivier (aw 468) se stelling
dat hierdie uitspraak ••• net mooi vaag genoeg is om ant=

vanklik te wees vi~ 'n gedagtegang soos die van ~egter
Henning in die gew~aakte Paton-saak hou myns insiens
nie steek nie. Die vaagheid van hierdie stelling is
gelee in die inhoudelike betekenis van ~eg op behee~
en in belang van die eienaar, welke vaagheid nog al=
tyd bestaan het en niks te doene het met die gedagte=
gang van ~ Henning nie.
12

91 H en 92 A.
R Fannin beroep hom hiervoor op die
gesag van Arohibald v Sabela !953 I SA 254 (N) be=
spreek op 695 hierbo.

13

92 A en B.
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die eiser rus ... and

be a balance of

~ha~ a~ ~he

probabili~ies

weighed - in favour of the

end of

~he

case

~here mus~

- in which inferences may be

~
.
p&ain~~ff

In die lig hiervan beteken dit dat

b efore h e can succee d . 14

wanneer die eiser bewys dat

die eienaar ten tye van die nalatige bestuur in die motor aan=
wesig was, dit 'n weerleggingslas op die eienaar plaas om die

prima facie
le.

bewys van sy middellike aanspreeklikheid te weer=

Indien hy sou versuim om dit te doen loop hy die risiko

dat die hof kan bevind dat die
wys teen hom word.

prima facie bewys afdoende be=

Daar is dus nie sprake van 'n daadwerk=

like vermoede dat die bestuurder die eienaar se servant of agent
is en dat die motor

on behalf of the owner bestuur is wanneer

die eienaar ten tye van die nalatige bestuur in sy motor aanwesig
was nie.

Die eienaar se teenwoordigheid plaas slegs 'n weer=

leggingslas op hom om aan te toon dat die bestuurder nie sy

servant of

agen~

bestuur is nie.
nie,
R

mag

was nie en dat die motor nie
Weerle hy hierdie

prima facie

on his behalf
getuienis

die hof dit as afdoende getuienis beskou of nie.

Fannin verklaar verder dat alhoewel dit uit die getuienis

blyk dat dieh.oofdoel van die rit

nie in belang van die eienaar

was nie, dit gedeeltelik.tog in sy belang onderneem is.

Die

rede hiervoor is dat hy in die motor·saamgereis het om sy fami=

Thus; i"(; seems to me_, the evidence.of.the
defendant and Mlabela (die bestuurder) reinforced rather than
displaced the prima facie inference to be drawn from the de=
fendant's presence in the car_, and that_, upon all the evidence_,
the balance of probabilities was that the car was being driven_,
lie op te soek.

in part at least_, for the defendant's purposes_, and thus on his
15
behalf.
14

92 D.

15

94 A en B.
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Hierin onderskei hy dan oak die onderhawige saak met die be=
slissing in.Ca_ssi?l!l v Rohleder

waarin dit volgens horn, ge=

blyk het dat die eienaar as blote passasier in sy motor ver=
voer was terwyl dit bestuur was ••• solely for the purposes
and upon the business of the driver. 16 Dit is egter jammer
dat r Fannin nie kommentaar gelewer het op die uitspraak in

Archibald

V

Sabela nie.

In hierdie saak sien die hof die

feit dat die eienaar in sy motor saamgereis het om op 'n se=
kere plek af te klirn, nie as 'n voldoening aan die on the be=

half of the owner-vereiste nie.
Opsommenderwys kan die regsreels betreffende die aanspreeklik=
heid van die rnotoreienaar in gevalle waar die beptuurder nie
sy dienskontraktuele werknemer was wat in die uitvoering van
sy pligte bestuur het nie en die eienaar ook nie direk aan=
spreeklik is op grond van sy versuirn om behoorlik beheer oor die
bestuur uit te oefen nie, soos volg saamgevat word. Die eie=
naar is middellik aanspreeklik vir die gevolge van die nalati=
ge bestuur deur 'n ander wat hy toegelaat het om te bestuur wan=
neer die rit minstens gedeeltelik in belang van die eienaar was
en die eienaar nie afstand van sy reg op beheer oor die motor
en bestuurder gedoen het .nie.

Die rit met die motor

is blyk=

baar nie in belang van die eienaar nie indien die doel van die
rit

uitsluitlik in belang van die bestuurder of iemand anders

is.

Hieroor bestaan egter nie volkome duidelikheid nie.

Die

beste verklaring van die reg op beheer-vereiste rnoet gesoek
word in die feit dat die verweerder eienaar is en kragtens sy
eienaarskap verplig is om behoorlike beheer daaroor uit te
oefen.

Van hierdie reg kan die eienaar egter afstand doen.

Dit lyk asof laasgenoemde die geval is wanneer die rit nie
minstens gedeeltelik in belang van die eienaar is nie.
16
718

94 C.

Die

Sien die fei te van die Cassiem-saak hierbo op 712.

inhoud en betekenis van die reg op beheer, bly egter vaag.
Gevalle waar die eienaar nie in sy motor was gedurende die na=
latige bestuur nie
Weens die vaagheid van die vereistes dat vir die doeleindes van
die miqdellike aanspreeklikheid van die motoreienaar bewys moet
word dat sy motor in sy belang bestuur was en dat hy nie van sy
reg op beheer afstand gedoen het nie,het die bewys hiervan deur
'n benadeelde in 'n geval waar die eienaar nie in die motor
aanwesig was tydens die nalatige bestuur daarvan nie, 'n on=
moontlike taak geword.

Hierdie feit het twyfel laat ontstaan

of die eienaar ooit middellik aanspreeklik gehou kan word vir
iemand anders as sy dienskontraktuele werknemer se nalatige
bestuur in 'n geval waar hy nie self in sy motor aanwesig was
ten tye van die nalatige bestuur nie. In AutoProtectionin=
surance v MacDonaZd 17 was die verweerder die eienaar van 'n
aantal taxis wat hy aan Bantoes verhuur het sodat hulle daar=
mee kan opereer.

Die verweerder het die nodige transportlisen=

sie uitgeneem en was ook verantwoordelik vir die instandhou=
ding van die motors, die betaling van die lisensies, die uit=
neem van versekering en huurmotorstaanplekfooie.

Die Bantoe=

bestuurders is aan die anderkant geregtig op al die gelde wat
met die vervoer van persone verdien word.

Hulle is egter ver=

plig om 'n sekere deel van die opbrengs aan die eienaar te betaal
as huurgeld vir die motors.

Van tyd-tot-tyd is die huurders

ook verplig om die gelde oor te betaal, die motors by die eie=
naar se werkswinkel te laat .diens en brandstof daar in te neem.
Een van die huurders, ene W, bestuur tydens 'n huurrit nalatig

17

1961 3 SA 908 (K) .
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en benadeel 'n voetganger.

Hierna eis die derdepartyverseke=

ringsmaatskappy van die motor die bedrag wat hy aan die voet=
ganger moes betaal het van die eienaar terug op grond van ar=
tikel 14 van die Motorvoertuigversekeringswet 29 van 1942.
Die eienaar h~t naamlik versuim om die ongeluk onder die aandag
van die eiser te bring ooreenkomstig die bepalings van artikel
22 van die wet.

Dit word aanvaar dat die eiser met sy eis sal

slaag indien hy bewys dat die eienaar

would have been
liable in an aation brought by Barkley (die voetganger) if
18
it had not been for the provisions of the aat .•.
In hier=
die verband verklaar die hof dat die eienaar teenoor die
voetganger aanspreeklik sou gewees het indien bewys word dat
die bestuurder, of as

servant, of as

agent van die eienaar

bestuur het, of dat die eienaar om 'n ander rede aanspreeklik
19
is.
Dit blyk egter glad nie wat die hof met die laasgenoem=
de stelling bedoel

nie.

Die enigste vraag voor die hof was

of die eienaar onder die omstandighede •.•

the right to aontrol

the drivers in the manner of earrying out the work of operating
20
these ears gehad het.
Dit lyk asof die hof in gedagte gehad
het dat hierdie feit genoegsaam is vir 'n bevinding van

'n

master-servant- of prinaipal-agent-verhouding vir die doeleindes
van

~iddellike

aanspreeklikheid.

Die hof aanvaar verder dat

die bewyslas op die.eiser rus om aan te toon dat so 'n relevan=
1
te verhouding tussen die bestuurder en eienaar bestaan het.
Aan die ander kant wys die hof egter daarop dat die eiser aange=

c.

18

910

19

ibid.

20

911 A.
911

720

c.

voer het dat die bewyslas op die eienaar rus om aan te toon dat
'n relevante verhouding nie bestaan het nie.

Dit sou so wees

omdat daar 'n vermoede ontstaan dat die bestuurder die motor
onder die

behee:r> van die eienaar bestuur het sodra bewys word
Die eienaar sal

dat die verweerder eienaar van die motor is.

dan moet bewys dat hy deur·ooreenkoms of andersins ••• has di=
'

vested himself of the control of the vehicle.

3

Die hof wys

daarop dat die eiser hiervoor steun op gesag van die Engelse
reg.

Die hof vind dit egter nie nodig om hieroor 'n beslissing

te maak nie omdat dit uit die feite

in elke geval blyk dat

die eienaar nie ••• in control in regard.to the manner in which
the-drivers should conduct their business ..• was nie. 4 Die
hof bevind daarom dat die verhouding tussen eienaar en bestuur=
der in die onderhawige saak die tussen verhuurder en huurder was
en sodoende slaag die eiser nie in sy aksie nie.

Waarom die

hof aanvanklik verklaar het dat daar ingegaan sal moet word
op die vraag of die eienaar 'n reg op beheer gehad het oor die
manier waarop hierdie motor bestuur was, maar hieroor toe geen
beslissing gemaak het nie, is nie duidelik nie.

Die hof het

slegs bevind dat die eienaar nie in beheer was van die manier
waarop die bestuurders hul besigheid voer nie.

Moontlik kan

verklaar word dat die hof van oordeel was dat die eienaar in
hierdie spesifieke omstandighede afstand van sy reg op beheer
gedoen hetdeur die sluiting van die huurkontrak.

Dit sou ook

'n verklaring bied vir die feit'dat die hof nie ingaan op die
vraag of die motor

on behalf of the owner bestuur was nie al=

hoewel die eiser op hierdie feit swaar gesteun het.
3

ibid.

4

911 Ben F

5

912

6

909 H.

A

6

(ek onderstreep).
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5

In

Crafford v N'Dimandi 7 word die feite ongelukkig nie volle=

dig uiteengesit nie alhoewel dit blyk dat die eienaar van 'n
motor 'n vriend gevra het om gaste met die motor na die kerk
aan te ry sodat bulle sy (die eienaar se) dogter se troue kon
bywoon.

Die vriend sou hiervoor geen vergoeding ontvang nie

en het dit as 'n blote guns onderneem.

Hy bestuur tydens een

van hierdie ritte nalatig en die vraag voor die hof was of
die verhouding tussen die eienaar en bestuurder relevant is
vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid.

Rp Beyers

bevind dat die verhouding so "los" is en sodanig vari. aard
is dat hy nie kan bevind nie dat

'n soort

verhouding bestaan

het ••• which could be brought within that of master and ser=

vant, or, for that matter, principal and agent. Hy bevind ver=
der dat die bestuurder 'n free agent
was wat geen rede ge=
had het om instruksies in verband met die manier van bestuur
van die eienaar te ontvang of uit te voer nie. Rp

Beyers ve.r=

klaar verder dat dit nie uit die getuienis blyk dat die eienaar

capable was om sodanige instruksies te gee nie.

Uit die ver=

slag blyk dit egter geensins of die hof ingegaan bet op die
kardinale vrae wat deur ons regspraak in sulke gevalle vereis
word nie naamlik of daar beweer en bewys is dat die motor

on

behalf of-the owner bestuur is en of die eienaar deur ooreenkoms
of andersins van

sy reg op beheer afstand gedoen bet of nie.

'n Interessante nuwe benadering tot die middellike aanspreek=
likheid

van 'n motoreienaar wat tydens die nalatige bestuur

van sy motor nie in die motor aanwesig was nie, is ingeneem in

Hingh v ~rovinciaZ Insurance. G

Hierin het die eiser as 'n

vriend van die tweede venveerder (die eienaar van 'n motor) op

7

1962 2

PH 0 36 (J.:).

8

1963 3

SA 712
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(N).

laasgenoemde se versoek, sekere herstelwerk aan die motorenjin
Nadat hy dit verrig het is hy ook deur die eienaar

gedoen.

versoek om die motor te toets.

Tydens hierdie rit bestuur

die seun van die eienaar en veroorsaak deur sy nalatigheid
dat die motor om 'n skerp draai omval en die eiser beseer word.
Die eiser stel 'n eis teen die geregistreerde derdepartyver=
sekeringsmaatskappy van die motor (die eerste verweerder) en
die eienaar daarvan in (die tweede verweerder).

In die alter=

natief gee hy te kenne dat hy onseker is wie in hierdie omstan=
dighede teenoor hom aanspreeklik is.

In die deklarasie tot sy

dagvaarding beweer hy dat hy vervoer is

in the course of

the business of the driver or owner ... wat hom dan geregtig
maak om teen die eerste verweerder te eis ooreenkomstig arti=
kel 11(2) van Wet 29 van 1942.

Die hof verwerp egter hierdie

bewering omdat nie bewys is dat daar 'n verband bestaan tussen
sy aanwesigheid in die motor en die besigheid (bedoelende

a

particular occupation, a trade or profession) van die eienaar
of bestuurder nie.

9

In die alternatief het die eiser aange=

voer dat hy beseer is .•. in the course of his employment as
a servant of the owner or driver wat hom eweneens kragtens
artikel 11(2) op vergoeding geregtig sou maak.

Die eiser be=

weer dat hy vir hierdie spesifieke taak en rit as die ser=

vant van die eienaar aangemerk kan word. Hy beroep hom op die
10 en Ormrod v CrosvilleMotor
gesag van Mkize v Martens
11
Services.
Die hof stem egter nie saam dat hierdie sake
sy submissie steun nie.

Wat eersgenoemde saak betref ver=

klaar die hof dat die seuns in daardie saak ten tye van die

c.

9

716

10

1914 AD382.

II

1953 2 AU ER

Bien hierbo op
753

887 ev.

(CA). Bien hierbo op 391.
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pleeg van die onregmatige daad reeds in diens van die ver=
12
weerder aangestel was.
Wat die Ormrod-saak betref verklaar
die hof dat die bestuurder in daardie saak duidelik nie die

servant van die eienaar was nie, maar wel sy agent. 13 Vol=
gens die hof blyk dit nie uit die getuienis in die onderhawige

servant in diens ge=
The latter (eienaar) had no right of control
over him of the kind which must be present for the relation=
. 14
ship of master and servant to exist.
Wat die eiser gedoen
het, het hy nie gedoen as servant van die eienaar nie, maar
saak dat die motoreienaar die eiser as

neem het nie.

as 'n vriend wat aan hom 'n guns bewys- het.
Om met sy eis teen die eienaar te slaag, het die eiser ten
derde beweer dat hy beseer is deur die nalatige optrede van
die bestuurder

wat as die servant van die eienaar aangemerk

kan word en opgetree het

ment. 15

in the course of his employ=

Die hof bevind dat die eienaar wel op hierdie

teenoor die eiser aanspreeklik is.

grond

Die volgende aanhaling
16
In my opinion he

deur rp Milne is van kardinale belang.

is so liable because the damage was caused as a result of
the driver's negligence whilst doing the very thing which he is
authorised to do by the second defendant, i.e., to drive the
car. An agent who is not a servant renders the principal
liable for delicta "committed by the agent in obtaining the

12

716 H. Ek het egter daarop gewys dat so 'n Stelling nie
sender meer aanvaar kan word nie (Sien hierbo
612).

13

717 A. Sien egter die bespreking van hierdie saak hierbo
op
391 ) .

14

717 B. Die.hof verwys hier na Colonial Mutual Life
Assurance Society v McDonald 1931 AD 412 op 432 en 444.

15
16

·713 B.
717 D en E.
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resuZ.t whiah the prinaipaZ. authorised him to obtain". 17 ... Where
••• the wrong is attaahed to the very business the agent is
transacting for this prinaipaZ, there the ZiabiZity of the prin=
• Z. ~s
' a Zear. lB By d'~e b esprek'~ng van d'~e u~tspraa
.
k van ar
c~pa
Roos en ar Wessels in die CoZoniaZ MutuaZ-saak is daarop ge=
wys dat middellik aanspreeklikheid ook bevind kan word in 'n
geval waar A bloot vir B vra of opdrag gee om iets te doen en
B tydens die uitvoering van hierdie opdrag of guns 'n on reg=
19
Van 'n moontlike reg op beheer word in sul=

matige daad pleeg.

ke gevalle nie melding gemaak nie.

Die prinaipaZ-agent-ver=

houding ontstaan deur die uitvoering van die opdrag of guns.
Dit is daarom belangrik om op te merk da.t die hof ook (vol=
20
verwys na die
gens .rp Milne vir blote interessantheid)

dictum van Lord · Pearce in Norton v Canadian Paaifia Steam=
ships 1 waar verklaar word: The owner of a car, when he takes
or sends it on a journey for his own purposes., owes a duty

of care to other road users, and if any of them suffers damage
from negZigent driving of the car, whether by the owner him=
seZ.f or by an agent to whom he has deZegated the driving, the
owner is ZiabZe.
Alhoewel die hof na hierdie dictum verwys
vir "interessantheidsonthalwe", kan dit myns insiens nie anders
gesien word as dat die hof sy eie standpunt met hierdie aanha=

17

Aangehaal uit die uitspraak van ar Roos in die CoZoniaZ
op 427 (ek onderstreep).

MutuaZ-saak supra
18

Aangehaal uit die uitspraak van ar Wessels in die CoZo=
supra op 442 (ek onderstreep).

niaZ MutuaZ-saak
19

Sien die bewysplekke in die vorige twee vn's aangehaal en
sien ook die bespreking hiervan hieronder op 753 en
hierbo op 618ev·

20

717 E.

1

1961 2 i;UER 785

(CA) op 790 (ek onderstreep).
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ling illustreer nie.

Indien die bestuurder van 'n motor nie as

die eienaar se servant aangemerk kan word nie, sal hy as
aangemerk kan word indien die eienaar authority

agent

vir die bestuur

van die motor verleen het, die rit vir die eienaar se eie doel=
eindes geskied het en die nalatige bestuur voorgekom het terwyl
die bestuurder juis besig was met dit waartoe hy deur die eie=
naar gemagtig was.

Dit is dan ook insiggewend om daarop te

let dat die hof geen melding maak van enige moontlike beheer of
reg op beheer wat die eienaar oor die bestuurder sou gehad het
nie.

Hierdie benadering kom ooreen met die teenswoordige En=

gelsregtelike benadering wat die aanspreeklikheid in hierdie ge=
valle oor die boeg van die agency-verhouding gooi en wel in
geval waar die eienaar die bestuurder versoek

'n

het om die motor

te bestuur en die nalatige bestuur plaasgevind het tydens die
2
uitvoering van hierdie versoek.
Of hierdie standpunt finaal in ons reg aanvaar is, is myns in=
siens te betwyfel.

In Kinnear v Ruto Flour Mills

3

het die eiser

skade gely toe sy motor gebots het teen die van die verweerderes.
Laasgenoemde se motor was op 'n nalatige wyse bestuur deur ene
D.

Volgens die getuienis van die eiser het die verweerderes vir

D gevra om die motor vir herstelwerk na 'n motorhawe te neem.
Die verweerderes het dit ontken en verklaar dat D 'n kennis van
haar was wat haar 'n guns wou bewys en

voorgeste~

het dat sy

hom moet toelaat om die motor vir herstelwerk na die motorhawe
te neem.

Sy het hom

nie daartoe gevra of versoek

hom vir hierdie doel ook geen geld gegee nie.

nie en

Die hof het dit

nie nodig geag om tussen hierdie botsende getuienis te kies nie

2

Sien hierbo op 396 ev.

3

1968 2 PH 0 51 ('!').
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omdat by 'n aanname van enige daarvan,

die eienares in elk ge=

val nie middellik aanspreeklik gehou kan word nie.

R

Nicholas

bevind dat die toepaslike reel by sulke gevalle uiteengesit is
deur r Fannin in

SA General Investment and Trust v Mavaneni.

4

Hiervolgens is die eienaar aanspreeklik indien die eiser bewys
dat eersgenoemde

authority

die rit, dat die voertuig

aan die bestuurder verleen het vir

on behalf of the owner bestuur is

en die verhouding tussen eienaar en bestuurder sodanig was dat
eersgenoemde 'n reg op beheer

oor die manier waarop die motor

bestuur sal word, voorbehou het.
getuienis aanvaar word, verklaar r

Indien die verweerderes se
Nicholas, ontbreek die

on

behalf of-vereiste hierbo genoem en. is dit onnodig om verder te
seek na 'n moontlike reg op beheer.
He (dit is die bestuur=
der) was ••. driving it in order to confer a benefit on the
defendant. But is is clear in my opinion that the mere fact
that a person acts with a view to conferring a benefit on ano~·
ther-does not mean that he is acting "on behalf of" the other.
In driving the defendant's motor car Doyle did not do so as
the plaintiff's agent, but for his own purpose, namely to do
a favour to the plaintiff, and the fact that the object of
Doyle in driving the car was to benefit the plaintiff does not
constitute him the plaintiff's agent in driving the car. It
does not seem to me that there are any other circumstances
which point to such agency.
Die konsekwensie hiervan is dan
dat 'n bestuurder slegs "in belang van" die eienaar bestuur
indien laasgenoemde hom versoek het om te bestuur. Indien dus
aan die anderkant aanvaar word dat die eiser se getuienis korrek

4

1963 4 SA 89 (D).Sien hierbo op 715 ev.
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is, word daar, volgens r
ding voldoen.

Nicholas, wel aan die agency-verhou=

Sodanige verhouding bestaan omdat die prinsi=

paal die bestuurder versoek het om in sy (die eie·naar se)
5
belang op te tree (te bestuur).
Volgens r Nicholas ont=
breek egter in hierdie geval die reg op beheer vereiste hierbo
genoem.

Omdat die eienares nie in die motor was ten tye van die

nalatige bestuur nie, is dit dus nie 'n geval waar daar 'n

prima facie afleiding gemaak kan word dat die eienaar
in besit en so in beheer van die motor was nie. Die hof

sterk

verklaar dat die eienares nie in besit was nie en dus nie in
die posisie was om direkte kontrole
motor uit te geoefen het nie.

oor die bestuur van die

Daar kan ook nie, volgens r

Nicholas, uit die omstandighede waaronder sy die motor aan D
toevertrou het,

afgelei word dat sy die reg op beheer oor

die manier waarop bestuur moet word,'voorbehou het nie.
Uit hierdie uitspraak is dit duidelik dat die inhoudelike be=
tekenis van on behalf of the owner- en die reg op beheer- ver=
eistes nie in ooreenstemming is met dit wat in die vorige
6
hoof
daaroor meegedeel is nie.
Wat kan "in belang van die
eienaar" in elk geval anders beteken as dat die eienaar toe=
stemming verleen het dat die bestuurder iets vir hom moes doen.
Die feit dat die bestuurder ook in sy eie belang opgetree het
is immers irrelevant.

Die ou opvatting van control, naamlik

direkte fisiese beheer oor 'n ander, is buitendien ook reeds
lanka! verwerp.

7

Waarom dit nou weer as 'n vereiste stel?

Die vraag wat nou gevra kan word is of verskillende reels 'n

5

Vgl die getuienis van die eiser weergegee in die teks.

6

Sien die bespreking veral op 691

7

Sien hierbo op 690.
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hierbo.

eienaar se middellike aanspreeklikheid beheers in gevalle waar
hy enersyds tydens die nalatige bestuur in die motor was, en
in gevalle waar hy andersyds nie in die motor was nie.

Na my

mening was dit nooit die howe se bedoeling om 'n doelbewuste
onderskeid tussen hierdie gevalle te maak nie.

Die rede waar=

om die reels wat betrekking het op die middellike aanspreek=
likheid van die eienaar wat nie tydens die nalatige bestuur in
die motor was nie, so vaag is, is gelee in die vaagheid van
die vereistes "in belang van" en" 'n reg op beheer".
kom dan

Hierby

die moeilike beHys daarvan in 'n geval waar die eie=

naar nie in die motor was nie.

'n Benadeelde sal dus makliker

daarin slaag om 'n eienaar middellik aanspreeklik te hou vir
die gevolge van die nalatige bestuur van 'n ander wat sy motor
bestuur het terwyl hy in die motor teenwoordig was.

Hierdie

feit regverdig al klaar 'n afleiding dat die motor onder sy reg
op beheer en

ins~

belang bestuur was.

Die bewys hiervan is

egter byna onmoontlik indien die eienaar nie in die motor was
nie.
Samevatting
Wanneer 'n eienaar die dienskontraktuele werkgewer van die be=
stuurder was, is die eienaar middellik aanspreeklik vir die na=
latige bestuur deur die bestuurder indien laasgenoemde op die
relevante tydstip opgetree het within the course of his em=
pZoyment. 8 Het die werknemer/bestuurder die stuur aan 'n ander
oorhandig, kan die werkgewer/eienaar op twee moontlike gronde
middellik aanspreeklik gehou word vir die skade deur die an=
der bestuurder veroorsaak.

Indien die werknemer die stuur aan 'n

onbevoegde persoon oorhandig het terwyl die werkne.mer moes besef
8

Sien hierbo

688.

het dat die persoon onbevoegd is, is die werkgewer/eienaar mid=
dellik aanspreeklik vir hierdie nalatige optrede van·sy werkne=
mer wat as die effektiewe oorsaak van die skade aan te merk is. 9
Is die stuur nie aan 'n onbevoegde bestuurder oorhandig nie, is
die werkgewer blykbaar nie sondermeer aanspreeklik vir eersge=
10
noemde se nalatige bestuur nie.
Daar is wel die moontlikheid
dat die eienaar middellik aanspreeklik kan wees indien sy werk=
nemer na die oorhandiging van die stuur in die motor gebly het.
Die redenasie is dan dat die eienaar

via sy werknemer in be=

heer van die motor (en dus ook in beheer van die bestuurder)
gebly het en op grand van hierdie beheer (of reg op beheer)
middellik aanspreeklik is vir die nalat.ige bestuur deur die .
11
derde.
Waar 'n eienaar toelaat dat 'n derde die motor bestuur terwyl
die eienaar in die motor teenwoordig is tydens die nalatige
bestuur, geld die volgende reels:

Die eienaar is middellik

aanspreeklik indien bewys word dat hysteeds 'n reg op beheer
ooi die motor (en/of die bestuurder) gehad het, nie deur oor=

eenkoms of andersins hiervan afstand gedoen het nie en die
12
Die

rit (minstens) gedeeltelik in sy belang onderneem is.

feit dat die eienaar in die motor teenwoordig was tydens die
nalatige bestuur, hied

prima facie bewys dat hy in beheer

van die bestuur was en dat die motor in sy belang bestuur

was~ 13 Die moontlikheid bestaan ook dat die eienaar direk
aanspreeklik gehou kan word op grond van eie nalatigheid indien

9

Sien hierbo

689.

10

Sien hierbo

692.

II

Sien hierbo

689 ev.

12

Sien bierbo

697 ev .

13

. Sien bil'rbo

730
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die hof sou kon bevind dat hy sy plig om behoorlik toesig te
hou oor die manier waarop die motor bestuur word, versaak
14
het.
Myns insiens kan van nalatige optrede aan die kant van
die eienaar slegs sprake wees indien 'n redelike man in sy
posisie die moontlikheid van skade wat uit die bestuur mag
spruit voorsien het en ook in die omstandighede sou kon ver=
15
my het.
Was die eienaar ten tye van die nalatige bestuur deur die der=
de nie in die motor

nie, is die posisie met betrekking tot

sy middellike aanspreeklikheid onduidelik.

Blykbaar kan hy

wel aanspreeklik gehou word indien hy die bestuurder versoek
het om in sy (die eienaar se) belang te bestuur en dat daar
geen getuienis is wat daarop dui dat die eienaar van sy beheer
16
Wannneer die eie=

of reg op beheer afstand gedoen het nie.
naar in so 'n gevaZ
is totaal onseker.

van sy reg op beheer afstand gedoen het,
Die ander redenasie is dat die reg op

beheer in hierdie geval nie van belang is nie en dat 'n per=
soon middellik aanspreeklik gehou kan word in 'n geval waar
hy opdrag (authority?) aan 'n ander gee om iets te doen en die
opdragnemer 'n onregmatige daad pleeg

whilst doing the very

thing which he was authorised to do. 17

14

Sien hierbo

713.

15

Om bloot net te verklaar dat die eienaar direk aanspreek=
lik is vir die nalatige bestuur van 'n ander omdat hy 'n
plig gehad het om toe te sien dat die motor behoorlik be=
stuur word, is 'n miskenning van die redelike man-toets
as kriterium van nalatigheid.

16

Sien hierbo

726 ev.

17

Sien bierbo

722.
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2.3.7

Die verteenwoordiger

In hierdie afdeling word die gevalle van middellike aanspreek=
likheid behandel waar die verteenwoordiger 'n persoon is wat
volmag of verteenwoordigingsbevoegdheid het om sy prinsipaal
kontraktueel teenoor derdes te verbind, en die verteenwoordi=
ger in die loop van die uitvoering van sy volmag 'n

onreg=

matige daad pleeg.
Die verhouding tussen prinsipaal en verteenwoordiger kom.nie
tot stand deur die sluiting van 'n ooreenkoms of kontrak tus=
sen die persone nie.

Daarom kan nie met De Villiers en Macin=

tosh saamgestem word dat verteenwoordiging (agency) 'n kontrak
1
is nie.
De Wet en Yeats het daarop gewys dat die verteen=
woordigersfiguur 'n regsinstelling is en dat die bevoegd=
heid om as verteenwoordiger vir 'n ander kontraktuele regte
en/of verpligtinge te verwerf, ontleen kan

wor~4¥h

'n amp wat

aan 'n magtiging deur die ver=
2
teenwoordigde aan die verteenwoordiger om vir hom te handeZ.
In hierdie verband verkZaar die skrywers: Oak in ons SuidAfrikaanse Ziteratuur en besZissings word die insteZZing van
verteenwoordiging en die Zasgewingsooreenkoms dikweZs nag in
een asem behandeZ. AZhoeweZ verteenwoordigingsbevoegdheid
gekoppeZ kan wees met 'n Zasgewingsooreenkoms, is die Zasge=
wingsooreenkoms en die insteUing van verteenwoordiging tog
nie\so nou aan mekaar verwant dat die een nie sander die an=
der kan bestaan nie. Die Zasgewingsooreenkoms is 'n gewone
die verteenwoordiger beklee of

ooreenkoms wat vir die Zasgewer en Zashebber regte en verpZig=
tinge kan Zaat ontstaan, en miskien oak deur verteenwoordi=

2
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Agency.
Kontraktereg

81 en 83.

gingsbevoegdheid aangevul kan wees, terwyl die instelling van
verteenwoordiging geen ooreenkoms is nie, maar die regsinstel=
ling of regsverskynsel dat een persoon by 'n regshandeling.die
plek inneem van 'n ander en vir hom handel. 3 Myns insiens kan
verklaar word dat die bevoegdheid om 'n ander in kontraktuele
verband te verteenwoordig, of 'n eensydige regshandeling deur
die prinsipaal 4 , of die bekleding van 'n sekere amp deur ver=
teenwoordiger, of die werking van die reg as grond het.

5

Waar die verteenwoordigingsbevoegdheid (volmag) ontstaan deur
magtiging van die prinsipaal (deur 'n eensydige regshandeling
dus) kan die magtiging gekoppel

wees aan 'n bindende ooreen=.

koms 'tussen die prinsipaal en die verteenwoordiger.

Daarom

kan 'n.verteenwoordiger meteens ook 'n dienskontraktuele werk=
nemer·of 'n onafhanklike kontrakteur wees.

Die dienskontrak

en lasgewingsooreenkoms is in hierdie geval aangevul deur ver=
teenwoordigingsbevoegdheid.

Die aanspreeklikheid van die werk=

gewer en die lasgewer vir die onregmatige dade deur die werk=
nemer of onafhanklike kontrakteur gepleeg word later behandel.

6

Wat nou aan die orde gestel word is die aanspreeklikheid van
die prinsipaal vir die onregmatige dade deur sy verteenwoordi=
ger gepleeg in die loop van die uitvoering van sy volmag,
ongeag of die verteenwoordiger ook 'n werknemer of 'n onaf=
hanklike kontrakteur is.

3

aw

81.

4

Sien die betekenis van 'n eensydige regshandeling uiteen=
gesit deur De Wet & Yeats Kontra~tereg 8.

5

Verteenwoordigers wie se volmag uit 'n amp of ex lege
ontstaan, '"ord deur De Villiers & Macintosh Agency 2.
juristic respresentatives genoem.

6

Sien hieronder op

767 ev.
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Uit wat verder volg, sal dit blyk dat die prinsipaal gebonde
is aan sekere wanvoorstellings deur sy verteenwoordiger ge=
maak.

Wat presies 'n wanvoorstelling is, word nie behandel nie

omdat genoeg gesag daaroor bestaan. 7

Wat vir die doeleindes

van hierdie onderwerp van belang is, is die vraag na die buite
kontraktuele aanspreeklikheid van die prinsipaal vir die opset=
like, nalatige of onskuldige wanvoorstellings deur sy verteen=
woordiger en die grondslag van hierdie aanspreeklikheid.
Die wanvoorstelling van 'n verteenwoordiger kan die gevolg he
dat 'n derde 'n kontrak met die prinsipaal sluit en die derde
finansiele skade ly.

Daar meet 'n kousale verband aanwesig

wees tussen die wanvoorstelling en die skade.

Die wanvoorstel=

ling moes die derde dus of beweeg het tot die sluiting van 'n
kontrak wat hy andersins nie sou gesluit het nie of, indien
hy die kontrak wel sou gesluit het,dit met ander terme sou
8
gesluit het en die derde as gevolg hiervan skade gely het.

Wan=

voorstelling het egter nie noodwendig die sluiting van 'n
nadelige kontrak tot gevolg nie, want 'n derde kan ook as ge=
volg van die wanvoorstelling andersins skade ly.

Daar sal dus

telkens gewys word op die moontlike aanspreeklikheid in ge=
valle waar opsetlik, nalatige of onskuldige wanvoorstelling
deur die agent, 'n derde tot kontraksluiting beweeg en die
derde 'n eis om skadevergoeding wil instel, en op moontlike
aanspreeklikheid in gevplle waar kontraksluiting nie die ge=
volg van die wanvoorstelling was nie maar wel 'n ander bena'de=
ling.

7

bv De Wet & Yea·!;s
GAbl'Gke 24 7 ev.

K.ontraktereg 36 ev en G L. Grobler

8

Sien Grobler aw 249/0 en De Het & Yeats aw 37.

Opsetlike wanvoorstelling
Dit lyk asof die Suid-Afrikaanse reg die definisie van opset=
like wanvoorstelling soos i"n die Engelse regsoraak uiteengesit aan=
vaar het. 9
Die benadeelde het 'n keuse om.of die kon;rak in
stand te hou en skadevergoeding te eis, of om uit die kontrak
terug te tree en skadevergoeding te eis of om slegs terug te
10
Hieruit blyk dit dus dat die ooreenkoms in weerwil

tree.

van die wanvoorstelling nie nietig is nie maar vernietigbaar.

11

Die skade=
vergoeding wat die misteide kan verhaat word bereken na die
posisie waarin die misteide sou gewees het indien die wanvoor=
De Wet en Yeats verklaar met aanhaling van gesag:

stetting nie gemaak was nie~ en nie na die posisie waarin hy
sou gewees het indien die vatse verktaring waar was nie.
Die rede hiervoor is dat die misteide se eis op onregmatige
12
daad gegrond is~ en nie op kontrakbreuk nie.
Dit blyk dus
dat die grondslag van die aksie om skadevergoeding weens op=
setlike wanvoorstelling deliktueel van aard is.

Die vraag

is egter of die grondslag van die aksie teen die onskuZdige

prinsipaat

ook deliktueel van aard is.

Myns insiens kan

dit nie die geval wees nie al word aanvaar dat,ten einde teen
die prinsipaal te kan slaag, die benadeelde moet bewys dat
die vereistes van 'n onregmatige daad (bedrog) aan die kant

9

Sien hieroor 412
hierbo en ook Grobler Gebreke 249 ev;
De Wet en Yeats aw 40 en Kerr Agency 196 ev; McKerron
De Uct 2 II /2 .

10

Grobler aw 250.

II

12

Behalwe in daardie gevalle waar die misleiding die effek
het dat wilsooreenstemming nie bestaan het nie in ~velke
geval die kontrak nietig is (Grobler aw 250/1).
aw 38 en sien Latham v Sher 1974 4 SA 687 (W) op 694BenC.
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van

d~e

verteenwoordiger

aanwesig is.

Hieroor meer later.

Vervolgens word gelet op die vereistes vir die middellike aan=
spreeklikheid van die prinsipaal vir die opsetlike wanvoorstel=
ling van sy verteenwoordiger.
In die appelhofbeslissing van Ravene Plantations v Estate Abrey

It is a

word die toepaslike regsreel soos volg uiteengesit:

well-known principle of our law that a master is liable for
the act of his servant so long as the servant does the act in
the course of his employment even though the act is an unlaw=
ful one ... This doctrine has been extended so as to embrace
the case where an agent or servant acting within the scope of
his authority makes a fraudulent misrepresentation by which
15 Da d e 1'~k moet egter
. . 1 or master ~s
•
b ene f't
t h e pr~nc~pa&
~ ed .
daarop gewys word dat die nie nodig is 'Om te bewys dat die
bedrog van die verteenwoordiger die prinsipaal bevoordeel
het nie en dat die invoeging daarvan in die aangehaalde
k laarblykl'Lk oorbo d'Lg LS.
. 16
.
1 ~ng
Hierdie standpunt word dan as gesaghebbend aanvaar.
klaar r

py: 17

s~el=

So ver=

Randbank v Bantam Versekeringsmaatskap=
The general principle is that where an agent contrac=
Trollip in

ting in the course of his employment and within the scope of

AD 143.

14

1928

15

153 (ek onderstreep).

16'

Hierdie vereiste word bv gladnie deur die appelregters in
die latere beslissing in Colonial Mutual Life v Macdonald
1931 .:.OJ lf12 gestel nie. Sien ook De Villiers & Macin=
tos'J /1 [1L'J?(~:' ?. 7 1 ev.
1965 2 SA 456 {riJ op 457.

17
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14

his

authority~

fraudulently conceals or otherwise fails to

disclose a fact known to him which~ having regard to the nature
of the contra-t~ he ought to have disclosed to the other con=
tracting party~ his principal is liable for and must suffer.the
consequences of his concealment or non-disclosure.
Dit sal dus in 'n spesifieke geval telkens eerstens noodsaaklik
wees om vas te stel of die agent within the scope of his au=

thority gehandel het toe hy die opsetlike wanvoorstelling ge=
Authority beteken in die verband waarin dit hier

maak het.

gebruik word, volmag of bevoegdheid om vir en namens 'n prin=
sipaal kontraktuele regte en verpligtinge te skep, wysig of
.

.

18

tot nLet te laat gaan.
Volmag kan uitdruklik of stilswyend
19
gege_e word.
In gevalle van ratifikasie deur die prinsipaal
van sekere handelinge van die agent, word volmag ex post facto
verleen.

20

'n Prinsipaal kan egter deur die werking van die

reels van estoppel daarvan weerhou word

om te bewys dat sy

agent sy uitdruklike of stilswyende volmag om hom te verteen=
woordig, oorskry het.

In sulke gevalle word hy gebind deur

die optrede van sy agent nieteenstaande die feit dat sy agent
buite sy daadwerklike volmag gehandel het.

Sulke gevalle word

gewoonlik geklassifiseer onder oenskynlike volmag van die
agent.

l

'n Agent het geLmpliseerde volmag om sy prinsipaal

te verteenwoordig in die volgende gevalle:

18

Sien ook De Villiers & Naci'n.tosh

!9

De Villiers & Hadntosh aw 45.

20

(a)

Agency

wanneer dit

16.

ibid.
De Villiers

&~1acintosh

aw 45 en 212 ev en sien ook

DickE? v SA Mutual Fire & General Insurance Co 1.963 4
SA 501 (N) op 506 H ev; Clifford Harris v 1'odd 1955 3
SA 302 (SR) op 303.
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noodsaakZik

is om gevolg te gee aan 'n uitdruklike volmag ten
2
-einde behoorlike uitvoering van die volmag te verseker.
(b)
In gevalle waar daar 'n gebruikZike wyse

is waarop die spe=

sifieke volmag uitgevoer word, 3 welke gebruik dan gewoonlik
ook handeZsgebruik is, 4 of pZigte is wat insidenteeZ tot die
beroep of besigheid van die agent is. 5
Vir die doeleindes van die aanspreeklikheid van die prinsipaal
vir bedrieglike wanvoorstellings deur sy agent, het ar
s~ls

in

HavenePZantations v Estate Abroey

Wes=

suproa verklaar

dat dit altyd eerstens noodsaaklik is om te bepaal wat die
presiese volmag van die agent.was. 6

Blyk dit dat die agent

ten tye van sy bedrog besig was met die· uitvoering van ·sy uit=
druklike of stilswyende volmag, sal die benadeelde verder, om
2

De Villiers & Macintosh aw 46. Hierdie reel is gebaseer
op die algemene reel wat betrekking het op die inlees van
geimpliseerde terme in 'n kontrak soos uiteengesit in
MuUen v Benade 1952 I SA 211 (A) op 214 ev. · Oor die
geimpliseerde volmag van die agent in hierdie omstandighe=
de sien Baine v Pattroick 1917 TPD 110 op 114-5, 116-7
en Dicks v SA Mutual Fire & GeneroaZ Insuroance Co
SA 501 (N) op 505.

3

De Villiers & Macintosh Agency
55 waar hy steun op
gesag van aro Kotze in NeZ v SAR & H 1924 AO 30 op
41 en 42 en CZifforod Harrois v Todd 1955 3
SA 302
SR op 304.

4

De Villiers & Macintosh aw 60;
NeZ v SAR & H suproa
op 37 en Sandgroound v EZoff 1903 TS 787 op 795 ev
per hro Innes.

5

De Villiers & Macintosh

6
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15~.

aw

56.

te bewys dat hy mislei is en as gevolg daarvan skade gely het,
ook die volgende moet bewys:

(b) dat hy die nodige navrae ge=

doen het om vas te stel of die agent wel die volmag gehad het
wat hy voorgee hy het en (c)

dat die agent ook uitdruklike

of geYmpliseerde volmag gehad het om voorstellings te kan maak
namens sy prinsipaa1. 7 - Hierdie punte is blykhaar van belang
juis om die misleiding deur die agent bo twyfel te stel.

Die

derde kan tog nie mislei wees indien hy geweet het dat die
agent nie volmag gehad het om sy prinsipaal te verteenwoordig
of om voorstellings te maak nie.

Kan die eiser dus aantoon

dat die agent volmag gehad het om namens sy prinsipaal op te
tree en dat hy ook volmag gehad het om voorstellings in ver=

band met die transaksie waarin hy sy prinsipaal verteenwoor=
dig te maak, is die prinsipaal teenoor derdes gebonde vir die
opsetlike wanvoorstelling deur sy agent.

Belangrik is dit om

op te merk dat die prinsipaal nie so gebonde sal wees

nie in=

dien die agent sy volmag (om die prinsipaal te verteenwoordig
of om voorstellings te maak) te buite gegaan het.

Hierdie reel

word egter beperk deur die reels van estoppel (waar die prin=
sipaal belet word om die ware toedrag vansakete bewys) en die
reel dat die prinsipaal deur ratifikasie volmag aan sy agent ver=
8
leen het om hom te verteenwoordig en voorstellings te maak.
Of die benadeelde die nodige navraag gedoen het oor die be=
voegdheid van die agent hang blykbaar uitsluitlik van die om=
9
standighede en getuienis af.
Dit is ook so dat die prinsipaal
7

ibid.

8

De Villiers & MacintoshAgency 245-6 en 264 ev. Hierdie
uiteengesette reel impliseer ook dat 'n prinsipaal nie aan=
spreeklik sal wees in 'n geval waar hy weliswaar belet
word om die volmag van sy agent te ontken, maar nie ook
estop is om die agent se gebrek aan volmag om voorstel=
lings te maak te bewys nie.

9

Ravene Plantations v Estate Abrey supra.
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nie gebonde sal wees nie indien sy agent die derde mislei het
oor die bestaan van sy bevoegdheid om sy prinsipaal te verteen=
woordig, behalwe natuurlik as die prinsipaal belet is om dit
te ontken.

Die rede waarom die prinsipaal in sulke gevalle

nie gebind sal wees nie is eenvoudig gelee in die feit dat
die agent dan nie within the scope of his authority
het nie.

opgetree

Dit blyk dan ook dat die Suid-Afrikaanse reg op

hierdie gebied in ooreenstemming is met die Anglo-Amerikaanse
10
reg.
Die algemene reel is dat die prinsipaal teenoor der=
des aanspreeklik sal wees vir die bedrog van sy agent indien
laasgenoemde die bedrog gepleeg het in die loop van die uit=
veering van sy geimpliseerde of uitdruklike volmag. II

Uit die

beslissings in Ravene Plantations v Estate.Abrey supra

Broodryk v Smuts N 0

12

en

blyk dit duidelik dat hierdie uit=

eensetting nie beteken dat die prinsipaal inderdaad volmag aan
sy agent verleen het om wanvoorstellings te maak nie, maar slegs

10
II

Sien hierbo op

409 ev.

Vgl ook de Villiers en Macintosh aw 244 even 264:

No principal is liable in damage for the delicts of
his .agent committed outside the scope of the agent's
authority.
Sien ook McKerron Delict 87.
12

1942 TPD 47 op 53 per r Ramsbottom: A contract which
is induced by the fraudulent misrepresentation of an
agent who is authorised to negotiate the contract and
to make representations in that regard is voidable although
the agent was not authorised to commit the fraud and the
principal was not aware that he had done so and~ a
fortiori, the principal who has authorised his agent
to negotiate or enter into contracts on his behalf will
not be entitled to hold the other party to a contract
which was obtained by the duress of the agent: Sien
ook McKerron aw 88.
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dat uit sy volmag ook 'n uitdruklike, stilswyende of geimpli=
seerde bevoegdheid blyk om voorstellings aan 'n derde in ver=
band met die transaksie waarin hy die prinsipaal verteenwoordig
te maak.

Wat dit betref, is die posisie in die Suid-Afrikaanse
13

reg meer duidelik as in die Anglo-Amerikaanse reg.

Die enigste probleem wat hom dan voordoen is die vraag wanneer
14
'n agent die bevoegdheid het om sulke voorstellings te maak,
In Sampson v Union and Rhodesia Wholesale Ltd

15

het 'n agent=

skap met die respondent (Union and Rhodesia Wholesale Ltd) oor=
eengekom om aandele in laasgenoemde aan die publiek te verkoop.
'n Verteenwoordiger van die agentskap maak 'n onskuldige wan=
voorstelling aan 'n derde met betrekking tot die betekenis van
'n sekere bepaling van 'n voorgestelde.koopkontrak van aan=
dele, welke wanvoorstelling die derde beweeg tot ondertekening
16
van die kontrak.
Die appelhof oorweeg onder andere die
vraag of die verteenwoordiger (agent) volmag gehad het
prinsipaal deur voorstellings te bind.

o~

sy

Volgens die hof is

dit belangrik om die volgende vas te stel: Was he

17 a mePe mes=

18

sengeP of the company
to caPPy apound its foPms of contpact and
obtain signatUPes, oP was he employed by the company to explain
the contPact and its advantages and so to pePsuade people to
take shaPes in the Union and Rhodesia Wholesale Ltd.? 19

13

Sien hierbo op 409 ev.

14

Sien ook De Villiers & Macintosh Agency

op 245 onder

15

1929 AD 468.

16

482. Die verteenwoordiger se prinsipaal was die agentskap
maar laasgenoemde het sy regte uit die kontrak aan die
respondent gesedeer.

17
18

Die agent van die agentskap.
Die agentskap wat volmag het om die aandele te verkoop.

19

482.
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Op grond van die getuienis bevind die hof dat laasgenoemde die
geval was.

Die verteenwoordiger se posisie in hierdie saak word

gelyk gestel met die van 'n assuransie-agent wat persone werf

The representations of

om versekeringspolisse uit te neem.

suah an agent wiU bind the aompany.

20

Volmag om voortstel=

lings te maak word dus afgelei uit die feit dat bevoegdheid
aan die agent of verteenwoordiger verleen is om die inhoud van
'n voorgestelde kontrak te verduidelik en derdes te oorreed
om met die prinsipaal te kontrakteer.
volmag om

voorstelli~gs

Op grond hiervan behoort

te maak ook afgelei te kan word uit

omstandighede waaruit blyk dat volmag om die inhoud van 'n
voorgestelde kontrak te verduidelik en om derdes te oorreed
om met die prinsipaal te kontrakteer,
In

s~i~swyend

verleen is.

1

Suburban Real Estate Ltd v .Whall and Boaking verklaar r

Steyn dat 'n verteenwoordiger wat volmag het om eiendom namens
sy prinsipaal te verkoop, sy prinsipaal bind deur wanvoorstel=
lings wat hy in verband met eiendom gemaak het. In my opinion~
if in that aapaaity he misled the first defendant as to the
property to be purahased, then his ••. misrepresentation must
2
in law be attributed to his prinaipal ...
Uit Estate Fran=
3
ais v Landsales (Pty) Ltd blyk dit dat die~elfde reel ook geld
vir die voorstellings deur 'n afslaer gemaak. R

Broom wys egter

daarop dat die bevoegdheid om voorstellings te maak beperk word
deur die voorwaardes wat by die publieke veiling afgekondig is •.

But the auctioneer is none the less the seller's agent. Prima
facia he. has authority to aontraat in the seller's name and to
20

·ibid en vgl ook die bespreking hieronder vanaf 751.

2

413.

3

1940

1951
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3

SA 409

:v;u

441.

(K).

make representations which bind the seller.

But this authority

is always subject to the conditions of sale. Any representation
he makes which is at variance with the conditions of sale does
not bind the principal. Otherwise, he is in the same position
4
as any other agent to sell.
Op grond van hierdie hofsake kom De Villiers

en Macintosh tot

An agent employed to bring about
contracts, not merely to obtain offers, has implied authority
to make representations- e.g. insurance agents ..• An agent to
find a purchaser for property is impliedly authorized to make
representations concerning.the property in question •.. a for=
tiori an 'agent authorized to sell or dispose of the property
5
·will have such authority.
die volgende gevolgtrekking.

Indien die reel so is dat 'n prinsipaal slegs gebind sal word
deur sy verteenwoordiger se wanvoorstellings waar laasgenoemde
volmag (uitdruklik of geimpliseer) gehad het om voorstellings
te rnaak, volg twee belangrike konsekwensies:

Eerstens moet

die wanvoorstelling verband hou met dit waartoe die verteenwoor=
diger volmag gehad het om voorstellings te maak.
4

So byvoorbeeld

45 7. R Broom. het ook die volgende opgemerk. betreffende
die verskil tussen 'n waarborg deur die afslaer en 'n
voorstelling wat hy maak: A warranty is a matter of con=

tract. One can well understand that an agent to sell at
an auction, in terms of prescribed cond\tions , has no
authority to import other conditions into the contract.
But a representation is not a matter of contract. No
action will be against a representor to make good his
representation. Cases dealing with an auctioneer's au=
thority to warrant have no bearing on the question of
an auctioneer's authority to represent.
5

Agency

246.

743

sal 'n verteenwoordiger wat volmag het om sy prinsipaal se eien=
dom te verkoop, nie noodwendig as gevolg van hierdie feit ook .vol=
mag he om die koopsom te ontvang nie.

Daarom mag die prinsi=

paal aanspreeklik wees vir die bedrog deur sy verteenwoordiger
in verband met die hoedanighede van die verkoopte saak maar
nie vir sy verteenwoordiger se bedrog in verband met die ont=
.

vange,geld nie.

6

TWeedens

behoort 'n

prinsipaal ook nie

aanspreeklik te wees vir die bedrog van sy verteenwoordiger nie
indien hy laasgenoemde

se

bevoeg~heid

om voorste_llings te maak

uitdruklik of by implikasie uitgesluit het.

Byvoorbeeld 'n

geval waar A aan B volmag verleen om sy motor te verkoop maar
hom verbied om enige voorstellings in verband met die motor
te maak.

Indien B nou 'n opsetlike wanvoorstelling sou maak

en C tot die koop van die motor sou beweeg waardeur C skade
ly, behoort A nie aanspreeklik
voorstelling deur B nie.

te wees vir die opsetlike wan=

Immers, B het geen volmag gehad om die

voorstellings te maak nie.

Dit mag egter uiters onbillik

teenoor C wees vernaamlik in gevalle waar hy ook deur B mislei
is oor die feit dat hy nie voorstellings mag maak nie.

Om

hierdie rede geld dan ook hier die reel dat die agent geag kan
word oenskynlike volmag(ostensibZe authority) te gehad het om
voorstellings te maak.

In effek beteken dit dan dat die prin=

sipaal belet is om te bewys dat sy verteenwoordiger nie sodanige
7
volmag gehad het nie.
Wat die spesifieke vereistes is waaraan
vir die doeleindes van estoppel voldoen moet.word, val buite
die bestek van hierdie onderwerp.

6

De Villiers & Macintosh 47.

7

De Villiers & Macintosh 246 met 'n beroep op AtkinsonGates Motors Ltd· v Snyman 1933 PH A 48 (CPD).
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Aangesien bedrieglike wanvoorstelling 'n onregmatige daad is,
is dit natuurlik irrelevant of die benadeelde se skade gelee
is in 'n

nadelige kontrak wat hy gesluit het dan wel in die

feit dat hy andersins tot sy eie nadeel gehandel het as gevolg van
die bedrog. McKerron verklaar: The wrong of fraudulent
misrepresent4tion or deceit consists in the act of making a
wilfully false representation to another with intent that he
shall act in reliance on-it~ and with the result that he does
8
In hierdie verband
so act and suffers harm in consequence.
kom die delik injurious falsehood ook ter prake. McKerron
definieer dit soos volg: The wrong of injurious falsehood
consists in the making of a wilfully false statement cancer=
ning another which is not defamatory but which causes that
9
other pecuniary loss.
Die verskil tussen die delikte
deceit en injurious falsehqod ~is daarin gelee dat by eers=
6e4ne<J,/IIcf:
.
genoemde 'n valse en !>igcn=l;o!ce verklar~ng teenoor die bena=

deelde gemaak is en hom beweeg het om tot sy nadeel te handel
terwyl by laasgenoemde delik die valse en bedrrrglike verkla=
ring aangaande die benadeelde aan 'n derde(s)gemaak is en
10
laasgenoemde tot die nadeel van eersgenoemde optree.
Uit hierdie reels kan dan afgelei word dat waar 'n gevolmagtigde
verteenwoordiger die valse en bedrieglike verklaring aan die be=
nadeelde of

aangaande die benadeelde gemaak bet, die verteen=

8

Delict 210. In die Romeinse reg was skade in sulke ge=
valle verhaal met die 2ctio doli. Dit blyk egter dat die
funksie van die actio doli vandag vervang is met die toe=
passing van die actio legis Aquiliae.
Sien van der Merwe
& Olivier Onregmatige Daad 199 en McKerron aw 8 en 210
vn I daar.

9

aw 213/4.

10

Sien McKerron aw 214 en gesag daar aangebaal.
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woordiger se prinsipaal middellik aanspreeklik sal wees.

Die=

selfde reel geld tog immers waar die verteenwoordiger bedrog
pleeg wat kontraksluiting tot gevolg het.
dat die valse en bedrieglike verklaring

the

Dit beteken egter

within the scope of

agent's autho:r>ity moes geval het.Hiervoor is dit dus ook

nodig dat bewys word dat die verteenwoordiger volmag gehad
het om voorstellings te maak en dat·die valse en bedrieglike
verklaring verband hou met die volmag.
Die. reels wat tot dusver uiteengesit is, verhoed myns insiens
glad nie dat 'n prinsipaal ook aanspreeklik gehou kan word
vir lasterlike en beledigende verklarings deur sy verteenwoor=
diger nie. 11 Indien 'n prinsipaal aanspreeklik gehou kan
word vir bedrieglike wanvoorstellings van sy agent indien
laasgenoemde volmag het om voorstellings te maak, kan die
voorstelling wat hy maak moontlik ook lasterlik of beledigend
wees.

Indien 'n agent volmag het om sekere voorstelling te

maak en sy verklaring in verband hiermee sou lasterlik of be=
ledigend teenoor 'n derde wees, behoort die prinsipaal daar=
om middellik aanspreeklik gehou te word vir die laster of
belediging deur sy agent.
12
hiervoor nie.

Geen direkte gesag bestaan egter

Nalatige wanvoorstelling
Dit lyk asof ons regspraak, wat sy huidige ontwikkellings=
stadium betref, nie genee is om 'n deliksaksie onder die

II

Sien ook hieronder op

12

Vgl egter rii.P hl?RT)"Y"Olri_n~ vnr. ri.·e
hierbo op 411.
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760.
.'\n:;lo-_A.::Jeri'~aanse

-.
'""'"
\.)

actio legis aquilia

toe te staan in 'n geval waar 'n derde

tot sy nadeel gekontrakteer het as gevolg van 'n nalatige wan=
1
Die benadeel=

voorstelling deur die ander kontraktant nie.
2
de kan egter uit die kontrak terugtree.

Hierdie standpunt impliseer ook dat die benadeelde derde nie
'n skadevergoedingseis het

teen die prinsipaal van 'n

verteenwoordiger wat 'n nalatige wanvoorstelling gemaak het
nie.

Heelwat skrywers het nie genoe geneem met hierdie situa=
3
sie nie.
Hulle wys daarop dat die obiter dictum van ar

Wessels uitgespreek in Hamman v Moolman

wat die skadever=

goedingsaksie op grond van nalatige wanvoorstelling ontken het,
voorafgegaan is deur ander beslissings waaruit dit blyk dat

4 Bier=
van getuig ook die opmerkings van r Margo in Latham v
5
Sher : Since a fraudulent misrepresentation which is material,
and which is intended to induce the representee to enter
into a contract, gives the representee on action ex delicto
die toekenning van so 'n aksie nie uitgesluit is nie.

1

Sien die obiter dictum van ar Wessels in Hamman v
Moolman 1968.4
SA 340 (A) op 348 en sien die uit=
spraak van r Margo in
Latham v Sher 1974 4 SA
687

(W)

op 695 H.

Gebreke 273.

2

Sien Grobler

3

Sien Van der Merwe & Olivier Onregmatige Daad 273 ev;
Hunt 1968 SALJ 379; Kerr 92 SALJ (1975) 136 en
vgl Grobler aw 270 ev. Sien egter Van Warmelo 92
SALJ (1975) 129 op 135 ev en MeKerron Delict 224.

4

Veral na die volgende sake word verwys: Perlman v
Zoutendyk 1934 CPD 151; Western Alarm System v Coini
and Co 1944 CPD 271; van Zyl v African Theatres Ltd
1931 CPD 61; Herschel v MPupe 1954 3 SA 464(A) en
Currie Motors (Pretoria) v Motor Union Insurance 1961 3
SA 872 (T). Vgl ook r Margo in Latham v Sher 1974 4
SA 687 (W) op 694 en 695.
supra op 694 C en D.

5
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for> the patrimonial loss caused thereby, there would appear>
to be no reason in principle why a negligent but non-fr>audu=
lent misrepresentation which is material, and which is inten=
ded to and does induce the representee to contract, should
not create a similar right of action for> damages ex delicto.
That there is no clear> authority in our> law for> that pr>opo=
sition is not conclusive.
Of 'n deliksaksie tot die beskikking van 'n benadeelde sal
wees in gevalle waar hy nie deur 'n ander se nalatige wan=
voorstelle tot die sluiting van 'n nalatige kontrak be=
weeg is_nie maar wel andersins nadeel gely het, is eweneens
onseker.

McKerron verklaar dat so 'n benadeelde wel 'n ak=

sie het in 'n geval waar die verweerder teenoor hom a ·duty

to speak carefully gehad het en die benadeelde deur 'n na=
latige
voorstelling physical injury to .•• person or
property gely het. 6
Physical injury beteken blykbaar
geskonde persoonlikheids- of eiendomsregte.

7

Volgens hom

ontbreek 'n aksie vir die verhaal van die skade veroorsaak
deur 'n nalatige wanvoorstelling indien die skade blote
finansiele verlies was

(mere financial loss}. 8 Die rede

hiervoor is, volgens McKerron, veral gelee in die feit dat
deliktuele aanspreeklikheid te wyd uitgebrei sal word en 'n
6

Delict 217 en 218.

7

Sien sy twee voorbeelde wat hy aanhaal op 218 van sy
werk; ... for example, a statement that a highly in=

There can also
flamable liquid is not inflammable.
be no doubt that a person owes a duty to use care
in expressing an opinion which, if it is erroneous,
may result in another's being deprived of his liberty;
for example, the 1:ssue by a doctor> of a certificate
that a pel'son is of unsound mind.
8
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aw :?.18.

te groot demper sal plaas op inisiatief en vryhede van in=·
9
dividue en 'n gemeenskap soos die in Suid-Afrika.
It is

olear therefore that the oourts are reluotant to extend the
law of negligenoe so as to prdteot purely eoonomio interests
and that there are oompeUing reasons for their aversion
10 0mat
d
. ~ pov~oy
~.
d"~t d an vere~s,
.
soo~av
ver kl aar
to do So.
hy verder, kan die bestaan van 'n plig om die korrekte in=
ligting te verskaf, nie afhanklik wees van die vraag of die
verweerder moes voorsien het dat sy verklaring die eiser sou
kon benadeel nie~

11

So 'n kriterium vir die vasstelling

van die bestaan van die plig om korrekte inligting te ver=
skaf, sou aanspreeklikheid te wyd stel.

Volgens hom behoort

die kriterium ter bepaling van die plig om korrekte inlig=

Whether in
the oiroumstanoes in whioh the statement was made the defen=
dant must be taken to have assumed responsibility for its
oorreotness; in other words, to have undertaken to exeroise
. ma k.~ng ~"t . 12 Wat Me Kerron pres~es
.
•
oare ~n
h~ermee
bedoel
ting te verskaf, daarom die volgende te wees:

is nie seker nie.

Enersyds kan dit beteken dat 'n plig om

korrekte inligting te verskaf ex oontraotu
tussen eiser
13
en verweerder ontstaan.
Andersyds lyk dit ook asof hy
moontlik 'n besondere verhouding tussen die eiser en ver=
weerder as bron van die plig om die korrekte inligting te

9

Vgl aw 33 en 34.

10

aw 33.

II

aw 219.
sing in

Dit is in elk geval die ratio van die beslis=
CPD 151.

Perlman v Zoutendyk 1934

12

aw

13

Vgl aw 224.

219.
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.

vers k a f , vere1s.

14

Wanneer so 'n besondere

wesig sal wees, is onseker.

verhouding aan=

Op die ou end kon McKerron slegs

By reason of the conflicting views expressed by
the courts and in the absence of any Roman-Dutch authority
on the question, it is impossible to state with any degree
of confidence what the true position in our law is in regard
to liability for negligent words. 15 In die lig hiervan is

verklaar:

dit ook onmoontlik om enige duidelikheid te verskaf oor die
vraag na die aanspreeklikheid van 'n prinsipaal teenoor 'n
benadeelde waar eersgenoemde se.agent 'n nalatige wanvoor=
stelling gemaak het wat die benadeling veroorsaak het.
Hierdie vraag sal i"n elk geval nie beantwoord kan word nie
alvorens ons reg nie duidelik is oor die aanspreeklikheid
vir nalatige wanvoorstellings in die algemeen nie.

Onskuldige wanvoorstelling
'n Derde wat tot sy nadeel 'n kontrak gesluit het as gevolg
van die onskuldige wanvoorstelling van die ander kontraktant,
1
het nie 'n deliktuele eis om skadevergoeding nie.
Die
2
benadeelde kan egter uit die kontrak terugtree terwyl die
howe

in sekere gevalle aan die benadeelde

restitutional

In=

14

Vgl sy aanhaling uit die Amerikaanse beslissing in
ternational Products Co v Erie R R Co 244 NY 331
(1927)op 220 van sy werk.

IS

aw 223.

I

Grobler Gebreke 276.
Sampson v Union and Rhodesia Wholesale Ltd 1929 AD
468 en vgl Grobler aw 274 en 275; De Wet & Yeats.

2

Kontrakt~reg
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39/0.

damages
het.

op grond van die

actio quanti minoris

toegestaan

3

'n Benadeelde derde het dus dieselfde remedie(s) as in 'n
geval waar die verteenwoordiger van die ander kontraktant
4 Eweneens het die
'n nalatige wanvoorstelling gemaak het.
derde egter geen deliktuele eis teen die prinsipaal nie.
Op grond van dieselfde oorwegings bestaan daar ook geen de=
liktuele aanspreeklikheid vir skade deur 'n onskuldige wan=
voorstelling ver,oorsaak waar die wanvoorstelling nie

kon=

traksluiting tot gevolg gehad het nie •. Gevolglik is 'n prin=
sipaal ook nie middellik aanspreeklik waar sy agent of ver=
teenwoordiger sodanige wanvoorstelling

gemaak het nie.

Dit is interessant om daarop te let dat ons howe blykbaar ook
'n deliksaksie aan 'n persoon toestaan in 'n geval waar hy
skade gely het deur die bedrog van 'n agent wat nie volmag
gehad het om die verweerder kontraktueel te verbind nie.
In

Steyn v Davey 5 beslis die hof dat 'n persoon wat opdrag

van 'n ander ontvang het om vir laasgenoemde 'n koper te

(an agent empowered to find a purchaser), geimpliseer=
de volmag kan he om voorstellings te maak in verband met
die merx. Alhoewel hy dan nie bevoegdheid het om die kon=
soek

3

Grobler

4

Vgl

5

1954

aw 277 ev.

Sampson v Union and Rhodesia Wholesale Ltd supra.
PH

F

41 (OPD)
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trak namens sy prinsipaal te sluit nie, sal sy opsetlike

wan=

voorstelling wat die derde tot.kontraksluiting mislei, die
prinsipaal bind.

In effek beteken dit dat die benadeelde derde

die prinsipaal kan aanspreek vir skade gely deur die bedrog
van die agent sonder volmag.

6

By die beantwoording van die vraag waarom die prinsipaal in
sulke gevalle middellik aanspreeklik is vir die opsetlike
wanvoorstellings van sy agent, beland 'n mens midde in die
problematiek van die vereiste verhouding tussen dader en ver=
weerder vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid;
die omvang van hierdie aanspreeklikheid en die spesifieke
grondslag daarvan.

'n Ten volle bevredigende verklaring

van die prinsipaal se aanspreeklikheid in hierdie gevalle is
nog nie gegee nie.

Dit sou onnodig plek en tyd in beslag

neem om weer op hierdie problematiek in te gaan.
kan egter

Kortliks

genoem word dat McKerron die prinsipaal se middel=

like aanspreeklikheid in gevalle waar sy agent sonder vol=
mag 'n onregmatige daad pleeg, regverdig deur aan te voer
dat die prinsipaal 'n reg op

beheer het betreffende

daardie aktiwiteite van sy agent wat direk in verband staan

6
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Sien ook De Villiers & Hacintosh

Agency 246.

met sy (die agent se) opdrag.

7

Wat die bron van hierdie "reg"

op beheer is en wat die betekenis van 'n reg op beheer in hier=
die gevalle presies is, verduidelik McKerron nie.

De Villiers

en Macintosh verwerp egter die siening dat die prinsipaal se
aanspreeklikheid vir die optrede van sy agent

sonder volmag

geregverdig kan word deur die bestaan van 'n reg op beheer oor
8
Bulle verklaar die prinsipaal se

die optrede van die agent.

middellike aanspreeklikheid in hierdie gevalle met 'n beroep

ar Roos en ar> Wessels in CoZoniaZ Mu=
tuaZ Life v MaadonaZd. 9 Hiervolgens is 'n prinsipaal mid=·
dellik aanspreeklik vir sogenaamde dir>eatZy aonneated deZiats
van sy agent. Dit is 'n onregmatige daad ... whiah is attaahed
to the ver>y business the agent is appointed to tr>ansaat
of 'n onregmatige daad •.. whiah is aorrrrnitted by the agent in
obtaining the r>esuZt whiah the pr>inaipaZ author>ised him to
obtain. 10 Met de Villiers & Macintosh kan saamgestem word.
op die uitsprake van

Vroeer het ek aangevoer dat 'n master-servant-verhouding
in die wye betekenis van die begrippe, vir die doeleindes
van middellike aanspreeklikheid in twee kategoriee verdeel
11
kan word.
Een van die kategoriee is die verhouding tus=
sen dader en verweerder wat weliswaar nie as

intimate

aZose and

beskryf kan word nie maar die verweerder nogtans

middellik aanspreeklik gehou kan word indien die dader ty=
dens die pleeg van die onregmatige daad besig was met die

8

DeZiat 88 asook 87 e vn 77.
Age nay 265 ev.

9

Sien hierdie uitsprake hierbo op 618 ev en 627 ev.

10

Agenay 268.

II

Sien hierbo op 632 ev en 638 ev.

7
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spesifieke werk wat die verweerder aan hom opgedra het,l2
Die middellike aanspreeklikheid van die verweerder is dan eng
weens aie atwesigheid van enige reg op beheer oor die optrede
van die dader. 13
Laastens moet kortliks verwys word na enkele opmerkings deur
regters in verband met die regverdiging en die grondslag van
die middellike aanspreeklikheid van spesifiek die prinsi=
paal van 'n verteenwoordiger met volmag.

Dit is veral van

belang ten einde vas te stel of die opmerkings in hierdie
verband versoenbaar is met die grondslag van die middellike
aanspreeklikheid van die werkgewer vir die onregmatige da=
14
de deur sy werknemer gepleeg.

prinsipaal se middellike aanspreeklik=
Randbank Beperk v Bantam Ver=
15
sekeringsmaatskappy Beperk.
In die loop van sy uitspraak
laat r Trollip hom 6006 volg uit oor die regverdiging van
'n prin6ipaal se aan6preeklikheid vir opsetlike wanvoor=
stellings deur 6Y agent gepleeg within the scope of his
16
authority.
Hy verklaar
The reason or theory for
holding the principal responsible in such a case has been
· differently stated. Equity - as between twq innocent per=
sons the consequence of the fraud or negligence of a third
Die grondslag van 'n

heid het ter sprake gekom in

12
14

Sien hierbo 632 ev.
Sien hierbo 632 ev.
Sien hieroor 293 ev hierbo.

15

1965

16

457 vanaf G.

13
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2 SA

456

(W).

17 Public:
should fall on him who employed that person
policy - if the agent could aonaeal material information
without hazard to his prinaipaZ~it would encourage the lat=
ter to instruct his agent to remain silent on the subject 3
which fraud the insurer might not be able to detect or
18
prove...
Warranty
the principal impliedly warrants the
absence of non-disclosure or fraud on the part of his agent
19
authorised to aontraat for him ••.
Condition precedent
-- the freedom from misrepresentation or concealment is a
condition precedent to the right of the assured to insist
. on t h e performance of the contract... 20
Duty .""'~ t h e
agent himself owes a duty of disclosure to the insurer for
a breach of which his principal is viaariously responsi=:
ble ••• 1
Tussen hierdie verwarrende en uiteenlopende stand=

punte het

r Trollop gelukkig nie gekies nie maar verklaar

eenvoudig:
But whatever the true doctrine is for holding
the principal responsible~ it seems clear that it is not
based on any theory of constructive knowledge~ that is~ that
the principal is presumed to have the same knowledge as the

17

r

in
18

Trollip verwys hier na die ou Engelse beslissing
Fitzherbert v Mather 99 ER 944 (1785).

Eweneens word na 'n

stone v King lOS ER
19

ou Engelse beslissing in
13
verwys.

Glad=

Met 'n beroep op Ravene Plantations Ltd v Estate
1928 AD 143.

Abrey
20

Aangehaal
(1886).

uit

Blackburn v Vigors 17 QB

Aangehaal uit dieselfde Blaakburn-saak

553

supra.
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agent whom he has authorised to aonalude the aontraat for
2
hom.
Myns insiens is die effek hiervan dat minstens
met sekerheid verklaar kan word dat ons regspraak gekant is
teen die siening dat in hierdie gevalle sprake is van enige
toerekening van 'n onregmatige daad aan 'n prinsipaal.
Wat appelhofuitsprake betref, is slegs twee beslissings in
hierdie verband ter sake.

Dat ook die appelhof nie met toe=

gerekende bedrog werk nie, blyk uit Ravene Plantations v

Estate Abrey 3 waarin
ar Wessels verklaar:
The lia=
bility of the principal is not based upon any aonstruative
4
Op gesag van sekere Engelse beslis=
fraud on his part.
sings aanvaar hy dat die grondslag van die prinsipaal se

(E)very person who
authorises another to aat for him in the making of any aon=
traat undertakes for the absence of fraud in that person
in the execution of the authority given as muah as he un=
dertakes for its absence in himself when he makes the eon=
traat. 5 Hierdie uiteensetting is aanvaar deur hr Steyn in
6
Randbank Beperk v Bantam Versekeringsmaatskappy.
Dit moet
egter beklemtoon word dat hr Steyn nie die woorde
undertakes for the absence of fraud interpreteer as dat
aanspreeklikheid op die volgende berus:

c.

2

458

3

1928 AD 143.

4

153.

5

ibid.

6

1965

756

4

~

363

(A) op 372.

prinsipaal waarborg

dat sy agent nie bedrog sal pleeg nie

en dus op grand van

waarborgbreuk

teenoor 'n derde aanspreek=

lik sal wees nie. 7 Hr Steyn se vertolking van die relevante
woorde blyk duidelik uit die volgende aanhaling uit sy uit=

Die versekeraar 8 sou 3 bewus daarvan dat hy nie
seZfweet of die verteenwoordiger 'n eerZike persoon is nie~
met rede die houding kan inneem dat die verteenwoordiger ...
aan hom voorgehou word deur die prinsipaai as 'n geskikte
persoon om die nodige inZigting aan hom te verstrek3 dat die
prinsipaaZ hom vermoedeZik beskou as 'n persoon wie se in=
tegriteit bo verdenking staan en stiZswyend aan hom daardie
versekering gee 3 en hy daarom
nie rekening hoef te hou
met die verteenwoordiger se eie oneerZikheid nie. 9 Veral
spraak:

wat die onderstreepte woorde betref, blyk die implikasie
duidelik dat die woorde ••• every person who authorises
another to act for him in the making of any contract under=
takes for the absence of fraud in that person in the execu=
tion of the authority
niks anders beteken as dat die
benadeelde die houding kan inneem dat die prinsipaal aan
hom die stilswyende versekering gegee het dat hy nie
ning hoef te hou met die oneerlikheid van die
diger nie.

7

re~e=

verteenwoor=

Die regverdiging van die prinsipaal se aanspreek=

So 'n verklaring van die werkgewer se middeZZike
is nie vreemd aan ons reg nie
(sien hierbo op
230). Die standpunt dat die
werkgewer se middellike aanspreeklikheid op waarborg=
breuk dit wil· s~ op kontrakbreuk gegrond is, is reeds
deur Barlow as onrealisties verwerp (sien hierbo op
231
).
Die persoor. teenoor wie bedrog gepleeg is in hierdie
saak,

aanspreekZikheid

8
9

372 B

(ek

onderstreep)~
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likheid berus dan nie op kontrakbreuk aan sy kant nie maar op
die volgende:
Dit is redelik dat die prinsipaal wat
sy verteenwoordiger kies en hom voorhou as 'n betroubare per=
soon3 en nie die ander party wat geen seggenskap by die keu=
se het nie 3 die risiko van sy moontlike oneerlike voorstellings
of verwysings sal dra 3 ook waar die oneerlikheid so 'n gestal=
te aanneem dat die verteenwoordiger dit uit die aard van die
saak vir 'n ander sal verberg. 10 Ek meen dat hr Steyn die
risiko-aanspreeklikheidsbeginsel hier sterk op die voorgrond
plaas.

Die prinsipaal dra die risiko van die moontlike on=

eerlike gedrag van sy verteenwoordiger wat betref die uit"
veering van sy volmag.

Die prinsipaal is met die verantwoor=

delikheid van die optrede belas omdat dit redelik en billik
is.

Die redelikheid en billikheid hiervan is onder andere

gelee in die feit dat hy die verteenwoordiger gekies het
en hy hom stilswyend voorhou as 'n eerlike persoon.
geredeneer, is hierdie opvatting van hr

So

Steyn dus te versoen

met my siening dat risiko-aanspreeklikheid die grondslag
van middellike aanspreeklikheid is.

Die optrede van 'n ver=

teenwoordiger vir of namens sy prinsipaal is om dieselfde
rede as die optrede van enige persoon wat vir of namens, 'nan=
der iets moet
merk.

11

verrig, as 'n riskante aktiwiteit aan te

As dit nie riskant was nie sou dit nie nodig gewees

het om derdes te beskerm teen die oneerlike optrede van ver=
teenwoordigers nie.

Die riskante aktiwiteit is as die ver=

antwoordelikheid van die prinsipaal te reken indien billik=
. d en regver d 1.g
. h e1.. d d 1.. t vere~s.
. 12 Regspo 11.• t~ese
.
f a kt ore wa t
he~
10

per hr Steyn op 372 D en E van die verslag
derstreep.

II

Sien die bespreking hierbo op 295.

12

Sien hierbo op

758

2 99 ev.

(ek ond=

wat in hierdie verband as rigting dien is reeds bespreek. 13
Die faktore deur hr Steyn in hierdie verband genoem, sluit
daarby aan.
Ten einde konsekwent te wees moet ook daarop gewys word dat
dit

oore~nkomstig

my siening van die wesensaard van middel=

like aanspreeklikheid, nie nodig is om 'n onderskeid te maak
tussen 'n verteenwoordiger met volmag om 'n prinsipaal kon=
traktueel te verbind en 'n agent wat sander sodanige volmag
14
· en namens ' n prLnsLpaa
··
·
1 ' n op d rag ULtvoer
·
·
n·Le
vLr
nLe.
aanspreeklikheid van die prinsipale vir die bedrog van die
verteenwoordiger of agent hang in albei gevalle daarvan af
of hulle onder die

omstandighede met die verantwoordelikheid

van die aktiwiteit belas kan word.

lyk ook asof ons
15
regspraak in hierdie verband geen onderskeid tref nie.

Ek het ook aangevoer dat hierdie

Dit

risiko-aanspreeklikheid

inhou dat hy slegs aanspreeklik is vir daardie gevolge wat
uit die tipiese risikc's van die riskante aktiwiteit voort=
spruit.

Dit hou in dat vasgestel moet word of die aard van

die opdrag (of volmag) die kans op die pleeg van die rele=
vante onregmatige

d~ad

objektief verhoog het en of die pleeg

van die onregmatige daad en die kousale verloop van gebeure
wat tot die,pleeg van die onregmatige daad aanleiding gegee
het, onder die omstandighede ook normatief voorsienbaar was.

13

Sien hierbo op

14

bv 'n opdrag om 'n koper te soek of om voornemende
versekerdes te werf.

15

Meer hieroor op

16

Sien hierbo op 318 ev.

16

303 ev.

751 hierbo.
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Myns insiens behoort dit ook die toets te wees vir die vas=
stelling van die verantwoorde1ike prinsipaa1 se aanspreek=
likheid.

So geredeneer, beteken dit dat 'n prinsipaa1 nie

_net in beginse1 aanspreek1ik is vir die bedrog deur sy agent
gepleeg nie maar ook vir nalatige - en se1fs indien dit onder
17
omstandighede bil1ik is -vir onsku1dige wanvoorstellings,
18
· 1 aster, b e 1 e d'~g~ng,
·
n·~e f e~t
·
v~r
aanrand.~ng ensovoorts.
dat daar regspolitieke oorwegings is op grond waarvan die
reg 'n aksie vir na1atige wanvoorste1ling wat b1ote finan=
. "1 e ver 1'~ese v~r
. ' n b ena dee 1d e tot gevo 1g h et, 19. ontse,
~
s~e
doen • aan my standpunt geen afbreuk nie.

Hierdie ontsegging

van 'n deliksaksie·beteken slegs dat die reg dit nie as bi1=
lik beskou om aanspreeklikheid so wyd te stel nie.
dus bloot 'n aanspreek1ikheidsbeperkende faktor.

Dit is
Teenswoor=

dig is die risiko-aanspreeklikheid van die "we:tkgewer" in
elk geval beperk tot onregmatige dade deur 'n "werknemer" ge=
20
pleeg in die loop van die uitvoering van sy werk of opdrag.
Niks verhoed die reg egter om, wanneer gepaste omstandighede
hom voordoen, hierdie aanspreeklikheidsbeperking gedeeltelik
of in geheel op te hef nie.

17

Sien die opmerkings hierbo op 320 ev.

18

Vgl die opmerkings hierbo op

19

Sien McKerron Delict 32 en 218 ev en vgl Van Warme=
lo 92 SALJ
(1975) 129 ev.

20

Sien hierbo op
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320.

746.

Samevatting
Die aanspreeklikbeid van die prinsipaal vir die on=

I.

regmatige dade deur sy verteenwoordiger gepleeg
Dit lyk asof ons regspraak, wat die huidige ontwikkeling=
stadium betref 'n skadevergoedingsaksie teen die prinsipaal
van 'n verteenwoordiger sal
digbede.
(a)

toesta~n

in die volgende omstan=

Indien:

Die verteenwoordiger 'n opsetlike wanvoorstelling_ge=
maak bet en 'n derde daardeur mislei het om·'n na=
delige kontrak te sluit of dat hy deur die misleiding
andersins skade gely het;

(b)

die verteenwoordiger volmag gehad bet om vir en na=
mens sy prinsipaal te onderbandel;

(c)

die verteenwoordiger volmag gebad bet om voorstellings
te maak in verband met sy volmag;

(d)

die misleide derde die nodige stappe gedoen bet om
vas te stel of die volmag in (b) en (c) genoem aan
die verteenwoordiger verleen is;

(e)

die opsetlike wanvoorstelling verband bou met die
volmag om te verteenwoordig en die volmag om voorstel=
lings te maak.

Word bierdie punte bewys, word aanvaar dat daar 'n kousale
verband is tussen die skade en die opsetlike wanvoorstelling
deur die verteenwoordiger

en

dat bierdie wanvoorstelling

voorgekom bet within the soope of the agent's authority.
21

21

Sien hierbo veral vanaf 740.
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·was volmag om te verteenwoordig en om voorstellings te maak
nie gegee nie, sal die.prinsipaal slegs aanspreeklik gehou
kan word indien hy die optrede van sy verteenwoordiger ge=
ratifiseer het of indien hy belet is om die ware toedrag van
sake te bewys.
·~..rat

die nalatige wanvoorstellings van die verteenwoordiger

betref, is die regsposisie onseker.

Dit lyk nie asof ons

howe genee sal wees om in so 'n geval 'n aksie teen die
prinsipaal toe te staan nie.

McKerron veer egter aan dat

'n deliksaksie teen 'n persoon wat 'n nalatige wanvoorstel=
· ling gemaak het sal slaag indien 'n derde daardeur mislei
is en hy fisiese skade aan sy persoon of eiendom opgedoen
bet.

Volgens hom sal die aksie slegs slaag indien die ver=

weerder in die omstandighede
had het.

a duty to speak aarefuZZy ge=

So 'n plig bestaan moontlik, volgens hom, in 'n

geval waar die verweerder

ex aontraatu verplig was om

korrekte inligting te verskaf en in gevalle waar daar tus=
•
sen e1ser
en verweer d er

Dit is egter onseker
staan.

I

• 1
• was. 22
n spes1a
e verh oud'1ng aanwes1g

wanneer so 'n spesiale· verhouding be=

In die gevalle waar 'n prinsipaal wel aanspreeklik

is, sal die howe seker ook vereis dat punt (a) tot (e) hier=
bo bewys meet word.
Vir onskuldige wanvoorstellings deur 'n verteenwoordiger is 'n
prinsipaal nie aanspreeklik nie (uitgesonder kontraktuele
gevolge).

22
762

Sien hierbo op

749 ev.

2.4

Die verhouding tussen lasgewer en onafhanklike kontrak=
teur

R De Villiers bet in die ou beslissing
Gifford v Table
. . 3 1 bee 1 tema 1 tereg d'~e
Bay Doc k and Brea k water Comm~ss~on
standpunt ingeneem dat dit te betwyfel is of die Romeinsesowel as die Romeins-Hollandse reg, 'n onderskeid gebandbaaf
het tussen 'n.diensverhouding en onafhanklike kontrakteur=

vir die doeleindes van middellike aanspreeklik=
heid. 2 Tog het die Suid-Afrikaanse howe spoedig na hierdie

verhouding

beslissing op gesag van die Engelse reg aanvaar dat 'n las=
gewer nie middellik aanspreeklik gehou kan word vir die ska=
de deur sy.onafhanklike kontrakteur veroorsaak nie. 3
Soos reeds uiteengesit, is hiervoor aangevoer die afwesig=
heid van beheer of die reg op beheer deur die lasgewer oor
4
die werk wat die onafhanklike kontrakteur verrig.
Die
regspraak het egter die reel neergele dat 'n lasgewer onder
sekere omstandighede wel aanspreeklik sal wees vir die skade
deur sy onafhanklike kontrakteur veroorsaak.
heid in hierdie gevalle

Aanspreeklik=

word beskou as direkte aanspreek=

likheid van die lasgewer en nie as middellike aanspreeklik=

1874 Buch

96 op 113.

2

Sien ook 230

3

Sien die vroee beslissing van Kotze v Ohlsson Brewe=
ries 9 SC-319; Newman v East London Town Council 1885
12 Sc 61; Addis v Schiller Lighting and Plumbing Co
1906 TH 210 en East London Municipality v Murry 9
EDC 55. Atiyah (Vicarious Liability 327 ev) gee 'n
insiggewende en interessante uiteensetting van die ont=
staan en oorsprong van die lasgewer se aanspreeklikheid.
Sien 596 hierbo.

4

hierbo.
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heid vir die onregmatige daad van die onafhanklike kontrak=
teur nie.

Tog het die howe die aanspreeklikheid van die las=

gewer beskou as 'n uitsondering op die algemene reel (dat
hy nie aanspreeklik is vir die onregmatige dade deur sy on=
afhanklike kontrakteur gepleeg is).

Indien dit egter so is

dat die lasgewer se aanspreeklikheid eintlik direk is, is
dit tog onnodig om sy aanspreeklikheid as 'n uitsondering op
5
Die appelhof het hierdie ano=
'n algemene reel te beskou.
6
malie reggestel.
Die probleem wat nader toegelig

moet word is die vraag of

nalatigheid aan die kant van die lasgewer 'n vereiste vir sy
direkte aanspreeklikheid is en of die lasgewer nie miskien
skuldloos aanspreeklik gehou word nie.

Omdat die howe aan=

vanklik met uitsonderings op die algemene nie-aanspreek=
likheidsreel gewerk het en die

handboekskrywe~s

klaarblyk=
7
(niec

lik steeds hierdie uitsonderings erken en behandel,
teenstaande die

verwerping daarvan deur die appelhof), kan

hierdie uitsonderingsgevalle van aanspreeklikheid as aan=
knopingspunt geneem word.
In B~ks v SpPings l~niaipaZity 8 is die eers~e keer in die
Suid-Afrikaanse reg gewys op die bestaan van die verskillen=
de uitsonderings op die algemene nie-aanspreeklikheidsree.l.

5
6

7
8
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Sien oak McKerron DeZiat 102.
Sien Dukes v !faPthinusen 1937 AD 12 en die bes!'re=
king hieronder op 775 · ev.
Vgl McKerron aw 102 ev; Van ~r Merwe en Olivier On=
regmatige Daad 460; Scobie MasteP and Servant 260.
1971 WLD 143.

Hierin word verklaar dat 'n lasgewer nie aanspreeklik is in=
dien sy onafhanklike kontrakteur 'n sogenaamde casual act of
verrig nie. 9 In sekere gevalle, \vat as

wrong or negligence

uitsonderings geld, is hy wel aanspreeklik.

In Minister of

Posts and Telegraphs v Johannesburg Consolidated Investment
Co 10 word hierdie standpunt bevestig, terwyl die tabulering
van die uitsonderings vir die eerste keer behoorlik gestalte
kry.

Volgens r Wessels blyk dit dat hierdi.e ui.tsonderings

op die algemene nie-aanspreeklikheidsreel voorgekom het en
toegepas is in gevalle waar 'n onafhanklike kontrakteur werk

sekere mate van gevaar van benadeling vir
11
derdes ingehou het.
Juis omdat daar hierdie risiko aan die
moes verrig wat 'n

werk verbonde is, word van regswee verwag dat die lasgewer
sorg aan die dag moet le om moontlike skade of benadeling te
12
voorkom.
R Wessels wys egter daarop dat dit nie genoegsaam
is om te argumenteer dat hierdie regsplig in 'n besondere ge=
val op die lasgewer gerus het bloot omdat die werk gevare in=
gehou het nie.

Indien dit so sou wees, verklaar hy, sou enige

lasgewer wat byvoorbeeld werk in 'n stad laat verrig, nood=
wendig altyd aanspreeklik wees

omdat in 'n stad byna geen

werk gedoen kan word wat nie gevaarlik is nie. (T)he building

of an ordinary house is fraught with some danger; the carrying
of goods from one place to another is fraught with danger, in
fact there are very few of the important things that are done
in the life of a city that do not involve some danger. 13
9

150.

10

1918 TPD 253.

II

256 ev

12

257 en sien ook die uitspraak van r
261.

13

257.

Gregorowski op
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Indien die blote bestaan van 'n gevaar nie tot die aanspreek=
likheid van die lasgewer aanleiding sal gee nie, sou verwag kan
word dat die hof sekere pertinente vereistes sou stel waar=
volgens bevind kan word wanneer werk so gevaarlik is dat aan=
spreeklikheid van 'n lasgewer moet volg.
bet

Instede hiervan

P Wessels 'n tabulering gemaak van omstandighede waaronder

die lasgewer wel aanspreeklik gehou sal word.

By nadere be=

skouing van sekere van hierdie uitsonderings is dit egter glad
nie 'n uitgemaakte saak dat aanspreeklikheid van die lasgewer
baseer word op die feit dat die werk van 'n sekere gevaarlike
aard is nie.

In verskeie sake waarin van hierdie uitsonderings

gebruik gemaak was, was die eintlike ratio
likheid ook nie behoorlik toegelig nie.

vir die aanspreek=

'n Ander probleem wat

telkens opduik, is dat dit lyk asof die howe by sommige van
die uitsonderings eintlik met skuldlose aanspreeklikheid van
die lasgewer werk, terwyl daar by ander uitsonderings perti=
nent gestel is dat die lasgewer aanspreeklik is op grond van
nalatigheid aan sy kant.

Die uitsonderings wat op die algemene

nie-aanspreeklikheidsreel geformuleer is, is die volgende:
bfaar die werk wat gedoen moet word van sodanige ge=
aardheid is dat die lasgewer nie geregtig was om dit
self te doen nie.
2

Waar die werk wat gedoen moet word 'n bedreiging inhou
vir die regte van persone wat aangrensende eiendom
okkupeer of as eienaar besit.

3

Waar owerhede in bebeer van paaie, grond, geboue enso=
voorts is en skade deur 'n onafhanklike kontrakteur
wat herstelwerk aan die paaie ensovoorts doen, veroor=
saak is.

4

766

Waar die werk wat gedoen moet word uiteraard gevaarlik
is.

5

Waar werk deur 'n onbevoegde onafhanklike kontrakteur
gedoen \vord.

Hierdie uitsonderings word vervolgens af=

sonderlik bespreek.
'n Lasgewer sal aanspreeklik gehou word vir die skade veroor=
saak deur sy onafhanklike kontrakteur of deur laasgenoemde se

where the work is of such a nature that if he
14
himself aid it, he would do it at his peril.
Ongelukkig is
die voorbeelde wat r
Wessels in die Minister of Posts-saak
aanbied, nie duidelik nie. Hy verklaar: For example, if the em=
player himself was not entitled to do the work he cannot escape
liability by employing an independent contractor. 15 Dit kan

werknemers .••

beteken dat 'n persoon die werk nie mag verrig nie omclat nit tlenr
'n servituut, ooreenkoms ·of statuut verbied word. Andersyds
mag dit ook beteken dat hy nie geregtig is om die werk te ver=
rig nie juis omdat sulke werk noodwendig benadeling tot gevolg
sal he.

Die interessantheid is e·gter dat r Wessels verklaar

dat die aanspreeklikheid in sulke gevalle gebaseer word op die
beginsel neergele in die Engelse beslissing van Rylands

&

FZetcher. 16
who, for
his own purposes brings on to his land and collects and keeps
there anything likely to do mischief if it escapes, must keep
it at his peril. and, if he does not do so, is prima facie
answerable for all the damage which is the natural consequence
In laasgenoemde saak is beslis dat 'n persoon, ...

14

Sien ook McKerron aw 103.

15

Op 257 van die verslag.

16

1868 LR 3 HL 330.
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of ~'t s escape ••• 1?

In hierdie Engelse.saak het dit ook ge=

gaan oor die vraag of 'n lasgewer aanspreeklik is waar sy
onafhanklike kontrakteur sekere werk op die lasgewer se eien=
dom verrig het, en die werk so verrig het dat derdes benadeel
is.

Tog het die nalatigheid van die onafhanklike kontrakteur

geen invloed op die toepassing van die genoemde reel gehad
18
nie.
Hierdie skuldlose aanspreeklikheidsreel is in die AngloAmerikaanse reg reeds hewig gekritiseer.

Die reel word on=

derhewig gestel aan sekere beperkinge terwyl 'n hele aantal
spesifieke verwere teen aanspreeklikheid van toepassing ge=
19
Tog is die kern van hierdie reel, wat onteen=
maak is.
seglik skuldlose

aanspreeklikheid

(strict liability) veron=

derstel, steeds in die Engelse reg van toepassing.

20

Daar is egter verskeie Suid-Afrikaanse beslissings waarin
deur middel van

obiter-uitlatings twyfel uitgespreek is of

die spesifieke reel van
vorm.

reg beskou.
17

18

Rylands v Fletcher

deel van ons reg

Hierdie reel word as vreemd aan die Romeins-Hollandse
I

Ons howe en skrywers was slegs bereid om die

r Blackburn in The Court of Exchequer 1866 LR I
EX 265 en so ook goedgekeur deur die House of Lords
LR 3 HL 330 veral op 340.
Vgl Atiyah Vicarious Liability 337 en sien ook Price
Pe~

"Is the Rule in Rylands v Fletcher part of Roman Dutch
Law?" 70 SALJ (1053) op 381.
19
20

Sien Price aw 382 ev.
Sien Atiyah aw 143, 337 en 350 ev asook Price 382 en 383.
Price aw 385 ev waar hierdie beslissing ook bespreek
word. Sien veral sy samevatting op 392. In HK Manu=
~facturing Co v Sadowitz 1965 3 SA 328 (K) het w r
·
Tebbutt inderdaad o a beslis dat die reel nie deel van
ons reg is nie (338 C).
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onderliggende beginsel van die reel in RyZande v FZetcher in

uiteondering op Aquiliese aanspreeklikheid
In die lig hiervan is die vraag of r Wessels
toe te pas ..
die grondsZag van die reel in RyZande v FZetcher ciok sien as
sekere gevalle as 'n

2

3

die grondslag van aanspreeklikheid by hierdie onderhawige uit=
sondering. 'Met ander woorde die vraag is of aanspreeklikheid
onder hierdie uitsondering skuldlose aanspreeklikheid is.
Dit moet beklemtoon word dat

r

Wessels verwys het na die be=

ginsel van die reel (met ander woorde skuldlose aanspreeklik=
heid) en nie na die spesifieke reel self nie.

Indien hierdie

standpunt tot sy volle konsekwensie deurgetrek word, beteken
dit dat die lasgewer in hierdie geval skuldloos aanspreeklik
is vir die skadelike gevolge van werk wat onder hierdie omstan=
4
dighede uitgevoer word. Trouens, die feit dat r Wessels, asook
5
McKerron by die bespreking van·hierdie uitsondering verklaar dat
'n lasgewer in hierdie omstandigheid at hie own periZ gehandel
het, dui ook onteenseglik op skuldlose aanspreeklikheid.

Die

enigste probleem is dat dit glad nie seker is op watter gevalle
hierdie aanspreeklikheid presies van toepassing is nie.

Indien

dit hier gaan oor 'n handeling in stryd met 'n servituut, soos
wat "!-1cKerron aanvoer, dan oorvleuel hierdie uitsondering die
volgende een wat bespreek sal word.

By die bespreking

van

laasgenoemde uitsondering word spesifiek daarop gewys dat dit
oor die skuldlose aanspreeklikheid van die lasgewer gaan.

In=

2

Price aw 386.

3

Bv in gevalle van pauperiese aanspreek.likheid en midde.l=
like aanspreeklikheid. Sien verdere voorbeelde deur
Price (aw) 394) en McKerron (DeZict 246 ev) genoem.

4

257 van die verslag.

5

aw !03.
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dien dit egter gaan oor werk wat gedoen word in stryd met 'n kon=
trak, is dit sekerlik

·~

geval van kontraktuele aanspreeklikheid.

Indien dit gaan oor optrede in stryd met 'n statuut, dan ont=
staan die vraag of die statuut 'n absolute verbod bevat of nie.
Indien dit wel 'n absolute verbod was, is skuld blykbaar nie
'n voorvereiste vir die aanspreeklikheid vir skade wat voort=
6
gevloei het uit die oortreding van die statuut nie.
Bevat
die statuut nie 'n absolute verbod nie, is daar, volgens McKer=
ron, 'n neiging deur die Engelse howe om skuld aan die kant
van die oortreder te vereis.

In sulke gevalle word blykbaar ver=

eis dat bewys moet word dat die dader of oortreder nie met
reasonable care and skill opgetree het nie. 7 McKerron ver=
klaar egter dat daar in die Suid-Afrikaanse regspraak gesag

the breach of a statutory duty is prima
facie a wrong which will ground an action for damages at the
suit of any person injured thereby. 8 Indien die motivering

daarvoor is dat

vir die aanspreeklikheid onder hierdie uitsondering
egter gelee is in die siening dat die lasgewer gevaarlike
werk verrig het welke werk nie verrig mag word nie omdat dit
noodwendig benadeling tot gevolg sal he, oorvleuel dit die vier=
de uitsondering wat lateraan bespreek sal word.

9

By die bespre=

king van lg. uitsondering word aangedui dat dit glad nie seker
is

of

die aanspreeklikheid van die lasgewer op skuld aan sy

6

McKerron aw 280.

7

McKerron aw 280.

8

aw 276 en vn I daar.

9

Vgl bv die volgende illustrasie van so 'n geval deur r
Wessels op 257 van die Minister of Posts-saak aangedui:

During the argument I mentioned the case of a person who
contracts with another to lead a Uon down a populous
street. If the lion breaks away and injures a person~
770

kant berus of nie.
Op die ou end kan slegs verklaar word dat die onderhawige uit=
sondering moontlik gaan oar die skuldlose aanspreeklikheid van
die lasgewer maar dat dit onseker is onder watter omstandighede
die reel van toepassing is.
2

Die tweede

uitsondering dek die gevalle waar die werk wat

gedoen moet word 'n bedreiging inhou vir die regte van persone
wat aangrensende eiendom okkupeer of as eienaar besit.

In sulke

omstandighede word extraordinary precautions aan die kant van
die lasgewer vereis ten einde skade aan die reghebbers te ver=
10
hoed.
'n Voorbeeld hiervan is die geval waar 'n lasgewer
werk laat verrig aan of in die nabyheid van gemeenskaplike mure,
11
geboue of ondersteunende mure of balke ensovoorts.
Die reel
is dat waar geen verpligting tot ondersteuning van aangrensende
eiendom bestaan nie en 'n onafhanklike kontrakteur op die las=
gewer se grand werk verrig en skade aan naburige eiendom ver=
oorsaak, die lasgewer nie aanspreeklik sal wees nie ... for here

he personaUy, as owner, is not 1:nterfering with the right of
. ne~g
. hb our. 12 D~e
• h
. bena d ee ld e moes dus f n ... r~g
h ~s
t to za=

the ownel' of it cannot escape ZiabiZity by saying that
he contracted with a Ziontamer, as an independent con=
tractor, to Zead it through the streets. He himself
is not entitled to Zead a Zion th:Pough the streets,
and if he does whish to do an act of that kind he must
take such extraordinary precautions that no injUl'Y is
possible
Minister of Posts-saak op 258.

10

Sien die

II

Minister of Posts supra op 258
Municipality supra op 150.

12

Per

r

Wessels in

en

Bm'ks v Springs

Minister of Posts supra

258.
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teral support for his land from the adjoining soil-gehad het. 13
Daar word nie verder ingegaan op die problematiek van die aan=
. h'~er d'~e geva 11 e n~e.
. 14 Be 1 angr~'k er ~s
. d'~e
spree kl ~'kh e~'d ~n
feit dat daar in hierdie gevalle extraordinary precautions
aan die kant van die lasgewer vereis word en nie bloat redelike
stappe ter voorkoming van skade nie.

Dit dui myns insiens weer

eens daarop dat dit gaan om die skuldlose aanspreeklikheid van
die

lasgewer.

daarvan gegee.

Trouens, McKerron het 'n

duidelike aanwysing

The duty of support is a strict duty: a

person

interferes with the support which his land affords to adjoining
land at his peril. If, therefore, a person makes an excavation
on his land, or authorized another to do so, and the excavation
causes a subsidence of his neighbour's land, it is no defence
for him to plead that he took all reasonable precautions to
prevent the occurrence of the subsidence, or that the work was
15
carried out by a competent independent contractor.
3

Die derde uitsondering behels die aanspreeklikheid van

owerhede in beheer
strate ensovoorts.

duty

van paaie, brue, grond, geboue, riolering,
Volgens

r Wessels rus daar 'n

continuous

op hierdie owerhede om benadeling wat uit werk aan die

paaie, brue, geboue ensovoorts mag voortspruit, te verhoed.

The municipality is bound to see. that there are no obstructions
on its streets. If the obstruction is put there by an inde=
pendant contractor, it is the duty of the municipality to re=
move it, and therefore the municipality cannot shield itself
13

McKerron aw 235.

14

Vir 'n kort weergawe van die reels mbt die aanspreek=
likheid in hierdie gevalle, sien HcKerron aw 235 ev.

15

aw 235 en 236.
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oehind the fact that it was an independent contractor whom
it permitted to place dangerous objects upon the public
16
street
Volgens r Ward in Burks v Springs Municipality
supra

is 'n plig die owerheid opgele om skade te verhoed in

alle gevalle waar die werk gedoen word op plekke waar die pu=
bliek ••• are in the habit of passing ...

17

Volgens r

Wes=

sels se bogenoemde motivering van hierdie deurlopende plig
lyk dit asof die lasgewer sondermeer aanspreeklik sal wees
vir skade wat voortspruit uit hierdie tipe werk wat deur 'n
onafhanklike kontrakteur verrig is.

Hy is byvoorbeeld nie van

aanspreeklikheid gevrywaar indien hy aanvoer dat die werk
deur 'n bevoegde onafhanklike kontrakteur gedoen is en hy aan
die persoon ook opdrag
te tref.

gegee het om voorsorg teen benadeling

Indien hierdie deurlopende plig dan geinterpreteer

word as 'n plig van die owerheid om alle skade te verhoed, kan
sekerlik gese word dat dit 'n geval van skuldlose aanspreeklik=
heid is.

Die teendeel blyk egter uit die volgende beslissing.

In Newman v East London Town Council

18

het die hof daarop gewys

dat waar 'n onafhanklike kontrakteur herstelwerk aan 'n straat
'

verrig, die munisipaliteit slegs 'n plig teenoor die publiek

which might reasona=

het om hulle te beskerm teen gevare

bly have been foreseen, and which they apparently did foresee .. 19
Dit beteken dat die owerheid aanspreeklik sal wees indien sy
versuim opsetlik was.

Ek dink egter

d.~t

die die bedoeling van

die hof was om opset en nalatigheid in die alternatief te stel
en dat die voegwoord

and eintlik or moes ge"\vees bet.

16

Minister of Posts supra

17

150.

18

12 Sc 61.

19

73.

258.
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4

Verreweg die belangrikste uitsondering is die geval waar

skade veroorsaak is deur werk wat as per se gevaarlik bestempel
20
kan word.
Sulke werk is ook.al genoem
work that is neces=

sarily dangerous. 1

R Wessels formuleer die reel wat in hier=
die gevalle van toepassing is soos volg: (I)f the act is per se

dangerous, the employer cannot escape liability by employing
an independent contractor, because the employer himself would
not be entitled to do the act unless he took extra-ordinary
2

.

Uit sy uitspraak is dit egter nie duidelik wanneer
precau t ~ons.
werk as per se gevaarlik beskou kan word nie. Dit lyk in elk
geval asof die lasgewer ook in hierdie geval skuldloos aanspreek=
lik gehou sal word.

Dit is myns insiens onaanvaarbaar om te

verklaar dat die lasgewer op grand van

culpa aanspreeklik ge=

hou word indien van hom buitengewone voorsorg geverg word en
nie redelike voorsorg soos van 'n redelike man in dieselfde
omstandighede vereis word nie.
Moontlik mag egter geredeneer word dat van 'n redelike man bui=
tengewone voorsorg geverg word indien hy besig is met die uit=
I

voering van werk wat per se gevaarlik is.

So 'n redenasie bly

egter vaag solank nie met taamlike duidelikheid verklaar kan
word wat per se

gevaarlike werk is nie.

·In Phillips v SA Independent Order of Mechanics and Fidelity
3
Benefit Lodge and Br1:ce
aanvaar rp de Villiers dat 'n las=
gewer nie privaatregtelike aanspreeklikheid kan ontduik nie in 'n
geval \·mar sy onafhanklike kantrakteur werk verrig >-7at
20

Sien r
Y.

Wessels in

Minister of Posts supra op 257.

Mason in Minis tel' of Posts supra

2

Minister of Posts supra op 257.

3

1916 CPD

774

op 259.

Hierdie uitsondering
oorvleuel dus met die eerste bespreekte uitsondering.
61.

necessarily dangerous

was

••• or is from its nature

likely to cause danger to others unless precautions are taken
to prevent such danger. 4 R Searle verklaar in Silansky v Board
of Executors 5 dat die lasgewer teenoor derdes aanspreeklik
sal wees ••• where the work is necessarily dangerous~ one
6
where a reasonable man may apprehend a danger to the public ..
In die Minister of Posts-saak supra

verklaar r

Mason dat die

aanspreeklikheid van 'n lasgewer in 'n geval waar hy

rily dangerous work

necessa~

laat verrig, nie betrekking het op daar=

die gevalle nie .•. in which the operation of the independent

contractor may be attended by danger unless proper precautions
are adopted. 7Vo1gens hom beteken dit dat 'n lasgewer nie aan=
spreeklik sal wees· nie vir skade wat voortspruit uit werk wat van
sodanige aard is

dat gewone voorsorg deut die onafhanklike kon=

trakteur die benadeling sou uitgeskakel het.

Sodanige werk

mag dus wel gevaarlik wees indien behoorlike voorsorg nie ge=
tref is nie, maar dit gee nie aanleiding tot die aanspreeklil<=
heid van die lasgewer nie.

Met ander woorde, werk is pe1 se
7

gevaarlik indien dit met inagneming van redelike voorsorg,
steeds gevaarlik bly.

In

Andrew

V

Stratford dat hierdie standpunt van

Patchell 8 verduidelik r
r

Mason korrek is en voer

verder aan dat die lasgewer om bierdie rede slegs aanspreeklik
sal.wees indien die werk wat gedoen word van so 'n aard is dat
benadeling

4

certain

is.

Die werk is nie gevaarlik nie in=

.

63·
CPD

j

1':161

6

686

61.

7

259 (ek onderstreep).

8

1926 TPD

207.
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dien benadeling uitgeskakel kan word deur die tref van redelike
9
en behoorlike voorsorg.
Verder is dit, volgens r Stratford,
noodsaaklik dat die nalatigehandeling van die onafhanklike kontrak=
teur verband moet hou met die gevaarlike aard van die werk wat
hy verrig.

Die lasgewer is dus slegs aanspreeklik indien die

skade 'n direkte gevolg van die gevaarlike aard van die werk was
en nie die gevolg van een of ander handeling wat toevallig in
die loop van uitvoering van

di~

werk verrig is nie.

Daarom is

die lasgewer nie aanspreeklik vir ••. (a) .• mere casual or
collataral act of negligence .. deur sy onafhanklike kontrak=
1
teur nie .. 0 If the danger is not directly consequent on the act

authorised by the

employer~

then the employer can escape·liabi=

lity if the work is done by an independent contractor~ but~ if
the work is of such a character that if the employer does the
work and no more danger will ensue~ then the liability remains
with the employer on the failure of his contractor to take pre=
11
cautions in addition to doing the work.
Op die ou end word
verklaar dat werk per se gevaarlik is indien dit nie verrig kan
word nie sonder .••

anything additional ... over and above the

mere construction of the work in the ordinary and proper man=
ner. 12 Indien A dus 'n huis laat bou langs 'n straat (in a
place where the public are in habit of passing)

en een van die

werknemers van die onafhanklike kontrakteur sou van die gereed=
skap in die sypaaqjie laat le, is die lasgewer nie aanspreeklik
vir die beserings deur 'n voetganger opgedoen nie.
'n geval wees van 'n .•.

Dit sou dan

mere casual of collateral act of

9

Sien sy redenasie vanaf 210.

10

1I

210. Sien ook Frank v Van Rooy 1927 OPD 231 en Burk v
Springs Municipality 1971
WLD 143.
Stratford in Andr•ew v Patchell. supra op 211.
Per

12

21 I.
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negligence .. ,
van die werk nie.

welke gevaar nie direk verband hou met die aard
Word die derde egter beseer indien die muur

van die huis wat aan die sypaadjie front op hom omgekantel bet,
is .die lasgewer aanspreeklik omdat sy onafhanklike kontrakteur
nie voorsorg daarteen getref bet nie.

Die benadeling vloei

bier direk voort uit die werk en die werk is as gevaarlik te be=
skou omdat die muur langs 'n publieke straat gebou is en daar
dus in die omstandighede voorsorg geverg word ••. over and above

the mere construction of the work in the ordinary and proper
manner. 13
Die interessantheid is egter dat indien die lasgewer in hierdie
oms·tandighede 'n owerheidsliggaam in beheer van die straat was, by
ook aanspreeklik sou gewees bet vir benadeling wat veroorsaak
is deur die stuk gereedskap wat in die sypaadjie gelaat is.

Im=

mers, daar rus op dieowerheid a continuous duty to see that there

are no obstructions on its streets.

14

Die vraag is nou of die lasgewer aanspreeklik is op grond van sy
eie nalatigheid omdat by nie toegesien bet dat daar in die om=
standighede behoorlike voorsorg getref is nie, of bloot skuld=
loos aanspreeklik is omdat die werk wat gedoen is noodwendig ge=
vaarlik is.

Eersgenoemde sal die geval wees indien die lasgewer

kan bewys dat die skade nieteenstaande die tref van behoorlike
voorsorg nogtans voorgekom het en by op grond van sy redelike
voorsorg van aanspreeklikheid onthef word.

Indien hy egter aan=

spreeklik gehou sou word nieteenstaande die feit dat behoorlike
13

14

Vgl 113 van die ui tspraak in Andrew 1) PatcheZ.l supra. In
Frank v van Rooy supra op 236 en 237 verklaar die hof dat
'n uitgra1ving in 'n sypaadjie van 'n straat
.. is from
its nature Zikely to be a soUl'ce of danger . .
en dat die
lasgewer aanspreeklik sal wees op grond van sy eie nalatig=
heid indien.geen voorsorg teen benadeling getref is nie.
Sien 772 hierbo.
777

voorsorg getref is, dan is hy skuldloos aanspreeklik.
we het hieroor nog geen duidelikheid verkry nie.

Ons ho=

Aan die een

kant is daar wel sake waaruit blyk dat hy van aanspreeklikheid
15
gevrywaar sal word
indian hy redelike voorsorg tref.
Die
..
16 .
standpunt van r Wessels wat vroeer genoem
~s en sekere uit=
latings deur w hr Stratford in die appelhofbeslissing Duke v
Marthinusen 3 laat twyfel ontstaan oor die vraag of die lasgewer
in 'n geval van redelike voorsorg aanspreeklikheid sal kan ont=
17
1
Hieraan word later aandag geskenk.

duik.
5

Die vyfde uitsondering dek die gevalle waar 'n lasgawer aan=

spreeklik gehou sal word vir skade veroorsaak deur die onbehoor=
like of skuldige uitvoering van werk deur 'n onbekwame of onbe=

Therefore an owner who employs somebody to fell
trees upon his property 3 provided he employs a person of suffi=
2
cient skill3 not a child3 will not be liable
Dit lyk asof
met aanspreeklikheid op grond van culpa in eligendo te doene
voegde persoon.

gekry word.
Die vraag ontstaan of hierdie uitsonderings

of omstandighede

waaronder 'n lasgewer aanspreeklik gehou word, steeds in die SuidAfrikaanse reg van toepassing is.

Hieroor bestaan myns insiens

bedenking na die beslissing van die appelhof in Dukes v Marthi=

nusen. 3

Tog moet beklemtoon word dat die howe sowel as skry=

wers nog nooit na hierdie appelhofbeslissing te kenne gegee het

Fran:.C v Van Rooy<E;; aupra 3
Board of Executors supra.

Silansky v

15

Veq;clyk veral

16
17

Sien 774 hierbo.
1937 AD 12. Sien die verdere bespreking hiervan hieronder
op
Sien hier0prlPr r:>p 784 ev.
Per 1' \Vessels in Minisr;er of Posts supra op 259; Sien ook
Van der }1enve en 01 ivier aw 460; McKerron a" l 02.

I
2
3
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1937

AZJ

12.

dat die uitsonderings nie meer van toepassing is nie.

Dit lyk

eerder asof hulle aanvaar dat hierdie beslissing slegs gesag is
vir die gevalle van aanspreeklikheid waar 'n lasgewer gevaarlike
4

werk laat verrig.

In die Dukes-saak het die lasgewer (verweerder) met 'n onafhank=
like kontrakteur ooreengekom dat laasgenoemde sekere huise in
Johannesburg sal sloop.
staan

he~

Een van die huise wat op 'n hoekerf_ge=

en aan twee kante begrens is deur strate, was op 'n

sekere stadium sodanig gesloop dat slegs die buitenste mure bly
staan het.

Die onafhanklike kontrakteur het op daardie stadium

die binnekant van die vier mure gebruik om sekere materiaal te
stoor, waaronder tien vensterrame en deurkosyne was wat skuins
teen die oostelike muur geplaas is.

Die getuienis was verder dat

die lasgewer in geen opsig ingemeng het met die sloping van die
huise nie en ook nie bewus daarvan was dat die werk gevaarlik is
en voorsorg teen benadeling vereis word nie.
Die eiseres se man het op 'n sekere tydstip op die sypaadjie van
die straat wat aan hierdie oostelike muur grens gestap toe die
muur na die straat se kant omtuimel

en hy gedood word.

Sy we=

duwee stel hierna die eis van die afhanklike teen die lasgewer
in.

Haar aksie was daarop gebasseer dat die slopingswerk onder

hierdie omstandighede uiteraard gevaarlik was vir persone wat
die sypaadjie op regmatige wyse gebruik, dat die lasgewer onder
hierdie omstandighede verplig was om behoorlik voorsorg te tref
en dat hy versuim het om dit te doen.

4

Dit word aanvaar dat die

Vgl McKerron aw 103 en Van der Merwe en Olivier aw 461 waar
hierdie saak slegs van toepassing gemaak word by die bespre=
king van per se gevaarlike werk en die aanspreeklikheid van
die lasgewer vir skadelike gevolge wat daaruit voortgevloei
het.

??9

onafhanklike kontrakteur of sy werknemers nalatig was.

Die las=

gewer se verweer is dat hy nie aanspreeklik is vir hierdie
5
latige optrede van sy onafhanklike kontrakteur nie.

W hr

na=

Stratford verwys na die algemene reel dat 'n lasgewer nie

aanspreeklik is vir .•• what is called "collateral" acts of negli=
6
genae of his independent contractor ..• nie.
Dat so 'n reel in
ons reg bestaan, verklaar hy, is duidelik, terwyl die eintlike
probleem le by die vraag wanneer die lasgewer buite om hierdie ge=
valle wel aanspre~klik is.

7

Dit blyk dat

liJ

hr Stratford nie

genoe neem met die tabulering van uitsonderings op die algemene
nie-aanspreeklikheidsreel soos wat die howe dit tot dusver ge=
doen het
.

Chapman

.. 8

n~e.

9

Hy verwys in hierdie verband na 'n artikel van

oor die aanspreeklikheid van lasgewers in die Anglo-

Amerikaanse reg waarin.die skrywer verklaar dat die gebruik van
die getabuleerde lys uitsonderings op die algemene reel mislei=
dend en onwetenskaplik is.

Hy voer aan dat hierdie metode slegs

handig is vir diegene wat van die reg in

'n getabuleerde vorm hou.

Chapman se standpunt is dat al die gevalle van aanspreeklikheid
van 'n lasgewer nie getabuleer-.

hoef te

word onder verskil=

lende uitsonderings nie, maar •.. are ••. knit together by one
broad, comprehensive and comprehensible,principle. Chapman
kom na bespreking van 'n hele aantal sake tot die gevolgtrekking

5

17.

6

17.

7

17 en 18.

8

18 ev.

9

"Liability for the Negligence of Independent Contractors"
50 LQR
1934 op 71 en vgl Atiyah Vicarious Liability
336.

780

dat die aanspreeklikheid van 'n lasgewer telkens gebaseer kan
word op die bestaan van 'n plig aan sy kant om nadeel te verhoed
en hy versuim het om die plig na te kom. W hr

Stratford se

komrnentaar hierop is:
On that statement of law the employer
is made liable on the ordinary doctrine of negligence and~ on
the supposition of an unperformed duty which results in injury
to another, it is immaterial to consider whether the contractor
10
is independent or a mere servant or agent.
Hy maak ook die
volgende belangrike verklaring:
I come unhesitatingly to
the same conclusion as did the learned author of that article so
far as English law is concerned~ and that is, that in cases like
the one now before us the liability of an employer must result
from the breach of a duty owed by the employer to the person
injured as a consequence of such br;ach. 11 Die vraag is nou of
W hr Stratford dieselfde reel vir die doeleindes van die SuidAfrikaanse reg gaan toepas.
Volgens hom is die reel neergele deur Lord

man v East London Town Council (supraJ

12

de Villiers in

New=

in ooreenstemrning met
13

die reel van die Engelse reg soos uiteengesit deur Chapman.
Belangrik is sy verdere bevinding dat die uitsprake van r

Wes=

Minister of Posts v Johannesburg Consoli=
dated Investment supra, 14' asook sy eie uitspraak in Andrew v ,
Patchell supra, 15 by verdere oorweging, nie 'n bevredigende uit=
sels en r

Mason in

10

18 (ek onderstreep)

II

20.

12

Sien hierbo op

13

Soos gesien, is die aanspreeklikheid van die lasgewer vol=
gens Chapman gebaseer op die verbreking van 'n regsplig wat
onder die omstandighede op skuld gegrond is.
Sien hierbo op
774/5.
Sien hierbo op 775.
781

14
15

773.

eensetting van die werklike toepaslike reel is nie. 16
stelling van

w hr

Hierdie

Stratford beklemtoon dat dit irrelevant is om

peP se gevaarlik was en of bena=
17
deling wat daaruit mag voortvloei cePtain was.
Om sy verwerping

vooraf vas te stel of die werk

van hierdie vereistes te verstaan, is dit nodig om sy argument
volledig uiteen te sit.

Ooreenkomstig sy "nuwe" siening is dit

eerstens nodig om vas te stel wanneer daar 'n plig op 'n lasge=
wer rus om derdes teen benadeling te vrywaar.

Hierdie plig om

voorsorg teen skade of benadeling te tref word volgens hom, be=
paal deur die implimentering van Pedelike man-toets.

In all
question of negligence that imaginaPy pePson, the Peasonable man,
must be invoked and must be made to pPonounce his suppositious
view. What should a Peasonable man anticipate? What should he
do to avoid possible injuPious consequences of his acts which
18
Omdat die bepaling van nala=
Peasonably he should anticipate?
tigheid volgens hom, nooit losgemaak kan word van die feitelike
omstandighede van die saak nie, volg dit dat ••• the fiPst and
cPucial question in this case is to ascePtain on the facts of the
case whetheP thePe was a duty on the employeP who authoPises the
demolition ... to take pPecautions to pPotect the public using
the highway fPom possible injUPy. 19 Dan volg die belangrik
stelling dat hierdie plig afgelei word uit
the natUPe of the
woPk authoPised, taking into considePation all the cipcumstances
of its execution, such as, in paPticulaP, the place of such exe=
cution. 20 Dit beteken dat die plig om voorsorg teen benadeling te
tref bestaan sodra

die hof kan bevind dat 'n redelike man, bekend

metdie relevante-omstandigh~de, sou voorsien het dat derdes
16
17
18

19

20
782

22 e\l 23.
Vgl 21 en 23 van sy uitspraak.
23.
23.
23.

moontlik benadeel kan word en die redelike man daarom voorsorg
sou getref het.

Die aard van die werk en ook ander omstandighede

soos die plek van uitvoering daarvan, is dan hulpmiddels wat die
1
hof aanwend by die vasstelling van die bestaan van die plig.
Soos die reel tot dusver uiteengesit is, lyk dit asof dit in oor=
eenstemming is met die

re~l

van die Engelse reg soos deur

Stratford en Chapman geinterpreteer.

So verklaar

w hr

w hr Strat=

The English law on the subject as I have stated it
to be is in complete aaaoPd with oUP own~ both systems Pest the
Pule as to the liability of an employeP foP any damage caused
by the woPk he authoPises anotheP to d~upon the law of.negli=
2 .
.
genae.
Ek wil nie uitwei oor die meriete van hierdie stelling
nie, maar myself bepaal by die vraag of w hP Stratford in sy
ford dan:

verdere uitspraak werklik nalatigheid aan die kant van die las=
gewer as voorvereiste vir sy aanspreeklikheid gestel het.
volgende is hier van belang.

Nadat w hP

Die

Stratford verklaar

peP se dangePous work en certainty of danger and like=
likhood of injury geen voorvereiste vir 'n aanspreeklikheids=
bevinding is nie, vervolg hy: If the work is dangerous this
implies that injury may result~ that is the sense in which the
woPd 11dangePous" is used. The chances of injury may be small
but if they are appreciable the public is entitled to be pro=
het dat

If there was such duty it could not be delegated and the
employment of an independent contractor is an irrelevant
consideration .• Both counsel seemed to accept there=
quiPement of 11aePtainty of danger and likelihood of in=
jUPy 11 •• I think it is unwise to so compress the test.
If the woPk is dangerous this implies that injury may re=
sult~ that is the sense in which the word "dangerous''
is used. The chances of injUPy may be small but if they
are appreciable the public is entitled to be protected
from the risk .•. Nor is there any virtue in the word
"certainty!' If the work is in the opinion of the court
dangerous that is enough. (op 23 en 24).
2

23. Dit moet egter bygevoeg word dat die Engelse reg se=
dertdien heelwat ontwikkel het (Sien hieroor Atiyh Vi=
carious Liability 336 ev).
783

teeted from the risk. 3 Uit die onderstreepte gedeelte is dit dui=
delik dat die hof die graad van waarskynlikheid waarmee die gevolge
vir die doeleindes van nalatigheid voorsienbaar
baie laag stel.

moes gewees het,

Alhoewel Van Rensburg byvoorbeeld van mening is

dat ons howe die vereiste graad

van waarskynlikheid waarmee 'n

persoon die gevolg van sy handeling moes voorsien het, in die al=
4
gemeen baie laag stel,
is daar ander skrywers wat die mening hul=
dig dat vir 'n nalatigheidsbevinding 'n taamlike hoe graad van
5
waarskynlikheid vereis word.
Souder om op hierdie problematiek
in te gaan, wil ek op 'n ander punt wys waaruit dit myns insiens
blyk dat

w hr Stratford die vereiste graad van waarskynlikheid

so laag stel dat van nalatigheid aan die kant van die lasgewer
nouliks sprake kan wees.

Uit

w hr Stratford se uiteensetting van

die Engelse reg het hy onder andere ook krities verwys na die
standpunt van Lord Blackburn 6 wat verklaar het dat die plig wat
op die lasgewer geplaas word om voorsienbare skade te verhoed,
nie 'n absolute plig is om enige moontlike skade te verhoed nie.

Lord Blackburn verklaar daarom dat
gewer vereis dat hy moet toesien .•

hierdie plig van die las=

that reasonable skill and

care were exereised in those operations

7

Alhoewel dit vol=

w hr Stratford nie nodig is om, in die lig van die omstan=
8
dighede van die Dukes-saak, hieroor te beslis nie, maak hy
gens

3
4
5
6
7
8
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23 (ek onderstreep).
"Normatiewe voorsienbaarheid" byvoegsel tot die THRHR
Nov 1972 op 16 ev.
Van Rensburg verwys op 41 van sy artikel na 'n hele aantal
skrywers wo ook J C van der W:al t.
Ingeneem in Hughes v Pereival 1883 3 App Cas 443 op 446.
19 van die verslag in die Dukes-saak.
Ar Stratford het dit nie nodig geag nie omdat dit geblyk het
dat die verweerder inderdaad geen voorsorg teen benadeling
getref het nie (op 29), terwyl dit uit die omstandihede van
die saak duidelik was dat daar ... an appreeiable danger
(op 27) was dat d~e werk derdes mag benadeel. Benadeling
was dus met 'n hoe graad van waarskynlikheid voorsienbaar en

die volgende belangrike

obiter-uitlating: •.. (T)here is much

to be said for the view •.. that the duty is absolute. If you
cannot do an operation on your land without injuring your neigh=
hour or the public you must refrain from doing that operation;
"sic utere tuo ut alienas non laedas". 9 Hierdie siening strook
nie met sy stelling dat die aanspreeklikheid van die lasgewer
op skuld berus nie.

Trouens, van die redelike man word slegs

redelike voorsorg vereis.

Die strekking van die obiter-uitla=

ting is dat van die lasgewer verwag word om hom van werk te
weerhou wat enigsins skade mag veroorsaak, selfs al is die voor=
sienbare moontlikheid van skade-intrede gering.

Indien die

toets dan 'n hoer mate van sorg aan die kant van die lasgewer
vereis as•van 'n redelike man onder dieselfde omstandighede, is
dit te betwyfel of culpa 'n element van die lasgewer se aanspreek=
likheid is.

Dit is ook van belang dat

ar 'Timdall wat ook uit=

spraak in hierdie saak gelewer het, sy instemming met die uit=
spraak van

w hr Stratford betuig en ook vereis dat daar op die

lasgewer in die omstandighede van die saak 'n plig moes gerus
dit het 'n plig op die lasgewer geplaas om voorsorg te tref.
Uit die feite van die saak blyk dit dus, volgens die hof, dat
die lasgewer onteenseglik nalatig was. Selfs die feit
dat die oorsaak van die val van die muur moontlik die plaas
van swaar materiaal teen die muur was, is volgens ar Strat=
ford irrelevant. Die feit was dat die muur deur sloping
sender ondersteuning langs 'n openbare weg gestaan het vir
'n sekere tyd ..• (and) ... on a view of the whole case we

conclude that the demolition was a dangerous operation ab ini=
tio, this feature (die plaas van die materiaal)cannot af=
feet the case. Die uiteindelike bevinding van die hof word
dan so saamgevat: (T)he demolition of these buildings abut=
ting on the road was a dangerous operation, in the sense
that it might reasonably be anticipated that without due
precautions, the~afety of the public ... might accasio=
nally be endangered. In such circumstances it was the duty
of the employer to see that such precautions were taken, and
her failure to do so was negligence ...
9

29.
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het om

vooPsoPg teen benadeling te tref.IO

sy voorsorg

redelik moes gewees het nie.

w hP

rik om daarop te let dat

Nerens blyk dit dat
Ook is dit belang=

Stratford ook die volgende opmer=

If thePe was such duty it could not be dele=
gated3 and the employment of an independent aontPaatoP is an
iPrelevant aonsidePation. 11
Hierdie verklaring was deel van
die Patio van sy uitspraak en nie obiteP nie.

king gemaak het:

Tog is daar verskeie latere sake waarin voorgegee word dat
die gesag van

Dukes v Marthinusen

gevolg word, terwyl egter

telkens vereis was dat 'n lasgewer wat die werksopdrag gegee

PedelikePWys

het waaruit benadeling

voorsienbaar was, Pede=

like voorsorg ter voorkoming moes getref het. In CPawell v
MinisteP of TPanspoPt and another12 word verklaar dat die las=
gewer cnder hierdie omstandighede ••• pPoper pPecautions
13
moes getref het.
In Rhodes FPuit FaPmePs v Cape Town City
Counail 14 bevind P Van Wyk dat 'n lasgewer wat per se ge=
'k ewer k verrLg
. 15 ' n p 1'Lg h et ••. t o take sua h pPecau=
vaar l L
tions as a reasonable pePson would take in the aiPcumstances. 16
R Van Wyk beskou die

Dukes-saak egter nie as gesag vir die

stelling dat 'n lasgewer hom nie van sy plig gekwyt het nie wan=
neer hy 'n bedrewe onafhanklike kontrakteur gebruik in gevalle

10

29 ev.

II

23.
3

SA 614

(T).

3

SA 514 (K).

12

.1963

13

617.

14

1968

15

Sulke werk is volgens
r VanWyk .•. of such natUPe that
unless pPecautions aPe taken injury to othePs may reasona=
bly be anticipated... (519).

16.

519.
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waar hierdie onafhanklike kontrakteur wel bevoeg

is om

die gevareverbonde aan die uitvoering van werk behoorlik
17
.
te bekamp.
Daarom verklaar r Van Wyk dat 'n lasgewer in
sekere

omstandighede sy plig nakom •.•

performance to an expert.
stem word indien skuld
spreeklikheid is.

18

by delegating its

Daar kan slegs metr Van Wyk saamge=

'n element van die lasgewer se aan=

Hierdie standpunt van

te versoen met die uitspraak in

r

VanWyk is nie

Dukes v Marthinusen supra
non-delega=

waarin w hr Stratford verklaar het dat die plig

ble

is, en ook nie met laasgenoemde se

die plig

absoluut

obiter-opmerking dat

is nie.

Myns insiens bestaan daar redelike twyfe.l oor die vraag of die
appiHhof wel nalatigheid as die "grondslag" van die aanspreek=
likheid van 'n lasgewer

aanvaar het of nie.

Indien egter

'n saak daarvoor uitgemaak kan word dat aanspreeklikheid wyer
is as nalatige optrede aan die kant van die lasgewer,

ont=

staan die verdere vraag of in sulke gevalle nie presies die=
selfde reels van toepassing is as die wat geld by die aan=
spreeklikheid van die werkgewer vir skade
gepleeg nie.

deur sy werknemer

Ten einde die vraag te beantwoord, is dit eers

nodig om van die standpunte van ander skrywers kennis te neem.
McKerron het die volgende uiteertsetting gegee van die grond=

In every case
in which the relationship is that of employer ana independent
contractor and nothing more~ the liability~ where it exists~
is a personal liability - a liability based on negligence or
breach of a duty on the part of the employer himself. 19
slag van die aanspreeklikheid van die lasgewer.

17

519.

18

519.

19

Delict 102.
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Alhoewel dit met die eerste oogopslag lyk of McKerron die aan=
spreeklikheid van die lasgewer op twee verskillende "grondslae"
baseer, naamlik of op nalatigheid
een of ander

of op die verbreking van

regsplig, kan hierdie konklusie blykbaar nie son=

dermeer gemaak word nie.

Vroeer in sy handboek verklaar hy:

The duty to take care is the duty to avoid doing or omitting to
do anything the doing or omitting to do which may have as its
reasonable and probable consequence injury to others, and the
duty is owed to those to.whom injury may reasonably and pro=
20
bably be anticipated if the duty is not observed.
Later
vervolg hy: It is not easy to find a satisfactory formula for
the circumstances which will give rise to a duty of care, but
there is no difficulty in finding a formula for the circum=
stances which will exclude it. No duty of care exists if the
defendant could not reasonably have foreseen that his act
might cause harm to the pZaintiff. 1 Hieruit is dit duidelik
dat aanspreeklikheid op grond van die verbreking van 'n regs=
plig, niks anders is nie as aanspreeklikheid op grond van na=
latigheid, of dan skuld in die bree.

Buite om hierdie aan=

spreeklikheid, noem hy ook die aantal gevalle van strict

liability 2 of skuldlose aanspreeklikheid wat volgens hom
wel by twee gevalle van die aanspreeklikheid van die lasgewer
ter sprake kom.

support

Dit is gevalle van disturbance of lateral

3

en liability created by statute •

Met ander

w~orde,

slegs in die geval van die eerste twee hierbo bespreekte uit=
sonderings is die aanspreeklikheid van die lasgewer skuldloos
20

aw 26.

2

aw II.

3

aw 103 en sien die bespreking hierbo op 772.

aw 28.
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terwyl dit in al die ander gevalle op skuld aan die kant van
die lasgewer berus.

So verklaar McKerron die aanspreeklikheid

se gevaarlike werk laat
verrig:
Wo~k is to be classed as pe~ se dange~ous if~ having
~eg~d to its natu~e and the ci~cumstances of its execution~
inj~y to othe~s
may ~easonably be anticipated unless spe=
cific p~ecautions a~e taken to abviate the dange~; in othe~
wo~ds~ whe~e the wo~k involves a ~isk ~ecognizable in advance
as calling fo~ definite p~ecautions.
McKerron het dus in
navolging.van Duke v Ma~thinusen die standpunt wat deur ~
Mason in die Ministe~ of Posts-saak en ~ Stratford (soos hy
toe was) in die Andrew v PatcheZl-saak ingeneem is, verwerp. 4
van die lasgewer in gevalle waar hy

pe~

McKerron het egter toe voor die probleem te staan gekom of
hierdie voorsorg wat van die lasgewer in die spesifieke om=
standighede geverg word, werklik versoenbaar is met die toets
vir nalatige optrede.
whe~e

McKerron stel sy standpunt duidelik:

is of such a c~acter~ the law imposes upon
a duty to see that the necessa~y p~ecautions ~e
taken~ and the employe~ cannot get ~id of the ~esponsibility
by delegating the pe~fo~manae of the duty to a thi~d pe~son.
In such a case ... the employe~ "has not me~ely a duty to take
c~e but a duty to p~ovide that ca~e is taken". 5 Oor die
the

the

wo~k

employe~

vraag of die plig 'n plig is om redelike voorsorg te tref of
obite~

'n absolute plig is soos
in

Dukes v
6

M~thinusen~

gestel deur

w

h~

Stratford

verklaar McKerron die volgende in 'n

The duty is the~efo~e a duty to ensu~e that all ~ea=
sonable p~ecautions ~e taken~ and not an absolute one~ as
is suggested by St~atfo~d A.C.J. in Dukes v Ma~thinusen sup~a ..

voetnota:

4

Sien hierbo op

5

aw 103.

6

aw 103 vn 87.

775.
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Dit is interessant om daarop te let dat McKerron as gesag vir
sy standpunt steun op

I

• 7 terwy 1 w hr
n Enge 1 se b es 1'1ss1ng

Stratford hom juis gedistansieer het van 'n ander Engelse be=
8
slissing oor dieselfde punt.
Indien McKerron egter aanvaar
dat die aanspreeklikheid van 'n lasgewer in hierdie omstandig=
hede op

culpa berus, en dat hy dus van

aanspreeklikheid ge=

vrywaar word indien hy kan bewys dat hy redelike voorsorg ge=
tref het, is dit vir my onduidelik waarom hy die volgende stel=

7

en wel op die uitspraak van r Langton in
The ~ss of
2 All ER 79 op 84. Dit is miskien belangrik
om daarop te let dat Atiyah (Vicarious Liability 336 ev)
verklaar dat hierdie
duty ••. to provide that reasona=
ble care is taken een van drie duties is wat volgens
die "ou" Engelsregtelike standpunt relevant was by die
vasstelling van die lasgewer se aanspreeklikheid. Die
ander twee is volgens Atiyah (aw 336/7): Strict or ab=

Ballater 1942

solute duties which may impose liability without negli=
gence on th0 part of any one at all •.• en ... (t)he
ordinary duty to take care which can be performed by
entrusting the work to a competent contractor3 and ta=
king such steps as may be reasonable (if any) to supervise
his performance of·the work.
Dan verklaar Atiyah: This 3
it may confidently be said3 was the generally accepted
view of the law until the decision of the House of Lords
in Davie v New Merton Board Mills Ltd in 1959. This case
is a landmark in this branch of the law for it makes it
clear that the devision of duties into the three classes
above mentioned is in fact a considerable over-simplifica=
tion. The truth. is that there are many more than three
classes of "duty".
Na 'n ontleding van ses verskillen=
de duties kom Atiyah tot die gevolgtrekking (aw 338 ev)
dat die aanspreeklikheid van die lasgewer of direk is
(soms op skuld aan sy kant berus en soms op skuldlose aan=
spreeklikheid) of op middellike aanspreeklikheid berus.
In laasgenoemde gevalle word egter steeds gebruik gemaak
van 'n duty wat op die lasgewer sou gerus het. Atiyah
verklaar egter dat hierdie duty maar 'n inhoudlose bete=
kenis het omdat dit slegs beteken ••• the duty not to
8
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cause harm through the medium of an independent con=
tractor ... (aw 338).
Sien hierbo op 785.

ling (eweneens in 'n voetnota 9) maak:

It is submitted that

the dictum of Van v~k J. in Rhodes FPuit FaPms Ltd V Cape Town
City CouneizJ 0 ... that "the duty to take caPe whePe woPk un=
dePtaken is peP se dangepous could in some eases be disehaPged by
delegating its pePfoPmanee to an expePt 11, cannot be suppoPted.
Hoedanige redelike optrede verwag McKerron dan van 'n lasgewer
indien hy byvoorbeeld 'n groot gebou in 'n stad wil oprig.

Is

die dan nie redelik dat hy juis 'n deskundige aanstel om toe
te sien dat die gevare bekamp word nie?

Moet die lasgewer nou

self die bouwerk inspekteer om seker te maak of alle voorsorg
getref word.
te doen?

Veronderstel hy is 'n leek, wat staan hom nou

Selfs al doen hy navraag oor die voorsorgmaatreels

sal dit hom niks help nie.
.
Alh oewe 1Mc Kerron d ~t

.

n~e

op d'1ese lfd e wyse toegee

.

.n~e,

II ~s
· d'~e

eintlike probleem waarom hy nie wil wegdoen met ·skuld as 'n
element van die lasgewer se aanspreeklikheid in hierdie gevalle
nie, die feit dat die lasgewer se aanspreeklikheid dan eintlik
presies dieselfde sal wees as die skuldlose aanspreeklikheid
van 'n werkgewer vir die onregmatige dade deur sy werknemer ge=
pleeg.

So 'n gelykskakeling beskryf hy as

on the employeP...

12

extPemely haPshly

Hierdie onbillikheid illustreer hy met ver=

wysing na die volgende vir hom, onaanvaarbare resultaat: It would

Pesult, foP example, in a mining company which employed a fiPm of
eaPtage eontPaetoPs to tPanspoPt explosives fPom the Pailhead to
the mine, being held liable foP the consequences of an explosion
9

aw 103 vn 85.

10

1968 3 SA 514 (K) op 519.

II

Sien sy aangevoerde rede hiervoor op 104 van sy boek.

12

aw 104.
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caused by a coZZision between the van transporting the ex=
pZosives and another vehicZe~ if any negZigence couZd be at=
tributed to the driver of the van.

13

Indien aanspreeklikheid

in so 'n geval wel volg, kom dit volgens hom neer op die toe=
passing van middellike aanspreeklikheid by die lasgewer en onaf=
hanklike kontrakteurverhouding.

Dit kan beslis nie ontken

word dat die werk in McKerron se voorbeeld per se gevaarlike
werk is nie, en volgens McKerron is dit daarom die lasgewer
se plig om nie net self voorsorg te tref nie, maar om toe te
sien dat die onafhanklike kontrakteur behoorlike voorsorg
14
tref.
Indien dit so is, kom dit myns insiens daarop neer
dat die lasgewer in hierdie omstandigheid bevoeg is om aan
die onafhanklike kontrakteur voor te skryf op weZke manier

hy die werk moet uitvoer ten einde die nodige veiligheid te
verseker.

Onder hierdie omstandighede, en in alle omstandig=

hede waar- McKerron en die howe verklaar dat •,1 plig op die
lasgewer rus om toe te sien dat die werk op 'n behoorlike
manier uitgevoer word, kan dus verklaar word dat die lasgewer
'n reg op beheer oor die manier waarop die
word van

regswee..

het.

15

In

'n

~erk

gedoen moet

voetnota verklaar McKerron e 1=

ders in verband met die lasgewer-onafhanklike kontrakteur=
verhouding:

But the empZoyer

can~

of

course~

be made vi=

cariousZy ZiabZe if he has assumed the raZe of master by ta=
king it upon himseZf to direct the manner in which the work
13

aw 104.

14

Sien 103 van sy werk.

15

Sien bv die volgende opmerking van ar Stratford in Du=
kes v Marthinusen (supra) op 28: If the doing of the
work was dangerous unZess done in a particuZar manner ..
then this manner of doing it was a precaution which it
was the duty _of the empZoyer to see was taken.
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is to be done or by reserving to himself the right to do so.
Is dit

in elk geval nie juis die konsekwensie van McKerron se

standpunt in verband met per se gevaarlike werk nie dat die
lasgewer 'n reg op beheer oor die manier van die uitvoering van
die werk het en nog meer, dat hy daartoe verplig is.

Indien

dit dan so is het McKerron geen argument aangevoer om te verdui=
delik waarom 'n
indien

Zasgewer wel aanspreeklikheid kan ontduik

hy bewys dat hy redelike voorsorg getref het, maar die

werkgewer wat dieselfde voorsorg getref het, nie aanspreeklik=
heid kan ontduik nie.

Die rede hiervoor kan nie gelee wees

in die aan- of afwesigheid van 'n reg op beheer-nie omdat
so 'n reg in hierdie besondere omstandighede die lasgewer sowel
as die werkgewer toekom.
Samevatting
Ten opsigte van die aanspreeklikheid van 'n lasgewer vir die on=
regmatige dade deur sy onafhanklike kontrakteur gepleeg, bestaan
daar minstens twee moontlike benaderings.

By altwee benaderings

word die standpunt ingeneem dat die lasgewer nie middeZZik aan=
spreeklik is vir die onregmatige dade deur sy onafhanklike kon=
trakteur gepleeg nie.

Die motivering hiervoor is gelee in die

siening dat 'n lasgewer geen beheer of reg op beheer oor die op=
trede van die onafhanklike kontrakteur of oor die manier waarop
17
Volgens albei bena=

laasgenoemde die werk moet verrig het nie.

derings kan 'n lasgewer egter in sekere gevalle direk aanspreek=
lik gehou word vir die skade wat voortvloei uit die nalatige op=
trede van sy onafhanklike kontrakteur.
Volgens die eerste benadering is hierdie direkte aanspreeklikheid
16

vn 77 op 102 van sy hoek.

17

Sien hierbo

763.
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as 'n uitsondering te beskou op die algemene nie-aanspreeklik=
heidsreel van lasgewers.

In hierdie "uitsonderingsgevalle" is die

lasgewer aanspreeklik omdat bevind kan word dat hy self een of
ander

duty of aare wat hy teenoor die benadeelde gehad het,

verbreek

het.

By die bespreking van hierdie uitsonderings het

die volgende geblyk:
delik afgebaken nie.

Die toepassingsgebied daarvan is nie dui=
18

By sekere uitsonderingsgevalle berus die

aanspreeklikheid van die lasgewer op skuld aan sy kant en by
ander is hy skuldloos aanspreeklik terwyl dit in sommige gevalle
glad nie duidelik is of hy op grond van eie skuld of skuldloos
19
is nie.
McKerron verklaar dat die lasgewer

aanspreeklik

se aanspreeklikheid slegs in twee van die uitsonderingsgevalle
skuldloos is en dat dit in die ander gevalle op skuld aan sy
20
Die belangrikste omstandigheid waaronder 'n

kant berus.

lasgewer, volgens die onderhawige benadering aanspreeklik ge=
hou kan word, is in gevalle waardie lasgewer per se gevaarlike
werk deur sy onafhanklike kontrakteur

laat verrig.

Per se

gevaarlike werk is werk wat inherent gevaarlik is, voorsien=
bare benadeling inhou, welke benadeling nie deur gewone voor=
1
sorg uitgeskakel kan word nie.
Alhoewel dit uit sekere uit=
sprake blyk dat 'n lasgewer in hierdie omstandighede skuldloos
aanspreeklik

is vir skade wat voortvloei uit die gevaarlike werk,

verklaar McKerron op gesag van

Dukes v Marthinusen supra

dat die lasgewer slegs aanspreeklik is indien hy versuim het
om behoorZike voorsorg te tref.

Volgens McKerron het die las=

gewer in sulke omstandighede 'n plig om aan sy onafhanklike
kontrakteur voor te skryf op welke wyse hy die gevaarlike werk
2
moet verrig sodat voorsienbare benadeling verhoed kan word.
18
19
20
I

2
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Sien
Sien
Sien
Sien
Sien

hierbo vanaf 767.
hierbo op 766 ev.
hierbo op 770 en 772.
hierbo op 774 ev.
hierbo op 787 ev.

Die lasgewer is ook verplig om toe te sien dat die onafhanklike
kontraktuer redelike voorsorg neem teen die intrede van voorsien=
3
McKerron verklaar egter dat die lasgewer hierdie
bare skade.
plig nie van hom kan afskuif deur dit oor te dra aan 'n ander
nieJ selfS nie aan 'n deskundige nie.

4 Tog verklaar hy aan die

ander kant dat die plig wat op die lasgewer rus, slegs 'n plig

Pedelike voorsorg getref is.

is om toe te sien dat

In Dukes v

Marthinusen supPa het w hP Strarford die plig van die lasgewer
as 'n absolute plig beskryf. Die opmerking van w hP Strat=
5
ford was egter obiteP.
Volgens die tweede benadering (ingeneem deur
in

w hP Stratford

Dukes v Marthinusen supPa) is van uitsonderings op die nie-

aanspreeklikheidsreel van 'n lasgewer nie sprake nie.

Die di=

rekte aanspreeklikheid van die lasgewer berus op 'n spesifieke
. reel wat die bestaan van uitsonderings onnodig maak.

Volgens

hierdie siening berus die aanspreeklikheid van die lasgewer op
die feit dat

'n redelike man in die lig van die aard van die

werk wat gedoen moet w?rd en die omstandighede waaronder die
werk gedoen moet word, redelikerwys sou voorsien bet dat die
uitvoering van die werk skade·kan veroorsaak en voorsorg daar=
teen getref moet word.

6

Alhoewel dit dus lyk asof

w h~ Str&t=

ford die aanspreeklikheid van die lasgewer op die nalatige op=
trede aan laasgenoemde se kant koppel omdat behoorlike voorsorg
nie geneem is nie, kan
maak word nie.

gestel (weliswaar
rus
lute
3
4
5
6
7

obiteP)

om voorsienbare
plig

Sien
Sien
Sien
Sien
Sien

hierdie konklusie nie sonder meer ge=

W hP Stratford het dit duidelik en onomwonde·
skade

behonY't

hierbo
hierbo
hierbo
hierbo
hierbo

op
op
op
op
op

te

788 ev.
788 ev.
786.
780 ev.
785.

dat
te

die plig

wat op die

lasgewer

verhoed,
'n abso=
Indien "dit so

wees·•.7

795a

behoort te

wees, is dit rnyns insiens te betwyfel of skuld

aan

die kant van die lasgewer 'n element van sy aanspreeklikheid kan
wees.
Myns insiens kan daar in die lig van die abiter-uitlating van

w hr Stratford in Dukes v Marthinusen
gernaak

supra~

'n sterk saak uit=

word dat die grondslag van die lasgewer se aanspreek=

likheid presies dieselfde is as die grondslag van die werkgewer
7
se rniddellike aanspreeklikheid.
Myns insiens kan hierdie hele gekunstelde onderskeid wat die aan=
spreeklikheid van die werkgewer en lasgewer betref, uit die weg
geruirn word indien gepoog word om vas te stel op wie die verant=
woordelikheid vir die uitvoering van die aktiwiteit gerus bet. 8
Indien byvoorbeeld A met B, 'n onafhanklike kontrakteur, ooreen=
korn dat laasgenoemde 'n groot gebou in 'n stad vir horn (A) moet
oprig, kan die genoemde faktore 9 in ag geneern word ten einde te
bepaal of A nie rniskien in die besondere omstandighede rnede- ver=
antwoordelik is vir uitvoering van die werk nie.

A is dan net

soos B op grond van die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel aan=
spreeklik vir die tipiese risiko's wat uit die aard van hierdie
10
Die aktiwiteit is in hierdie om~

riskante aktiwiteit spruit.
standighede as

werknemers

riskant tipeerbaar onder andere ook omdat B

gebruik om die werk te verrig en die werk uit die

aard daarvan wel deeglik gevaarlik of riskant is.

Die lasge=

wer is dan nie aanspreeklik nie behalwe as hy ook rnedeverantwoor=
delik vir die aktiwiteit gehou kan word.

Indien hierdie stand=

punt nagevolg word is dit ook onnodig om te verklaar dat die las=
gewer nie aanspreeklik is vir sogenaarnde

7

Sien hierbo

8

Sien rneer hieroor hierbo op 297

9

ibid.

10

Sien hierbo op

795b

coiZateraZ acts of neg=

vanaf 285.

318 ev.

ev

en 316.

Zigence
nie.

11

deur die onafhanklike kontrakteur of sy werknemers
Al wat dan werklik van belang is, is of die skade

asook die kousale verloop van gebeure as 'n tipiese risiko
12
Die onafhanklike

van die werk aangemerk kan word of nie.

kontrakteur en die lasgewer is vir die gevolge van nalatige
handelinge van werkers op grond van die risiko-aanspreeklik=
heidsbeginsel aanspreeklik indien dit onder die omstandighe=
de as

1

n tipiese risiko van die riskante aktiwiteit aangemerk

kan word.

II

Sien bv Macintosh & Scoble aw 125. Hierdie standpunt van
Uie howe moet in elk geval met die nodige versigtigheid
Denaaer word. ·Ek sou bv aanvoer dat 'n lasgewer wat ook
met die verantwoordelikheid van sy opgedraagde werk belas
is, aanspreeklik is indien 'n werknemer van die onafhank=
like kontrakteur sy troffel op nalatige wyse laat val en
'n persoon op die sypaadjie beseer word. Die aard van die
werk het voorsorg teen sodanige gebeure genoodsaak. Ek
sou egter nie se dat die la~ewer aanspreeklik is indien
'n werknemer sy troffelPI ~ sypaadjie op nalatige wyse
laat le bet en iemand daaroor sou val nie. Hierdie benade=
ring spruit nie uit die aard van die gevaarlike werk
voort nie.

12

Sien die uiteensetting hiervan hierbo vanaf 318.
795c

3.

Die Vereiste Verband tussen die Pleeg van die Onregmatige
Daad deur die Werknemer en sy Opdrag, Taak of Verpligtinge

3. 1 Inleiding
Alhoewel daar in hierdie afdeling deurgaans gebruik gemaak word
van die begrippe werkgewer en werknemer, moet beklemtoon word
dat die uiteengesette reels nie slegs van toepassing is op die
middellike aanspreeklikheid van die dienskontraktuele werkgewer
nie,

Daar bestaan egter twyfel of die uiteengesette reels op

alle gevalle van middellike aanspreeklikheid van toepassing is.
Dit lyk eerder asof die reels wat verderaan bespreek word, van
toepassing is op al daardie gevalle waar die verhouding tussen
dader en verweerder 'n dienskontraktuele verhouding is of 'n
verhouding wat 'n baie noue ooreenkoms vertoon met die werkge=
wer werknemerverhouding.

Dit lyk egter nie asof die reels van

toepassing is op die middellike aanspreeklikheid van die voer=
tuigeienaar wat nie die bestuurder se werkgewer is nie en ook
asof ander reels van toepassing is op die middellike aanspreek=
likheid van 'n prinsipaal vir sekere onregmatige dade deur sy
verteenwoordiger gepleeg.

Daar is ook reeds gewag gemaak van

die feit van 'n moontlike enge middellike aanspreeklikheid in
gevalle waar die verhouding tussen dader en verweerder nie as

cZoee and intimate beskryf kan word nie, en die verweerder· se
middellike aanspreeklikheid blykbaar beperk word tot sogenaam=
de directZy connected acts.

Daar is myns insiens geen gesag

dat die middellike aanspreeklikheid van die voertuigeienaar,
die prinsipaal en die verweerder in die laaste genoemde kate=
gorie, beheers word deur die reels wat verderaan bespreek word
nie.

Die verdere reels het dus spesifieke betrekking op die

middellike aanspreeklikheid van die dienskontraktuele werkge=
wer en heel waarskynlik ook op die verweerder wie se posisie
796

ten opsigte van die dader tot 'n groot mate identies is aan die
dienskontraktuele werkgewer.

I

In hierdie afdeling word eerstens gewys op die formulering en
betekenis van die algemene reel betreffende die nodige verband
wat aanwesig moet wees tussen die opdrag van die werknemer en sy
skadeveroorsakende optrede.

Daar word gewys op die feit dat die

algemene reel gekwalifiseer word deur sekere uitsonderings.

Die

probleme met die formulering en toepassing van hierdie uitson=
derings word kortliks genoem.
Tweedens word die toepassing van die relevante regsreels geil=
lustreer aan die hand van hofsake waarvan die feite naastenby
dieselfde is.

In hierdie verband word veral aandag gegee aan

die moontlike middellike aanspreeklikheid van 'n werkgewer in
gevalle waar sy werknemer 'n onregmatige daad pleeg terwyl hy
besig was met

a) optrede in belang van die werkgewer,

b) op=

trede in eie belang sender toestemming van die werkgewer en

c)

optrede in eie belang met die toestemming van die werkgewer.
Hierdie kategoriee word telkens ingedeel in spesifieke omstan=
dighede wat by elk van belang mag wees.
Daar sal ook dikwels verwys word na die vereiste dat 'n funk=

sioneZe

ve~band

aanwesig moet wees tussen die pleeg van die on=

regmatige daad en die werksopdrag of diensverpligtinge van die
dader.

Dit.beteken dat die werkgewer middellik aanspreeklik sal

wees vir die gevolge van daardie handeling van 'n werknemer wat
hy

as

we~kneme~

van die verweerder verrig het.

Dit is waar hy

'n handeling verrig wat deeZ is van sy funksie as werknemer en
hie~die

handeZing dan op 'n onregmatige en skuldige wyse verrig

Bv die persoon wat 'n ander se werknemer huur of leen of die
persoon wat 'n ander gebruik'om werk vir hom te doen en eers=
genoemde beheer oor die manier waarop die werk gedoen moet
word, uitoefen.
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bet.

Hierdie vereiste funksionele verband tussen werksopdrag en

onregmatige daad word meesal uitgedruk in die volgende terme:

The delict must be committed in the course and within the scope
of the ser-vant's employment or authority. Hierdie uitdrukking
beteken nie noodwendig dat die funksionele verband aanwesig is
indien die werknemer die onregmatige daad gepleeg bet terwyl hy
besig was met sy werk, opdrag of verpligtinge nie.

Dit mag by=

voorbeeld gebeur dat die skadeveroorsakende handeling gedurende
die uitvoering van die werknemer se werk verrig is terwyl die
handeling nie deel van sy funksie as werknemer uitmaak nie.
is besig

om B se tuin om te spit.

A

Terwyl hy daarmee besig

is, tel hy 'n klip op en gooi sy vyand wat by in die straat
sien loop teen die kop.

Hierdie skadeveroorsakende handeling

of optrede is wel gedurende die uitvoering van die dader se
werk verrig maar hou tog geen funksionele verband daarmee nie.
Die toepassing van hierdie funksionele verband-vereiste het
egter dikwels heelwat praktiese probleme opgelewer.

Dit lyk

in elk geval asof die howe soms ook middellike aanspreeklik=
heid bevind het in gevalle waar myns insiens nie sprake van 'n
funksionele verband tussen skadeveroorsakende optrede en diens=
verpligtinge bestaan het nie.

Middellike aanspreeklikheid is

hierdeur uitgebrei met die ongelukkige behoud van die bogenoem=
de frase wat op die aanwesigheid van 'n funksionele verband
dui.

Myns insiens behoort die formulering van die reel aange=

pas te word by die risiko-aanspreeklikheidsgrondslag van mid=
dellike aanspreeklikheid.

Indien die risikobeginsel die grond=

slag van middellike aanspreeklikheid is, behoort gesoek te word
na 'n kousale verband tussen die werksopdrag en die skadever=
oorsakende handeling.

Die aanwesigheid van 'n kousale verband

is nie afhanklik van die bestaan van 'n funksionele verband
tussen die werksopdrag en die skadeveroorsakende handeling nie.
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Hierdie feit is reeds geillustreer.
3.2

2

Optrede within the scope of employment/authority en in

the coUPse of employment ·
Die mees algemeen aanvaarde formulering van die toepaslike reel
is gebaseer op Evans se vertaling. van Pothier se standpunt uit=
eengesit in ObZigationes 453: 3 Whoever appoints a person to any

functions is answerable for the wrongs and neglects which his
agent may commit in the exercise of the functions to which he
is appointed. 4 Hierdie algemene reel word ook uitgedruk in
frases soos dat die onregmatige daad gepleeg moes gewees het

within the scope of his employment/authority; in the coUPse
of his employment/authority of in the affairs of business of
his master. Hoewel soms verklaar word dat hierdie uitdruk=
kingswyses dieselfde

5
beteke~het,
Jl

het die toepassing daarvan

"tot aansienlike verwarring aanleiding gegee.

Myns insiens is

die probleme wat ondervind word by die toepassing van bogenoem=
de reel terug te herlei tot of die aanvanklike gebrek aan 'n
algemeen aanvaarde grondslag van middellike aanspreeklikheid,
of, (toe risiko-aanspreeklikheid as grondslag aanvaar is) die
2

Sien hierbo op 318 ev.

3

Sien meer hieroor hierbo op 561 ev.

4 Mkize v Martens 1941 AD 382; Estate v d Byl v Swanepoel
1927 AD 141 op 146 en 154; Feldman v Mall 1945 AD 733 op
751-2; SAR & H v Marais 1950 4 SA 610 (A) op 616-7; Barker
v Venter 1953 3 SA 771 (OK) op 778-9; HK ManufaetUPing Co
v Sadowitz 1965 3 SA 328 (K) op 332 E; King's Transport v
Viljoen 1954 I SA 133 (K) op 136-7.
5

per ar de Villiers in Estate van der BUl v Swanepoel 1972
AD 141 op 151 en ar Greenberg in Feldman v Mall supra op 762.
Vgl ook Scoble Master and Servant 266; McKerron Delict
95 en die bespreking van die Anglo-Amerikaanse reg hierbo
op 472 ev
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onduidelikheid oor die presiese betekenis en aard van risikoaanspreeklikheid.

Die aanvaarding van hierdie grondslag as ba=

sis van middellike aanspreeklikheid het nie verhoed nie dat die
howe reels en uitsonderings gebruik wat geformuleer was lank
voordat die gedagte van risiko-aanspreeklikheid sy ontstaan ge=
had het.

So byvoorbeeld is daar tekens dat ons skrywers en ho=

we die bekende uiteensetting van Salmond, wat voor die aanvaar=
ding van risiko-aanspreeklikheid as grondslag van middellike
aanspreeklikheid geformuleer is, as 'n "toets" vir die bepaling
van die vereiste funksionele verband aanvaar. 6 (A) ..• master

is liable· .. ; for aats which he has not authorised~ provi=
ded they are so aonnectedwith,acts which he has authorised that
they may rightly be
regarded as modes - although improper
modes - of doing them. 7 Ek het reeds daarop gewys dat ver=
skillende interpretasies aan hierdie uiteensetting gegee kan
word en dit ook nie lyk asof die Engelse regspraak deurgaans
van hierdie toets gebruik maak nie. 8 Verder is die gebruik
van die begrip authority verwarrend terwyl die uiteensetting
in elk geval geen kriterium hied waarvolgens bepaal kan word
wanneer 'n onregmatige daad sodanig verband hou met authori=

sed acts dat dit as 'n manier van uitvoering daarvan beskou
kan word nie. 9 Atiyah wat gepoog net om die Salmond test tot
6 Vgl McKerron aw 95; Scoble aw 269; Ables Groceries v Di
Ciccio en 'n ander 1966 I SA 834 (T) op 837 G en talle ander
sakewat later behandel word. Die eerste toepassing van hier=
die formulering in ons reg het plaasgevind in Sipata v Mi=
nister of Defence 1914 EDC 323 op 334 ev.

Torts aangehaal op 468 ev hierbo.

7

Salmond

8
9

hierbo ..
Sien 1:,70
Sien byvoorbeeld die kritiek deur hr Watermeyer en w ar Da=
vis in Feldman v Mall 1945 AD 732 op 743 en 783/4 en sien
ook die opmerkings op 4 72 hierbo.
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in die fynste besonderhede te ontleed en te verklaar, het, weens
die talle probleme wat hierdie toets skep, voorgestel dat dit
aangepas meet word.

Volgens hom behoort die toets so gebruik te

word dat bepaal kan word of die skadeveroorsakende gedrag van
·die servant 'n voorsienbare risiko van sy

~uthority

is of nie.

Indien wel, het die servant die onregmatige daad gepleeg
10

in

the aourse of his employment.

Aan die ander kant kan ook verklaar word dat die gebruik van die

Salmond test dikwels slegs beperk was tot 'n teoretiese uiteen=
setting daarvan.

Die howe was by uitstek daarop ingestel om van

geval tot geval spesifieke reels te formuleer en dit in verband
te bring met die uiteensetting van Pothier wat hierbo weergegee
. 11 D~e
. toepas l'k
"1 wor d 'dan van omstand'~gh e~'d tot
~ e regsree

~s.

omstandigheid bepaal.

12

Die probleme wat deur hierdie kasuistiese benadering veroorsaak
is,.blyk duidelik uit Scoble se bespreking van die betekenis van
optrede in the aourse of the servant~employment.

Volgens hom

is die groat probleem by die vasstelling van middellike aanspreek=
likheid dat twee teenstrydige beginsels ter sprake kom wat gedu=
rigdeur voor oe gehou moet word. The first is that sinae the
master obtains the benefit of aU the servant's aats done in his
name he should be held responsible for the Zoss consequent there=
of • The seaond is that the master aannot be made liable for
every aat of his servant sinae that wouZd~ in effeat~ make him
10

Sien hierbo op

54

ev.

11

Sien hierbo op

799.

12

Whether the aat was within the saope
of the servant's employment or .not is a question of faat~
depending upon the airaumstanaes of the particular ease.
Sien McKerron aw 95:
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an insurer of the pubLic against damages for every wrongful act
of the servant. 1Z Vir hom is dit 'n onmoontlike taak om hierdie
botsende beginsels te versoen
meriete behandel moet word.
'n kasuistiese benadering.

14

en sal elke saak maar op eie

So 'n standpunt lei onvermydelik tot
Wat die regspraak betref, kan verwys

word na spesifieke "toetse" wat voorgestel is vir die bepaling
van optrede in the course of employment.

Hoe verskillend hier=

die "toetse" is, blyk uit Scoble se inleidende opmerkings oor
die betekenis van die frase course of employment. 15

The term
"course of employment" has given rise to a number of not al=
ways consistent decisions but the various tests appLied have
been as follows: '~as the servant about the business of the
master?"16 • . • "t.as the servant doing an act reasonably ne=
.cessary to carry out his masters instructions? 1117 ••• '~as there
any abandonment of his employment at the time of the act? 1118
'~as the servant acting solely for his own interests and
purposes and outsi.de his authority?"19
"was the act done
in the furtherance of the object of employment?"20 . . . "was
the act necessarily incidental to the carrying out of his or=
ders? 111 · Hierby kan gevoeg word: Was die optrede in die be=
doelde belang van die werkgewer of het die werknemer gedink

Master and Servant 267
14 Vgl ook Pollock Torts

13

8ste uitgawe 93.

IS

aw 266.

16

Met verwysing na Estate van der Byl v Swanepoel 1927 AD op lSI.

17

Met verwysing na Mkize v Martens

18

Met verwysing na Feldman v Mall 1945

19

Met verwysing na BAR

20

Met verwysing na Mbara v Landrey

AD

382.
733.

& H v Marais 1950 4 SA 610 (A).

Met verwysing weer eens na
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1914 AD

1917 CPD 599.

Mkize v Martens supra.

dat sy optrede in belang van

sy werkgewer is? 2

Het die werk=

gewer 'n "reg op bebeer" of "bebeer en kontrole" oor die werk=
nemer gebad ten tye van die veroorsaking van die skade?

3

Hier=

die situasie bet die gevolg dat dit baie makliker is om die
middellike aanspreeklikbeidsreel in die negatief te stel en dan
eintlik van die veronderstelling uit te gaan dat die werkgewer·
as algemene reel aanspreeklik is vir die onregmatige dade van
sy werknemer bebalwe in uitsonderingsgevalle. 4
Die eePste uitsondering wat Scoble in bierdie verband noem is
'n geval waar die werknemer besig was met sy eie besigbeid en
die

OnPegmatige daad

besigbeid nie.

5

geen verband bou met sy werkgewer se

Of dit egter die bedoeling is dat vasgestel

moet word of die onregmatige daad funksioneel verband moet bou
met die werk van die werknemer is moeilik begrypbaar.

Dit sou

inderdaad beteken dat die onregmatige daad binne die ornvang van
die diensverpligtinge van die werknemer geval bet in welke ge=
6
val van middellike aanspreeklikheid nie sprake kan wees nie.
Dit lyk eerder asof Scoble bedoel het dat dit moet blyk dat die
werknemer op die relevante tydstip besig was met sy eie besig=
2

Vgl VictoP v Logie 1923 EDL

3

Vgl LoPentz v DoPman Long

4

Dit is myns insiens ook die werklike metode wat Scoble (aw
268 ev) volg. Vgl ook McKerron aw 95 se algemene stelling:

233 vera! op 236 en 238.
1943 EDL

169 op 178 en 181.

But the masteP's liability is not confined to acts done by
the sePVant within the masteP's instPUctions OP Peasonably
incidental thePeto. It is now settled law~ both in South
AfPica and England3 that the masteP's liability extends to
all acts falling within the genePal scope of the sePVant's
employment.
5

aw 268.

6

Vgl P Jansen se opmerking in Ables GpocePies v Di Ciccio
1966 I SA 834 (T) op 838 C en 839. Dit is dan 'n geval
van direkte aanspreeklikheid.
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heid en dat hierdie optrede geen verband hou met die werkgewer
se besigheid nie.

Anders gestel (soos dit ook uit sekere

be=

slissings blyk) moet vasgestel word of die werknemer op die re=
levante tydstip uitsZuitlik

met sy eie besigheid besig was en

nie terselfdertyd ook met die besigheid van sy werkgewer besig
7
was nie.
Die probleem is juis dat blote optrede in eie belang
deur die werknemer, sy werkgewer nie altyd van middellike aan=
8
spreeklikheid vrywaar nie.
Die klem wat Scoble dus plaas op
die feit dat dit nie alleen moet vasstaan dat die werknemer
met sy eie besigheid besig moes gewees het nie, maar ook dat

that business should be unaonneated with his
gee uitdrukking aan bogenoemde probleem.

9

masteP's~

Hierdie reel is

egter lomp geformuleer en is vatbaar vir twee verskillende in=
terpretasies wat tot verskillende resultate aanleiding kan gee.
Eerstens kan dit beteken dat dit moet blyk dat die werknemer
met sy eie besigheid besig was en dat hierdie optrede geen ver=
band hou met sy WePkgeweP se besigheid nie.

Tweedens kan dit

beteken dat dit moet blyk dat die werknemer met sy eie besig=
heid besig was en dat hierdie optrede geen verband hou

wePk as wePknemeP nie.

met sy

Die probleem is dat die besigheid van

die werkgewer baie meer omvangryk mag wees as die tipe of soort
werk waarvoor die werknemer aangestel was.

Indien vereis word

dat vasgestel moet word of die optrede van die werknemer steeds
verband hou met sy werkgewer se besigheid, is die middellike
7

8
9
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Vgl CaPteP & Co v MaadonaZd 1955 I SA 202 (A) bespreek
liieronder op 909. McKerron (aw 95) verklaar bv: The

test usually applied by oUP coUPts is: Did the sePVant
do the act while about the business of his masteP~ OP did
he do it while on his own business and for his own puP=
pose?
Vgl Union GovePnment v Hawkins 1944 AD 556.
Sien Master and SePVant 268.

aanspreeklikheidsreel baie wyer as in die geval waar vereis word
dat vasgestel moet word of die optrede van die werknemer ver=
•

band hou met d ~e werk wat hy veronderstel

.

~s

om te

•

verr~g.

10

Trouens, 'n werknemer kon homself reeds totaal losgemaak het
van die uitvoering van sy werk, maar dit mag terseldertyd dui=
delik wees dat sy optrede steeds verband hou met sy werkgewer
se besigheid.

Dit lyk ook asof daar in die oorgrote meerder=

heid beslissings gepoog·was om vas te stel of die optrede van
die werknemer in die omstandighede steeds verband hou met die
soort werk wat hy moes verrig.

11

Die uitsondering wat Scoble

noem behoort dus dienooreenkomstig geformuleer te word naamlik
dat die werkgewer nie middellik aanspreeklik sal wees nie in=
dien dit blyk dat die werknemer op die relevante tydstip uit=

en hom totaal losgemaak
het van die uitvoering van sy verpligtinge of werksopdrag. Al=
sluitlik met sy eie belange besig was

le.probleme word hierdeur egter nie meteens uit die weg geruim
nie.

Die volgende kan genoem-word.· In die eerste plek kan

dit wel so wees dat 'n werknemer·wat hom totaal· losgemaak het
van sy verpligtinge, sy werkgewer middellik aanspreeklik stel.
'n Voorbeeld hiervan· is waar 'n werknemer wie se werk dit is
om 'n bus te bestuur, die stuur aan 'n onbevoegde persoon afstaan
en sy eie koers in eie uitsluitlike belang inslaan.
hierdie

Alhoewel

werknemer hom totaal losgemaak het van sy diensver=

pligtinge, is sy werkgewer middellik aanspreeklik vir die ge=
volge van die nalatige bestuur deur die ander persoon omdat die
• stuur aan
werk nemer d ~e

I

n onb evoegd e persoon oor h and"~g het. 12

10

Sien die bespreking hiervan op 819 ev hieronder.

II

Sien hieronder op 823 ev.

12

Sien Weir Investments v Paramount Motor Transport 19 62 4
589 (D)
en Francis Freresv Pvhlic Utility Transport
1964 3 SA 23 (D)bespreek op 81 Oev hieronder.

SA
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Aan die anderkant is 'n werkgewer nie aanspreek1ik gehou nie
toe sy werknemer 'n ry1oper opge1aai het en 1aasgenoemde be=
seer is in 'n onge1uk veroorsaak deur die na1atige bestuur
van die werknemer.

Die werknemer v1as tydens die na1atige be=

stuur besig met 'n rit ooreenkomstig sy verp1igtinge en het
. 1osgemaak van sy verp 1'1gt1nge
.
. 13 Daar wor d
n1e.
h om d us n1e
ook verk1aar dat wanneer 'n werknemer vir sy eie uits1uit1ike
doe1 met sy werkgewer se voertuig van sy gespesifiseerde roe=
te afwyk nadat hy sekere take uitgevoer het,-die werkgewer
midde11ik aanspreek1ik b1y vir die gevo1ge van die nalatige
bestuur deur die werknemer tydens die afwyking omdat die werk=
nemer in beheer en toesig van die voertuig geplaas is, hy die
bedoe1ing behou om sy verpligtinge te voltooi en dus steeds ty=
14
dens die afwyking in belang van sy werkgewer optree.
Alhoe=
wel dit

moontlik as 'n logiese redenasie aanvaar kan word, is

dit verder egter onlogies om te verklaar dat die werkgewer van
aanspreeklikheid onthef word indien die graad van afwyking in
. 15 Moont l'k
terme van ty d en p1 e k groot genoeg 1s.
1 k an gear=
gumenteer word dat die grootte van die afwyking 'n afleiding
regverdig dat die werknemer nie meer die bedoeling gehad het
om sy pligte te voltooi nie en daarom nie meer met hierdie doel
voor oe beheer en toesig oor die motor bly behou het nie.

In=

dien dit die relevantheid van die vasstelling van 'n groot af=

13

Sien Rossouw v CNA 1948 2 SA 267 {W) en bespreek op 877
hieronder. Daar kan moontlik geredeneer word dat die oor=
handiging van die stuur in verband gebring kan word met die
werknemer se werk as bestuurder en dat die oplaai van die
ryloper nie in verband gebring kan word met die ander werk=
nemer se werk nie. Die vasstelling hiervan is egter nie af=
hanklik van die vraag of die werknemers hu11e op die rele=
vante tydstip totaal losgemaak het van hul verpligtinge
nie.

14 Sien Feldman v MaU 1945 AD 733 bespreek op 336ev hieronder.
15 Sien hieronder op 848 en 853.
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wyking is, behoort die werkgewer aan die ander kant middellik
aanspreeklik gehou te word indien die werknemer op 'n geloof=
waardige wyse getuig dat hy 1vel sy pligte wou volvoer maar dat
sy groot afwyking in 'n no~dsituasie gemaak was.

Dit is egter

twyfelagtig of die howe die werkgewer in so 'n geval middellik
16
aanspreeklik sal hou.
Ook kan ek byvoorbeeld nie insien op
watter logiese gronde geargumenteer sal kan word dat 'n werkne=
mer in die volgende geval van aanspreeklikheid onthef moet word
nie.

A, 'n werknemer van B, wyk tydens 'n rit met B se voertuig

van sy roete af nadat hy sekere take afgehandel het.

Aangesien

hy sy werk wil laat vaar, besluit hy om 'n biersaal te besoek en
die motor net daar te laat.
het, bestuur hy nalatig.

Pas nadat hy van sy roete afgewyk

Die feit dat A hom geheel en al los=

. .
.
1
17
. .
. h"~er myns ~ns~ens
gemaak h et van sy verp 1 ~gt~nge
~s
~rre evant.

Ek kan nie met oortuiging aanvoer dat 'n werkgewer altyd van
middellike aanspreeklikheid onthef sal word indien dit blyk dat
'n werknemer tydens die pleeg van die onregmatige daad hom
.

.

ree d s geh ee 1 en a 1 1osgemaak h et van sy verp 1 ~gt~nge

n~e.

18

tendien is die kriterium vir die vasstelling van wanneer 'n
16

Sien die opmerking op 849

17

Sien die bespreking van die beslissing in Feldman v Mall
supra hieronder op 836 • Volgens die benaderings van
ar Tindall ar Greenberg en veral w ar Davis in hierdie

hieronder.

saak sal die werkgewer wel middellik aanspreeklik gehou
kan word. Volgens die benadering van hr Watermeyer is
die werkgewer hier egter nie middellik aanspreeklik nie.
18

.

Bu~=

Sien hieronder op 827 • Myns insiens is die toepassing
van hierdie uitsondering onnodig indien rekening gehou
word met die risiko-aanspreeklikheidsgrondslag van mid=
dellike aanspreeklikheid·en die ware aard daarvan. Die
vraag is eenvoudig of die aard van die werk die kans op
die pleeg van die onregmatige daad objektief verhoog het
en of die optrede van die werknemer onder die omstandig=
hede normatief voorsienbaar was (sien hierbo op 318ev).
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werknemer hom totaal

losgem~ak

het van sy verpligtinge heelte=

mal vaag, soos ook sal blyk uit die bespreking van Feldman v
Mall.
Die tweede uitsondering wat Scoble bespreek is 'n geval waar die
werknemer 'n handeling verrig wat buite die bestek van sy ver=
pligtinge val alhoewel hy die handeling
on behalf of his
19
Hierdie uitsondering dek daardie geval=

master verrig het.

le waar 'n werknemer

'n handeling in die bedoelde belang van

sy werkgewer verrig

sander dat.dit deel van sy verpligtinge,

opdrag of taak was.

Die werkgewer sou dan nie aanspreeklik

wees vir die onregmatige dade van sy werkgewer gepleeg in die
loop van die uitvoering van sulke handelinge nie.

Tog verklaar

Scoble self dat 'n werkgewer onder sekere omstandighede wel
aanspreeklik gehou kan word vir die gevolge van sulke onregma=
tige dade.

In die afwesigheid van Suid-Afrikaanse beslissings

hieroor, aanvaar hy op gesag van die Engelse reg dat 'n werkge=
wer aanspreeklik

mag wees in gevalle waar sy werknemer ge=

poog het om sy werkgewer se eiendomsbelange

te beskerm in 'n

noodsituasie of denkbeeldige noodsituasie, al was sodanige
20
optrede nie deel van die werknemer se verpligtinge nie.
It
may not be part of a servant's aontraatual duty to proteat his
masters property from damage by others, but if he sees suah
property being in danger he is entitled to endeavour to pro=
teat it by taking suah reasonable steps as are neaessary. If
19

aw 269. Die formulering van hierdie uitsondering deur
Scoble is nie baie versigtig nie. The servant was enga=

ged jn duties outside his employment although performed
by him on behalf of his master (ek onderstreep). 'n
Werknemer verrig tog nie pligte indien hy buite die bestek
van sy werk optree nie.
20

808

aw 269 en 270. Vgl die bespreking van die Anglo-Ameri=
kaanse reg op 480 hierbo veral die saak Poland v John
Parr & Sons 1927 KB 237 waarop Scoble hom ook beroep.

suah steps are reasonable no liability is inawored1 but if ex=
aessive~ and therefore unreasonable~ suah aats may nevertheless
attraat liability to the master. Anglo-Amerikaanse skrywers se
verklaring van die master se aanspreeklikheid in sulke gevalle,
is dat die werknemer
implied authority het om sy '"erkgewer

se eiendomsbelange

te beskerm·.

2

Sy onredelike optrede kom dan

neer op 'n onbehoorlike uitvoering van

authorised aats. Of die

reel ook uitgebrei kan word na beskerming van ander belange (as
eiendomsbelange) van die werkgewer, word glad nie aangedui nie.
Dit lyk in elk geval asof die werkgewer steeds aanspreeklik sal
wees al was daar objektief geen noodsituasie nie, solank die.
.

werknemer maar redelik geglo het dat sodanige toestand bestaan.

3

ratio van die aanspreeklikheid van die
werkgewer is (naamlik implied authority) 3 dan behoort die moti=
Indien dit egter die

vering ook te geld in enige geval waar die werknemer poog om

belange van die werkgewer te beskerm.

In wese behoort dit dan

ook nie saak te maak wie hierdie belange inderdaad probeer be=
4
skerm nie.
'n Motivering wat dikwels in ons reg aangebied
5
is (maar ook gekwalifiseer word) en moontlik die antwoord hier
kan verskaf, is die volgende: The doatrine that a master is

liable for the wrongs of his servant done in the exeraise of
'n Geval van noodtoestand dus.
2

Dit is dan 'n sg reasonably incidental (sien hierbo op

3

Sien hierbo op

4

Waarom steeds vereis dat die dader wat die eiendom beskerm
het die eienaar se werknemer moet wees in lig daarvan dat
die eienaar in elk geval aanspreeklik is al het sy werknemer
buite die bestek van sy diensverpligtinge opgetree. Bui=
tendien het enige persoon tog sekerlik implied authority
om 'n ander se eiendom te beskerm in 'n noodsituasie,

5

Sien die bespreking van Sauer v Duursma
(0) hieronder op 869.

481

).
480 vn 9 en 481 vn I ..

1951 2

SA 222
809

his functions to which he is appointed, cannot be extended to
the case where the servant appointed to do work of a certain cZass
requiring speciaZ skiZZ takes it upon himseZf to do work of an
entireZy different cZass aZso requiring speciaZ quaZifications. 6
Indien

dit egter so is, gaan Scoble se argument oor optrede ter

beskerming van die werkgewer se eiendomsbelange in elk geval nie
op nie.

Hierdie aanhaling impliseer byvoorbeeld dat waar A se

kantoorbode poog om sy werkgewer se groot vragmotor uit die bran=
dende motorhuis te bestuur en in die proses onredelik en nalatig
optree,

A

nie middellik aanspreeklik gehou kan word vir skade nie.

Die probleem met hierdie aanhaling is egter dat dit onduidelik is
of 'n werkgewer middellik aanspreeklik sal wees in 'n geval waar 'n
werknemer dit op homself geneem het om 'n ander soort handeling
in belang of bedoelde

belang van sy werkgewer te verrig en hy

hoogs bekwaam is om hierdie handeling te verrig en ook die no=
dige kwalifikasies vir die verrigting daarvan het.

Behalwe in=

dien hier weer eens 'n uitsondering op 'n uitsondering geformu=
7
leer word, is die posisie in elk geval onduidelik.

6

Sien Estate van der ByZ v SwanepoeZ 1972 AD 141 op 148/9
en Roos v De Loors 1931 TPD 100 bespreek hieronder op 868

7

Myns insiens is ook die toepassing van hierdie uitsondering
onnodig. Daar behoort vasgestel te word of die optrede van
die dader tot die verantwoordelikheid van die aanspreeklik=
gestelde gereken kan word of nie (sien hierbo op 297 en 303).
Die enigste werklike probleem wat dan mag opduik is die vas=
stelling van die vraag of die aktiwiteit op inisiatief,
opdrag of met toestemming van die aanspreeklikgestelde ver=
rig was. Kan daar nie minstens stilswyende toestemming
afgelei word nie, is middellike aanspreeklikheid egter nie
van die baan nie want dit mag moontlik blyk dat die aard
van die werknemer se werk die kans op die spesifieke optrede
objektiefverhoog het en dit onder die omstandighede ook nor=
matiefvoorsienbaar was as 'n moontlike gevolg van die aard
van die werk (sien hierbo op 318ev).

8!0

derde

Die

uitsondering wat Scobie noem is die geval waar die

werknemer 'n onregmatige daad gepleeg het gedurende die loop van

entirely indepen=

die uitvoering van sy werk maar nogtans

dent of it.
nemer

8

Scobie wys daarop dat die blote feit dat 'n werkF

'n onregmatige daad

gedurende die loop van die uitvoe=

ring van sy werk, taak of opdrag pleeg, nie noodwendig die af=
leiding regverdig dat hy
getree het nie.

in the course of his employment op=

Die toepassing van hierdie uitsondering lewer

by uitstek aansienlike probleme op.

Onder hierdie uitsondering

ressorteergewoonlik daardie gevalle waar 'n werknemer gedurende
sy diens rook en brandskade veroorsaak,

9

waar

hy passasiers

sonder toestemming in voertuie vervoer en nalatig bestuur

10

en

gevalle waar hy gedurende sy diens die waskamer besoek en daar
'n nalatige handeling verrig. 11

Dit lyk nie asof in hierdie ge=
12

valle enige vaste reel neergele is nie.
Di~!

vierde

uitsondering deur Scobie bespreek en die laaste wat

vir die doeleindes van hierdie onderwerp van belang is, is
valle van aanrandings en ander unnecessary wrongs
nemer gepleeg.

13

.

ge=

deur die werk=

Scobie wys tereg daarop dat ook in hierdie ge=

valle aansienlike probleme ondervind word by die bepaling van die

9

aw 270.
Vgl hieronder op 886 ev.

8
10

Vgl hieronder op

(375 ev.

11

Vgl hieronder op

913

12

Myns insiens kan ook hierdie probleme ondervang word deur
vas te stel of die aard van die werk die moontlikheid tot
die pleeg van die onregmatige daad objektief verhoog het
en dit ook in die omstandighede normatief voorsienbaar was
(sien hierbo op 31 8ev).

13

aw 271.

ev.

8II

vraag wanneer sodanige onregmatige dade (spesifiek aanranding,
laster en belediging) funksioneel verband hou met die werk, op=
drag of verpligtinge van die dader.

Sy submissie in hierdie ver=

It is submitte~ that the
t:rue test of liability must be: "Was the wrongful act in ques=
tion a reasonable method of performing the duty cast on the ser=
vant3 having regard to all the circumstances, and the particu=
lar to the type and character of the service to whom the duty
was delegated?" 14 Dit kom neer op die aanwending van die Sal=
mond test wat myns insiens onbevredigend is.
band los die probleem ook nie op nie.

Alvorens oorgegaan word tot die bespreking van die middellike
aanspreeklikheidsreel soos wat dit gemotiveer en toegepas is in
gevalle met min of meer dieselfde feitelike omstandighede, wil
ek op die volgende wys.

van der Byl v Swanepoel
dat die

Die uitspraak van ar Wessels in
15

~state

word meermale voorgehou as 'n bewys

middellike aanspreeklikheidsreels nie wyer strek as dit
16
Tog verklaar Scoble

wat deur Voet 9.4.10 voorgeskryf is nie.

onomwonde dat ons howe 'n baie wyer reel voorstaan by die vas=

in the course of employment as die deur
who puts the test as "was he doing what'
his master inst:ructed him to do? 1117 Ek kan ook nie aanvaar dat
stelling van optrede

Voet geformuleer • • •

ons regspraak dieselfde reel met dieselfde betekenis as Voet ge=
bruik en toepas nie.
14

Myns insiens is die uitspraak van ar

Wes=

aw 273. Meer sinvol sou dit myns insiens gewees het om vas
te stel of die aard van die werk die pleeg van die spesifie=
ke onregmatige daad objektief verhoog het en of dit in die
spesifieke omstandighede van die saak ook normatief voor=
sienbaar was (sien hierbo op 318 ) •

15

1927 AD 141 bespreek op 250 hierbo.

16

Sien hr Watermeyer se opmerkings in BAR & H v Marais 1950
4 SA 610 (A) en die van r Van der Riet in Barker v Ven=
ter 1953 3 SA 771 (OK:)· op 780.
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sels verkeerd geinterpreteer.

Dit is egter ongelukkig so dat

ar Wessels by sy aanvanklike uiteensetting van die uitbreiding
wat plaasgevind het op die gebied van middellike aanspreeklik=
heid (veral na die Industriele Revolusie) weer verwys na Voet
9.4.10 as sou dit gesag bied vir hierdie wye aanspreeklikheid.

Mkize v Mar=
tens steun as 'n bewys •••• that this Court in applying the ge=
neral principle that a master is liable for the torts of h~s
servant acting within the scope of his employment has taken the
extended view of the master's liability to third parties rather
than the narrower one which would confine his liability strictly
to acts done within the instructions or necessarily incidental
thereto. 19 Sy beroep op die gesag van Voet verduidelik hy dan
deur aan te veer: The law as there stated (met ander woorde deur
Voet) •••. is bery wide and sufficiently elastic to adapt itself
to modern conditions~ 0 Dit is daarom verkeerd om te verklaar
Uit sy verdere uitspraak blyk dit egter dat hy op

dat

Wessels Voet.se reel net so toepas.

Die reel deur Voet

neergele is aangepas by die behoeftes van die moderne tyd en dus
in wese uitgebrei.

of employment

Die reels betreffende optrede

in the course

is geformuleer met die cog op die toepassing van

middellike aanspreeklikheid in gevalle waar 'n dienskontraktuele
werkgewer-werknemerverhouding tussen dader en verweerder bestaan.
Of dieselfde reels egter van toepassing is op gevalle waar die
verhouding tussen dader en verweerder nie 'n dienskontraktuele
verhouding is nie, is glad nie seker nie.

Hier word spesifiek

gedink aan die middellike aanspreeklikheid van 'n persoon wat
'n ander se werknemer leen of huur vir die verrigting van 'n spe=
sifieke werk; I die persoon wat 'n ander gebruik om hom by te

19

20

147.

147 (ek onderstreep).
Sien hierbo vanaf

656 ev.
813

staan by die verrigting van werk; 2

die prinsipaal wie se verteen=

woordiger bedrog pleeg of 'n ander onregmatige daad begaan

3

en

'n motoreienaar wat onder sekere omstandighede middellik aan=
spreeklik is vir die nalatige bestuur deur 'n ander. 4 Moontlik
kan verklaar word dat die geformuleerde reels betreffende optre=
de deur die dienskontraktuele werknemer in the course of his

employment oak geld in daardie gevalle waar die verhouding tus=
sen dader en verweerder vergelyk kan word met die dienskontrak=
tuele werkgewer-werknemerverhouding.

Dit wil se dat die reels

betreffende optrede in the course of employment bedoel is om
_ook te geld in al daardie gevalle waar bevind kan word dat die
verweerder beheer (control) of 'n reg op beheer (right of con=

trol cor die optrede van die dader gehad het (of die dader nou
'n

gemeenreg~elike

dienskontraktuele werknemer was of nie).

Dik=

wels het die howe die aanwesigheid van beheer of 'n reg op beheer
as 'n genoegsame aanduiding beskou van 'n master-servant-verhou=
ding vir die doeleindes van middellike aanspreeklikhe.id.
doende word die

So=

master se middellike aanspreeklikheid vasge=

stel met die aanwending van die reels betreffende optrede deur
die servant in the course of his employment.

Die probleem is

egter dat daar sake was waacin die reg op beheer, of beheer
as sodanig, geen rol vervul het by die vasstelling van die ver=
eiste verhouding nie en steeds bepaal was of die dader opgetree
het

in the course of his employment. 5 Aan die ander kant. is

daar geen gesag op grond waarvan verklaar kan word dat dieselfde
reels en uitsonderings betreffende optrede in the course of em=

ployment ook van toepassing is op die middellike aanspreeklik=
heid van die voertuigeienaar vir die nalatige bestuur van 'n per=
2

Sien hierbo vanaf 632

3

Sien hierbo vanaf

4
5

Sien hierbo vanaf u87.
Sien die bespreking van hierdie sake vanaf

814

en

752

732.
·>06

hierbo.

soon wat nie sy werknemer is nie.

Ander reels geld ook vir die

vasstelling van die middellike aanspreeklikheid van die prinsi=
paal van sekere onregmatige dade deur sy verteenwoordiger ge=
pleeg. 6
By sekere besondere verhoudings tussen dader en ver=
weerder

(where the relation is not close and intimate) is die

verweerder buitendien slegs aanspreeklik vir sogenaamde directly
connected delicts deur die.dader. 7 In hierdie genoemde gevalle
is die middellike aanspreeklikheid van die verweerder baie eng
en geen sprake daarvan dat die reel en uitsonderings betreffen=
8
de optrede in the course of employment van toepassing is nie.
Hierdie verwarrende toestand is myns insiens onbevredigend.
Hierdie probleem word heeltemal ondervang deur die benadering
w~t

ek voorgestel het.

9

Daar kan slegs met sekerheid verklaar word dat die reels oor
optrede in the course of employment wat verderaan bespreek word,
van toepassing is op die middellike aanspreeklikheid van die
dienskontraktuele werkgewer vir die onregmatige dade deur sy
werknemer gepleeg.

Dit lyk asof verder verklaar kan word dat

hierdie reels ook van toepassing is in gevalle waar 'n hof kan
bevind dat die verhouding tussen dader en verweerder 'n baie
noue ooreenkoms vertoon met die dienskontraktuele werkgewerwerknemerverhouding.

Wat die vasstelling van middellike aan=

spreeklikheid by ander relevante verhoudings betref, moet vol=
10
staan word by dit wat reeds daaroor meegedeel is.

6

Sien hierbo 732 ev.

7

Sien hierbo op

8

Sien die verwysings in die vorige vn.

9

Sien die voorstel bespreek vanaf 318

10

Sien hierbo

032 en 752.
hierbo.

vanaf 687.
815

3.2.1

Skuldige en onregmatige uitvoering van pligte, opdrag=
te of werk

Die mees voor die hand liggende geval van optrede within the

course of employment is die geval waar 'n werknemer of ander da=
der sy spesifieke verpligtinge, opdragte of werk op 'n skuldige
11
en onregmatige wyse uitvoer en derdes daardeur benadee1.
Dit
blyk egter 'n feit te wees dat ons regspraak aanvaar het dat
middellike aanspreeklikheid van die WePkgeweP ook wyer strek.

AP Wessels verklaar in Estate van deP ByZ v Swanepoel: 12 It
is cleaP ... that this Court in applying the genePal pPinciple
that a masteP is liable foP the toPts of his sePVant acting
within the scope of his employment has taken the extended view
of the master's liability to thiPd paPties PatheP than the nar=
rower one which would confine his liabi~ity stPictly to acts
done within the instPUctions of necessaPily incidental thereto.
Vervolgens sal aangetoon word in hoeverre die reel betreffende
die middellike aanspreeklikheid van die werkgewer uitgebrei is.
Met werkgewer (master) bedoel die howe 'n persoon wat beheer

(contPol)

of 'n reg op beheer (Pight of control)

oor die op=

trede van die dader gehad het.
3.2.2

Optrede van die werknemer in belang van die werkgewer

In die Anglo-Amerikaanse reg bestaan die reel dat 'n master of

principal middellik aanspreeklik gehou sal word in 'n geval waar
II
12

81h

Mkize v MaPtens 1914 AD 382;
Estate van deP Byl v Swane=
poel 1927 AD 141; Feldman v Mall 1945 AD 733.
supra op 147.

sy servant of agent

'n onregmatige daad pleeg terwyl hy poog

om die eiendom van sy werkgewer te beskerm.

Die reel geld selfs

in 'n geval waar dit.hoegenaamd nie deel van die servant of agent
13
Clerk en Lindsell

se pligte was om die eiendom te beskerm nie.

The discretion to act for the protection of the mas=
ter's property is, perhaps, the only kind of discretion possessed
14
generally by servants of all kinds •••
Salmond verklaar: In
an emergency a servant may be impliedly authorised to do an act
different in kind from the class of acts which he is expressly
15
authorised or employed to do.
Ek kon egter geen gesag vir

verklaar:

hierdie reel in die Suid-Afrikaanse regspraak vind nie.

So word

If for instance a servant
has been engaged to do one special job, he cannot undertake a
different kind of job merely because he thinks it will be for his
master's benefit. 16 En ook: The doctrine that a master is
liable for the wrongs of his servant done in the exercise of his
functions to which he is appointed, cannot be extended to the
case where the servant appointed to do work of a certain class
requiring special skill takes it upon himself to do work of an
17
entirely different class also requiring special qualifications.
byvoorbeeld tot die teendeel aangevoer:

Daar is hoegenaamd geen gesag in die Suid-Afrikaanse reg dat
laasgenoemde reel beperk word deur die geval waar 'n werknemer
dit op homself geneem het om die eiendom van sy werkgewer in 'n
18
noodsituasie of denkbeeldige noodsituasie te beskerm nie.
13
14

Sien hierbo op
Torts§ 224.

479 ev.

15
16

Torts 624 (ek onderstreep).
per aw Wessels in Estate van der Byl v Swanepoel 1927 AD

17
18

Roos v de Loors 1931

141 op 150.

TDP 100 op 104.
Indien aanspreeklikheid in so 1 n situasie wel bestaan, kan
dit myns insiens slegs verklaar word in die lig van die feit
dat die optrede van die dader in die omstandighede as 'n ti=
piese risiko verbonde aan die aard van sy werk was.
817

Waar dit wel deel van 'n werknemer se verpligtinge is om sy werk=
gewer se eiendom te beskerm (byvoorbeeld waar hy in beheer en toe=
sig oor 'n voertuig geplaas is), is die werkgewer se aanspreeklik=
heid in gevalle waar die werknemer optree ter beskerming van die
. dom voor d.Le hand 1'Lggend • 19 DLe
. ree..1 wor d oo k uLtgebreL
.
. na
eLen
gevalle waar hierdie

werknemer 'n derde sou vra om hom

by te staan ter beskerming van sy werkgewer se belange en die
derde in hierdie proses 'n onregmatige daad pleeg. 20
Wat betref optrede deur 'n werknemer in belang van sy,werkgewer
en die omstandighede waaronder die werkgewer middellik aanspre·ek=
lik sal wees, is die uitgekristalliseerde reels die volgende: Het
die werkgewer uitdruklik of stilswyend toestemming tot sodanige
optrede gegee, staan sy middellike aanspreeklikh.eid vas•indien
die werknemer in hierdie proses 'n onregmatige daad

~ou plee~. 1
,·

Kan stilswyende of uitdruklike

t~estemming

tot sodanige optrede

egter nie afgelei word nie, is die werkgewer nie sonder meer
aanspreeklik nie.

In so 'n geval word vereis dat bewys moet

word dat die werknemer in belang van sy werkgewer opgetree het
en dat dit wat hy gedoen het steeds verband hou met die algeme=
ne aard van sy werk.

2

Die toepassing van hierdie reel is egter

19

In die veronderstelling natuurlik dat die werknemer in
hierdie proses 'n onregmatige daad pleeg. Hy verrig dan
sy pligte op 'n nalatige wyse.

20

.Sien Francis Freres& Mason v Public Utility Transport
1964 3 SA 23 (D) op 30 C
Sien bv Roos v de Loors 1931 TDP 100 en die bespreking
hieronder op 868, Dit is blykbaar op grond van hierdie
argument dat die Engelse howe die aanspreeklikheid van die
werkgewer verklaar in gevalle waar sy werknemer ter besker=
ming van sy eiendom optree.

2
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Sien Roos v de Loors supra;
Francis Freres & Mason v Pu=
blic Utility Transport 1964 3 SA 23 (D) en Sauer NOv
Duursema 1951 2 SA 222 (0).

nie so maklik nie en gee aanleiding tot heelwat probleme.

Die

verwarring spruit uit die appiHhofbeslissing in Estate van der

Byl v SWanepoel. 3

Hierin moes die hof beslis of die werkgewer

van 'n huurmotorbestuurder teenoor 'n derde aanspreeklik is wat
skade gely het toe die huurmotor met die derde se voertuig ge=
bots het op 'n plek waar dit vir die huurmotorbestuurder verbo=
de was om passasiers teen vergoeding te vervoer.

Die hof stel

eerstens vas of die middellike aanspreeklikheid van 'n werkgewer
uitgebrei is vanaf die geval waar die werknemer sy spesifieke
pligte, of iets wat redelik noodsaaklik was om die pligte te ver=
vul, nalatiglik verrig, na gevalle waar die werknemer 'n handeling
verrig het· ••• which strictly speaking falls outside the special

instructions of the master and also outside of what was abso=
lutely necessary to carry out those instructions but which was
done whilst the servant was engaged in the affairs of his master
or in the course of the employment to which the servant was
appointed. 4 Uit hierdie aanhaling blyk die probleem. Dit im=
pliseer dat 'n werknemer vir die doeleindes van middellike aan=
spreeklikheid geag word steeds in the course of his employment
optree indien hy 'n handeling verrig wat streng genome nie deel
van sy pligte was of 'n noodsaaklike handeling bykomstig aan sy
pligte nie, maar wat of in belang van sy werkgewer is en ver=

band hou met die werkgewer se besigheid of in belang van sy
werkgewer is en verband hou met sy (die werknemer) se algmnene
verpZigtinge. Dit is seker in baie gevalle so dat die "besig=
heid van die werkgewer" baie wyer kan wees as die algemene ver=
pligtinge van die werknemer.

A byvoorbeeld is 'n algemene han=

delaar wat goedere verkoop en aflewer by sy klante •

Hy stel B

en C aan om die goedere in die winkel te verkoop en D en E om
3

4

· 1927 AD 141.

146

(ek onderstreep).
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'die karweiwerk te doen.

Veronderstel B neem dit op homself om

'n artikel wat C aan 'n klant verkoop het met die werkgewer se
afleweringsvoertuig na die klant se huis te vervoer.
hierdie rit bestuur hy nalatig.
spreeklik?

Tydens

Is die werkgewer middellik aan=

Indien die reel ooreenkomstig die genoemde alter=

natiewe toegepas word, word verskillende resultate verkry.

Indien

gevra word of B in belang van sy werkgewer opgetree het en sy
optrede verband hou met sy werkgewer se besigheid, is dit duide=
lik wel die geval.

Die werkgewer is dus middellik aanspreeklik.

Indien egter gevra word of B in belang van sy werkgewer opgetree
het en sy optrede verband hou met sy (B) se verpligtinge. is dit
duidelik nie die geval nie.
aanspreeklik nie.

Die werkgewer is dus nie middellik

Wat is die reel dan presies?

Geen duidelik=

heid hieroor kan uit die verskillende uitsprake in die onderha=
wige saak bekom word nie.

Die onduidelikheid het reeds vroeer
ontstaan en blyk reeds aanwesig te wees in Mkize v Martens. 5
So haal ar Wessels in Estate van der Byl v Bwanepoel byvoorbeeld

uit die uitspraak vanarinnes in die Mkize-saak die volgende

I am answerable for the wrongs
of my servant or agent not because he is authorised by me but
because he is about my affairs and I am bound to see that ~
affairs are conducted with due regard to the safety of others. 6
Ar Innes verklaar hierop: However that may be, we may, for par=
tical purpose, adopt the principle that a master is answerable for
the torts of his servant committed in the course of his employ=
ment bearing in mind that the act done by the servant solely for
his own interests and purposes and outside his authority is not
done in the course of his employment. 7 Alhoewel dit dus lyk
passasie uit 'n Engelse saak aan:

5

1914 AD

6

op 386 van die Mkize-saak en 146 van die Estate van der
Byl- saak.

7

~~
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382

asof course of employment hier beperk word tot handelinge wat
hou met die werknen,er s~ algemene verpligtinge en nie wyer
8
strek nie, verklaar ar Innes verder:
I have come to the con=

verhrmd

elusion that in lighting a fire to cook another meal shortly
before midday they 9 were engaged about their master's affairs
and were acting in the course of their employment. Na bespre=
king van 'n aantal Engelse sake verklaar ar Wessels in die
Estate van der Byl-saak: These cases demonstrate clearly that
according to the highest and latest English authority a master
is liable to a third party for the act of his servant so long
as the latter is about the business of his employer even though
the act is an unlawful act such as a trespass or a criminal act
such as an assault, or an act which the master has specially
10
prohibited the servant from doing •.•
Dan v~lg die belang=
rike konklusie deur ar Wessels. As long as the servant acts
in the course of his master's business the latter cannot say:
"I told him not to do that act" or "the act does not lie with=
in his instructions • • • " What. however, the employer can say
is: 11 flhen my servant did the act complained of he was not about
my affairs and he did not do the act whilst looking after my
affairs or in the course of my employment, but he did it whilst
on his own business and for his own purposes. Hy beroep hom op
11
die uitspraak van ar Innes in Mkize v Martens.
Direk hierna
verklaar ar Wessels dat hy hierdie reel moet toepas op die fei=
.
12
te van die saak.
If we apply the law as above stated to the
case we are now dealing with then we must first ascertain whether
Geldenhuys drove the motor from the station in the direction of
Halfway (met ander woorde binne die verbode gebied) on his own
8
9

10
II
12

393 van die Hk.ize-saak.
die werknemers.
149 (ek onderstreep).
Ar Innes se uitspraak op 390 van die Mkize-saak en 150 van
uie Estate van der Byl-saak.
150.
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business and fo:r> his own purpose, or whethe:r> he was at the time
engaged on the affairs o:r> business of his master. Ar> Wessels
verklaar dat dit uit die getuienis duidelik blyk dat die werk=
nemer bedoel

bet om in belang van sy werkgewer op te tree.

13

Dan egter volg 'n verklaring wat nie inpas by sy uiteensetting

Thour;h this is an important
element it is not conclusive, for> although he may have inten=
ded to earn a fare for his master yet he may in the eyes of the
law not have been acting in the course of his master's business.
If for instance a se!'Vant has been engaged to do one special
job, he cannot undertake a different kind of job merely because
14
he thinks it will be for his maste:r>'s benefit.
Hieruit kan
va.n die toepaslike regsreel nie:

twee afleiding gemaak word:

Eerstens kan dit beteken dat die

werknemer nie in the course of his employment

optree nie in=

dien hy,met die bedoeling om sy werkgewer te bevoordeel,

1

n taak

onderneem wat hy dink deel van sy werkgewer se besigheid is ter=
wyl dit in werklikheid nie is nie.

Tweedens kan dit beteken dat

die werknemer nie in the cou:r>se of his employment optree nie indien
hy,met die bedoeling _om sy werkgewer te bevoordeel, 1 n taak on=
derneem wat nie verband hou met die algemene aard van sy ver=
pligtinge nie alhoewel dit wel deel van sy werkgewer se besigheid
mag wees.

Volgens die eerste interpretasie sou

1

n werkgewer

slegs van aanspreeklikheid onthef word indien die werknemer iets
doen(in die bedoelde belang van die werkgewer)wat geen verband
met sy werkgewer se besigheid het nie.

Volgens die tweede inter=

pretasie sal die werkgewer van aanspreeklikheid onthef word in=
dien die werknemer iets(in die bedoelde belang van sy werkgewer)
doen wat geen verband hou met sy (die werknemer se) verpligtinge
nie.
13

ibid.

14

i.bid. (ek onderstreep).
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Die algemene aard van die werknemer se verpligtinge kan baie enger
wees as die algemene aard van sy werkgewer se besigheid.

Uit ar

Wessels se uitspraak blyk dit myns insiens dat hy eintlik gevolg
wou gee aan die tweede genoemde interpretasie.

Dit lyk ook in

ooreenstemming te wees met die reel deur die ander appelregters in
die Estate van der Byl-saak weergegee en ook in ooreenstemming met
15
die standpunte van regters in latere uitsprake.
Ar de Villiers

Estate van der Byl-saak: The mas=
ter is liable to third parties if the tort was committed in the
affairs or business of the master to which the servant has been
16
Hy verklaar verder: Whether the act then was done
appointed.
in the affairs
or business of the master to which the servant
had been appointed is a question of fact in every ease, and can
only be answered by determining what was the business of the
verklaar byvoorbeeld in die

master or, viewed from a different angle, what was the servants
~loyment.

17

Ar Kotze verklaar:
In applying the principle of
our law, can it be rightly contended that, when the motor ear
ran into the cart, Geldenhuys, the driver of the former, was not
acting within the saope of his employment or of the duty set him
TV?Zat was the nature of his employment?
by his master?
Uit hierdieaanhalings lyk dit dus asof die vraag is: · Wat was
die algemene aard van die werknemer se verpligtinge of werk;

was

die relevante handeling in die bedoelde belang van die werkgewer
en;

hou dit verband met die algemene aard van die werk?

onduidelikheid

weer in wanneer

ar de Villiers bevind:

Tog tree

In

spite •.• of the faat that Geldenhuys on the day in question
15

Sien die sake Roos v de Loors 1931

TDP 100;

Franais Frere6

& Mason v Publia Utility Transport supra en Sauer NO v
Duursema 1951 2 SA
16

151 (ek onderstreep).

17

152 (ek onderstreep).

222

(0).
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had deliberately disregarded the expressed instructions wnicn liis
master had given him he was none the less, at the time when he
drove into Sli!anepoel's cart, engaged in the business of his
master. En ar Kotze: ••• He was still engaged on his master's
business, for he was clearly not acting for some purpose or
business of his Oli!n outside the scope of his duty. He cannot
be said at the time of the collision to have been on no one's
business. He had taken the passenger up and set him doli!n at
the Halfway, and was returning with his master's car, and must
be taken to have been on the latter's business~ 9 Hoe verwarrend
dit ookal mag wees, dink ek tog dat dit die bedoeling van die
appelregters was om die volgende reel neer te le!

Eerstens

moet vasgestel word wat die algemene aard van die werknemer
se werk of verpligtinge was.

TWeedens moet vasgestel word of

die optrede van die werknemer in die bedoelde belang van sy
werkgewer was.

Derdens moet bepaal word of die optrede van

die werknemer steeds verband hou met die algemene aard of soort
werk wat _hy moes doen.

Dit is dan irrelevant of sy werkgewer

hierdie optrede van hom verbied het of nie en of die werknemer
se optrede noodsaaklik was vir die behoorlike uitvoering van sy
werk.

Myns ins.iens is die beste toets vir die vasstelling hier=

ar Wessels in hierdie
saak: The third party has no choice in the matter and if the in=
jury done to the third party by the servant is a natural or
likely result from the employment of the servant then it is the
master who must suffer rather than the third party. The master
ought not to be allowed to set up as a defence secret instruc=
tions given to the servant where the latter is left, as far as
the public is concerned, with all the insignia of a general
authority. to carry on the kind of business for which he is em=
van vervat in die finale opmerkings van

19
824

154 (ek onderstreep.

ployed. 20 Beslissings wat die reel neergele in Estate van der
Byl v SWanepoel so interpreteer dat vasgestel moet word of die
werknemer opgetree het in die loop van die uitvoering van sy
werkgewer se besigheid (in the affairs or business of his mas=
ter) moet met die nodige omsigtigheid benader word.
'n Ander probleem bestaan met die uiteensetting van die reel
in Estate van der Byl v SWanepoel

neergele.

In latere sake is

herhaaldelik verklaar dat optrede in belang van die werkgewer
nie 'n rol speel by middellike aanspreeklikheid nie.

In Estate

van der Byl v SWanepoel is hierdie vereiste egter beklemtoon.
Die implikasie hiervan is dat die werkgewer in hierdie saak nie
aanspreeklik sou gewees het nie indien dit geblyk het dat die
werknemer die huurgeld vir die verbode rit vir homself gehou
het.

Mall 2

In sake soos Union Government v Hawkins

1 en Feldman v

is egter beslis dat optrede in uitsluitlik eie belang deur

die werknemer, die werkgewer nie noodwendig van aanspreeklikheid
Dit lyk dus asof die reel neergele in Estate van
der Byl v SWanepoel nie in alle situasies toegepas kan word nie.
Indien die reel in Estate van der Byl v Swanepoel naas die reel
neergele in Feldman v Mall geld, is die posisie die volgende:

vrywaar nie.

Indien 'n werknemer sonder sy werkgewer se toestemming, selfs
in stryd met laasgenoemde se instruksies, in belang van sy werk=
gewer opgetree het, is die werkgewer middellik aanspreeklik in=
dien die werknemer se optrede steeds verband hou met die alge=
mene aard van sy wetk.

Indien die werknemer nie in die bedoelde

belang van sy werkgewer opgetree het nie • maar sy optrede tog
steeds verband hou met die algemene aard van sy werk, is die reel
neergele in Feldman
20

V

Mall

van toepassing.

Hierdie reel word

151 (ek onderstreep).
1944 AD 556.

2

1945 AD 733.
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.

later u1teenges1t.

3

Samevatting
Oor die middellike aanspreeklikheid van 'n werkgewer in 'n geval
waar die werknemer in sy (die werkgewer se) bedoelde belang op=
getree het, hestaan twee moontlike standpunte.

Die eerste is dat

die werknemer se optrede steeds verband moet hou met die besig=
heid van die werkgewer.

4

In so 'n geval het hy steeds

aourse of his employment opgetree.

in the

Die tweede standpunt is dat

die werknemer se optrede steeds verband moet hou met die alge=
5
mene aard van sy (die werknemer se) werk of verpligtinge.
Die
eersgenoemde standpunt stel 'n aansienlik

wyer aanspreeklikheid

daar as die tweede omdat die besigheid van die werkgewer baie
meer omvattend kan wees as die algemene aard van die werknemer
se verpli.gtinge. 6 Alhoewel die howe se formulering van die reel
vatbaar is vir beide interpretasies dink ek dat die tweede reel
7
gesaghebbend is.
Die feit dat die werknemer in die bedoelde
belang van die werkgewer moes opgetree het is slegs 'n aandui=
ding daarvan dat die reel neergele in Estate van der Byl v Swa=
nepoel supra op die geval van toepassing is. Dit beteken egter
nie dat aanspreeklikheid uitgesluit is in 'n geval waar die werk=
8
nemer nie in die bedoelde belang_van sy werkgewer opgetree het nie.
Vervolgens word aandag aan laasgenoemde proble·em geskenk.

4

Sien hieronder 836 ev.·
Sien hierbo op 919 ev.

5

Sien hierbo op

6

Sien die voorbeeld op 819 hierbo.

3

819

7

Sien hierbo op 824.

8

Sien hierbo op 825.

826

ev.

3.2.3

Optrede van 'n werknemer in eie belang sonder die toestem=
ming van sy werkgewer

In hierdie ·afdeling word aandag gegee aan die vraag of 'n werk=
gewer ook middellik aanspreeklik gehou sal word vir die gevolge
van 'n handeling wat die werknemer in eie belang en sonder die
toestemming van die werkgewer verrig.
3.2.3.1

Optrede van die werknemer in stryd met 'n verbod deur
die werkgewer

Daar is heelwat gesag vir di~ reel dat 'n werkgewer nie noodwen=
dig middellike aanspreeklikheid sal vryspring in 'n geval waar 'n
werknemer 'n onregmatige daad gepleeg het in die loop van die uit=
veering van 'n verbode handeling nie.

1

Soos die Anglo-Ameri=

kaanse standpunt is ook die Suid-Afrikaanse standpunt dat 'n
verbod op sekere optrede die werkgewer slegs van aanspreeklik=
heid vrywaar indien die verbod die omvang van 'n werknemer se
verpligtinge of werk beperk het en die onregmatige daad gepleeg
2
is in die loop van die uitvoering van so 'n verbode handeling.
So 'n

onregmat~ge

daad is dan nie gepleeg in the course of the

servant's employment nie.

Het die verbod egter slegs betrek=

king gehad op sekere optredes binne die omvang van die verplig=
tinge (byvoorbeeld 'n verbod op 'n sekere marrier van uitvoe=
ring van werk) bly die werkgewer aanspreeklik vir die pleeg van
'n onregmatige daad in die loop van die uitvoering van so 'n
verbode handeling.

3

Dit is egter nie altyd so 'n maklike taak

Estate van·der Byl v Swanepoel 1927 AD 141; Die Minister
van Polisie v Fourie NO 1973 1 PH J 26 (A); African Guaran=
tee & Indemnity Co v Minister of Justice 1959 2 SA 437
(A); General Tyre & Rubber Co v Kleynhans 1963 1 SA 533
(N); Ngubetole v Administrator, (Cape 1975 3 SA 1 (A)
2

10 ev.
Sien hierbo op 482

3

Sien gesag in

en Feldman v Mall supra op 762-3;
tate van der Byl v Swanepoel supra op 148/9 en 154.

Es=

vn I hierbo genoem.
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om vas te stel of 'n verbod die omvang van 'n werknemer se werk
beperk of slegs slaan op 'n verbod binne die omvang van sy werk
nie.

W ar Davis het in FeZdman v MaZZ ook daarop gewys dat die

gevaar bestaan dat 'n "slim" werkgewer sy aanspreeklikheid moont=
lik sal kan beperk deur die opstelling van 'n behoorlik

gesti=

puleerde dienskontrak wat tot in die fynste besonderhede die om=
4
vang van 'n werknemer se werk aandui.
Die howe probeer hierdie
tipe probleem ondervang deur daarop te wys dat die omvang van 'n
werknemer se werk nie bepaal word deur te let op die gedetail=
leerde instruksies aan die werknemer nie, maar op die algemene
aard van sy werk. 5

Die moeilikheid is egter dat daar in 'n

spesifieke situasie verskil van mening kan wees oor wat presies
die algemene aard van 'n werknemer se werk is.

Indien A aange=

stel word om pakkies aan kliente per fiets af te lewer en ver=
bied word om 'n ander vervoermiddel te gebruik, word met ewe=
veel oortuiging geargumenteer dat die algemene aard van sy werk
die aflewering van pakkies is of die aflewering van pakkies per
.
. 6
f 1ets 1s.

4

5

6

783: (T)he master who enters into a skiZfuZZy drawn, eZa=
borate, written contract with his chauffeur •• exactZy de=
fining the scope of his functions, wiZZ be in no better posi=
·tion than the ordinary person who just engages his chauf=
feur "as a chauffeur_". For, even if the first mentioned
empZoyer has success in preventing the Court from Zooking
at .the scope of the servant's empZoyment in the Zight of
broad common sense, he fortunateZy cannot prevent'the
Court from viewing the character of the deviation in that
way. In other words, the more narrowZy he restricts the
scope of the servant's empZoyment, the more wideZy he ex=
tends the fieZd of naturaZ and ZikeZy deviations.
FeZdman v MaU supra op 741 en 757.
Vgl ook vn 19 op 473hierbo. In FeZdman v MaU supra blyk
dit baie duidelik dat hr Watermeyer en ar Tindall die alge=
mene aard van die werknemer se werk anders interpreteer as
Met nie een van bier=
die verskillende twee interpretasies is egter fout te vind
nie.

ar Greenberg (vgl 741, 757 en 764).
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Afhangende van die beoordelaar se siening is 'n verbod om die
pakkies met enigiets anders as met 'n fiets af te lewer, of 'n
verbod wat betrekking het op die manier van uitvoering van die
werk of 'n verbod wat 'n beperking plaas op die omvang van die
werk.

So verduidelik ar Greenberg byvoorbeeld in Feldman v Mall

'n verbod wat betrekking het op die omvang van verpligtinge as

.•• a prohibition against using the vehicle for other than the
7
master's business or for other than specific purposes
Dit
beteken dat waar A sy vragmotorbestuurder opdrag gee om groente
na die mark te vervoer maar hom verbied om pampoene in die ban=
toewoonbuurt te gaan verkoop, nie aanspreeklik sal wees vir die
nalatige bestuurtydens die rit van die mark na die bantoewoon=
buurt nie.

Hierdie gevolgtrekking kan slegs bereik word indien

die beoordelaar die siening huldig dat die algemene aard van
die werk die aflewering van groente by die mark behels.

Word

egter geoordeel dat die algemene aard van die werk die bestuur
van vragmotors is, kan tot 'n ander gevolgtrekking geraak word.
Myns insiens is 'n verbod op 'n sekere manier van uitvoering van
werk ook maar 'n verbod wat die omvang van 'n werknemer se werk
kan beperk.

Indien A sy huurmotorbestuurder opdrag gee om binne

'n sekere gebied te opereer en hom verbied om passasiers buite
die gebied te vervoer, is die omvang van sy werk beperk tot op=
trede binne die voorgeskrewe gebied.

Vervoer hy passasiers

buite die gebied, tree hy tog buite die omvang of bestek van sy
werk op.
Die invloed wat 'n verbod deur die werkgewer op sekere optrede
van sy werknemer plaas, hang myns insiens af van die formule=
ring van die toepaslike regsreel oor optrede

of employment.

7

in the course

Indien die volgende formulering die uiteenset=

763.
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ting van die toepaslike regsreel is, het geen verbod deur die
werkgewer

1

n invloed op middellike aanspreeklikheid nie:

naam=

die besigheid van die werkgewer

lik dat bepaal moet word wat

is en of die optrede van die werknemer daarmee enige verband
hou.

1

n Verbod deur die werkgewer op enige optrede deur die

werknemer kan tog nie verhoed dat die optrede van die werknemer
steeds verband hou met die werkgewer se werk nie. 8 Word die
reel egter anders geformuleer, is sekere verbiedinge wel rele=
vant. Daar moet naamlik bepaal word wat die algemene aard van
die werknemer se werk of verpligtinge is en of die optrede van
die werknemer enige verband hou met die algemene aard van sy werk
of verpligtinge.
biedinge wat
mer se werk.

1

Dit sal nou belangrik wees om te let op ver=

n invloed het op die geaardheid van die werkne=
Die vraag is hoe vasgestel kan word wanneer

verbod sodanige invloed het.

1

n

Myns insiens is die enigste sin=

volle benadering die volgende:

die algemene aard van

1

n werk=

nemer se werk dui op die soort of tipe werk wat hy moet verrig
ooreenkomstig die wydste moontlike interpretasie van die soort
werk wat gedoen moet word.

Indien

1

n werknemer se verpligtinge

byvoorbeeld die aflewering van pakkies per fiets behels, is die
8

830

Vgl die volgende voorbeeld: A stel B aan om in sy winkel
as verkoopsman op te tree. Hy verbied hom om verkoopte
artikels by klant e af t'e lewer. Hiervoor het hy ander per=
sone aangestel. C, een van die ander verkoopsmanne, ver=
koop aan 1 n klan:t 1 n ar tikel. Teen die verbod van sy werk=
gewer neem B sy werkgewer se afleweringsmotor om die artikel
by die klant af te lewer. Hiertydens bestuur hy nalatig.
Ooreenkomstig hierdie bogenoemde benadering sal hierdie
verbod geen invloed op die werkgewer se middellike aanspreek=
likheid he nie. A se besigheid was die verkoop en aflewe=
ring van verkoopte artikels. B het dus, nieteenstaande die
verbod, in die loop van sy werkgewer se besigheid opgetree.

werk wat hy moet doen volgens die wydste moontlike interpreta=
sie, niks anders nie as afleweringswerk.

'n Eng interpretasie

van die soort werk wat hy moet doen, is dit wat hy ooreenkomstig
sy spesifieke verpligtinge

moet doen, naamlik afleweringswerk

per fiets volgens instruksies.

Slegs 'n verbod op optrede wat

neerkom op die uitskakeling of afskeiding van sekere soorte of
tipe werk van dit waartoe die werknemer aangestel is, is rele=
vant.

Die verbod is dan relevant omdat dit die aard van die

werknemer se werk beperk tot 'n sekere klas of soort werk in
die wye sin van die woord.

Vergelyk byvoorbeeld die posisie van

die volgende twee werknemers:

A en B is aangestel om aflewe=

ringswerk per fiets te doen.

A is bykomstig aangestel as ver=

koopsman in sy werkgewer se besigheid, terwyl B verbied is om
verkoopswerk te doen.

Die algemene aard van A se werk is af=

leweringswerk en verkoopswerk.
is slegs afleweringswerk.

Die algemene aard van B se werk

Die verbod het die algemene aard van

B se werk beperk tot 'n sekere klas of soort werk naamlik afle=
weringswerk.

Die verbod het 'n ander soort of tipe werk, naam=

lik verkoopswerk, uitgeskakel.

Alle ander verbiedinge, byvoor=

beeld 'n verbod op 'n sekere manier waarop afleweringswerk ge=
doen moet word, is dan irrelevant.

Om egter te verklaar dat ·

eersgenoemde verbod die omvang van B se verpligtinge beperk het
is misleidend omdat 'n verbod op 'n sekere manier van uitvoe=
ring van sy verpligtinge ook so 'n effek het.

'n Verbod is dus

slegs relevant as dit dui op die uitskakeling van sekere soorte
werk uit dit wat die werknemer in die algemeen moet doen.

Die

vraag is dan wat die algemene aard van die werk is wat die werk=
nemer moet doen volgens die wydste interpretasie van die soort
werk wat hy moet verrig, en hoe sy skadeveroorsakende optrede
verband hou met daardie algemene aard van sy werk.

My verdere

voorstel is dat die probleem dan benader moet word ooreenkomstig
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die kriterium wat reeds bespreek is. 9
3.2.3.2

Die sogenaamde

[rolia and detour-gevalle

Hier kom die vraag ter sprake of 'n werkgewer aanspreeklik sal
wees vir die onregmatige daad deur 'n werknemer gepleeg tydens
die verrigtinge van 'n handeling wat 'n afwyking daargestel het
van sy verpligtinge of werk waarmee hy besig was op die tydstip
toe die afwyking begin het.

In die meeste gevalle kom die pro=

bleem na vore waar 'n werknemer tydens die uitvoering van sy
verpligtinge ,met 'n voertuig van sy werknemer van sy roete af=
In Limason v Leyland Mo=
tors 1 het die hof bevind dat 'n werknemer wat deur sy werkge=

wyk'en daartydens nalatig bestuur.

wer van 'n voertuig voorsien is om sy werk behoorlik te kan ver=
rig, steeds in the course of his employment opgetree het toe
hy na sy etensuur van sy huis na sy werk teruggery het en van
sy roete afgewyk het om iets in eie belang te verrig.
wat die hof gebruik om tot hierdie bevinding te
(a)

Faktore

raak is:

die feit dat die werknemer 'n wye diskresie gehad bet in

die gebruik van die motor,
en.plek gering was,

(c)

(b)

die afwyking in terme van tyd

die ongeluk plaasgevind het op pad te=

rug na sy werksplek nadat hy sy eie sake afgehandel het en
(d)

daar. niks is wat daarop dui dat die afwyking teen die
belange van sy werkgewer ingedruis het nie. 2 · Soos hierna aan=
getoon sal word, het die genoemde

vereiste (b) en 'n variasie

op vereiste (d), van essensiele belang geword by die bepaling
van aanspreeklikheid in hierdie gevalle.

9

Sien die uiteensetting vanaf 318 hierbo.

I

1929

2

355-6.

832

CPD 348.

In

Union Government v Hawkins 3 was die plig van 'n bantoesol=

daat om 'n troepedraer op 'n spesifieke ekspedisie te neem waar=
van die roete aangedui is.

Tydens die rit wyk hy op versoek

van 'n blanke soldaat in laasgenoemde se eie uitsluitlike be=
lang van sy roete af.

Hiertydens bestuur hy nalatig en dood

die eisers se broodwinner.

Die Staat, as werkgewer van die

soldaat, word aanspreeklik gehou.Ar Centlivres verklaar in die
loop van sy uitspraak dat 'n werkgewer steeds aanspreeklik mag
wees selfs al word die afwyking in die uitsluitlike belang van
4
die werknemer (of iemand anders) gemaak.
In sulke gevalle sal
middellike aanspreeklikheid bevind kan.word as daar nie 'n .••

aomplete relinquishment or abandonment of his master's business
in favour of some aativity of his own ••. was nie. 5 Wanneer
daar wel sodanige afstanddoening sal wees, dui hy ongelukkig
nie pertinent aan nie behalwe dat hy in die algemeen verklaar
dat dit in elke saak afhang van die graad van afwyking in terme
van plek en tyd.

Indien die werknemer tydens die gemagtigde

rit van sy roete afwyk vir watter doel ookal, is dit 'n feite=
like vraag of die graad van afwyking sodanig was dat die af=
wyking neergekom bet op 'n •.• aomplete reliquishment or aban=
donment of his master's business .•.• 6 Hoewel ar Centlivres
bevind dat die graad van afwyking in hierdie saak nie sodanig
was dat die werkgewer van aanspreeklikheid onthef kan word nie,
blyk dit uit sy verdere uitspraak dat dit nie die enigste moti=
vering vir sy bevinding was nie. Hy verklaar:
He did not give
a lift to a native aivilian nor was he bent on his own pleasure:
he gave a lift to a European staff-sergeant who was in uniform
3
4

1941{ .1D 556.

563.

5

ibid.

6

1:b?:d.
833

•

and told him that he was late.

This sergeant was his superior ...

I am left under the impression that he must have had in mind
that, although he was disobeying orders, he was assisting his
master rather than himself. The fact that he may well have
thought that he was acting in furtherance of his master's in=
terests and certainly did not think that he was acting in
his own interests is an element to be taken into consideration.
Nie net die graad van afwyking nie, maar ook die doel van die
afwyking meet dus in berekening gebring word.

Tog lyk dit

asof hierdie konklusie nie versoenbaar is met sy aanvanklike
opmerking dat waar die doel van die afwyking uitsluitlik in die
belang van die werknemer self was, die werkgewer nogtans aan=
spreeklik bevind mag word.

ar

Moontlik kan geredeneer word dat

Centlivres bedoel het dat die doel van die afwyking die

deurslag sal gee indien dit nie seker is of die graad van af=
wyking genoegsaam is om die werkgewer van aanspreeklikheid te
onthef nie. Die opmerking van w ar Davis in Feldman v Mall

8

gee myns insiens 'n duidelike verklaring van waarom dit be=
langrik is om te let op die feit dat dit 'n blanke met 'n
hoer rang was wat hom gevra het om die afwyking te maak •••

(I)t was the natural and likely result of sending out the
native driver with the military lorry that he may go very con=
siderably out of his way, more particularly in order to give
a lift to a European sergeant. 9 Hierdie verduideliking is
meer aanneemlik as die van ar Centlivres, naamlik dat die
werknemer moes gedink het dat hy in belang van sy

werkgewe~

optree deur die sersant na sy huis te vervoer wel wetende dat
dit teen sy instruksies \vas:
7
8
9
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564 (ek onderstreep) met 'n beroep op gesag van Estate
141 op 154.

van der Byl v Swanepoel 1927 AD
1945 AD 733 op 788.
ibid.

7

Dit kan ook opgemerk word dat die toepaslike regsreel, soos
deur ar Centlivres uiteengesit, weer eens so geformuleer is dat
dit lyk asof die eintlike vraag is of die werknemer (tydens die
afwyking) steeds

besig was met sy werkgewer se besigheid en dat
hy hom nie geheel en al van sy werkgewer se besigheid losgemaak
het nie.

Later word aangetoon dat dit eerder lyk asof die werk=

gewer se aanspreeklikheid beperk is tot gevalle waar verklaar
kan word dat die werknemer hom nie geheel en al van sy verplig=
.
t~nge

1osgemaak h et

.
n~e.

10

Swart v Union Government 11 was byna identies aan
die van die Hawkins-saak. 'n Bantoesoldaat was verplig om vrag=
motors tussen R en Q te bestuur. Hy het onder bevel van 'n

Die feite in

blanke gestaan wat somtyds aan eersgenoemde opdrag gegee het om.
hom met een van die vragmotors na sy huis te neem.

Op 'n se=

kere dag het dit gebeur dat die bantoesoldaat 'n vragmotor van
Q na R bestuur het, die genoemde blanke saamgery het en laas=

genoemde die bantoesoldaat opdrag gegee het om hom by sy huis
af te laai.

Op pad terug na R, nadat die blanke by sy huis

afgelaai is, bestuur die bantoesoldaat nalatig en veroorsaak
die dood van 'n seun wie se vader mediese-, hospitaal- en be=,
grafniskoste van die Staat eis.

Die hof, by monde van

Blackwell, hou die Staat aanspreeklik.

r

Die ratio van die be=

vinding was dat die bantoe steeds aan diens is totdat hy die
vragmotor by R gebring het, sy log-boek oorhandig het en afge=
teken het.

Daar was geen getuienis wat daarop gedui het dat

hy die uitvoering van sy pligte gestaak het nie.

Van enige

moontlike graad van afwyking wat in hierdie verband relevant
mag wees, maak die hof geen melding nie en wys slegs daarop
10

Sien hieronder op

II

1948 3 SA 149

840.

{T).
835

dat die omstandighede van hierdie saak byna identies is aan die
12 R
. d'1e naw
u
k'~ns-b es 1'1ss1ng.
.
•
•
1n
B1ac k well maak egter I n 1ns1g=
gewende opmerking oor die omstandighede van die twee sake wat
myns insiens ook steun bied vir die reedsgenoemde opmerking van

w ar Davies hierbo.
This case and a reading of the case of
Hawkins leads one to suppose that the average native soldier
occupying a subordinate position in the Army~ would hesitate
to call in question the orders of a European~ more particularly
as in this case~ it was a European under whose authority he was
directly placed. 13 Met reg kan daarom verklaar word dat die
optrede van so 'n ondergeskikte 'n natuurlike en waarskynlike
gevolg van die aard van sy werk is.

In ooreenstemming met die

obiter opmerking van hr Watermeyer in Feldman v
r Blackwell obiter

Mall~

verklaar

dat die Staat in hierdie saak nie aanspreek=

lik sou gewees het nie indien die bantoesoldaat met sy afwyking
sou begin het nadat hy die vragmotor by R afgegee en dit daar=
na sender toestemming sou geneem het.

In hierdie geval het sy

bevoegdheid om te bestuur reeds verval en kan die werkgewer nie
14
aanspreeklik wees nie.
Die leidende gesag betreffende middellike aanspreeklikheid in
die onderhawige gevalle, is die beslissing in Feldman (Pty) Ltd
v Mall. 15 'n Werknemer het van sy werkgewer opdrag gekry om
tydens 'n Saterdag pakette vir klante
weringsmotor.

af te lewer met 'n afle=

Sodra hy dit voltooi hetmoes hy die voertuig

· na die motorhuis op die werksperseel van sy werkgewer terug=
neem.

Die werknemer het egter, nadat hy die pakette

afgele=

wer het, van sy roete afgewyk na 'n plek wat 'n aantal myle
12

153.

13

152.

14

153 en 750 van die Feldman-saak asook hieronder op 868.

15

1945 AD 733.
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weg van sy bestemming was.

Hy het 'n ruk daar vertaef, drank

ingeneem en kart nadat hy met sy terugrit begin het nalatig
bestuur en die braadwinner van die eisers (vrau en kinders)
gedaad.

In die haf

a quo slaag hul eis teen die werkgewer

ap grand van die bevinding dat die nalatige bestuur vaargekam
het tydens die rit na die matarhuis.

Valgens die haf a quo

het die werknemer op daardie stadium sy pligte reeds hervat.
Die meerderheidsuitsprake in die appelhaf bekragtig die be=
vinding van die hof a quo (ar Greenberg verskil) maar om ver=
skillende redes.

Hr Watermeyer aanvaar die reel dat 'n werk=

gewer middellik aanspreeklik sal wees indien die werknemer die
onregmatige daad gepleeg het
in the exercise of the func= ·
16
tions to which the servant has been appointed.
Hy stel dit
egter duidelik dat die aanspreeklikheid van die werkgewer nie
beperk is tot die nalatige uitvaering van verpligtinge nie maar
ook uitgebrei is na gevalle waar die werknemer besig was met die
bevordering van sy werkgewer se belange •.•

even if he disobeys
his master's instructions as to the manner of doing the work or

as to the means by which the end is to be attained. 17 In SAR &
18
H V Marais
verduidelik hr Watermeyer egter dat hy met hierdie
uiteensetting slegs bedoel het dat vasgestel moet word of die op=
trede van 'n werknemer neerkom op 'n nalatige uitvoering van werk

wat aan hom toevertrou is. 19
16
17
18
19

Hierdie verduideliking verklaar

736.

ibid.
1950 4 SA 610 (A).
617 B. In their context it is clear that the words "doing

his master's work or pursuing his master's ends" have re=
ferenae to work entrusted to the servant by his master but
it is possible if the context be not looked at to read them
as referring to any work of the master's whether entrusted
to the servant or not, and it is perhaps as well that I
should point out that the words were not intended to bear
that meaning and in their context do not (618 G hr Hater=
meyer beklemtoon).
837

ook die volgende belangrike stelling deur hr

Watermeyer in die

Feldman-saak: (A) masteP who does his woPk by the hand of a
sePVant aPeates a Pisk of harm to othePs if the servant should
prove to be negligent or ineffiaient or untrustworthy; that
beaause he has areated this risk for his own ends he is under
a duty to ensure that no one is injured by the servant's im=
proper aonduat or negligenae in aarrying out his work and that
the mere giving by him of direations or orders to his servant
20
is not a suffiaient performanae of that duty.
Uit hr Water=
meyer se formulering van die toepaslike regsreels in die Feld=
man-saak blyk dit myna insiens egter dat hy die middellike aan=
spreeklikheidsreels nie heeltemal beperk tot nalatige uitvoering

It follows that
if a servant aats in doing his master's work or his aativities
inaidental to or aonneated with it are aarried out in a negli=
gent or improper manner ••• the master is responsible. 1 In die
lig van hr Watermeyer se bogenoemde verduideliking van sy stand=
punt in SAR & H v Marais moet sy uitsprake in Feldman v Mall
en SAR & H v Marais egter saamgelees word. Dit kom dan op die

van verpligtinge nie, want hy verklaar ook:

volgende neer:

'n werkgewer sal middellik aanspreeklik wees vir

die nalatige uitvoering van diensverpligtinge deur sy werknemer
en ook vir die nalatige uitvoering van handelinge wat een of
ander verband hou met die werknemer se diensverpligtinge. 2 Dit
is dan in laasgenoemde verband waar daar sprake is van inaiden=

tal aativities.
Die probleem is egter dat hr Watermeyer in
Feldman v Mall 'n ontleding gee van reels wat spesifiek van toe=
passing is op gevalle van frolias of afwykings deur 'n werknemer,

20

741 (ek onderstreep).

ibid
2
838

(ek onderstreep).

Sien ook die uiteensetting van Atiyah op469ev hierbo.

maar dat hierdie reels nie herhaal is in sy latere uitspraak
in SAR & H v Marais nie. Uit die reels geformuleer in d~e
Feldman-saak in verband met frolics is dit nie so duid~lik dat
die middellike aanspreeklikheid van die werkgewer beperk is tot
nalatige uitvoering van diensverpligtinge en tot nalatige uit=
voering van handelinge wat verband hou met diensverpligtinge.nie.
Die reels wat hr Watermeyer indieFeldman-saak uiteensit wat
betrekking het op gevalle van afwykings, is die volgende:
(a)

Indien die werknemer se afwyking neerkom op 'n nalatige

uitvoering van sy werkgewer se werk3 is die werkgewer aanspreek=
3
lik vir die skade daardeur veroorsaak.
Die voorbeeld wat hier
van toepassing is, is die geval waar 'n werknemer aangestel is
om 'n treinoorgang te bewaak en hy aan die slaap raak of sy pos
verlaat.
(b)

Indien 'n werknemer hom nie geheel en al losmaak van die

uitvoering van sy werkgewer se werk nie, en gedeeltelik daarmee
voortgegaan het, alhoewel hy terselfdertyd ook sy aandag aan sy
eie belange bestee het, sal die werkgewer middellik aanspreek=
lik gehou word indien die skade deur sodanige optrede veroorsaak,

••• may fairly 3 in a substantial degree 3 be attributed to an
improper execution by the servant of his master's work3 and not
entirely to an improper management by the servant of.his own
affairs. 4 Let op dat in sowel geval (a) en (b) daar sprake is
van 'n verband tussen die werknemer se optrede en his master's
work.
(c)

Indien die skade nie veroorsaak is deur 'n nalate om sy

3

742.
ibid.

4
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werkgewer se werk behoorlik uit te veer nie, maar deur die op=
trede van die werknemer in eie belang ..•• uneonneeted with

those of his master ••• is die werkgewer nie middellik aanspreek=
lik nie.

5

Hier is daar sprake van die afwesigheid van 'n ver=

band tussen die werknemer se optrede en sy werkgewer se besig=
heid.
Die probleem is dat 'n interpretasie van hierdie reels verskil=
lende benaderings tot gevolg kan he wat. tot verskillende resul=
tate aanleiding gee.

Die eerste interpretasie kan wees dat dit

meet blyk dat 'n werknemer gedeeltelik besig was met die uit=
veering van sy verpligtinge, die skade ••• in a substantial de=

gree ••• veroorsaak is deur gedeeltelike behartiging van sy
verpligtinge en dat die werknemer se optrede verband hou met
die uitvoering van sy werk. Die
tweede interpretasie
kan
wees dat dit meet blyk dat die werknemer gedeeltelik besig was

sy werkgewer se besigheid of werk, die
skade ••• in a substantial degree •.. veroorsaak is deur gedeel=
telike behartiging van sy werkgewer se besigheid en die werk=
nemer se optrede verband hou met die uitvoering van sy werkge=
wer se besigheid. Soos genoem by die bespreking van Estate
6
van der Byl v Swanepoel supra~
kan dit wees dat die aard van
met die uitvoering van

die werknemer se verpligtinge baie enger is as die aard van sy
werkgewer se besigheid.

Indien vereis word dat die optrede

van die werknemer steeds in verband gebring moet kan word met die
werkgewer se besigheid, is die middellike aanspreeklikheid van
die werkgewer baie wyer as in die geval waar vereis sou word
dat die verband aanwesig meet wees tussen die optrede van die
werknemer en sy diensverpligtinge.

•

5

ibid.

6

Sien hierbo op

840

819.

In die lig van hr Watermeyer se verduideliking in

Marais

SAR

&H v

naamlik dat vasgestel moet word of die optrede van die

werknemer neerkom op 'n nalatige uitvoering van werk wat aan hom
toevertrou is, moet aanvaar word dat middellike aanspreeklik=
heid beperk word tot skadeveroorsakende optrede van die werkne=
mer wat verband hou met sy verpligtinge.

'n Verwysing na 'n

sy werkgewer
se besigheid is dus misleidend en verwarrend. Ongelukkig
verwys hr Watermeyer in die Feldman-saak dikwels na so 'n
verband tussen die optrede van die werknemer en

verband by sy uiteensetting van die toepaslike regsreels in
gevalle van afwykings.

Bo en behalwe hierdie probleem moes hr

Watermeyer self toegee dat
the dividing line which se=
parates acts within the scope of a servant's employment from
those without is one impossible to draw with certainty ..• 7 .

Hr Watermeyer verklaar dat die feite in hierdie saak beheers
Baloyi (die
werknemer) had not abandoned his master's work entirely. He
word deur.die reels uiteengesit in (b) hierbo.

was still retaining custody and control of the van on behalf
of his master, both at the time when he became intoxicated and
at the time when the accident ocaurred for the ultimate purpose
of delivering it at the Sauer Street garage in accordance with
his master's inst~Jctions. ~ Ek moet egter daarop wys dat ar
Greenberg verklaar het dat dit wel deel van die werknemer se
~

verpligtinge was om beheer en toesig oor die voertuig uit te
oefen, maar dat die uitvoering van hierdie verpligting nie

within the scope of his employment geskied nie, indien die
werknemer 'n handeling verrig wat nie gedek is deur die terme
van hul ooreenkoms nie. 9 Daar kan dus,volgens ar Greenberg,nie

7
8
9

759
742 (ek onderstreep).
765.
841

sondermeer gekonkludeer word dat 'n werknemer besig is met die
uitvoering van PY dienskontraktuele verpligtinge indien hy bloat
10
net die bedoeling het om sy verpligtinge te voltooi nie.
Hr
Watermeyer verklaar egter dat die werknemer in hierdie omstan=
dighede nie die motor uitsluitlik in sy eie belang bestuur het
nie, maar oak in die belang van sy werkgewer in sy hoedanigheid
as werknemer en dat die skade wat veroorsaak is minstens gedeel=
telik toegeskryf kan word aan • . • a negligent performanae of his

work as a servant .•. 11

Ar Greenberg het egter ten sterkste

ontken dat die werknemer tydens sy afwyking in sy hoedanigheid
as werknemer besig

was met die uitvoering van sy verpligting

(T)he servant is
regarded as only bringing the vehicle back to end his frolic.
om die motor na sy bestemming terug te neem.

In a sense it is his duty to do so~ but only in the sense that
it is his duty to right his wrong. The duty arises not out
of his employment but out of his misconduct and would have exis=
ted even if he had been not an employee but a mere unauthorised
borrower of the vehicle ••. 12 Hr
Watermeyer se standpunt lei
tot die konsekwensie dat 'n werkgewer altyd 'n belang in die ge=
bruik van sy motor deur sy werknemer het en dat laasgenoemde
in

d~e

gedeeltelike belang van sy werkgewer optree solank hy in

beheer van die voertuig bly en hy die bedoeling het om dit terug
te besorg.

Behalwe dat hr Watermeyer nie toegee tot hierdie kon=

10

Hy is met ander woorde steeds teenoor die eienaar van die
voertuig (toevallig dan sy werkgewer) verplig om dit be=
hoorlik te bestuur solank dit in sy besit is. Hierdie plig
is egter maar presies dieselfde as die plig van enige ander
persoon aan wie die eienaar beheer en toesig oar die motor
oorgedra het. Hierdie plig spruit dus voort uit die feit
dat hy in beheer geplaas is en nie uit die terme van die
dienskontrak nie (vgl ar Greenberg op 781)

II

742.

12

781.
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sekwensie van sy standpunt nie, is ar

Greenberg myns insiens

reg indien hy verklaar dat hierdie "belang" wat die werkgewer
het by die bestuur van sy voertuig nie verband hou met die diens=
kontrak en die aard van sy werknemer se werk nie maar verband hou
met

sy reg as eienaar van die motor.

'n Ander probleem is dat

hr Watermeyer by sy uiteensetting van die toepaslike regsreel
verklaar het dat die veroorsaakte skade in 'n substansiele graad
veroorsaak moes gewees het deur 'n onbehoorlike uitvoering van
die handeling in gedeeltelike belang van die werkgewer.
hy nou verklaar dat die skade deeZs toegeskryf

Indien

kan word aan

die onbehoorlike uitvoering van werk, is dit nie seker wat van

substantiaZ degree- vereiste geword het nie. Op die ou
Watermeyer: Had his disobedience of instruc=
tions. been of a more radicaZ character~ so that he couZd not
fairZy have been regarded as retaining the custody of the van
for the purpose of compZeting his work by deZivering the van
at Sauer Street garage~ his master might not have been ZegaZZy
13
responsibZe for the harm caused
Of hr Watermeyer, soos
14
ar Tindall in dieselfde saak,
'n meer drastiese afwyking in
die

end verklaar hr

terme van tyd en plek (afstand) vereis, blyk uit sy uitspraak
glad nie duidelik nie.

In die lig van

vaarding en bekragtiging van die ratio

hr Watermeyer se aan=
van ar Centlivres se

uitspraak in.Union Government v Hawkins supra kon hr

Water=

meyer bedoel het dat 'n radikale of groot afwyking 'n aandui=
ding kan wees van 'n compZete reZinquishment or aban4onment of

his master's business in favour of some activity of his own.
Indien die belang van 'n groot afwyking egter daarin gelee is
dat dit 'n afleiding regverdig dat die werknemer hom geheel en
al losgemaak het. van sy verpligtinge, is dit myns insiens te
13

743.

14

Sien sy uitspraak hieronder op 848.
843

betwyfel of slegs die grootte van die afwyking so 'n afleiding
regverdig.

Behoort die bedoeling van die werknemer nie die deur=

slaggewende rol te speel nie? Selfs in Union Government v Ha=
kins supra waarin ar Centlivres dit primer gehad het oor die
feitelike vraag na die graad van afwyking in terme van tyd en
plek, het hy aangevoer dat die doel van die afwyking 'n faktor
is wat in berekening gebring kan word by die vasstelling van die
werkgewer se aanspreeklikheid. 14b Die graad van afwyking behoort
in die lig van hr Watermeyer se bogenoemde motivering, 14cjuis
nie 'n verskil te maak nie solank dit vasstaan dat die werknemer
tydens die afwyking steeds die bedoeling het om sy opdrag te
voltooi.

Dit lyk juis asof hr Watermeyer 'n afwyking of a radi=

caZ character van belang ag omdat daaruit afgelei kan word dat
die werknemer nie die bedoeling kon gehad het om sy verpligtinge
te voltooi nie.

Juis daarom behoort die feit van 'n groot

af=

wyking die werkgewer nie van middellike aanspreeklikheid te ont=
hef nie indien die werknemer op 'n geloofwaardige wyse getuig
dat hy

ondanks die groot afwyking steeds van plan was om sy

werk te voltooi. 15

Nie soseer die doel van die afwyking nie,

maar die bedoeling van die werknemer om sy werk te voltooi, skyn
dus van groot belang te wees.
J4b

Sien hierbo op

14C

Had his disobedience of instructions been of a more radi=
caZ character, so that he couZd not jairZy have been re=
garded as retaining the custody of the van for the purpose
of cornrZeting his work ••. his master might not have been
ZegaZZy responsibZe ••• (ek onderstreep).

15

Hy getuig byvoorbeeld dat hy sy siek kind gaan
dat geen ander geleentheid vir sodanige besoek
doen het nie en hy in hierdie noodsituasie die
gemaak het. Hy was egter geensins van plan om
te te voltooi nie.

844.

834.

besoek het,
sig v.oorge=
afwyking
nie sy plig=

Hr Watermeyer gee ook te kenn.e dat dit volgens sy uiteenset=

ting irreLevant is op watter stadium van die afwyking die na=
16
latige bestuur voorgekom het.
Volgens hom is dit ook mislei=
dend om te verklaar dat 'n werkgewer aanspreeklikheid sal ont=
duik indien die werknemer sogenaamd

on a froZic of his own was

omdat 'n werkgewer in sulke gevalle wel aanspreeklik gehou kan
word. 17 In die lig van die voorafgaande moet ook ~r Watermeyer
se kritiek teen die gesaghebbende Engelse beslissing in Storey

v Ashton 18 gesien word.

In hierdie saak het 'n werknemer ge=

durende sy reis van sy gespesifiseerde roete afgewyk op aan=
drang van 'n klerk van dieselfde werkgewer, met die doel om iets
in belang van die klerk te verrig.

Tydens hierdie afwyking beheer

die werknemer die voertuig nalatig.

Die werkgewer word egter nie

vir die skadelike gevolge aanspreeklik gehou nie, onder andere
omdat die doel van die afwyking nie in belang van die werkgewer
was nie. Hr Watermeyer verklaar dat die Engelse hof die feit uit
die oog verloor het dat die werknemer ook gedurende die rit ver=
plig was om kontrole en beheer oor die voert~ig ••• on behaZf
of his master uit te oefen.
Even whiZe he was on his.unau=
thorised journey he was retaining custody of the cart on behaZf
16

742.

17

743 en 744: A raiZway gate-keeper
who deserts his
post on a hot day to get some refreshment is; whiZe away ·
from his post~ induZging in a 11froUc of his own 11~ but if
an accident happens at the crossing which is due to his
absence his master wouZd be ZiabZe ••• A servant who smokes
at his work is on a 11froUc of his own 11 ••• but if he is
working with a dangerousZy infZammabZe substance~ such
as petroZ~ his smoking wouZd constitute negZigence in the
performance of his master's work .•• A soZicitor's mana=
ging cZerk who~ for his own benefit~ defrauds his mas=
ter's cZient by means of a faZse document executed by him~
in his capacity as managing cZerk~ though his frauduZent
act is a 11froUc of his own 11~ renders his master UabZe
because his conduct is a ••• mismanagement of his master's
business.
·
1869 LR 4 QB 476 en sien hierbo op 492.

18

845

of' his ma8Ver and eontrolling its movements;

even though this

was done mainly for the purpose of pleasing the clerk,~
partically it was for the purpose of returning it to his mas=
19
ter ..•
Be4alwe dat ek nie kan insien hoedat die graad van
afwyking op grond van hierdie redenasie enige verskil kan maak
. d.~t myns ~ns~ens
. .
1•••
. 20
_ ~s
ook verrassen d dat ru·
Watermeyer

n~e,

verklaar dat hierdie reels nie van toepassing is nie op die ge=

in which a master allows his servant to the use of
his car for the servant's own purpose. I Immers, kan in hier=

valle •••

die gevalle dan nie ook ooreenkomstig

hr Watermeyer se boge=

noemde motivering verklaar word dat alhoewel die doel van die
rit hoofsaaklik in belang van die werknemer was, hy tog ver=
plig was om

on behalf of his master beheer en kontrole

daaroor uit te oefen en die rit dus gedeeitelik in belang van
die werkgewer gebly het. Indien verklaar word dat hierdie rit
in die uitsluitlike belang van die werknemer was, kan ek nie
.insien waarom dieselfde redenasie nie ook van toepassing is
in die meeste gevalle van 'n afwyking nie.

Myns insiens is

die enigste verklaring van die nie-aanspreeklikheid van die
werkgewer in 'n geval waar hy sy motor aan sy werknemer leen,
gelee in die feit dat hY. dan nie verantwoordelik vir sulke op=
trede is nie. 2
Wat sou hr Watermeyer se standptint in elk ge=

19

747 (ek onderstreep).

20

Sien die uitspraak van ar Tindall hieronder op 848 en
vgl die uitspraak in. Union Government v Hawkins 1944
AD 556 hierbo op 833 .ev.
750.

2
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Indien die faktore op grond waarvan 'n sekere persoon vir
'n gevaarlike aktiwiteit verantwoordelik gehou word, op
die genoemde geval van toepassing gemaak word, sal dit
blyk dat so min daarvan geld dat nie in alle regverdigheid
verklaar kan word dat die werkgewer in hierdie geval verant=
woordelik is nie. Buitendien is die werknemer dan nie be=
sig met 'n diensaktiwiteit nie (sien hierbo op 303ev ) •

val gewees het indien die werkgewer se voertuig buite aksie was
en hy sy werknemer gevra het om sy (die werknemer) se eie voer=
tuig vir die uitvoering van sy verpligtinge te gebruik, waar=
na hy na die besigheidsperseel moes terugkeer om sy verpligtinge
verder na te kom.

Aangesien dit sy eie motor is, sal nie nou

geargumenteer kan word dat die werknemer tydens die afwyking

on behalf of his master

bestuur het nie en -so minstens gedeel=

telik besig was met die uitvoering van sy verpligtinge nie.
Daarom sal ook nie geargumenteer kan word dat hy toe in sy
hoedanigheid as werknemer opgetree het nie. Op grand van hr Water=
meyer se standpunt sal seker dus nieverklaar kan word dat die werk=
gewer in laasgenoemde geval aanspreeklik is vir die nalatige
bestuur van die motor tydens die afwyking nie.

Daarom lyk dit

dus ook asof hr Watermeyer die werkgewer se middellike aan=
spreeklikheid gebaseer het op eienaarskap van die motor en nie
op sy posisie as werkgewer nie.

Myns insiens behoort daar in

die lig van die grondslag van middellike aanspreeklikheid,
naamlik risiko-aanspreeklikheid,nie noodwendig 'n onderskeid
gemaak te word tussen hierdie twee gevalle nie.

Eienaarskap

van die middele waarmee die riskante aktiwiteit uitgevoer word
mag egter wel 'n rol speel by die bepaling van wie verantwoor=
delik gehou kan word vir die aktiwiteit.

Aangesien egter slegs

die eienaarskap van die motor 'n verandering in die omstandig=
hede meebring, dink ek dat daar steeds genoeg' faktore aanwesig
is om die werkgewer met die verantwoordelikheid vir die akti=
witeit te belas.

Die aard van die aktiwiteit het die moont=

likheid van nalatige bestuur objektief verhoog terwyl die ska=
deveroorsakende handeling en die kousale

verloop

van gebeure

nie normatief onvoorsienbaar was as 'n tipiese risiko van die
3

riskante aktiwiteit nie.
3

Vgl w ar

Davis se uitspraak hieronder op 855 ev.
847

Volgens ar.Tindall is die doel van die afwyking irrelevant.

4

Die werkgewer sal slegs aanspreeklikheid kan ontduik sodra ver=
klaar kan word dat ••. the driver of a vehicle has ceased to

exercise the functions to which he was appointed.

5

Dit sal ge=

beur wanneer dit uit die omstandighede van die saak blyk dat
sy afwyking van die roete ••• is so great in respect of space

and time that it cannot reasonably be held that he is still
exercising the functions to which he was appointed. 6 Net soos
hr Watermeyer, wys hy daarop dat die verpligtinge van die werk=
nemer in die onderhawige saak nie net die aflewering van pak=
kies met die motor behels het nie, maar ook die behoorlike be=
7
heer en toesig daaroor solank dit in sy besit is.
Die feit
4

752-3.

5

753. Op 754-5 kritiseer hy die Amerikaanse standpunt
waarvolgens 'n afwyking temporarily kan wees (waarty=
dens die werkgewer nie vir nalatige bestuur aanspreeklik
is nie) en dat 'n werknemer sy diensverpligtinge weer kan
hervat op 'n stadium waarop hy sodanige bedoeling het,
gekoppel aan die feit dat hy weer redelik binne die
authorised space and time limits van die reis was. Vol=
gens ar Tindall sal 'n werknemer wat eenmaal sy autho=
rised time and space limits oorskry het, nie weer vir
die duur van die rit in the course of his employment kan
optree nie (756). Ar Tindall se argument lewer egter
hierdie probleem op: veronderstel 'n werknemer wyk van
sy roete af voordat hy pakkies wat hy aan 'n k~ant moes
aflewer, afgelewer het. Hy hou vir 'n week by die_kus
vakansie en keer.daarna terug om die pakkies af te lewer.
Is sy werkgewer dan nie aanspreeklik indien hy gedurende

die afZewering van die pakkies nalatig bestuur nie?
6

756.

7

Dat hierdie omstandigheid as van groot belang geag word
vir die vasstelling van die middellike aanspreeklikheid
van 'n werkgewer vir die nalatige bestuur van sy werkne=
mer, blvk ook uit die onlangse appelhofbeslissing in
NgubetoZe v Administrator, Cape 1975 3 SA I (A) veral
op 12 ev en 14.
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dat hy vir sy eie uitsluitlike doeleindes afgewyk het, beteken
dus nie dat hy buite sy saope of employment optree nie, want so=
lank hy_bestuur is hy besig met die uitvoering van hierdie ander
genoemde verpligting.

Indien dit so is, kan ek egter nie in=

sien waarom hy geag word nie meer met hierdie verpligting be=
sig te wees nie indien die graad van sy afwyking in terme van
tyd en plek groat is.

Is hy nie ook maar gedurende 'n groot

afwyking besig met die uitvoering van sy verpligting om be=
hoorlike beheer en toesig uit te oefen nie?
Beide hr Watermeyer en ar Tindall gaan van die standpunt uit
dat vasgestel moet word of die optrede van die werknemer neer=
kom op

work.

4

complete

relinq~ishment

or abandonment of his

Volgens hr Watermeyer moet die afwyking van die roete

sodanig radikaal van aard wees dat nie redelikerwys verklaar
kan word dat die werknemer beheer en toesig oor die motor gehouh~t

met die doel om sy diensverpligtinge te voltooi nie.

Vol=

gens hierdie benadering speel die bedoeling van die werknemer
(tydens die afwyking) om sy werk te voltooi,

'n belangrike rol.

So gesien, betrek die "toets" vir die vasstelling van die vraag
of 'n afwyking van 'n gespesifiseerde roete sodanig radikaal van
aard is dat nie redelikerwys verklaar kan word dat die werkne=
mer deels met die uitvoering van sy werk besig was nie, objek=
tiewe sowel as subjektiewe faktore._ Dan is dit nie slegs van
helang om te let op die plek waar en die tyd wanneer die nala=
tige bestuur plaasgevind het-nie (objektiewe vasstelling) maar
ook om vas te stel wat die werknemer se doel met die afwyking
is en of hy die bedoeling gehad het om sy pligte kragtens sy
dienskontrak te voltooi

~subjektiewe

vasstelling).

Volgens ar Tindall moet die afwyking van die roete in terme van
tyd en plek so groat wees dat nie redelikerwys verklaar kan word
849

dat die werknemer steeds met die uitvoering van sy werk besig
was nie.

In so 'n geval word dit geag dat die werknemer hom

heeltemal losgemaak het van sy verpligting.

Is die graad van

afwyking nie groat nie, kan nie geag word dat hy hom totaal
losgemaak het van sy verpligtinge nie.

Uit hierdie benadering

van ar•Tindall blyk dit geensins duidelik of die doel van die
afwyking en die werknemer se bedoeling (tydens die afwyking) om
sy werk te voltooi, enige rol speel by die bepaling van die
graad van afwyking nie.

Uit sy uiteensetting lyk dit eerder as=

of 'n suiwer objektiewe toets gebruik word vir die beantwoor=
ding van die vraag wanneer 'n afwyking van die gespesifiseerde
roete so groat is dat die werknemer nie meer redelikerwys ge=
ag kan word met die uitvoering van sy verpligtinge besig
te ·gewees
vas

te

het nie.

stel waar

gevind het.

Dan
en

is

dit

slegs

van

belang om

wanneer

die

nalatige bestuur

plaas=

Daar moet dus objektief beoordeel word of die af=

wyking tot op die stadium van die nalatige bestuur groat genoeg
is om die werkgewer van aanspreeklikheid te onthef.

Is die

afwyking groat genoeg in terme van tyd en plek, is dit volgens

ar Tindall blykbaar onredelik om te verklaar dat die werknemer
steeds besig was met die uitvoering van sy verpligtinge.
Die verskil tussen hierdie twee benaderings kan met die volgen=
de voorbeeld geillustreer word.

'n Werknemer besluit tydens

'n rit met sy werknemer se motor en in die loop van sy diens
om van sy werk te dros en ook nie die motor by die bestemde
plek terug te besorg nie.

Met hierdie doel voor oe wyk hy van

sy roete af en besluit hy om die motor by 'n sekere biersaal
te laat. Pas nadat hy met sy afwyking begin bet, bestuur hy na=
latig.

Die vraag is of die werkgewer in hierdie omstandighede

middellik aanspreeklik gehou kan word vir die nalatige bestuur.
Volgens my interpretasie van

hr Watermeyer se standpunt moet

vasgestel word of daar sprake was van ••• a complete relinquish=
850

ment of his master's business in favour of an activity of his
own
Dit sal daarvan afhang of die aard van die afwyking
van die roete so radikaal was dat dit nie redelikerwys ver=
klaar kan word dat die werknemer steeds bedoel het om sy ver=
pligtinge kragtens die dienskontrak (om behoorlike beheer en
toesig oor die motor uit te oefen) te voltooi nie.

Omdat dit

'n objektiewe sowel as 'n subjektiewe "toets" behels, moet
nie net vasgestel word waar en wanneer die nalatige bestuur
plaasgevind het nie, maar veral of die werknemer steeds die
bedoeling gehad het om sy pligte te volvoer.

Wat die feite

van die voorbeeld betref, is dit, in die lig van die bedoeling
van die werknemer, duidelik dat die aard van sy afwyking ra=
dikaal is en dat hy hom tydens die nalatige bestuur reeds to=
taal losgemaak het van die uitvoering van sy verpligtinge.
Nieteenstaande die feit dat die nalatige bestuur voorgekom het
pas nadat die afwyking begin het, is die werkgewer nie middel=
lik aanspreeklik nie.
Volgens my interpretasie van ar Tindall se benadering moet vas=
gestel word of die werknemer opgehou het om sy verpligtinge
kragtens die dienskontrak uit te voer.
paal deur

Dit word objektief be=

vas te stel of die afwyking in terme.van tyd en plek

so groat is dat nie redelikerwys verklaar kan word dat die werk=
nemer steeds besig was met die uitvoering van sy pligte nie.
By die vasstelling hiervan speel die doel van die afwyking en
die bedoeling van die werknemer tydens die afwyking geen rol
nie.

Wat die feite van die voorbeeld betref, moet dus vasge=

stel word waar en wanneer die voertuig nalatig bestuur is.
Dit blyk dat dit plaasgevind het 'n klein entjie van die ge=
spesifiseerde roete en kart nadat die afwyking begin het.

Die

afwyking was op daardie stadium nog nie groat in terme van tyd
en plek nie en die werkgewer bly dus aanspreeklik vir die na=
latige bestuur.
851

Die probleem met hr Watermeyer se benadering soos toegepas op
die onderhawige voorbeeld is die volgende:

die werkgewer is

van middellike aanspreeklikheid onthef omdat dit blyk dat die
werknemer homself reeds totaal losgemaak het van sy diens=
pligte.

Die werkgewer is onthef selfs waar die nalatige be=

stuur voorgekom het pas nadat met die afwyking begin is.

Op

watter logiese gronde sal egter verklaar kan word dat die werk=
gewer in 'n soortgelyke geval wel middellik aanspreeklik sal
wees indien die enigste verskil dit is dat die werknemer nie
bedoel het om te dros nie, maar om vir sy eie doeleindes af
te wyk, die biersaal te besoek en daarna weer sy pligte te
hervat1

Indien die werkgewer in laasgenoemde geval middellik

aanspreeklik gehou word vir die nalatige bestuur pas nadat met
die afwyking begin is, word die bedoeling van die werknemer
om sy verpligtinge te voltooi, tot voorwaarde van middellike
aanspreeklikheid verhef.

Dit is myns insiens onaanvaarbaar

omdat die optrede van die werknemer in beide gevalle 'n

tipie~

se risiko van indiensneming en die aard van die werknemer se
werk kan wees.

Buitendien het die bedoeling van 'n

werk~

nemer (tydens 'n afwyking van verpligtinge) om sy werk te vol=
tooi nie altyd verhoed dat sy werkgewer van middellike aanspreek=
likheid onthef word nie. Sulke gevalle is waar 'n werknemer ty=
dens 'n gespesifiseerde roete 'n ryloper oplaai, sy rit hervat,
8
nalatig bestuur en die ryloper beseer word;
waar 'n we;kne=
mer sy werk 'n wyle onderbreek om sy voedsel voor te berei en
hiertydens nalatiglik 'n brand veroorsaak; 9 waar 'n werknemer
tydens die uitvoering van sy pligte na 'n waskamer gaan en op na=
latige wyse 'n kraan ooplaat met die gevolg dat die eiser se

Rossouw v CNA 1948 2 SA 267 (W).

B

Sien

9

Bisahoff Erribroidery SA v SAR & H 1966 4 SA 385
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(W).

eiendom met water oorstroom;

10

waar 'n werknemer van die

spoorwee tydens die uitvoering van sy werk as masjinis 'n pas=
sasier toelaat om in die lokomotief se kajuit te reis, hulle
· saam begin drink, die masjinis die lokomotief hierna nalatig
II
bestuur en die passasier gedood word.
Die probleem met aP Tindall se benadering is die volgende:

Hy

verklaar aanvanklik dat 'n werkgewer nie middellik aanspreek=
lik gehou kan word nie indien dit blyk dat die werknemer reeds
die uitvoering van sy pligte gestaak het.

In die voorbeeld

sal die werkgewer ooreenkomstig sy benadering aanspreeklik ge=
hou word omdat die graad van afwyking op die stadium toe die
nalatige bestuur plaasgevind het, nie groot was in terme van
tyd en plek nie.

Die werkgewer word in effek egter middellik

aanspreeklik gehou nadat die werknemer hom geheel en al los
gemaak het van sy verpligting!

AP

Greenberg weier om te aanvaar dat enige Suid-Afrikaanse

beslissing betreffende fPoZic and detoup-gevalle in stryd is
met die

Patio van die Engelse beslissing in StoPey v Ashton •.

Volgens hom is die toets of die afwyking in eie belang deur die
werknemer in terme van tyd en plek so groot is dat dit as 'n
separate journey beskou kan word. 12 Sy toets en die van ar
Tindall is dan basies dieselfde.

Weliswaar ontken ar Green=

berg ten sterkste dat 'n werknemer wat vir sy eie doeleindes
afwyk, tydens die afwyking kragtens sy dienskontrak verplig· is om
behoorlik beheer en toesig cor die

vo~rtuig

II

HK Manufacturing Co v Sadowitz 1965 3
BAR & H V Marais 1950 4 SA 610 (A).

12

Veral 780.

10

uit te oefen

SA 328

(K).

853

en daarom geag moet word steeds in the course of his employ=

ment op te tree.

Indien hul egter albei die toets v.an die

graad van afwyking gebruik, behoort hul op die ou end tot die=
selfde slotsom te geraak.

13

'n Interessante verskil tussen die

benadering van hr Watermeyer en ar

Greenberg is dat eersge=

noemde ontken dat 'n werkgewer aanspreeklik kan wees vir die
onregmatige dade van sy werkgewer indien die gedrag van die
werknemer daarop dui dat hy reeds geheel en al van die uitvoe=
.
.
r~ng
van sy verp 1'~gt~nge
a f gewyk het 14 terwy 1 ar Greenb erg
dit verwerp en verklaar dat die aanspreeklikheid van die werk=
gewer daarvan afhang of die afWyking van verpligtinge klein
of groat is in terme van plek en tyd. IS Anders as ar Tindall,
verklaar ar Greenberg oak dat dit moontlik is dat 'nw=rknemer,
13

Die feit dat hul nie tot dieselfde bevinding geraak het nie
is myns insiens 'n aanduiding van die korrektheid van w ar
Davis se opmerkingop 786 ••• what one person might look
upon as slight another might not., .Die verskil tussen die
benaderings van ar Tindall en ar Greenberg is myns insiens
slegs die volgende: Die graad van afwyking-toets van ar
Tindall is 'n toets om vas te stel of die werknemer geag kan
word van sy verpligtinge afgewyk het of nie, terwyl die
graad van afwyking-toets van ar Greenberg 'n toets is of
'n werknemer, wat reeds van die uitvoering van sy verplig=
tinge afgewyk het~ so ver afgewyk het dat sy werkgewer nie
redelikerwys aanspreeklik gehou kan word nie. (Sien by=
voorbeeld sy opmerking op 779).

14

Daarom het ar Watermeyer soveel klem geplaas op die feit
dat die werknemer verplig is om beheer en toesig oor die
voertuig te hou en steeds bedoel het om dit na sy bestem=
ming terug te neem.

IS

Vgl sy opmerking op 773: In English law it is a question
of degree as to when a departure by the servant, for his own

purposes from the strict performance of his duties~ has the
effect of taking his acts outside the sphere of his employ=
ment
(773 ek onderstreep). Hierdie reel aanvaar hy as·
die korrekte.

8S4

nadat hy sy frolic o£

separate journey

sy verpligtinge kan hervat.

16

afgehandel het, weer

Die probleem is dan natuurlik

om 'n kriterium aan te dui waarvolgens bepaal kan word op wat=
ter stadium sodanige hervatting plaasvind. Ar
eers gepoog om dit te doen nie.

Greenberg het nie

Wat die feite van die saak be=

tref, bevind hy dat die werknemer se afwyking vir sy eie doel=
eindes in terme van tyd en plek (afstand) van sodanige graad was
17
dat dit as 'n separate journey beskou kan word.
Hy is dan
oak tevrede dat die werknemer ten tye van die nalatige bestuurnie
sy pligte kragtens die dienskontrak hervat het nie.

Hy vind

dit egter onnodig om te beslis op watter stadium die werknemer
18

wel weer sou opgetree het
.

D~e

b enad er~ng
.
van W ar

in the course of his employment.
. 19 vers k'l
~

Dav~s

.

aans~en

l'k
~
van d'~e vo=

riges en bied myns insiens die werklike oplossing tot die pro=
16

781.

17

782.

18

ibid.

19

Myns insiens is daar oak 'n sterk saak voor uit te maak dat
w ar Davis saamgestem
egter in African Gua=
Justice (sien hieronder
geskrewe ui tspraak ge=
lewer nie maar in die verslag kom die volgende voor net
na die uitspraak van w ar Davis (wie se uitspraak laaste
in die verslag voorkom): Fischer A.J.A.~ concurred. Ar
Ramsbottom stel voor dat dit daarop dui dat w ar Fischer
met al die meerderheidsuitsprake saamgestem het. Myns in=
siens is so iets byna onmoontlik. Alhoewel hr Watermeyer,
ar Tindall en w ar Davis tot dieselfde uiteindelike slot=
sam kom, verskil bulle benaderings tot die probleem - die
van hr Watermeyer en w ar Davis selfs radikaal. Indien
W ar Fischer met die benadering van hr Watermeyer saam=
gestem het, sou sy instemming ~£ na hierdie uitspraak
aangeteken gewees het.

w ar Fischer met die benadering van
het. Anders oordeel ar Ramsbott~m
rantee & Indemnity Co v Minister of
op 861 ) • W ar Fischer het nie 'n

855

bleem. 20

Eerstens stel hy dit duidelik dat 'n werkgewer se mid~

dellike aanspreeklikheid nie beperk is tot nalatige uitvoering
~an diensverpligtinge nie. 1 Indien dit so gou gewees het, ver~
klaar hy, sou dit die onbevredigende resultate gegee het dat
'n bedrewe werkgewer in staat is om deur 'n noukeurige

opge~

stelde skriftelike dienskontrak, die omvang van byvoorgeeld
sy chauffeur se verpligtinge sodanig te omskryf dat sy aanspreek=
likheid aansienlik meer beperk is as die van 'n werkgewer wat
2
sy chauffeur bloot aangestel het "as chauffeur".
'n Werkge=
wer is, volgens hom, steeds middellik aanspreeklik indien sy
werknemer se afwyking van die normale uitvoering van sy werk
van sodanige aard is .• as to be a

nat~al or likely result
from the employment of the servant. 3 Met 'n afwyking bedoel hy ••
some depart~e from the normal saope of employment in whiah
the servant has indulged for his own purpose. I use the word
not only in relation to route, but in regard to any suah de=

part~e.

4

Volgens hom is sy uiteensetting in ooreenstemming

ratio van die uitspraak van ar Wessels in Estate
van der Byl v SwanepoeZ supra. 5 Aangesien hierdie standpunt

met die

reeds bespreek is,

6

beperk ek my

van in gevalle van afwykings.

nou tot die toepassing daar=

Basies kom dit dan hierop neer:

(w1hen the servant has in faat shown himself untrustworthy 3
this deviation from the saope of his employment must be of suah
a aharaater that it might reasonably have been foreseen."? Hy
20

Sien ook hierby op 258 ev.

2

ibid.

3

784.

4

783.

5

784 en 789 en sien hierbo op 251 ev.

6
7
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Sien hierbo op 258 ev.
784.

783

toon verder met oortuiging·aan dat die graad van afwyking as
sodanig, nie essensieel kan wees by, die bepaling van die aan=
spreeklikheid van die werkgewer nie. 8

Daar kan byvoorbeeld

van 'n afwyking sprake \vees ..•. which involves neither space
nor time, where nevertheless the master might not be liable. 9
Verder mag die graad van afwyking in terme van plek en tyd
gering wees, maar die aard van die skadeverooTsakende hande=
ling so min verband hou met die werk van die werknemer dat die
werkgewer, nieteenstaande die geringe afwyking in terme van

Nobody,
even in England, would be found to deny that a master would
tyd en plek, nie aanspreeklik behoort te wees nie.

ordinarily be liable for a servant who merely departs from his
appointed route, for his own purpose, by a few hundred yards and
for a few minutes. But let us suppose that he is passing a
speedWay and finds that a race for non-racing cars is just
about to begin; he engages in it and within a few minutes from
the start is negligent. 10 The master would, in my opinion, not
be liable:
8

9

10

the untrustworthy servant's deviation is of a charac=

786: The test proposed in some of the English cases. na=
mely. that the deviation should only be "slight". is in my
opinion both illogical and unscientific. It is illogical,
because, upon their reasoning. any deviation should free
the master from liability. It is unscientific because it
is related to no standard; what may be regarded as slight
in one case. having in mind the length of the trip, may not
be so regarded in another, indeed what one person might
look upon as slight another might not.
785: Byvoorbeeld 'n geval waar ..• A servant, who is not
employed as a chauffeur is directed to go with a message
from A to B by the shortest route and within given time,
decides to use his master's car for the purpose without
his master's knowledge or consent and in the course of his
journey is negligent.
Die resies mag byvoorbeeld net vir een roete om die baan ge=
duur het.
857

ter that is so unusual that it cannot fairly be said to be a
natural or likely result of his employment ••. Experience un=
fortunately teache? us that it is not by any means an unusual
thing for the servant to employ the master's car for his own
purposes and, within limits, this is to be exepted as a natu=
ral and likely consequence of entrusting to him the pontrol of
the car. ·But those limits are exceeded when the servant en=
ters his master's car in a race on a speed track: the charac=
ter of the deviation is entirely different from what might
fairly be expected from a servant who turns out to be untrust=
worthy. I emphasize this example because it clearly shows that
it is not the extent of the deviation either in space or time
which is conclusive: these elements can only be of importance
in so far as they determine the character of the deviation~ 1
Dit is belangrik om daarop te wys dat die vraag, volgens w ar
Davis, nie is of die werkgewer die optrede van die werknemer
gemagtig het (authorised) of begeer het of dat dit tot sy voor=
deel of gedeeltelike voordeel is nie, maar wat ookal die geval
mag wees is en bly die vraag .•• 1vhether .•. that act of the ser=

vant flows sufficiently naturally from what he did authorise that
he should have foreseen it is a Ukely result should the servant
prove untrustworthy. 12 Myns insiens is die gebruik van die woord
authority hier verwarrend 13 en behoort dit vervang te gewees
het met die aard van sy werk of opdrag.

14

Hierdie benadering

los heelwat van die probleme op waarmee te doene gekry word by
11

784 en 785 (ek onderstreep).

12

787.

13

Sien hierbo op

472 ev.

14

Sien hierbo op

323 ev.

358

die toepassing van die ander benaderings.

Dit is dan byvoor=

beeld onnodig om 'n onderskeid te maak tussen 'n afwyking wat
op sigself neerkom op 'n onbehoorlike en nalatige uitvoering
van pligte en in gevalle waar sodanige afwyking nie daarop neer=
kom nie;

onnodig om vas te stel of die handeling van die werk=

nemer ooreenkomstig Salmond se formulering

neerkom op 'n onbe=

hoorlike uitvoering van authorised aets of so nou verband hou
met authorised aets dat dit eweneens neerkom op 'n onbehoorlike
15
uitvoering van sy werk;
onnodig om te verduidelik waarom die
werkgewer steeds aanspreeklik is al het die
levante tyd in sy eie belang opgetree;

~verknemer

op die re=

onnodig om verdere

reels neer te le in gevalle waar die afwyking nie bereken kan
word in terme van tyd en plek nie;

onnodig om 'n graad van af=

wyking as 'n absolute vereiste te stel indien dit slegs 'n hulp=
middel is ter beoordeling van die aard van die afwyking. War
Davis se benadering is myns insiens ook versoenbaar met die
grondslag van hierdie aanspreeklikheid naamlik risiko-aanspreek=
likheid.

W ar Davis het ook in die algemeen verklaar dat die aanspreek=
likheid van die werkgewer in gevalle van afwykings ... should
not be unreasonably or inequitably extended, but should on the
eontrary be fixed by boundaries whieh are fair to him, but also
16
fair to the injured third party.
Wat die feite van die saak be=
15

W ar Davis het dan ook die Salmond test as onbevredigend ver=
werp omdat die konsekwente toepassing daarvan lei tot die
konklusie dat 1 n werkgewer sy middellike aanspreeklikheid
kan beperk deur 1 n behoorlik opgestelde kontrak (sien
783-4).

16

788.

859

tref, bevind

~y

dat die werknemer se·afwyking wel as 'n natuur=

like en waarskynlike gevolg van sy werk voorsienbaar was en die
werkgewer daarom aanspreeklik is vir die nalatige bestuur tydens
. a f wyk'~ng. 17
d ~e
Die enigste wesentlike kritiek teen hierdie benadering waarvan
ek bewus is, is die deur

ar Greenberg in dieselfde saak.

Hy

wys eerstens daarop dat hierdie benadering die eerste keer in
ons reg genoem is deur aP Wessels in Estate van deP Byl v Swa=

nepoel maar dat dit blyk dat laasgenoemde, asook die ander reg=
18
ters in die saak, die standpunt nie toegepas het nie.
AP
Greenberg se kritiek teen hierdie benadering is egter , met re=
spek, ongegrond omdat hy verkeerdelik van mening is dat daar=
deur bepaal word of die verweerder (werkgewer) nalatig was. 19
Laastens wys hy daarop dat die vasstelling van die vraag •..•

whetheP the deviation is of such a chaPacteP that it is to
be PegaPded as a natUPal of likely Pesult of the employment .•
maar net so moeilik is as die toepassing van die ander toetse.

20

Dat dit in sekere gevalle ook moeilikheid sal oplewer by die
1

toepassing daarvan· kan toegegee word.

17

Tog is hierdie toets by

In the pPesent case it was, in my op~n~on, a natUPal and
likely Pesult of Baloy's employment that he should, on a
SatuPday aftePnoon, when the van was not othePWise P~ed,
use it foP his own pUPpose to go to his house in Sophiatown (788 ek onderstreep). Die onderstreepte gedeelte het
dus faktore wat in die omstandighede van die saak hoogs re=
levant was ter aanduiding van die aard van die afwyking.

18

AP Greenberg op 776 en sien hierbo op 250 ev.

19

776.

20

780.

Die vasstelling van "nalatige optrede" is eweneens in se=
kere gevalle ewe moeilik vasstelbaar.
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verre meer logies en wetenskaplik verklaarbaar as die ander
"toetse" en is dit in elk geval in wese deel van die risikoaanspreeklikheidsbeginsel wat die grondslag van middellike aan=
spreeklikheid is.

McKerron se opmerking dat hierdie siening van

ar Davis
involves the introductlon into our laW of a novel
conception - the conception of "the reasonably untrustworthy

'W

ser~ant

u2

getuig· eweneens van 'n wanbegrip betreffende die

betekenis van die benadering en die grondslag van die aanspreek=

African Guarantee &
4
Indemnity Co v Minister of Justice geleentheid gekry om aan te
likheid. Ar

Ramsbottom het in die saak

meerderh~idsbeslissing

toon wat eintlik die ratio van die

Feldman v Mall

was.

Hy verklaar:

5

in

The principles to be ap=

plied in this class of case were clearly stated by Watermeyer
C.J. and Tindall J.A . ... Greenberg J.A. who dissented, preferred
the narrower test of a master's liability that is applied in
England, and Davis A.J.A. agreed with the conclusion reached
by the Chief Justice but for different reasons. Fischer A.J.A.
who concurred, must be taken to have concurred in all the rna=
jority judgements. There does not seem to me to be any impor=
tant difference between the tests enunciated by Watermeyer
C.J. and Tindall J.A. and as these were concurred in by Fischer
A.J.A. they must be regarded as having been laid down by the
majority of the Court. Ek kan egter nie insien om watter rede
ar Ramsbottom verklaar het dat w ar Fischer met die ratio van
2

Delict 97 vn 45.

3

Sy eie opvatting oor die grondslag van middellike aanspreek=
likheid is totaal vaag en gee aanleiding tot sy bogenoemde
onaanvaarbare stellirig (Sien hierbo op 228 ) •

4

1959 2

5

445 B en 446 G.

SA 437

(A).
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die uitspraak van hr Watermeyer en ar Tindall saamgestem het
nie.

Myns insiens is daar meer gronde om aan te voer dat hy
met die uitspraak van warDavis saamgestem het. 6 Hoe dit ookal
sy, ar Ramsbottom verklaar dan dat

ratio decidendi van die

meerderheidsuitsprake die volgende behels het:

Daar moet vas=

gestel word of die afwyking van sy verpligtinge of werk (em=

ployment) so groot was in terme van plek en tyd ••• that it
cannot reasonably be held that they (die werknemers) were still
exercising the functions for which they were appointed. 7 Die
feite in hierdie saak was dat 'n polisieman, A, wat in beheer
van 'n voertuig geplaas was, toegelaat het dat 'n kollega, B,
wat weens vorige nalatige bestuur verbied was om te bestuur,
die voertuig bestuur.

Gedurende 'n patrollie raak hulle be=

trokke in 'n resies met 'n sportmotor waartydens B nalatig be=
stuuren skade aan 'n motor (wat deur die appellant verseker
was) veroorsaak.

Die appellant spreek die Minister van Polisie

aan en grond sy eis op die feit dat

A

nalatig was deur die stuur

aan B te oorhandig omdat hy geweet het of behoort te geweet
het dat B 'n gevaarlike en roekelose bestuurder was en dat hy
versuim het om behoorlike beheer oor hom uit te oefen.

In die

alternatief word aangevoerdat.B, die werknemer van die Staat,
'n onregmatige daad gepleeg het

scope of his employment.

in the course and within the

Die hof a quo

hou die Staat nie

aanspreeklik nie omdat sy werknemers beide ...

on a frolic

of their own was.
Op appel besluit ar Ramsbottom om nie oorweging te skenk aan
die meriete van die eerste grond van appel nie.
egter obiter dat aangevoer kan word dat

A

Hy verklaar

se oorhandiging van

die stuur aan B onder die omstandighede nalatig was en neer=

6
7
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Vgl vn

447 A.

hierbo op

855.

gekom het op 'n

onbehoorlike manier waarop hy sy pligte uit=

gevoer het en die werkgewer om hierdie rede middellik aanspreek=
lik gehou moet word. 8 Ar Ramsbottom verklaar dat uitgemaak moet
word.of die konstabels se optrede ••• in the course of their

employment geskied het ••• or whether they were engaged solely
on t~ir own business. 9 Met hierdie vraag voor oe verklaar
ar Ramsbottom verder:
While they were racing the constables
were doing something for themselves and not for their master;
what they did constituted a digression from their employmP-nt.
Hy vervolg egter onmiddellik: But that digression did not, in
my opinion, constitute an entire abandonment of their employ=
ment. Each ease must be decided on its own facts, and in my
opinion the circumstances of this ease do not show that their
digression was "so great i,n respeat of space and time that it
cannot reasonably be held" that they were still exe1•eising the
10
functions for which they were appointed.
Die belangrike
vraag is hoe nou bepaal moet word of die afwyking in eie belang
groot genoeg is in terme van tyd en plek sodat verklaar kan word
dat die werknemers nie meer redelikerwys geag kan word met die
uitvoering van hul werk besig te gewees het nie.
uitspraak van ar
hr

Uit die verdere

Ramsbottom blyk dit duidelik dat hy, soos

Watermeyer in die

Feldman-saak, 'n subjektiewe sowel as

objektiewe "toets" gebruik. Hy neem die volgende omstandighede
in ag: 11 Die konstabels was tydens die afwyking aan diens en
verplig om vir 'n verdere 2 uur aan diens te bly;

dit was deel

van hul pligte as werknemers van die Staat om gedurende die pa=
8

9
10
II

444
445
447
447

G.

A.
A.
vanaf A.
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trollie beheer oor die voertuig uit te oefen;

die tyd van die

afwyking sou nie lank geduur het nie en sou in die gebied
plaasgevind het wat hulle verplig was om tepatrollee4

12

ge=

durende die afwyking was hulle aan diens en onder bevel van
hul hoofkantoor;

gedurende enige tyd tydens hul afwyking kon

hulle per radio bevele ontvang het om iets te doen of hulle
kon self iets opgemerk het wat hul onmiddellike aandag vereis
het.

In beide gevalle kon dit gebeur het dat hulle hul af=

wyking staak en hul

pligte uitvoer;

daar is getuienis dat die

konstabels kort voor hulle met hul afwyking begin het berig ont=
vang het om twee spesifieke plekke te gaan patrolleer, dat
hierdie opdrag egter nie dringend was nie maar dat hulle van

plan was

om hierdie patrolliewerk te doen nadat hul met hul af=

wyking klaar was.

Hierop volg die volgende belangrike opmer=

king van ar Ramsbottom: (T)here is nothing to suggest that

they had abandoned their employment to that extent that,
during the digression, they intended to disobey orders or
to disregard some duty which might arise such, for example,
as the stopping of a stolen car. The failure to go at once
to Sydenham or Orchards, while no doubt it was a breach of
duty, was clearly not even a temporary abandonment of their
employment. The investigation of the complaints did not seem
to them to be a matter of any urgency and in their opinion
the delay of a few minutes was a matter of no consequence;
they intended to in~estigate those complaints as soon as they
rq.,
13
had completed the tr~~ of speed.
Uit hierdie uiteensetting
blyk dus duidelik dat ook die subjektiewe bedoeling van die
12

13
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p : The digression was to be a short one in both time and
place and was to take place within the area which it was
their duty to patrol.
447 D (ek onderstreep).

t a

werknemer om sy pligte te bervat of te voltooi van kardinale
belang is by die vasstelling van die graad van afwyking.

Ar

In these circumstan=
ces it seems to me that the constables did not entirely abandon
their employer's work but continued, partially, at any rate,
to do it while they were devoting attention to their own. affairs;
they were still exercising the functions to which they were
14
appointed. Their employer, therefore, is liable.
Die pro=
Ramsbottom kom tot die gevolgtrekking:

bleem wat nog onopgelos bly is die vraag in boeverre die bedoe=
ling van die werknemer om sy verpligtinge te voltooi wel 'n rol
sal speel in 'n geval

waar die afwyking volgens die oordeer

van die bof in terme van tyd en plek groot is.
noemde die deurslag gee?

Sal laasge=

Sal die bedoeling van die werknemer

om nie meer sy pligte te voltooi nie, aan die ander kant deur=
slaggewend wees in 'n geval waar die nalatige bestuur voorge=
kom bet pas nadat met die afwyking begin is?

Wat sal die bof

se oplossing wees in 'n geval waar die afwyking nie in terme
van tyd en plek gradeerbaar is nie of in 'n geval waar die af=
wyking in terme van tyd en plek gering is maar die werkgewer
15
van aanspreeklikheid onthef behoort te word?
Is dit werklik
so dat 'n werknemer tydens 'n afwyking in sy eie uitsluitlike
belang ook besig is met sy diensverpligtinge en tydens sy af=
wyking in sy boedanigbeid as werknemer van die verweerder ge=
handel bet?

Is sy verpligting om tydens die afwyking beboorlik

te bestuur nie 'n algemene verpligting wat by teenoor derdes
en die eienaar bet om bulle nie te benadeel deur sy nalatige
16
bestuur nie?
14

447 F.

Sien ook die appelbofbeslissing in
I PH J 26 (A)

Die Minister

van Polisie v Fourie 1973
15

Sien bierbo

857.

16

Sien die opmerking van ar Greenberg bierbo op 842.
865

Die oplossing van hierdie probleme moet gesoek word in die
vraag of die aard van die dader se opdrag die moontlikheid
van die pleeg van die onregmatige daad objektief verhoog het
en of die pleeg van die onregmatige daad en die kousale ver=
loop van gebeure wat op die pleeg van die onregmatige daad
uitgeloop het onder die o1nstandighede normatief voorsienbaar
17 H' d' b
'
' ~n
' h erent d ee 1 van d'~e r~s~
' 'kowas.
~er ~e
ena d er~ng
~s
aanspreeklikheidsgrondslag van middellike aanspreeklikheid en
is versoenbaar met die benadering van

war

Davis.

Die graad

van afwyking is dan slegs 'n faktor wat in berekening gebring
word by die vasstelling van die vraag of die skadelike ge=
beure as 'n tipiese risiko van die riskante aktiwiteit aange=
merk kan word.
Samevatting
'n Weergawe van die regsreel wat volgens meerderheidsbeslissings
in gevalle van afwykings van toepassing is, is 'n moeilike taak.
Dit kan aangeneem word dat die toepaslike regsreel geformuleer
is deur ar Centlivres in Union Government v Hawkins supra, h:r
Watermeyer in Feldman v Mall supra en ar Ramsbottom in
18
African Guarantee v Minister of Justice supra.
Alhoewel die
reel meermale soos volg geformuleer is naamlik dat vasgestel
moet word of die optrede van die werknemer neergekom het op

a complete relinquishment or abandonment of his master's
business in favour of some activity of his own dink ek dat
die volgende formulering die toepaslike reel verteenwoordig'

17
18
866

Sien hierbo op
Sien hierbo op

318 ev.
833, 337, 361.

naamlik

dat

vasgestel moet

1•7ord

of

die

optrede

van

die werknemer neergekom het op ..• a complete relinquishment

or abandonment of his duties in favour of some activity of
his own. 19 Vir die doeleindes hiervan is dit irrelevant in=
dien dit blyk dat die werknemer vir sy eie uitsluitlike doel=
eindes afgewyk het.

Wat wel van belang is, is om vas te stel

of redelikerwys verklaar kan word dat die werknemer, ten spyte
van die afwyking in eie belang, hom geheel en al losgemaak het
van sy verpligtinge.

Indien 'n werknemer in beheer van 'n voer=

tuig geplaas is vir die doeleindes van die uitvoering van sy
werk, is hy verplig om behoorlik beheer daaroor uit te oefen
solank hy aan diens is.

In hierdie gevalle

verklaar word dat hy steeds

kan redelikerwys

gedeeltelik besig is met hierdie

dienskontraktuele verpligting, al wyk hy in eie belang van sy
roete af, indien (a) hy steeds die bedoeling het om sy werk
te voltooi en (b) die aard van sy afwyking nie in terme van
tyd en plek te radikaal of te groot is nie. 20
Om te bepaal of die afwyking_in terme van tyd en
plek te radikaal of te groot is, moet al die omstandighede
van die saak in ag geneem word •

Van belang is hier die tyd

en afstand wat dit die werknemer gaan neem of inderdaad ge=
neem het om die afwyking te maak en die aan- of afwesigheid
van sy bedoeling om sy werk te voltooi.

Die benadering van

w ar Davis is egter verkiesliker as bogenoemde en in ooreen=
stemming met die risiko-aanspreekliksbeginsel wat die grond=
slag van middellike aanspreeklikheid is.

Hiervolgens moet

vasgestel word of die optrede van die werknemer met inagne=
ming van die omstandighede en die feite van die saak as 'n
voorsienbare risiko van die werk of opdrag van die werknemer
19

20

Sien hierbo 838.
Sien hierbo 863 ev.
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aangemerk kan word of nie. 1
Volgens hr Watermeyer en ar Tindall is ander reels as die deur
hulle geformuleer van toepassing waar die werknemer sy werkge=
2
wer se motor van die begin af sonder toestemming geneem het
en in gevalle waar die werkgewer sy motor

van die begin af

aan sy werknemer geleen het vir laasgenoemde se eie doelein=
des. 3
3.2.3.3

Motors sonder toestemming bestuur

In Roos v De Loors
weerder.

4 was B, 'n bakker, in diens van die ver=

Hy het van laasgenoemde toestemming gekry om gebak

met die afleweringswa af te lewer en het hiertydens nalatig
bestuur.

Die hof wys daarop dat dit nie deel van B se werk

was om afleweringswerk te doen nie en hy ook nie aangestel
was om die afleweringsvoertuig te bestuur nie.

Sy werkgewer

word nogtans aanspreeklik gehou omdat dit, volgens die hof,
vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid genoeg is
indien die werkgewer tot die optrede van die werkgewer toe=

gestem het en die optrede van die werknemer in beZang van die
werkgewer was. 5

Die eiser betoog ook dat die werkgewer steeds

aanspreeklik sou gewees het al was sy toestemming tot bestuur
nie verkry nie maar die werknemer se optrede in belang van die
6

werkgewer was.
I

Sien hierbo 855ev.

2

Siendie teks verderaan.

3

Sien hieronder op 908 ev.

4

!931 TPD 100.

5

103-4,

6

104. Hierdie argument was gebaseer op die dikwels aange=
haalde uitdrukking dat die werkgewer aanspreeklik is ,,,

not beaause he is authorised by the master but beaause he
is about his master's affairs •.•
868

Die hof verwerp hierdie argument en verklaar dat die werknemer
nie net in belang van die werkgewer moes opgetree het nie maar
dat dit wat hy gedoen het (as hy nie toestemming verkry het nie)
ook verband moet hou met die werk waartoe hy aangestel is.

Die

The doatrine laid down in
Mkize v Martens and in Estate van der Byl v Swanepoel~ that
a master is liable for the wrongs of his servant done in the
exeraise of the funations to whiah he is appointed~ aannot be
extended to the aase where a servant appointed to do work of
a aertain alass requiring speaial skill takes it upon himself
to do work of an entirely different alass also requiring spe=
aial qualifiaations. 7 Die toepaslike regsreel is dan dat die
hof maak die volgende opmerking:

dptrede van die werknemer in belang van sy werkgewer (waar nie
toestemming daartoe vekry is nie) steeds verband moet hou met
eersgenoemde se diensverpligtinge alvorens die werkgewer mid=
dellik aanspreeklik sal wees.
beslissing in

Dit blyk ook duidelik uit die

Sauer Nov Duureema. 8 A was 'n briewebestel=

ler in diens van die departement Poswese.

Sekere possakke

moes van die poskantoor na die spoorwegstasie vervoer word.

L,

die onmiddellike hoof van A, het opdrag gehad om die aflewe=
ringsvoertuig na die stasie te bestuur.

A het egter aangebied

om die afleweringswerk te doen waarop L ingestem het sonder
dat hy magtiging daartoe gehad het.

A besttiur nalatig en die

Staat, wat deur die benadeelde aangespreek word, verweer hom=
self deur aan te voer dat A aangestel is vir die verrigting
van 'n spesifieke taak en dit nie op homself kan neem om iets
anders te verrig wat spesiale vaardighede en kennis vereis nie
(soos motorbestuur), al was sy optrede in belang van sy werk=
gewer.

9

Die hof wys egter daarop dat dit A se werk was nm

7

104. VgJ

8
9

1951 2
225.

ook

SA 222

pos

Lorentz v Dorman Long 1943 EDL 169 op 176.
(0).
869

af te lewer en dat die gebruik van die motor om dit te doen nie
neergekom het op die uitvoering van ••• an entirely different
10
nie.
Aangesien die gebruik van

and independent funation

die voertuig sender toestemming 'n manier was waarop A sy ver=
pligtinge uitgevoer het, is die werkgewer steeds aanspreeklik

deviation from the autho=
rised manner or method of performance of an aat within the
saope of the employment. 11 Ooreenkomstig die Salmond test word
die optrede van A gesien as •.• an improper performance of an
authorised aat .•• 12 Dit is dus nie noodwendig 'n verweer dat
en word A se optrede gesien as

1

n •.•

die werkgewer nie toegestem het tot die gebruik van sy voertuig
nie.

Indien dit blyk dat die voertuig gebruik is in die uitvoe=

ring van sy werk, is die werkgewer aanspreeklik vir die werk=
nemer se nalatige bestuur.

Voorbeelde van gevalle waar die op=

trede van 'n werknemer in belang van die werkgewer sender laas=
genoemde se toestemming nie verband hou met sy diensverplig=
tinge nie, word gevind in Weil' Investments v Paramount Motor

Transport

13

en FranaisFreres & Mason v Public Utility TPansport.

14

Dit sal egter opgemerk word dat die hof in eersgenoemde saak die
nie-aanspreeklikheid van die werkgewer verklaar het op grond van
die feit dat hy nie toestemming tot die bestuur van sy motor
verleen het nie.

Die verweerder (die eienaar van 'n busdiens=

onderneming) se bestuurder het gedurende 'n geskeduleerde rit,
of die sleutels van die bus in die bus gelaat toe hy die bus
15
verlaat het,of die sleutels aan die kondukteur oorhandig.
10

225.

II

226.

12

ibid

13

1962 4 SA 589

(D).

14

1964 3 SA 23

(D).

15

In die lig van die gebrek aan getuienis hieroor, oorweeg
die hof altwee moontlikhede.

870

en sien hierbo op 472 ev.

Laasgenoemde het daaiop 'agter die stuur plaasgeneem, nalatig
bestuur en die -eiser skad·e veroorsaak.

Die eis teen die ver=

weerder was·eerstens· gebaseer op die nalatigheid van die bus=
-bestuurder deurdat-hy nie behoorlik beheer oor die bus uitge=
oef_en het nie· en· nalatiglik toegelaat het dat 'n onbevoegde
persoon bestuur;-:Tweedens was die eis gebaseer op die nalatige
bestuur deur die kondukt~ur.

Die hof, by monde van PP William=

son, bevind -dim dat die' be'stuurder in die loop van sy diens 'n
nalatige handeHng verr-ig het. 16 . Die nalatigheid van sy han=
deling. is_gele iri <iii{ feit dat hy of toegelaat het dat 'n on=
bevo~gde

persoon bes·tuur of dat hy die sleutels op so 'n plek

gelaa):-het:dat 'ri. onbevoegde persoon dit 'in die hande kon kry.17_
Rp Willi.ilm'son bevind egter verder dat d_ie kondukteur se nala=

in the scope of his employment
Die rede hiervoor was dat die kondukteur nie authority

tige _optrede nie voorgekom het
nie.

gehad het om te bestuur nie.

Die blote feit dat die nalatige

bestuur voorgekom het tydens 'n geskeduleerde rit, r~gverdig
ook nie die·afleiding dat die kondukteur uitdruklike of stil=
swyende bevoegdheid gehad het om-te bestuur nie.- No inference

can be drawn because the evidence here

is

that:Rampersadl (die

kondukteur) had no authority to drive, was ~ever engaged to

drive, and there was a diffePent authorised driver of this ve=
. l e. 18 Ok.
'
'
h-z.c
o J.n Franc-z.s Freres & Mason v Public Utility, Trans=
16

17

18

Whether it be a deliberate act to hand the keys to some=
body inexperienced or an inadvertent act to. leave the keys
behind in the bus with the result that they might be used
by somebody unexperienced, both are in my view acts of neg=
ligence. In either event he would have failed to keep con=
trol of the bus and to reamin in charge of the bus himself;
by leaving his keys behind or by handing them over he did
commit an act which was a negligent act on the part of a
person entrusted with the keys of a potentially dangerous
object like a bus ...
593 c.
591 H.

871

po;t 19 het die verweerder ('n busdiensondernemer) se busbe=
stuurder die stuur aan 'n ander oorhandig wat daarna nalatig be=
stuur het.

Die bestuurder se opdrag was om die bus na voltooiing

van 'n geskeduleerde roete vir herstelwerk na die verweerder se
werkswinkel te neem.

Gedurende hierdie rit oorhandig die be=

stuurder die stuur aan M sodat laasgenoemde die bus na die werks=
winkel kan neem.
ke verrig.

Die bestuurder het die bus verlaat en ander sa=

H was ook 'n werknemer van die verweerder en is aange=

stel as 'n handlanger van werktuigkundiges in die werkswinkel
terwyl dit ook deel van sy pligte was om busse in die werkswin=
kel rond te bestuur.

M was egter verbied om busse buite die

. werksperseel te bestuur.

M

bestuur nalatig en veroorsaak die

eiser skade. Die hof, by monde van r

Caney, bevind dat M se

optrede nie within the course and scope of his employment was

Such a contention could not havesucceeded because "en=
gaged to do one special job, he cannot undertake a different
kind of job merely because he thinks it will be for his mas=
terls benefit". His driving of the bus had no relation to his
employment as a mechanic's labourer and was not a method or mode,
improper or otherwise, of carrying out the functions for which
he was employed. 20 Die hof wys verder daarop dat·•n werknemer

nie.

nie

sy pligte kragtens sy dienskontrak aan 'n ander kan dele=

geer nie behalwe met die volmag of toestemrning van sy werkge=
wer of in 'n noodgeval. 1 Buite om hierdie gevalle het 'n werk=
nemer ook geen bevoegdheid om die bestek (scope) van 'n ander
2 Die hof bevind egter
werknemer se verpligtinge te vergroot nie.

19
20

1964 3 SA

29 H en 30 A.
30 C en E.

2
872

23 (D).

30 F.

dat die werklike busbestuurder self nalatig opgetree het in
die loop van sy diens deur die stuur aan 'n onbekwame bestuur=
3
der te oorhandig.
That what he did was unauthorised or even

forbidden does not necessarily take it out of the scope of his
employment; if it was method or mode 3 though improper 3 of doing
what he was authorised to do, it was within the scope of his
employment3 for the employer is responsible not merely for
what he authorised his employee to do but also for the way in
which he does it. 4 Hierdie laasgenoemde twee beslissings le=
wer egter hierdie probleem op dat dit nie duidelik is nie of
die werkgewer aanspreeklik sal wees indien dit inderdaad blyk
dat die bestuurder die stuur aan 'n hoogs bekwame

bestuur=

R Caney het byvoorbeeld in die Francis
~reres-saakverklaar:
(I)t is a question of fact whether the
employee acted negligently in doing what he did and3 if so,
whether his negligence was a cause of the collision. 5 In 'n
der oorhandig het.

geval waar hy die stuur aan 'n bevoegde persoon oorhandig het,
sal dit moeilik wees om nalatigheid aan sy kant.te konstrueer
veral in 'n geval waar hy ook kennis het dat die persoon be=
6
kwaam is.
Myns insiens is dit nie met die risiko-aanspreek=
likheidsgrondslag van middellike aanspreeklikheid versoenbaar

3

30 G.

4

30 H en 31 A waar ook na die gesag van Canadian Pacific
Railways v Lockhart 1949 AC 591 op 599 verwys word.

5

30 G (ek onderstreep).

6

Vgl die beslissing in Ngubetole v Administrator 3 Cape
1975 3 SA 1 {A) veral op 14 waar ar Corbett bevind het
dat 'n werknemer wat toegelaat het (teen 'n verbod van
sy werkgewer) dat 'n ander wat na die kennis van die werk=
nemer bekwaam is om die spesifieke voertuig te bestuur,
nie nalatig opgetree het nie. Appellant (die werknemer)

had no reason to foresee that if Matodlana were permitted
to drive he would do so negligently.
873

om die werkgewer in sulke gevalle sender meer van aanspreek=
likheid te onthef nie.

Die optrede van die derde in belang van

die verweerder is steeds tot sy verantwoordelikheid te reken.
Die enigste moontlike beswaar hierteen kan die feit wees dat die
verweerder nie daartoe toegestem het dat die derde kan bestuur
nie.

Tog het die verweerder se werknemer tot die bestuur toege=

stem.

Vir die optrede van die werknemer bly die verweerder ver=

antwoordelik.

Die optrede van die werknemer het daarom die ef=

fek dat die verweerder ook verantwoordelik geag word vir die
optrede van die derde wat in sy (die verweerder) se belang of
gedeeltelike belang optree.

Die nalatige bestuur deur die der=

de is verder as 'n tipiese risiko van die onderneemde aktiwiteit
7
aan te merk.
Samevatting
Die toepaslike regsreels in hierdie gevalle kan soos volg saam=
gevat word:

indien 'n werknemer gedurende en in die loop van

sy diens die stuur aan 'n onbevoegde bestuurder oorhandig en
laasgenoemde nalatig bestuur, is die werkgewer vir die skade
aanspreeklik.

Sy aanspreeklikheid berus op die siening dat

sy werknemer se oorhandiging van die stuur in die betrokke om=
standighede 'n nalatige handeling in the couPse of his employ=

ment was. 8

In effek behoort die werkgewer dus net middellik

aanspreeklik te wees indien sy werknemer in die spesifieke om=
standighede nie soos 'n redelike man opgetree het nie.

Indien

die werknemer sy werkgewer se motor sonder laasgenoemde se toe=
stemming bestuur, is die werkgewer slegs aanspreeklik vir die
gevolg van nalatige bestuur indien die gebruik van die motor
verband hou

met die algemene aard van die werkne~er se werk.

7
8

Sien ook hierbo op 303 ev
Sien hierbo op u87 ev.

9
874

Sien hierbo op

868 ev.

en 318 ev.

9

Het die werkgewer toestemming tot die gebruik van die motor
verleen, is.hy aanspreeklik indien dit in sy belang bestuur
was.

10

In alle ander gevalle waar die motor met of sender

die werkgewer se toestemming bestuur is, is hy nie middellik
aanspreeklik nie. II

Die reels wat betrekking het op gevalle

waar die eienaar van die motor nie die
.

.

.

d

stuur d er

~s

3.2.3.4

Die oplaai van passasiers

In

n~e,

~s

ree s

.

.

u~teenges~t.

werkgewer van die be=
12

Middleton v Automobile Association of SA

13

het die 4utomo=

bile Association of S.A., B in diens geneem en voorsien van 'n
motorfiets met die doel om padgebruikers wat lede of voor=
nemende lede van die vereniging is, te hulp
tydens hul reise teespoed sou ondervind.

te kom indien hul

B was egter verbied

om enigeen met die voertuig te vervoer, iets wat uit die aard
van die saak moeilik sou gewees het omdat die motorfiets se
syspan eintlik 'n gereedskapkas was.

Die eiser se motor het

sender brandstof gaan staan waarop B aangebied het om vir hom
petrol te gaan kry.

Hy laai die eiser, wat nie 'n lid

of

voornemende lid van die vereniging was nie, in die syspan
en bestuur op pad na 'n motorhawe nalatig.
die vereniging aan vir sy beserings.

R

Die eiser spreek
Hathorn wys daarop

dat dit nie voldoende is vir die eiser om te bewys dat B se na=
14
nie.

latige bestuur voorgekom·het during his employment

Volgens hom meet dit vasstaan dat die oplaai van die eiser in

II.

Sien hierbo op 368 ev.
Sien hierbo
870 ev.

12

Sien hierbo

13
14

'f58,

10

687 ev.

1932 NPD 451 •·

87'i

. oms t and'1gh e d e verb and ge hou h et met B se p 1'1gte. IS
d 1e

In die

omstandighede het die optrede van B geen verband met sy pligte
gehou nie.

Dit sou moontlik verband ken hou indien die eiser

in 'n motorongeluk beseer was en hy na mediese hulp
moes word.

16

vervoer

Kortom, die pligte van B was sodanig beperk

dat dit die oplaai van passasiers, behalwe in die genoemde
omstandigheid, geensins impliseer nie.

Die oplaai van die

eiser sou dan nie betrekking gehad het op die nalatige uitvoe=
ring van 'n verpligting of die nalatige uitvoering van 'n
handeling wat redelik noodsaaklik was vir die uitvoering van
.

sy opdragte n1e.

17

.

In 'n klaarblyklike paging om aan te toon

dat hierdie geval selfs nie bereg kan word onder

~ie

reel

18
neergele in Estate van der ByZ v SWanepoez nie, verklaar
(I)f it is asked upon whose affairs he (B) was
the answer is that they were his own. He did the
aet as a private individuaZ either from the motive of kind=
ness or from the more sordid one provided by the prospeet of

r

Hathorn

engaged~

IS

.•. (B) •.. had speeiaZ instruetions not to earry pass~n=
gers. The vaZue of this point is that it Zends to .def~ne
the ambit of (B's) duties. He was empZoyed to ass~st mo=
torists on the road who were in need of heZp. Their re=
quirements wouZd faZZ under four main heads. First~ sueh
repaires or adjustments as eouZd be done ~y (B) on th~
road with the heZp of the tooZs and mater~aZs he earr~ed
with him. Seeond~ the provision of sueh things as petroZ
whieh he eouZd suppZy or~ if he had none~ he eouZd feteh
on his maehine. Third~ the earrying and deZiv~ry of.mes=
sages relating to breakdowns and Zast~ first a~d to ~n=
jured ( 4S8) •

16

Blykbaar omdat die oplaai van die beseerde implisiet ver=
band sou hou met een van sy pligte (vgl die vorige vn).

17

4S8 ( 'n poging tot toepassing van die

18

1927

876

AD 141.

Sien hierbo op 819 ev.

SaZmond test).

a gratu1-'t y. 19

Hathorn was heel moontlik reg in sy siening

R

dat die oplaai van die eiser geen funksionele verband met B se
pligte het nie.

Ek is egter van mening dat geoordeel kan word

dat die oplaai van die eiser 'n risiko verbonde aan B se werk
was en onder die spesifieke omstandighede ook normatief voor=
sienbaar is.
In Rossouw v CNA

20

moes die hof beslis of die respondent (CNA

wat die werkgewer van die dader was) op die keerdatum van 'n
bevel nisi genoegsame redes aangetoon het waarom hy nie in

forma pauperis

deur die eiser aangespreek kan word nie vir

nadeei wat deur CNA
mer was

se werknemer veroorsaak is.

Die werkne=

CNA se verteenwoordiger wat in die gewone loop van sy

diens met 'n motor van X na Y op pad was, toe hy die eiser, 'n ry=
loper, opgelaai het en hierna nalatig bestuur het,
is in die ongeluk beseer.

Die eiser

Dit blyk nie uit die·feite asof

daar enigsins sprake was van 'n verbod om rylopers op te laai
nie.

Wat in elk geval seker is, is dat die werknemer op sy

direkte
Die

roete na Y op pad was toe hy nalatig

bestuu~

het.

CNA se verweer was eenvoudig dat die oplaai van die ei=·

ser met sy werknemer se verpligtinge geen.verband gehou het
nie.

Die hof bevind ook, by monde van r Blackwell, dat die

oplaai van die eiser ..• was something completely foreign to

the scope of (his) duties, it was neither necessary nor in=
.
I
cidental to them
Die advokaat vir die eiser (McKerron)
het egter gepoog om aan te toon dat die oplaai van ry=
19

459.

20

1948 2 SA 267 (W).
271. Vgl egter ar Ramsbottom se argumentasie in die
African GuaPantee-saak op 863 hierbo. In lg saak was
die optrede van die daders eweneens completely foreign
to their duties maar die werkgewer nogtans aanspreek=

lik gehou.
877

lopers in Suid-Afrika

common practic:?. is

en sy betoog klaar=

blyklik daarop gerig om die ratio in Mkize v Martens van toe=
2 R
'
. eiser
pass~ng
te maak .
B1ackwell verklaar egter dat dit d~e
nie help nie omdat die oplaai van die eiser iets was
quite
outside the normal scope of (his) employment . . ( I)n the ab=
3
sence of special knowledge which is not alleged, what interest
can the employer have in the matter?. The personal habits and
predilections of their employer outside the ordinary scope of
his employment are not their concern. 4 Hy vertolk die ratio
van die beslissing in Mkize v Martens as. dat ••. the lighting
of a fire to cook food supplied by their master was a normal
incident in the ca~rying out of their duties. 5 Obiter ver=
klaar r Blackwell dat die CNA in die onderhawige saak wel aan=
spreeklik sou kon wees indien die eiser 'n voetganger was wat
in die ongeluk

beseer is en selfs ook in die geval waar die

werknemer gedurende die rit 'n brandende sigaretstompie by
die motorvenster uitskiet en 'n veldbrand veroorsaak het. 6
Ek kan egter nie insien hoedat verklaar kan word dat die op=
laai van 'n ryloper nie insidenteel verband hou met die dader
se werk nie, maar die uitskiet van 'n brandende sigaret wel.
Dit is tog duidelik dat geeneen verband hou met die dader se
werk nie.

Die aanspreeklikheidsvraag is egter nie daarmee van

die baan nie.

2

op 272 en

Die inkonsekwentheid van hierdie beslissing blyk

Mkize v Martens bespreek hieronder op

3

Blykbaar aan die kant van die werkgewer.

4

271.

5

ibid.

6

271-2.

878

888.

Ek kan egter nie met sy verdere opmerking saamstem
nie naamlik the boys had to cook their food in order to
carry on with their duties .... (Sien hieronder op 889).

ook uit die gevolgtrekking dat 'n voetganger of ander motoris
wat in dieselfde ongeluk benadeel was, die·werkgewer wel sou
kon aanspreek maar die passasier nie. In die Engelse beslis=
sing in Twine v Beans ExpPess 7 , waarin die feite soortgelyk
was, is ook bevind dat die werkgewer nie teenoor die passasier
aanspreeklik kan wees nie.

Atiyah het egter tereg kritiek op

die ratio van die uitspraak gelewer.

8

Die feit is eenvoudig

dat die eiser se besering (of skade) voortgespruit het uit die
nalatige bestuur deur die werknemer welke onregmatige daad son=
der twyfel deur

die~~ van

sy werk objektief verhoog is.

Die

enigste moontlike regverdiging vir die hof se beslissing kan
wees dat die presiese kousale verloop van gebeure (byvoorbeel_d
die' stilhou en oplaai van die ryloper) nie met 'n genoegsame
gra~d van waarskynlikheid voorsienbaar was nie. 9 Myns insiens
is-dit egter nie so onwaarskynlik nie en behoort die werkgewer
aanspreeklik te gewees het omdat die gebeure 'n tipiese risiko
van die diensaktiwiteite van die werknemer was.
In BAR

& H v Marais 10 was M in besit van 'n geldige treinkaart=

jie en het gedurende die treinrit sy sitplek verlaat, toestem=
ming van die masjinis van die lokomotief gekry om in die kajuit
verder saam te reis terwyl hulle almal 'n bottel drank (wat M
met hom saam geneem het) verorber het.
lasies was die

Kragtens Spoorwegregu=

masjinis ten strengste verbied om passasiers in

die kajuit toe te laat.

Die trein word op nalatige wyse bestuur

waarna die lokomotief ontspoor en M gedood word .. Sy afhankli=
kes doen by die hooggeregshof aansoek om verlof om 'n eis
7

1946 I AU ER 202 (CA) en sien hierbo op

8

Sien hierbo op

9

Sien.hierbo op 332 ev.
1950 4 SA 610 (AJ.

10

in

488.

488.
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forma pauperis teen die spoorwee in te stel.

Die aansoek slaag

op grond daarvan dat 'n redelike kans op sukses bestaan omdat
die masjinis sy werk en pligte op 'n onbehoorlike manier uit=
gevoer het deur toe te laat dat M teen die uitdruklike instruk=
11
sies in die kajuit kon.reis.
Die appelhof stem egter nie saam
nie en kom tot die eenparige bevinding dat die masjinis in hier=
die omstandighede nie opgetree het within the scope of his em=

ployment. nie.

Vol gens die hof kom dit nie daarop aan of die on=

regmatige daad gepleeg is gedurende die uitvoering van sy ver=
pligtinge nie maar is die toets of die werknemer sy pligte (of
12
iets wat daarmee verband hou), nalatiglik verrig het.
Groot
klem word daarop gele dat 'n werkgewer slegs aanspreeklik sal
wees indien die werknemer die werk wat aan hom opgedra is, of
.
' verr~g
' h et. 13 N'~eteen=
~ets
wat d aarmee ver b an d h ou, na 1 at~g
staande hierdie verklaring sou 'n mens nogtans verwag dat die
hof die spoorwee middellik aanspreeklik ·ag vir die nalatige
II

619 van die appelhofverslag. Myns insien is die "onbe=
hoorlike manier van uitvoering van sy pligte egter gelee
in sy nalatige bestuur.

12

617 ••• the test is not whether the act or omission com=
pZained of occured whilst the servant was engaged in the
affairs of his master but whether it constituted a negligent
performance of the work entrusted to the servant, The act
or omission may occur whilstthe servant is engaged in the
affairs of his master and yet the master may nog be· liable.
For instance a servant may, whilst engaged in the affairs of
his master, assault a third person in order to satisfy a
grudge of his own, such assault being quite unconnected with
his master's work, In such a case the master would not be
liable, for the servant in committing the assault was not
performing the work entrusted to him, or doing anything
anci Uary to it.

13

Sien 618 en sien ook hierbo op 837.
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bestuur deur die masjinis. Hr Watermeyer verklaar juis dat dit
die werk van die masjinis was om die lokomotief te bestuur en
dat hy dit op so 'n manier moes gedoen het dat niemand daardeur
14
·
Tog verkl aar hy ver d er: It was no t
b ena d ee 1 mag wor d n1e.

the work of the administration to transport passengers on the
engine and if the driver chose to do so he was acting outside
the scope of his employment. It cannot be said that the trans=
porting of a passenger on the engine was a negligent manner of
driving the engine: it had nothing to do with engine driving. 15
Hy bevind dan dat die optrede van die masjinis 'n eie handeling
vir eie doeleindes was en nie ten doel gehad het om die belange
16
van sy werkgewer te bevorder nie.
Hierdie redenasie van hr
Watermeyer is nie bevredigend nie.

Trouens in baie gevalle waar

'n werknemer 'n onregmatige daad gepleeg het waarvoor die werk=
nemer middellik aanspreeklik gehou word, is die onregmatige daad
nie gepleeg in die loop van 'n handeling wat die belange van die
17
werkgewer ten doel het nie.
Selfs die feit waarop hrWatermeyer
14

619.

15

ibid.

Indien so geargumenteer word kan ek met respek, nie
insien hoedat hr Watermeyer in Feldman v Mall supra ken
verklaar het dat 'n werknemer within the scope of his em=
ployment optree wanneer hy die motor van sy werknemer ge=
bruik om iets uitsluitlik in sy eie belang te doen nie. Kan
in daardie saak nie ook maar verklaar word dat die rit van
die werknemer om bier op 'n sekere plek te gaan drink, nie
'n manier was om pakkies in Johannesburg af te lewer m.e?
(Sien die feite van die saak hierbo op 836 ).

16

Vgl 619-620. Op grond van hierdie argument kan ek nie in=
sien hoedat hr Watermeyer die verweerder in Feldman v Mall
supra aanspreeklik ken bevind het nie (sien 841 ).

17

Bv die geval waar 'n werknemer tydens 'n afwyking in sy uit=
sluitlike eie belang nalatig bestuur of tydens 'n rusperiode
in die veld waar hy vee oppas, nalatiglik 'n brandende vuur=
houtjie weggooi of in 'n geval waar hy sy pos by 'n trein=
oorgang verlaat vir eie doeleindes.
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wys naamlik dat M nie gedood sou

gewees het as hy gebly het

waar hy moes nie, is myns insiens irrelevant.

Sy dood is ver=

oorsaak deur die feit dat hy in die kajuit toegelaat is en die
masjinis nalatig bestuur het.

Dat hy medewerkend nalatig was

sou moontlik 'n verweer teen 'n aksie deur homself gewees het,
18
Ar Green=

maar wat sy afhanklikes betref, is dit irrelevant.

berg wat tot dieselfde uiteindelike bevinding as hr Watermeyer
19
volg egter 'n ander ratio. Hy verklaar dat vasgestel

kom,

moet word of die spoorwee in die omstandighede 'n duty of care
20
teenoor M gehad het.
Indien bevind kan word dat sodanige plig
bestaan, sal die spoorwee aanspreeklik wees indien laasgenoemde,
of sy werknemers wat

within the scope of their employment op=

getree het, die plig op nalatige wyse skend •. Dit blyk dat 'n
persoon, volgens hom, sy plig skend indien bevind kan word dat
die benadeelde tot daardie groep persone behoort ten opsigte van
wie voorsien kon word dat hulle benadeel mag word deur die ver=
weerder se optrede of die optrede van sy werknemers handelende

within the scope of their employment.
aan te voer dat die kategorie

I

Ar Greenberg vervolg deur

persone teenoor wie die spoor=

duty of care het en aanspreeklik sal wees vir die nalati=
who suffered injury as
a result of negligence in carrying out that work. Thus it would

wee 'n

ge skending daarvan, alle persone is •.•

18
19

Op 618 wys hr Watermeyer dan ook spesifiek daarop.
Ar Centlivres het met die uitspraak van Watermeyer saam=
gestem.

20

Alhoewel ar Greenberg aanvanklik verklaar dat vasgestel moet
word of die spoorwee so 'n duty teenoor M of sy afhanklike
gehad het (621) is dit uit die res van sy uitspraak duidelik
dat hy slegs poog om vas te stel of die plig teenoor M
was.
621 en veral 622.
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be liable to users of a levelcrossing who were injured by the
driver's negligent driving; so also would it be liable to all
persons and to the owners of all goods that were being conveyed
in the ordinary course in the train drawn by the engine. It
would also be liable to a trespasser on the line of whose pre=
sence the driver was or ought to have been aware but whom he
injured by negligent driving. All these persons fall into the
category of those to whom a duty of care would be owed by the
appellant - they were persons who might be injured by the neg=
2
ligence of the driver in the performance of his employment.
Hierby kan gevoeg word wat ar Greenberg vroeer in sy uitspraak
vermeld het: Under this doctrine a person who unlawfully and
clandestinely travels on the couplings of a train carrying
passengers would be entiteld to damages if he was injured as
3
a result of the negligent driving od the train.
Op grond van
hierdie reel het die SpOOrWee dUS In plig teenoor die genoemde
persone omdat voorsien kan word dat hulle benadeel mag word deur
die spoorwee se werknemer in die uitvoering van sy pligte.
grond hiervan sou dan verwag kan word dat

ar

Op

Greenberg sou

vasstel of dit voorsienbaar is dat 'n passasier in die kajuit
sou reis en beseer kon word as gevolg van die nalatige bestuur iets wat myns insiens in die lig van die ander voorbeelde nie
4
Tog bevind ar Greenberg dat M nie tot
onvoorsienbaar is nie.
2

622 Hen 623 A (ek onderstreep).

3

622F.

4

Hy verklaar ook dat die feit dat M nie gedood sou gewees
het indien hy nie in die kajuit gereis het nie, irrelevant
is (623 C) en ook .•• that the recognition of the doctrine

of the duty to take care does not involve what may be the
complications of the English law as to nuisance or as to
licensees~ invitees and trespassers (sien hierbo op 489 )
because the category of persons to whom the duty would be
owed under our law is regulated by the principles in the de=
aision in Transvaal & Rhodesian Estate v Golding 1971 AD 18.
Sien ook McKerron op 241.
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daardie

kategorie persone behoort ten opsigte van wie voorsien

kon word dat hulle deur die nalatige bestuur benadeel sou word
nie, omdat die masjinis nie bevoeg was om deur 'n handeling
buite die bestek van sy verpligtinge, die plig wat die spoorwee
teenoor sekere persone het, ook na 'n ander groep persone kan
5
uitbrei nie.
Indien ar Greenberg hiermee bedoel het dat dit
nie redelikerwys voorsienbaar was dat die masjinis M na die
kajuit sou nooi nie (indielig van die streng regulasies daar=
6
Het hy egter bedoel
teen), is sy argumentasie verstaanbaar.
dat dit irrelevant is of die optrede van die masjinis voorsien=
baar was of nie en dat die werkgewer nie aanspreeklik is nie
omdat sy werknemer nie opgetree het

errrpZoyment

within the scope of his

nie, dan is sy hele motivering van die "duty"-leer=

stuk ontoepaslik.

Selfs indien geargumenteer word dat

ar

Greenberg bedoel het dat die spoorwee slegs 'n plig het teenoor
persone ten opsigte van wie voorsien kon word dat hulle bena=
deel mag word deur 'n handeling van sy werknemer wat within the

scope of his errrpZoyment is, kan ek nie insien hoedat die nalati=
ge bestuur in hierdie omstandighede iets anders was as 'n nala=
tige handeling

within the scope of errrpZoyment

die vraag steeds:

ten opsigte van wie kan dit

wys voorsien word

dat

nadeel kan word?

Op die ou end bevind

nie.

Dan bly

redeliker=

hulle deur sodanige handeling be=

ar

Greenberg dat die

spoorwee nie 'n plig teenoor M gehad het nie en ook nie teenoor
sy afhanklikes nie.

Sy motivering is dat die masjinis, al=

hoewel hy die masjien van een plek na 'n ander •.••

in the

course of his errrpZoyment bestuur het, gelyktydig hiermee
iets gedoen het •.• totaZZy outside the scope of his errrpZoy=
ment3 · v-iz: conveying someone on his engine who had no right
to be there. 7 Van enige voorsienbaarheid is op die ou end toe
5
6

o23.
Hieroor kan uiteraard gespekuleer word.

7

6:23.
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geen sprake nie.
Samevatting
Die toepassing van die'regsreels in hierdie gevalle kan soos
volg saamgevat word:

In die algemeen kan verklaar word dat 'n

werkgewer nie teenoor 'n passasier aanspreeklik gehou kan word
nie indien die oplaai van die passasier nie deel van die werk=
nemer se pligte was of daarmee een'of ander verband gehou het
nie.

Is die vervoer van persone

d~l

van die werknemer se

pligte, is die werkgewer ook nie aanspreeklik nie in 'n geval
waar die passasier deur die werknemer op 'n plek toegelaat
is waar hy nie veronderstel is om te wees nie. · Blykbaar geld
'n ander reel in die geval waar die passasier sonder kennis van
die werknemer op 'n plek aanwesig is waar hy nie veronderstel
8
is om te wees nie.
Die reels is egter inkonsekwent en vaag.
Die benadering wat ek voorstaan behoort die probleme wat ont=
staan op 'n sinvolle wyse te ondervang.

9

Myns insiens behoort

die probleem te sentreer om die vasstelling van die vraag of
die teenwoordigheid van die passasier in die voertuig of op
die spesifieke plek in die voertuig normatief voorsienbaar
is of nie.

Hierbenewens moet dit natuurlik vasstaan dat die

pleeg van die onregmatige daad (in hierdie geval

nalatige

bestuur) deur die aard van die werknemer se werk objektief
verhoog

is en dat die kousale verloop van die gebeure ook
10
normatief voorsienbaar was.

8

Vgl die voorbeelde wat ar Greenberg hierbo op 882/3noem,

9

Sien hoofstuk 4 hierbo.

10

Sien hierbo 318 ev.
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3.2.3.5

Brandskade deur werknemers veroorsaak

In ApPiZ

V

PPetoPius 1 het 'n jong seun op nalatige wyse 'n

veldbrand veroorsaak toe hy 'n vuur aangesteek het om 'n krimp=
varkie te braai terwyl hy besig was om sy vader se bokke op te
pas.

Sy vader word egter nie aanspreeklik gehou nie en wel op

grond van die volgende: Now the funations whiah this boy had

to pePfoPm WePe to hePd aePtain goats 3 and if he did anything
inaidentaZZy within those funations whePeby damages may have been
aaused ••• the masteP wouZd no doubt be PesponsibZe; but when
the boy goes out of his way and obtains matahes fPom a stPangeP 3
and then entiPeZy unaonneated with hisfunations as herd3 be=
gins to roast a hedgehog that he aatahes on the veZd for the
purpose of amusing himseZf3 it aannot be said that that aat
2
was within the funations to whiah he was appointed.
Die han=
deling van die seun hou nie (eers) insidenteel verb.and met sy
3
In

werk nie omdat dit in sy uitsluitlike belang verrig was.

O'NieZ v Robinson 4 moes 'n werknemer sy werkgewer se bome teen
brande beskerm.
ploeg.

Hy ontvang opdrag om 'n stuk daaromheen om te

Nieteenstaande 'n streng verbod van sy werkgewer, poog

hy om die bome te beskerm deur 'n stuk daarom skoon te brand.
Die brand versprei en beskadig die eiser se eiendom.Hr RoseInnes bevind dat die aansteek van die vuur geen verband gehou
het met die algemene werk of spesifieke instruksies van die werk=
nemer nie en die werkgewer dus nie middellik aanspreeklik ge=
hou kan word nie. 5 Die hof vereis dus inderwaarheid dat bewys

2

1906 TS 824.
827.

3

ibid.

4
5

1909 'IS 107.
107. It was negZigent to kindZe the grass on the day in

question3 but the question was whether the native in kind=
Zing the grass was either aating in the aourse of his ordi=
nary empZoyment or was aarPying out the express instruations
of his master.
886

moet word dat die werknemer sy spesifieke instruksies na=
latiglik uitgevoer het alvorens die werkgewer middellik aan=
spreeklik gehou kan word.

Hierdie standount is egter heelte=

6

mal te eng.·

Die. fei te in Mkize v Martens

7

is reeds weergegee. Die appelbof
8
van twee jong seuns middellik

moes beslis of die "werkgewer"

aanspreeklik gehou kan word vir skade aan weiveld veroorsaak
deur die nalatige hantering van 'n vuur waarop hulle hul kos
wou voorberei.

Die verweerder was besig met 'n transporttog

waartydens hy die seuns opdrag gegee het om die wa 'n ent ver=
der te drywe, daar uit te span en vir hom te wag terwyl hy
intussen na verlore trekvee sou soek.Arinnes wys daarop dat
die vasstelling van die vraag of die daders opgetree het in

the course of their employment

afhang van die aard van die

skadeveroorsakende handeling ••• and its relation to the scope

of the employment. 9

Ar

Innes sowel as ar

Solomon toon aan

dat die vereiste verband in die algemeen nie sal bestaan in=
dien die relevante handeling van die dader ... solely for his

own interests and purposes, and outside his authority verrig
is nie.

10

Volgens die bof kan, wat die feite van die saak be=

tref, nie bevind word dat die aansteek van die vuur deel van
• seuns se verp 1"1gt1nge
.
.
II
d 1e
o f op d rag was n1e.

Vo 1 gens

ar

6

Vgl bv die uitspraak in barkqr v Venter hieronder op 899.

7

1914

8

Vgl die probleme in hierdie verband hierbo op 613 ev.

AD 382 en sien hierbo op 612 ev.

9

391.

10

390 en 392.

11

386, 391 en 396. Volgens ar Innes sou die saak eenvoudig
gewees het indien dit wel die geval was (391).
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Innes maak die feit dat die verweerder ten tye van die maak van
die vuur nie aanwesig was nie in die omstandigbede wel 'n ver=
skil.

Die verweerder bet die seuns vir die duur van sy afwesig=

beid in uitsluitlike bebeer van die tog geplaas en is bul pligte
bierdeur nie beperk tot wat bul gewoonlik sou moes verrig bet
by die aanwesigbeid van die werkgewer nie.

Alboewel die maak

van die vuur en die voorbereiding van die kos nie deel van bul
alledaagse werk was nie, moet, volgens ar

Innes, die omvang

van bul werk bepaal word in die lig van ••• aonditions with
whiah they had to deaZ and whiah are matters of aommon know=
Zedge to aZZ those who traveZZed in South Afriaan. 12 Hierdie
kennis is die feit dat dit vir togryers algemeen gebruiklik is om
bul voedsel saam met bulle te neem en dit gedurende uitspantye
13
voor te berei.
Hierna sou verwag kon word dat ar Innes een=
voudig die knoop deurbak en verklaar dat die aansteek van die vuur by
die ui tspanplek wet die doel om kos voor te berei, te wagte of
voorsienbaar was en dit dus genoegsaam verband bou met bul funk=
sies
is.

as bandlangers wat in volle bebeer van die tog geplaas

Ar

Innes en War

J. de Villiers bet die probleem egter

verdiep deur te verklaar dat in sulke gevalle onderskeid ge=
maak moet word tussen gevalle waar die werkgewer verplig is om
voedsel aan sy werknemers te voorsien en gevalle waar die werk=
.
.
nemer sel f voors1en1ng
moet maak .

14

In 1 aasgenoemd e geva 1 k an,

volgens bulle, verklaar word dat die opsteek van die vuur en
die voorbereiding van die voedsel 'n bandeling van die werkne=
mer is ••• for his own purpose and for his soZe benefit

12

392.

13

ibid.

14

392en401.
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en

dat so 'n handeling nie in the course of employment verrig is
15
nie.
Is die werkgewer egter verplig om die voedsel te voor=
sien, dan kan sekerlik verklaar word dat dit die werknemer se
_plig is om die voedsel voor te berei.

Die volgende motivering

hiervoor word aangebied: He could not do his work without
being fed, and it would be as clearly within his employment to
light a fire and cook his food as to prepare fodder for the
mules. 16 Waarom die voorbereiding van voedsel in die geval
waar die werknemer dit self moet bekom nie deel van sy ver=
pligtinge uitmaak nie en waarom die aansteek van die vuur dan
in sy uitsluitlike belang geag word maar dit nie die geval is
waar hy die voedsel van sy werkgewer ontvang nie, is onver=
staanbaar.

Die stelling dat die werknemer sy werk nie kan doen

sonder om te eet nie, geld buitendien in albei gevalle.

Op

die ou end bevind ar Innes egter:

The case is very near the
line, and has caused me much consideration. But bearing in
mind that the boys had been told to outspan and had no food
17
since seven o'clock
I have come to the conclusion that in
lighting the fire to cook another·meal shortly before mid-day
they were engaged about their master's affairs and were acting in
the course of their employment. 18 Lord de Villiers verklaar
eenvoudig dat die seuns by die uitspanplek die normale gewoonte
van reisigers in Suid-Afrika gevolg het deur hul voedsel voor
15

392.

16

393.

17

Sien egter die opmerking van Lord de Villiers in dieselfde
saak in die teks hieronder bespreek.

18

393. Sien ook die opmerking hierbo op 819 gemaak oor die
vereiste dat die skadeveroorsakende handeling verband moet
hou met die besigheid van die \verkgewer.
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te berei en dat hul optrede, in die lig van hul werkgewer se
afwesigheid, nie buite •.. the ordinary scope of (their) em=
19
Ar
Solomon se uitspraak kom grotendeels

ployment val nie.

ooreen met die van ar Innes.

Hy maak egter geen onderskeid tus=

sen 'ti geval waar voedsel aan 'n werknemer voorsien word en 'n
geval waar lg. dit self bekomnie. Ook hy vra die vraag of die feit
dat die werkgewer tydelik die volle beheer oor die tog oorge=
dra het, neerkom op 'n uitbreiding van die seuns se pligte. 20

Now I would have no difficulty in holding that where a master
sends his servants in charge of a wagon and mules for a jour=
ney extending over two days ... one of the duties of such ser=
vants would ordinary be, in view of the conditions of travel
in this country, to light fires and cook their meals at the
outspan. These would be acts which would be reasonably neces=
I
sar>y in order to enable them properly to perform their wor
2
Net soos ar Innes, het ar Solomon egter heelwat probleme om
hierdie redenasie op die huidige omstandighede van toepassing

Had the defendant gone away for a whole day, Zeaving
the boys in charge, I am of opinion that we should have been
justified in holding that in these circumstances it would have
fallen within the course of their temporary employment to pre=
pare their food during their master's absence .•. And though I
must confess to have considerable misgiving on the subject,
I am not prepared to dissent from the view that inasmuch as
the defendant r~mained away till after the time had arrived for
cooking the midday meal, the boys in lighting a fire for that
te maak.

19

386.

20

396.

2

Vgl 393.

396-7.
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purpose were doing something in their master's service and not
entirely for their own purposes. 3
Hieruit blyk dit egter on=
duidelik te wees of ar Solomon sy bevinding uiteindelik ba=
seer op die siening dat die aansteek van die vuur en voorbe=
reiding van die voedsel

1

n redelik noodsaaklike handeling was

en daarom as insidenteel aan hul verpligtinge aangemerk kan
word.

Indien dit wel die konklusie is, blyk dit dan op geen

Lord de Villiers ver=
I confess ••. that I do not attach the
same irrrportance •. .'to the time of the day at which the de=
fendant's servants are supposed to have started cooking their
midday meal~ because ••. we do not know whether they were in
habit of taking a midday meal at all~ and in the next place~
we do not know the precise time when the fire origi~ated. 4
W ar de Villiers le, nieteenstaande hierdie probleme, klem op
stewige gronde gevestig te wees nie.

klaar byvoorbeeld:

die tyd van die voorbereiding van die voedsel.

Hy verklaar

dat die feit dat die verweerder tydens sy afwesigheid die
volle beheer aan die seuns opgedra het, die gevolg het dat hul=
le ook insidenteel verplig is om na hul self om te sien so=
5
dat hulle hul pligte na behore kon verrig.
Sy volgende stel=

They were at the time en=
gaged upon his business~ and they were entitled to take all
6
reasonable measures to discharge their functions properly.
ling is egter baie meer.aanneemlik:

Indien dit saamgelees word met die volgende verdere stelling,
blyk die regverdiging van die hof se uiteindelike bevinding
baie duidelik.

3

397.

4

385.

5

401.

6

402.

Under these circumstances it seems to me it
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may fairly be said that towards noon, when the defendant had
not yet put in appearance, the boys were entitled, and couZd
reasonably have been expected to start preparing food; and
if that is so they must be said to have Zit the fire in the
course of their employment by the defendant. 7 Dit is dus dui=
delik dat die aard van die seuns se werk die moontlikheid op die
skadeveroorsakende gebeure objektief verhoog het en dat hul
optrede in die omstandighede ook voorsienbaar was. 8
Na die uitsprake in

die vorige sake, was die howe egter nie

genee om 'n werkgewer in hierdie gevalle aanspreeklik te stel
indien dit.nie blyk dat die maak van die vuur deel van die pligte
van die werknemer of 'n redelik noodsaaklike handeling bykom=
. stig aan die verpligtinge was nie.

In Reid v Bouwerie

9 het

'n werknemer wat aangestel was om onkruid uit sy werkgewer se
tuin te trek, dit op 'n hoop gegooi en aan die brand gesteek.
Die vuur het versprei en die eiser skade veroorsaak.

Alhoe=

wel die werknemer nie verbied was om die hoop aan die brand
te steek

nie~

bevind.die hof dat hierdie optrede nie deel van

die werknemer .s~ op.drag was nie.

(T)he act of Vmgebi in set=

ting fire to the scrub being altogether outside and apart
from the stipulated worK, it cannot_ be regarded as even in=
.
10
cidentaZ to or in. connection with his employment.
In Mbarra
.
II
v Land:Pey
het di.e werknemer van die verweerder haar pyp
opgesteek terwyl sy besig was om mielies te oes. Sy het die
brandende vuurhoutjie op 'n nalatige wyse weggegooi waarna die

8

ibid. (ek onderstreep).
Sien ook w ar Davis se opmerking in die FeZdman-saak

9

1914 NPD 203.

10

214 en vgl ook 211.

II

1917 CPD

7

892

599.

eiser se mielies verbrand het. R

Gardiner aanvaar dat die

tydstip waarop die nalatige handeling verrig was geen krite=
rium is vir die vasstelling van die vraag of die handeling
12
in the course of the employment verrig is nie.
Volgens hom
was die ratio van die beslissing in

Mkize v Martens dat die

opsteek van die vuur en die voorbereiding van die voedsel deur
die seuns 'n noodsaaklike handeling was omdat hulle nie werk
13
sonder kos kon verrig nie.
Op grond van hierdie siening.
is r Gardiner se eie konklusie die volgende: (T)his decision
cannot govern the present case for it cannot be contended that
smoking is in any way necessary in the work of havesting and
husking mealies. 14 Obiter verklaar hy dat 'n sekere handeling
van 'n werknemer wel in the course of his employment sal wees
indien dit verrig is met die doel om die belange van die werk=
gewer

te bevorder of indien geglo is dat dit in die belang

van die werkgewer is of indien dit insidenteel verband hou met
sy werk.

15

Hy gee twee voorbeelde van gevalle waar rook deur

die werknemer wel insidenteel met sy werk verband mag hou.
Die eerste voorbeeld hiervan is 'n geval waar 'n wag toesig
16
Waarom rook

oor 'n perseel hou en ook op die perseel bly.
12

600. Myns insiens het hy slegs bedoel dat die tyd van die
pleeg van die onregmatige daad nie noodwendig 'n afleiding
regverdig dat hy in the course of employment opgetree
het nie.

13

601. Ek vind egter geen duidelike aanwysing of afleiding
uit die uitsprake van die regters in die Mkize-saak sup=
ra wat so 'n konklusie steun nie.

14

ibid.

15

603. Hieruit blyk dit weereens onduidelik te wees of die
reel is dat die optrede van die werkneme.r verband moet hou
met sy werkgewer .se besigheid (of belange) of dat sy optre=
de verband moet hou met sy verpligtinge (sien die opmerking
hierbo op 819ev ) •

16

ibid.
893

in so 'n geval insidenteel verband met sy werk hou kan ek nie
peil nie.

Die tweede voorbeeld hiervan is 'n geval waar 'n

werknemer 'n onaangename werk verrig en dit vir sy gesondheid
17
en gerief raadsaam is om te rook.
Dit beteken slegs dat
so 'n handeling redelik noodsaaklik en daarom insidenteel met
sy werk is.

Hierdie voorbeeld is egter moeilik versoenbaar

met a!' Solomon se volgende s·telling in Mkize v Martens supra:

If ... the act which
of his maste~s work~
his own account~ for
the master would not

caused the injU!'y was something outside
something which he was doing entirely on
his own pleasU!'e for his own interest~
18
be responsible.
Rp Van Zyl het in 1937 in Hend!'ikz v CUtting 19 'n meer aan=
vaarbare benadering tot die probleem in die onderhawige geval=
le gevolg.

Dit kan oak genoem word dat die siening dat ri=

siko-aanspreeklikheid die grondslag van middellike aanspreek=
likheid is, teen hierdie tyd nie vreemd was nie.

a!' Wessels reeds gewys op die
de ll ~"k e

"kh e~"d • 20

aanspreekl~

In 1928 het

extended view betreffende mid=

. d"~t oo k
Daarom ~s

.

n~e

verrassen d

nie dat rp Van Zyl verklaar dat die standpunt van rp Gardiner
in die Mbarra-saak te eng is.
king of a match must not be dealt
bec:1.use taken by itself it may
conjunction with certain types
17

18

In a case of this sort the stri=
with as an act standing by itself~
be a ha!'mless act~ but taken in
of employment upon which a ser=

ibid. I can conceive that in a case of a workman engaged
in a noisome occupation~ e.g. in cleaning an offensive
smelling sewer it might be advisable for his health and
comfort that he shouldsmoke.
Mkize v Martens supra op 394.

19

1937 CPD

20

Sien hierbo op 250. Rp Van Zyl verwys dan oak spesifiek
na hierdie opmerking van ar l~essels (vgl 424).

894

417.

vant may be engaged, the striking of a match may become a highly
dangerous and consequently a very negligent act for a servant
to indulge in while engaged on such employment. 1 Ongetwyfeld
dus is dit noodsaaklik om vas te stel of die aard van die werk
2
en alles wat daarmee verband hou die kans op die veroorsaking
van die skade objektief verhoog het.

Die feite van die saak was

weliswaar sodanig dat 'n aanspreeklikheidsbevinding nie moeilik
motiveerbaar was nie.

'n Werknemer het in die loop van sy diens

sy werkgewer se vragmotor na die motorhawe geneem en dit met
brandstof laat vul.

Terwyl petrol in die motor getap is, het

die werknemer daarnaas'n sigaret opgesteek waarna die gasdampe
ontplof en die eiser benadeel word.

Rp Van Zyl bevind dat die

werknemer steeds in the course of his employment opgetree
3
het.
Die ratio van hierdie uitspraak maak dit inderdaad on=
nodig om te spekuleer

oar vrae soos die redelike noodsaaklik=

heid van die rokery, optrede in belang van die werkgewer of
die noodsaaklikheid dat op daardie tydstip petrol in die vrag=
motor ingetap moes word of nie.

4

Meyer en Boshof v Jackelson 5 het die hof egter weer terug=
geval op die ratio van die ou beslissings· in Mkize v Martens
In

en .April v Pretorius supra.

R

Galgut aanvaar dat daar in

hierdie sake beslis is dat die werkgewer slegs aanspreeklik sal

424.

Vgl egter die Rhodesiese beslissing in SBI
1952 4 SA 313 (R) op 316 ev.

V

Du Toit

2

Veral dan die plek waar die werknemer sy werk moet verrig.

3

425 en vgl die Anglo Amerikaanse reg op 496

4

Dit sou myns insiens nie aan die uitspraak verskil gemaak
het indien dit geblyk het dat dit nie nodig was om op
daardie tydstip petrol in die motor te tap nie.

5

1961 3

SA165

hierbo.

(T).
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wees indien bewys word dat ••• ~he act, which is negligently

done, is part of the master's work or must reasonably be done
whilst on the master's work. 6 Laasgenoemde beteken · egter
slegs dat die aansteek van die vuur redelik noodsaaklik moes
7
'n Brand wat op
gewees het vir die uitvoering van die werk.
die verweerder se grond ontstaan het, het versprei na die eisers
se plase.

Die brand was toe te skryf aan die nalatige optrede

van die verweerder se werknemers.

Die bof bevind dat die vuur

gemaak is deur die werknemers gedurende hul werkstyd teen die
uitdruklike verbod van die verweerder.

Dit blyk egter onseker

te wees wat die doel van die aansteek van die vuur was, al=
hoewel dit moontlik was dat bulle voedsel wou voorberei.

R

Galgut bevind egter dat daar nie genoegsame getuienis was wat
daarop dui dat bulle wel voedsel wou voorberei nie en dat die
verweerder daarom nie aanspreeklik gehou kan word nie.
volgens

Al word,

r Galgut, aanvaar dat hulle nie hul voedsel wou voorberei

nie, het die eisers in elk geval nie bewys wat die doel van
die aansteek van die vuur was nie.

There was no reason to make

a fire - the lighting of the fire was against the orders and
it has not been shown that it was so lit in doing the master's
work. 8 Myns insiens
plaas dit 'n swaar bewyslas op die ei=
ser om te bewys wat die doel van die aansteek van die vuur was.
Dit sou billiker gewees bet indien beslis was dat daar 'n weer=
leggingslas op die verweerder gerus het om aan te toon dat sy

within the course of their employment

werknemers nie
het nie.

opgetree

'n Weerleggingslas op die verweerder in hierdie saak

is nie onbillik nie, veral in die lig van die feit dat die ei=
6

167 D-F

7

Vgl 167 H.

8

ibid.

896

(ek onderstreep).

sers reeds bewys het dat die werknemers gedurende hul dienstyd
op nalatige wyse met die vuur te werk gegaan het.
In· Bischoff Embroidery SA v BAR & HIO het 'n werknemer van die
spoorwee gedurende sy dienstyd 'n vuur in 'n afdak wat opgerig
is vir die werknemers se gerief, aangesteek met die doel om
vleis wat hy saamgebring het te kook vir sy middagete.
vuur het versprei en eiendom van die eiser verwoes.

Die

Getuie=

nis was gelewer dat die spoorwee sy werknemers verbied het om
vuur in die skuiling te maak.

Die werknemer/dader het egter

ontken dat hy van hierdie verbod bewus was en verder getuig
dat hy vantevore ander werknemers in die afdak sien vuurmaak
het en dat nie hy of hulle deur die voorman aangese was om die
vure te blus nie.

Onder die verskillende geskilpunte voor

die hof was ook die vraag of die spoorwee middellik aanspreek=
lik is vir die onregmatige daad deur die dader gepleeg. II R
Steyn aanvaar dat 'n werkgewer middellik aanspreeklik kan wees
vir 'n handeling van sy werknemer selfs al is die handeling .•.

a purely personal act ... and done entirely for his own bene=
fit .•. met die voorbehoud egter dat so 'n handeling minstens
I2
incidental to the servant's engagement ... moes gewees het.
Wat die onderhawige saak betref, is dit, volgens

r Steyn, no=

dig om vas te stel of die werknemer se optrede minstens insi=
denteel verband hou met sy werk.
die vraag lyk dit asof r

By die beantwoording van hier=

Steyn nie by sy aanvanklike uiteen=

setting bly nie want hy gee te kenne dat die opsteek van die
vuur nie met die werknemer se werk verband hou nie omdat die
handeling uitsluitlik in sy eie belang en vir sy-eie doelein=

10

I966 4

II

396.

I2

396 D.

SA

385 (W).

897

des was .•. namely in order to cook his own food and not food

provided by the defendant for his benefit and consumption ..
Waarom r Steyn, soos ar Innes in Mkize v Martens supra,

13

verklaar dat dit 'n verskil sal maak indien die werkgewer die
14 R Steyn het ~n
. elk
.
k an ek n~e
.
.
.
.
voe d se 1 voors~en,
~ns~en n~e.
geval

gepoog om die onderhawige feite van die in

Martens

te onderskei.

Mkize v

Eerstens wys hy daarop dat die werkge=

wer in hierdie saak nie die voedsel voorsien het nie en twee=
dens dat die werknemer hier die vuur aangesteek het 'n baie
kart rukkie nadat hy aan diens gekom het naamlik 'n uur of twee
daarna.

Alhoewel hy nie verwys na die tydsverloop in die
. 15 verk 1aar h y:
I t cannot ~n
. t h ese c~rcum=
.
n~e,

'
k
Mk. ~ze-saa

stances, in my view, be said that if John had not had his
food he would have collapsed and would have been unable to con=
tinue with his duties as a labourer. Indeed he could have had
breakfast at his home and before he left for work for that
matter, so that there was no urgent necessity in the sense that
he was compelled to make a fire in order to be able to eat
16
so that he could perform his work more adequately.
Indien r
Steyn hierdeur te kenne wou gee dat die aansteek van die vuur
en die voorbereiding van die kos in die Mkize-saak 'n dringende
17
Dit

noodsaaklikheid was, stem ek, met respek, nie saam nie.

blyk in elk geval uit die feite van die onderhawige saak dat die
werknemer die vuur aangesteek het om sy vleis te kook sodat dit
13

14
15
16

497 H.
Sien hierbo op 889.
Wat in elk geval nie bewys is nie (sien hierbo op 891
397 E.

17

Sien die bespreking hierbo op 887.

18

396 A.

898

).

teen etenstyd gereed sou wees.

Dit lyk egter asof

r

Steyn

die omstandighede van hierdie saak nie wou onderskei van die
in HK Manufacturing v Sadowitz ~aarin w r

Tebutt, volgens r

Steyn,'n aanvaarbare reel uiteengesit het op grond waarvan
verklaar kan word wanneer 'n werknemer se optrede nie insiden=
19
teel verband hou met sy werk nie.
R Steyn gee dan die vol=
gende voorbeeld van 'n omstandigheid

waarin wel moontlik bevind

sou kan word dat die aansteek van 'n vuur insidenteel verband
hou met 'n werknemer se werk: \Vaar

dit so koud is dat dit on=

moontlik vir hande-·arbeiders is ·om hul werk te verrig sonder
20
hulself te verwarm.

mn

Die laaste saak wat in hierdie verband genoem kan word is Bar=

ker v Venter 1 waarin myns insiens 'n realistiese benadering ge=
volg is.

'n Boer (die verweerder) het 'n werknemer (B) aange=

stel om vee wat hy op 'n sekere stuk grond aangehou het, op te
pas.

B en sy gesin was die enigste persone wat op die grond

gewoon het en bo en behalwe sy pligte as veewagter was hy
bykomstig verplig om

1

n oog oor die eiendom te hou.

Gedurende

die loop van. die uitvoering van sy pligte, het Bop 'n sekere
tydstip 'n bietjie ontspan, iewers gaan sit, sy pyp opgesteek en
die brandende vuurhoutjie op 'n nalatige wyse weggegooi.

Die

brand wat daarop volg berokken aan 'n aangrensende eienaar
aansienlike skade.

Belangrike getuienis·voor die hof was dat

die gras op die relevante tydstip baie dig en droog was en ook
19

1965 3 SA 328 (K). R Steyn verklaar met verwysing na hier=
die saak: If the washing of hands or drinking of water in

that case was not incidental to the servant's employment3 the
making of a fire by John in the instant case for his own
purpose 3 being divorced as it was from anything.connected
with his duties 3 cannot be said to have been incidental to
his work .•. (398 A), Sien die bespreking van hierdie saak
20

op 913 hieronder.
398 D.
1953 3 SA 771 (OK).
899

hoogs ontvlambaar.

In die loop van sy uitspraak wys r

Riet daarop dat hy gebonde is aan die appelhof

BAR & H v Marais 2

Van der

se standpunt in

waarin bevind is dat die middellike aan=

spreeklikheid van 'n werkgewer nie wyer strek as die neergele
deur Voet en Pothier nie.

Die interessantheid van

r Van der

Riet se uitspraak is daarin gelee dat hy verwys na die drie
benaderingswyses van ar Watermeyer, ar Tindall en war
in

Feldman v Mall

Davis

wat hy sien as drie verskillende toetse waar=

volgens bepaal kan word of 'n werkgewer aanspreeklik is ooreen=
3
komstig die reels neergele deur Voet en Pothier.
Die benade=
ringswyses van die drie appelregters pas hy dan soos volg toe.

He (B) had not entirely abandoned his
work; on the contrary, he was on his way to complete the care
of the sheep and his temporary deviation would rather be de=
4
scribed as an improper execution of the work entrusted to him.
Die van ar Tindall; (T)he duration and departure of the devia=
tion would have been of so short a time and space as to be incon=
siderable. 5 Die van war Davis: (F)inally it seems to me that
. a master should have foreseen that in ~loyment such as Bossie's
Die van hr Watermeyer:

inevitably he would have smoked during his employment and while
about his master's business. 6 Dit lyk dan asof r Vander Riet
voorkeur aan laasgenoemde benadering verleen.

7

Vroeer in sy

.2.

1950 4 SA

3

780 H 781 A Ben C. Die reel deur Voet 9.4.10 neergele is
volgens hom dit nl that masters are liable for the delicts of

610 (/i)

(Sien hierbo op 838

en379 ) •

their servants whenever they inflict injury or damage "in the
duty or service" set them by their masters en die deur Pot=
hier ••• in the exercise of the functions to which they are
appointed (779 A).
4
5
6
7

900

781 E. Klem word dus geplaas op die bedoeling van die werk=
nemer om sy werk neg te voltooi (sien hierbo op 849 ).
781 F. Klem word dus geplaas op die objektiewe feit betref=
fende die grootte of graad van afwyking (sien hierbo op 849 ).
781 G. Sien ook hierbo op 858 ev.
Vgl ook die opmerking deur w r Tebutt in HK Manufacturing v
Sadowitz 1965 3 SA 328 (K) op 335.

The ... question is ..•

uitspraak het hy verklaar:

!cUB

this

action of his in sitting smoking~ solely for his own interests
and purposes~ or is it something that a servant does in the
course of his employment~ which a master must reasonably fore=
see.as a necessary adjunct thereto? 8 Alhoewel ek nie kan saam=
stem dat al hierdie toetse dieselfde inhoudelike betekenisse
het nie, het r Van der Riet in die dilemma verkeer dat hy die
meerderheid uitsprake van ons howe wou versoen met die risikoaanspreeklikheidsgrondslag van middellike aanspreeklikheid.
Dit is dan ook belangrik om daarop te let dat hy verwys na die

Century Insurance Co v Northern Ireland Road
Transportation Board 9 waarin onder andere beslis is dat .••
the act of a workman in lighting his pipe or cigarette is an
act done for his own comfort and convenience and at least~ ge=
nerally speaking~ not for his employer's benefit. That last
condition~ however~ is no longer essential to fix liability on
the employer .•• R Vander Riet verklaar dat hierdie standpunt
in ooreenstemming. is met die van die appelhof in Feldman v Mall
supra. 10 Daarom gaan dit nie oor die vraag of die werknemer
beslissing van

uitsluitlik in sy eie belange opgetree het nie,

maar of die op=

trede van die werknemer, in die omstandighede van die saak,
delikerwys voorsienbaar is.

re~

In hierdie verband verwys hy ook.na

die standpunt van rp Van Zyl in Hendrikz v Cutting supra

dat

die optrede van die werknemer in volle verband met.sy spesifieke
11
In hierdie sin was dit re=

werk of opdrag beoordeel moet word..

delikerwys voorsienbaar dat die werknemer kon rook en word die
moontlikheid dat 'n brand deur sy

nalatige

optrede kan ont=

8

779 E.

9

1942 1 AU ER 491

10

780 A. Omdat die werkgewer in die Feldman-saak middellik
aanspreeklik gehou was nieteenstaande die feit dat die werk=
nemer vir sy eie uitsluitlike doeleindes afgewyk het.
781 Hen 782 A.
901

11

(AC).

staan aansienlik verhoog.

12

Hy maak in hierdie verband ook die

volgende belangrike opmerking: It was urgued that Bossie was
not working with grass, as were the servants in ~ases of pet=
roZ where the petrol was negligently ignited, but it seems

to me that if the servant is
and must pass through an area
rial and with fuZZ knowledge
Zy ignited this material ...

engaged on his master's business
containing an inflammable mate=
of the circumstances he negligent=
the master must be responsibZe. 13

Samevatting
Die toepaslike regsreels in hierdie gevalle kan soos volg saam=
gevat word:

Die werkgewer is aanspreeklik indien bewys word dat

die aansteek van die vuur (of rookgoed) minstens redelik nood=
saaklik was vir die behoorlike uitvoering van die werknemer se
.
14
werk of minstens insidenteel daarmee verband hou.
Wanneer so=
danige optrede egter redelik noodsaaklik vir die uitvoering van
werk is of insidenteel daarmee verband hou is glad nie met se=
15
kerheid te se nie.
Wanneer 'n werknemer met ontvlambare vloei=
stof, gas of materiaal werk en in die nabyheid daarvan met vuur
peuter, is die werkgewer aanspreeklik indien die werknemer nala=
tig opgetree bet.

16

Dit is opmerklik dat dit in hierdie gevalle

nie ter· sprake is of die aansteek van die vuur redelik noodsaak=
lik is of lnsidenteel verband hou met die werknemer se werk nie.
Moontlik sal egter vereis word dat in hierdie gevalle bewys moet

12

Vgl 782 A en B.

13

782 H en 783 A.

14

Sien die bespreking vanaf 897

15

Sien hierbo op 887 ev.

16

Sien hierbo op

902

894.

hierbo

word dat dit deel van die werknemer se pligte \vas om met die
ontvlambare materiaal te werk of dat sy pligte insidenteel daar=
mee verband hou.

'n Voorbeeld van laasgenoemde geval

is waar

'n werknemer brandstof in die voertuig van sy werkge~Ver laat
17
Wat egter nie seker

tap en hy in die nabyheid daarvan rook.

is nie, is of die werkgewer ook in so 'n geval aanspreeklik sal
wees indien dit vir die werknemer nie op daardie stadium nodig
was om brandstof in die voertuig te laat tap nie.
kan hierdie probleme ondervang word indien bepaal

Myns insiens
~Vord

of 'n

brandgevaar as 'n tipiese risiko van die werknemer se opdragte
of werk aangemerk· kan word.

Skep die aard van 'n werknemer se

werk 'n verhoogde brandgevaar en is die skadeveroorsakende op=
~Verk=

trede van die werknemer normatief voorsienbaar, behoort die
gewer middellik aanspreeklik te wees.
Van der Riet in Barken v Venter

Die benadering van

r

18 vind myns insiens hierby aan=

sluiting.
3.2.3.6

Aanranding, belediging en laster deur 'n werknemer

Die probleme
geskets.

I

~Vat

In

was die eerste

in hierdie gevalle voorkom is reeds kortliks
2

Moosa v Duma and The Vereeniging MUnicipality
ver~Veerder

(die

~Verknemer

van die tweede ver=

weerder) aangestel as hekwag by 'n bantoewoonbuurt.

As sulks

was hy ook in beh.eer van die hek en bevoeg om persone wie se
persoonlike dokumente nie in orde was nie, toegang tot die woon=
buurt te weier.

Die eiser se seun is per geleentheid by die

hek voorgekeer en na 'n lang vertraging toegelaat om deur te gaan.

17

Sien hierbo op

894.

18

Sien hierbo op

900.

Sien hierbo op

311 ev.

2

1944TPD 30.
903

Die eiser het ·hieroor by die werknemer navraag gaan doen waarty=
dens

'n

argument tussen hulle ontstaan het en die werknemer

die eiser aangerand en belaster het.

R

Schreiner wys in sy

uitspraak daarop dat daar in hierdie omstandighede vasgestel
meet word of enige funksionele verband aanwesig is tussen die
optrede van die hekwag en die werk wat hy moes verrig alvorens
die werkgewer vir die genoemde onregmatige dade aanspreeklik
gehou kan word.

3

Hy bevind dat dit deel van die hekwag se werk

was om aan persone
om dit gebeur het.

wat toegang geweier is te verduidelik waar=
4

Dit volg dat 'n werkgewer aanspreeklik is

indien die werknemer in die loop van sy verduideliking 'n
regmatige daad pleeg.

o~=

Die probleem in hierdie saak was dat dit

uit die feite blyk dat die aanranding en belastering deur die
hekwag plaasgevind het nadat hy sy verduidelikingverskaf het en
die gesprek tussen die eiser en die hekwag in 'n stryery ont=
aard het.

R Schreiner het daarom aansienlike probleme ondervind

om te besluit of die optrede van die hekwag deel was van •••

his functions of explanation, or whether, though the quarrel
arose out of the work he was employed to do, his tortiousacts were
merely personal and capricious ... 5 Hy maak vir die doeleindes
hiervan 'n onderskeid tussen twee gevalle.

Eerstens: Where a

servant having had a quarrel with a member of the public as a
result of an interview arising out of the servant's work as=
saults or defames the other party as a distinct act - doing
it perhaps elsewhere than at his place of employment or after
a considerable interval, one would not be disposed to hold the
employer liable simply because the quarrel arose out of a matter
3

37.

4

39.
ibid.

5
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falling within the servant's functions. 6 Tweedens:

But whe1•e

the quarrel arises at once out of the servant's performance of
his work and is followed there and then by the tortious act it
seems to me that the proper interpretation of the servant's be=
haviour is that he is improperly carrying out what he was em=
ployed to do and not than he was acting out of personal malice
7
or caprice.
Die hof bevind dat die onderhawige saak onder die
tweede geval ressorteer en dat die hekwag sy funksie van verdui=
deliking op 'n onbehoorlike manier uitgevoer het.

Die aanran=

ding en laster het dus voorgekom in the course of his employ=
ment. 8 Die onderskeid tussen die twee genoemde gevalle is dan
veral gelee in die tyd en plek van die pleeg van die onregmatige
daad.

Soos by die bepaling van middellike aanspreeklikheid by

frolic and detour-gevalle waar met die graad van afwyking in ter=
me van tyd en plek gewerk word,

9

kan dieselfde probleme ook hier

ondervind word.
In

Dolf v Heath and another 10 was H, 'n betaalklerk in diens

van die spoorwee, voorsien van 'n rewolwer vir beskerming van
homself en lone wat hy van tyd tot tyd uitbetaal.

Die eiser

het 'n kantoor van die spoorwee betree met die doel om agter=
stallige loon in te vorder wat aan hom verskuldig was nadat hy
bedank het.

Op die stadium toe hy die kantoor betree, was .'n

ander werknemer van die spoorwee juis besig om die rewolwer aan
H te oorhandig met die doel dat H dit by hom sou he wanneer

6

ibid. (ek onderstreep);

7

39.

8
9

40 en vergelyk ook die beslissing in Zungu v The Administra=
I SA 284 (D) veral op 285.
Sien hierbo op 837 ev.

10

1959 I SA 714 (OK).

tor Natal 1971
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hy die volgende dag lone op 'n sekere plek sou uitbetaal.

Hy het

die rewolwer onmiddellik gelaai, dit op nalatige wyse op die ei=
ser gerig (blykbaar in 'n flou poging om met hom die gek te
skeer) waarna die skoot afgegaan en die eiser gewond word.

Die

hof bevind dat die rewolwer aan H oorhandig is vir gebruik in
verband met sy pligte en dat hy geregtig was om dit onmiddellik
te laai nadat hy dit ontvang het.

R Wynne vereis dat vasge=

stel meet word of die optrede van die dader neergekom het op

••. an unauthorised mode or manner of doing an authorised act. 11
Sender om verder hierop in te gaan bevind hy dat H se optrede uit=
sluitlik in sy eie belang was en nie 'n handeling in die loop van
die uitvoering van sy pligte nie.

Obiter verklaar hy dat die

werkgewer wel aanspreeklik sou gewees het indien die skoot af=
gegaan het terwyl H besig was om die rewolwer te laai en dit
·I2
nalatiglik gedoen het.
Dit is interessant dat r Wynne die
opmerking maak dat H ten tye van die skadeveroorsakende hande=
ling besig was met a frolic of his own.

13

Die probleem is eg=

ter dat bier nie sprake is van 'n graad van afwyking in terme
van tyd en plek nie en dat die toepassing van hierdie "toets"
I4
Tog kan andersyds geargumen=
dus nie aanwending kan vind nie.
teer word (soos wat hr

Watermeyer in

Feldman v Mall do en) 15

dat dit nie net deel van H se verpligtinge was om behoorlike
beheer en toesig ocr die rewolwer te hou terwyl hy besig is om
lone uit te betaal nie, maar hy steeds hierdie verpligting
kragtens sy dienskontrak het solank hy die rewolwer hou met die
doel om sy werk te verrig.

Die rig van die rewolwer direk nadat

II

7I8 G.

12

719

I3
14

Vgl ook die opmerking van

I5

Sien hierbo op

906

c.

719 F.
837 ev.

war Davis hierbo op

857.

hy dit ontvang en gelaai het was dus 'n nalatige handeling in
die uitvoering van hierdie verpligting om behoorlike beheer uit te
oefen.

Dit lyk egter nie asof hierdie henarlPrinp BPV01g i~

in die onderhawige Dolf v Heath-saak niP,
Samevatting
Dit lyk nie asof daar volkome duidelikheid bestaan oor wanneer
die werkgewer middellik aanspreeklik gehou sal word vir die ge=
volge van onregmatige dade soos laster, belediging en aanranding
deur sy werknemer nie.

Dit lyk asof die howe poog om vas te stel

of sulke onregmatige dade voortspruit uit die uitvoering van
. wer k wat d'~e wer knemer moes verr~g.
. 16 0mstan d'~g h e d e wa t
d ~e
vir die vasstelling hiervan van belang is, is die volgende:
Eerstens lyk dit asof middellike aanspreeklikheid nie bevind
sal word nie indien die optrede van die werknemer in sy eie
uitsluitlike belang was of sy optrede .•. merely personal and
aapriaious was. 17 Tweedens blyk dit ook van belang te wees
waar en wanneer die onregmatige dade gepleeg is.

Is die on=

regmatige daad gepleeg op 'n ander plek as die plek waar die
werknemer sy werk verrig of nadat

hy reeds sy verpligtinge af=

gehandel het, is dit 'n aanduiding dat die nodige verband tus=
.
d aa d n~e
. b estaan
. n~e.
. 18 Derd ens
sen wer k sop d rag en onregmat~ge
lyk dit algemeen aanvaar te wees dat die vereiste verband aan=
. wesig is indien die werknemer sy pligte op 'n onbehoorlike wy=
19
se uitgevoer het.
Dit is egter nie so maklik om te bepaal
wanneer die optrede van 'n werknemer in sy eie uitsluitlike be=
lang is, wanneer hy opgetree het out of personal maliae

18

Sien hierbo op 904.
Sien hierbo op 904/5.
Sien hierbo op 904/5.

19

Sien hierbo op 906.

16
17
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OP

aapPiae~

wanneer die graad van afwyking van die uitvoering

van sy verpligtinge in terme van plek en tyd groot genoeg was
of wanneer sy optrede neerkom op 'n onbehoorlike uitvoering
van sy werk nie.

'n Vaste kriterium ontbreek geheel en al.

Myns insiens is dit baie meer sinvol om vas te stel of die aard
van die werknemer se werk die moontlikheid op die pleeg van
die onregmatige daad (soos laster, belediging, bedrog, aanran=
ding ensovoorts) objektief verhoog het en of die optrede van
die werknemer onder die omstandighede en die kousale verloop
. ge b eure normatLe
. f voorsLen
. b aar was. 20
van d Le
3.2.4

Optrede van die werknemer in eie belang met die toestem=
ming van die werkgewer

Gevalle wat onder hierdie hoof ressorteer, moet onderskei word
van die gevalle waar 'n werknemer 'n handeling in eie belang
verrig in die loop van die uitvoering van 'n spesifieke opdrag
of sy normale verpligtinge.

Hierdie onderskeid is belangrik

omdat dit blyk dat verskillende reels die gevalle beheers.
Die volgende voorbeeld kan gegee word ter verduideliking van
die onderskeid.

A, die gereelde vragmotorbestuurder van B,

kry opdrag om goedere af te lewer by X.

Hy kry ook toestem=

ming om gedurende die rit.van sy roete af te wyk om iets in
eie belang te verrig.

Vir die vraag of B aanspreeklik sai

wees vir die nalatige bestuur van A gedurende die rit in eie
belang, sal die reels soos uiteengesit in Peldman v Mall van
toepassing wees. 1 Uit laasgenoemde saak blyk egter dat die=
20

Sien hierbo 318 ev.
In hierdie saak het dit natuurlik gegaan oor 'n afwyking
waarvoor geen toestemming verleen is nie. Tog is dit
ondenkbaar dat·die hof tot 'n ander bevinding sou geraak
het indien dit geblyk het dat die verweerder toestemming

908

dieselfde reels nie van toepassing is nie indien A die vrag=
motor

van die begin af sonder B se toestemming gebruik het

om iets in eie belang te verrig of, indien B wel toestemming
tot gebruik verleen het, die gebruik van die vragmotor

die begin af in A se eie uitsluitlike belang was.

2

van

Die toepas=

like reels in gevalle waar die werkgewer wel toestemming tot
die gebruik van die voertuig verleen het en die gebruik van die
voertuig van die begin af in die werknemer se eie belang was,
is geformuleer in die saak
werknemer van die

Carter & Co v MaeDonald. 3 Die

verweerder ('n bloemiste) was 'n aflewe=

ringsjong wat ruikers aan klante aflewer en andersyds alge=
mene werkies in die besigheid verrig.

Hy ontvang verlof van

'n ander werknemer onder wie se toesig hy geplaas is om met
die afleweringsfiets

~wat

hy gewoonlik gebruik vir die uitvoe=

ring van sy pligte) na die mark te ry sodat hy daar aartappels
vir eie huishoudelike gebruik kon koop.

Gedurende hierdie rit

bestuur hy nalatig en die vraag voor die hof was of sy werk=
gewer onder hierdie omstandighede middellik aanspreeklik is
vir die gevolge van sy nalatige bestuur.

Dit is van belang

aan die werknemer verleen het om die ekskursie te maak.
Indien dit wel 'n verskil maak, sou dit tot die onver=
klaarbare resultaat gelei het dat 'n werkgewer aanspreek=
lik kan wees vir die nalatige bestuur deur die werknemer
gedurende 'n rit in eie belang wat hy verbied het, maar
nie aanspreeklik is nie indien hy toestemming daartoe ver=
leen het.
2

Feldman v Mall supra 750 per hr Watermeyer: The present
ease differs from all of those in whieh a servant takes
his master's car out without his permission~ and from
all of those eases in whieh a master allows his servant
the use of his ean for the servant 1 s own purposes.

3

1955 I SA 202 (A).
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om daarop te let dat die werknemer nie toestemming gevra bet
om die rit na die mark te onderneem gedurende 'n rit waartydens
hy ruikers aflewer nie, in welke geval die reels in

v Mall

van toepassing sou gewees bet.

die eis teen die

In die hof

Feldman
a quo slaag

werkgewer op grond van die siening dat die

rit nie slegs in belang van die werknemer was nie, maar ook
in belang van die werkgewer omdat dit eersgenoemde in staat
gestel bet om gouer op sy pes terug te wees en die nalatige
bestuur dus voorgekom bet

wor k .

4

Ar

while engaged upon the master's

.
.
d'Le argument saam nLe.
. 5
ScbreLner stem nLe
met bLer
.

Vir hom is indirekte voordele wat 'n werkgewer uit die optrede
van 'n werknemer verkry nie van belang nie maar wel die doel

If what was in the mind of Solomon (die werk=
6
be considered (and it may be crucial J there is no
reason whatever to suppose that Solomon regarded himself as
unde1•taking the journey even partly in the interests of the
appellant (werkgewer) merely because he had been told to

van die rit.
nemer)

use the appellant's bicycle so that he eould come back sooner.
4

5

6
7
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7

Sien 206-7 en veral 209 B ev van die appelhofverslag. Vgl
ook die beslissing ], Limason v Leyland Motors 1929 CPD
349 bespreek hieroncter op 921.
·
Hy verklaar in die algemeen dat die beslissing in Limason
v Leyland Motors (vorige vn) ... must not be taken as deci=

ding that a master is liable whenever he may indirectly be=
nefit from allowing the servant to use his car for the servant's own purposes (ek onderstreep).
Hy verwys na Estate van der Byl v Swanepoel supra op 150.
Sien ook die benadering van hr Watermeyer in Feldman v
Mall supra ui teengesi t op 339 hierbo.
211 C en D. Samuel's instructions, (die toesigboudende werk=
nemer) though it related to the use of the bicycle, amounted
to no more than an instruction to Solomon to be quick in
going and coming; the position would have been the same if
he had sirrrply told Solomon to hurry or to run and Solomon in
running had knocked the respondent down. Such instructions
cannot change the colour of a journey undertaken solely for
the servant's purposes.

Die rit met toestemming was daarom.in die uitsluitlike belang
van die werknemer •.. and was neither in fact not in the view

of Sotomon of the stightest benefit to the appettant. 8 Dit
moet egter beklemtoon word dat dit tog vasstaan dat die werk=
gewer wel die voordeel verkry dat die werknemer in staat ge=
stel word om gouer weer sy pligte te hervat.

Matt

was die

In

Fetdman

V

standpunte van hr Watermeyer en ur Tindall juis

dat 'n werkgewer by 'n rit gedurende 'n afwyking in belang van
die werknemer, belang het omdat laasgenoemde steeds verplig is om
behoorlike beheer en toesig oor die voertuig te hou en dit te=
9
Met die argument van
rug te bring na die aangeduide plek.

ar

Schreiner kan 'n mens saamstem indien slegs gelet meet word

op die

hoofdoeZ van die rit. ·Dan kan geargumenteer word dat

die werkgewer geen belang daarby gehad het nie. Ar Schreiner
wys daarop dat die werkgewer wel in hierdie omstandighede aan=
spreeklik sou kon wees indien die handeling waartoe toestemming
verleen was, in die belang van albei was.

Met ander woorde

partty for the purposes
of Sotomon ( die werknemer) and partty for those of the appet=
tant (die werkgewe.r). 10 Wat egter dan die posisie sal wees

wanneer die rit onderneem was .•.

indien dit blyk dat dit wat die werknemer gedurende die rit
vir sy werkgewer meet doen, slegs insidenteel of selfs onder=
geskik is aan die eintlike doel van·die.reis, kan met geen se=
kerheid verklaar word nie.

Dit blyk. dat ar Schreiner se bevin=

ding in hierdie saak veral gemotiveer is deur die uiteenset.ting
van die opstellers van die

American Res.tatP-ment (AgencyJ

8

209 G (ek onderstre.ep).

9
10

Sien hierbo op 837 ev eb 848 ev.
209 G.

11

11

en

Kommentaar op en die. inhoud van art 238 van die Restate=

ment.
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die deur Salmond.

Wat die uiteensetting in die eersgenoemde

The mere faot that the master habit=
ually allows the servant t@ use the instrumentality, or even
that the master maintains the instrumentality entirely for the
use of the servant, does not of itself subjeot the master to
liability. The master is liable only when the instrumentality
is being used by the servant for the purpose of advancing the
employers business or interests, as distinguised from the pri=

bron betref die volgende:

vate affairs of the servant.

Klem moet egter daarop gele

word dat blote optrede in belang van die werkgewer, volgens die
Suid-Afrikaanse regspraak nie genoegsaam is om aanspreeklik=
heid te vestig nie. Die optrede moet nog verband hou met die
.
.
k
.
12
f unks1es waartoe d1e wer nemer aangestel 1s.

ting van Salmond waarop ar

.
.
D1e
u1teenset=

Schreiner gesteun het, lui soos

A master is not responsible for the negligence of his
servant while engaged in doing something whioh he is permitted
to do for his own purposes, but not emrloyed to do for his
master. I am liable only for what I employ my servant to do
for me 3 not for what I allow him to do for himself. If I per=
mit my servant for his own ends to drive my oar I am not liable
volg:

for his negligence in doing so. In this respeot he is not my
servant, but a mere bailee to whom I have lent my property;
and there is no more reason why I should answer for his oonduot
in suoh a matter than why I should answer for that of my friends
or my children to whom, without personal negligence on my own
part, I lend or entrust property that may be made the instru=
ment of mischief. 13 In hierdie omstandighede is die optrede van

12

Vgl die bespreking van die uitspraak van hr Watermeyer in
Feldman v Mall supra op 837 hierbo; Estate van der Byl
v Swanepoel supra op 819 hierbo.

13

Ek onderstreep.

~2

die werknemer los te maak van sy diensaktiwiteite en tree hy
in die -uitvoering hiervan nie in sy hoedanigheid as
op nie.

werknemer

Die werkgewer is daarom nie aanspreeklik vir die

skadelike gevolge daarvan nie.

Hoe ingewikkeld hierdie pro=

bleem egter is, blyk duidelik uit die feite van HK Manufac=
turing Co v Sadowitz. 14 Die verweerder, 'n fabrikant, maak
voorsiening daarvoor dat 'n ruskamer met wasbak en toebehore
tot die beskikking van sy werknemers is indien hulle dit sou
wou gebruik.

Een van sy werknemers het die wasbak gebruik en

blykbaar, toe daar nie water in die kraan was nie, die kraan
nie toegedraai nie en die wasbakprop nie verwyder nie.

Die

water het gedurende 'die nag begin loop, die wasbak en was=
kamer oorstroom asook sekere eiendom van die eiser in 'n ka=
mer onder die waskamer.

Die vraag was of die werkgewer vir

die gevolge'van hierdie nalatige optrede van die werknemer
aanspreeklik is.

Wr

Tebutt sit die algemene reel betref=

fende die middellike aanspreeklikheid van die
volg uiteen:

~erkgewer

soos

It is clear that a master is liable for the· -

negligent act of his servant if the act was committed during
the carrying out of those functions which the master expressly
instructed him to do or which are reasonably incidental to
his employment . ... A master is, however, not Ziable for
the act of a servant done solely for his own interests and
purposes. 15 Hy verwys verder met goedkeuring na die uiteenset=
ting van Salmond hierbo weergegee

16

.

oor die nie-aanspreeklik=

heid van die werkgewer vir toegelate handelinge in belang van
die werknemer, maar wys tog op die volgende: ...

14

1965 3

SA 328

15

332 H en 333 A.

16

Sien hierbo op 472 ev.

A purely

(K).
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personal act of a servant done entirely for his own benefit
can render the master liable ... if such act is incidental to
the servant's employment. 1? In die onderhawige saak was die
optrede van die werknemer wel uitsluitlik in sy eie belang.
Die vraag is dus slegs of dit ook nog as 'n handeling aange=
merk kan word wat insidenteel met die werknemer se werk of
funksies verband hou.
teruggeval op die

Ter vasstelling hiervan het

Salmond test

18

wr

Tebutt

en daardeur ook in die pro=

blematiek rondom die toepassing van hierdie "toets" beland.
Eerstens verklaar hy (op gesag van Mkize v Martens) dat 'n

incidental act

'n handeling mag wees wat redelik noodsaaklik
19
was vir die uitvoering van die werknemer se werk.
Die be=
slissing in Mkize v Martens

is egter 'n duidelike voorbeeld

van die probleme wat ondervind word by die beantwoording van
die vraag wanneer 'n handeling as sodanig redelik noodsaaklik
20
aangemerk kan word.
Is dit byvoorbeeld redelik noodsaaklik
vir die behoorlike uitvoering van die werknemer se werk dat hy
tydens 'n lang rit per motor iewers moet stilhou om te eet?

Is

dit redelik noodsaaklik vir 'n werknemer om tussen werkstye
die latrine te besoek of water te drink?

Myns insiens kan

hiervoor 'n sterk argument uitgemaak word.

W r Tebutt bevind

egter dat die werknemer se besoek aan die ruskamer nie 'n re=
1
de like noodsaaklike handeling Has nie.
Tweedens verklaar hy
17

333 F met 'n verwysing na die gesag van

Feldman v Mall

supra.
18

19
20

914

473.
Sien hierbo op
333 H.
Om bv soos ar Innes en ar Solomon te verklaar dat die
voorbereiding van voedsel slegs 'n redelik noodsaaklike
handeling is indien die werkgewer verplig is om die voed=
sel te voorsien, is onaanneemlik.
(Sien hierbo op
889
).
336 ev veral 338 A.

.9-at 'n

incidental act

ook 'n handeling mag wees ... which

although not expressly falling within the instructions of the
master, may rightly be regarded as a mode of carrying_ out those
instructions. 2 Die groat probleem met hierdie uiteensetting
is dat die kriterium vir die vasstelling van wat alles neer=
kom op 'n onbehoorlike manier van uitvoering van werk,

rity

autho~

of funksies nie gegee is nie en die probleem dus slegs

verskuif is en gladnie opgelos word nie.

In hierdie verband

kan ook gewys word op hr Watermeyer se verwysing in
V

Feldman
Mall na die kritiek wat Batt op Salmond se uiteensetting
3

Batt ... suggests that the distinction
drawn between an authorised act and the mode of doing it is a
verbal one and not a real one and that it does not assist
in determining what the authorised act is. Die probleem is
dat alvorens vasgestel kan word of 'n authorised act op 'n
uitgespreek het.

onbehoorlike manier uitgevoer is, dit reeds moet vasstaan dat
die relevante handeling verband hou met
daarom self dus as 'n

authorised act

authorised acts
beskou kan word.

4

en
Die

kriterium vir die vasstelling van hierdie belangrike vraag is

5

dus nog nie verskaf nie. In Carter & Co ~ McDonald sowel as
6
in die onderhawige saak word verklaar dat die gebruik van die

2

333 H.

Hierdie handeling mag dan opsigself 'n

unautho~

rised and wrongful act wees' maar indien di t" neerkom op 'n
onbehoorl~ke manier van uitvoering van 'n authorised_act
en nie 'n independent act is nie, hou dit genoegsaam
insidenteel verband met die werk.
3

Batt Master and Servant
van die verslag.

2e uitg 247 aangehaal op 742

4

Vgl Atiyah hierbo op 473 ev.

5

Op 207 F ev van die verslag.

6

335 G en 337 G.
915

werkgewer se eiendom of instrumente vir die verrigting van d.ie
toegelate handeling nie as sulks n faktor is by die bepal ing
van die· vraag of die handeling
verrig is nie.

in the course of his employment

Tog moet daarop gewys word dat ar

Schreiner

in die

Carter-saak duidelik laat blyk het dat die eienaarskap
in sekere om=
standighede wel 'n afleiding regverdig dat die werknemer deur

van sake waarmee die onregmatige daad gepleeg is,

gebruikmaking daarvan opgetree het in die loop van die uitvoe=
7

W r Tebutt verklaar egter:
Nor is it
of assistance in deciding whether an act is incidental to the
servant's employment that such act is committed while the
servant is using the master's property or an instrument or
implement provided for his use by the master .•. (T)he fact
that the servant was using property or "apparatus" supplied
by or belonging to the employer is really irrelevant. The
enquiry still is: was such use in the exercise of his func=
8
tiona to which he was appointed?
In die lig hiervan moet
w r Tebutt se kritiek teen die Engelse beslissing van Ruddi=
man & Co v Smith 9 ook beoordeel word. In hierdie saak, waar=
ring van sy werk.

van die feite en omstandighede byna identies aan die onder=
hawige saak is, is bevind dat die werknemer wel opgetree he.t

in the course of his employment.
Volgens w r Tebutt is
die ratio van hierdie beslissing gebaseer op die siening dat
die beskikbaarstelling van die waskamer gemotiveer is deur

the demands of decencies of life en die gebruik daarvan
denteelverbonde aan die werk van die werknemer was.
7

207 F.

8

335 G en 337 G.

9

5 TLR 417

10

.337 G.

916

(Sien hierbo op 501 ).

10

insi=
Hy ver=

werp .hierdie argument as 'n korrekte siening van wat insiden=
11
tele handelinge is.
Die uiteindelike slotsom van w v Te=
butt dui egter op sy eintlike motivering van die nie-aanspreek=
likheid van die werkgewer in hierdie omstandighede.

Hy verklaar

onder andere:
(T)he act of the servant who either used the
wash-basin to wash his or her hands or to have a drink of water
and negligently left the tap running cannot be said to have been
12
performed quoad servant •..
In hierdie omstandighede is die optrede van die werknemer los te
maak van sy diensaktiwiteite

en

tree hy in die uitvoering van

hierdie aktiwiteit nie in sy hoedanigheid as werknemer op nie.
Die redenasie kom dus ooreen met die in die Carter-saak supra
13
genoem.
Of hierdie normale, alledaagse handeling van die
werknemer (die gebruikvan die waskamer) wat hy tydens en gedu=
rende sy werkstyd verrig, maklik van sy gewone diensverpligtinge
geskei kan word, is egter 'n ope

vraag.

Waarom sou byvoor=

beeld nie ooreenkomstig die meerderheidsbeslissings in

Feld=

man v Mall supra geargumenteer kan word dat die afWYking van die
II

337 Hen 338 A.

12

336 Ben C waar hy vervolg: •.• nor would it be inciden=
tal to his or her employment in the sense necessary to
create liability in the employer. Having a drink of water
would~ in my view3 clearly be
personal and private act
unconnected with the servant's employment~ so too~ I feel~
would washing the servant's hands ... If the tap were
used for some other purpose which may have been incidental
to the servant's employment~ no evidence thereof was ad=
duced by the plaintiff.
Indien w r Tebutt egter ver=
der verklaar dat die voorbereiding van kos in die Mkize v
Martens-saak 'n redelik noodsaaklike handeling was en daar=
om incidental to their.employment, kan ek nie insien waar=

a

om in hierdie saak nie dieselfde verklaar kan word cor die
drink van water wat deur die werkgewer voorsien is nie.
13

Sien hierbo op

909 ev.
917

normale uitvoering van werk so gering in terme vim tyd en plek is dat
14
dit irrelevant isZ
Of dat die werknemer steeds verplig was om
behoorlik gebruik van die eiendom van sy werkgewer te maak ver=
al in die lig daarvan dat hy die bedoeling het om nog sy plig=

voltooi~ 15

tete

'n Meer aanvaarbare oplossing is myns insiens gelee in die be=
antwoording van die vraag of die werknemer se optrede in die
omstandighede tot dieverantwoordelikheidvan die werkgewer ge=
reken.kan word of nie.

In hierdie verband mag dit van belang

wees om vas t'e stel of die werknemer se optrede in die omstan=
dighede skeibaar is van die uitvoering van sy normale verplig=
tinge.

Hierdeur moet vasgestel word of die optrede van die

werknemer buite of binne die sfeer van die risiko 'swat die aard
van sy werk geskep het ressorteer of nie. · Die werkgewer is
juis verantwoordelik vir lg. risiko's.

'n Voorbeeld

van 'n

geval waar die optrede van 'n werknemer in eie belang moeilik
skeibaar is van die uitoefening van sy normale pligte, is 'n
geval waar hy toestemming verkry om

tydens die uitvoePing van

sy wePk met die voePtuig van sy wePkgeWeP
daarmee te doen.

16

iets in eie belang

In so 'n geval is en bly die vraag of die

aard van die werk of opdrag (werk of opdragte wat tot die ver=
antwoordelikheid van die werkgewer gereken is) die kans op die
pleeg van die onregmatige daad objektief verhoog het en of die
kousale

van die gebeure en die pleeg van die onreg=
17
matige daad in die omstandighede normatief voorsienbaar was.

14

verloop

Sien hierbo op

848 ev.

hierbo op

844 ev.

15

Si~n

16

Vgl die beslissing in FeZdman v MaZZ en die opmerking in
vn I op '108 hierbo.

17

Sien hierbo 318 ev.
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Waar die optrede van die werknemer in eie belang met die toe=
stemming van die werkgewer maklik van die werknemer se normale
verpligtinge geskei kan word, moet steeds geoordeel word of
hierdie optrede van die werknemer tot die verantwoordelikheid
van die werkgewer gereken kan word.

Indien wel, is die toets

vir die middellike aanspreeklikheid van die werkgewer dieself=
de as wat so pas uiteengesit is.

Is die werkgewer nie ver=

antwoordelik vir die optrede nie, is hy
aanspreeklik nie.

per se

nie middellik

'n Voorbeeld van 'n geval waar die optrede

van 'n werknemer in eie belang maklik skeibaar is van sy nor=
male pligte is waar hy die handeling nie gedurende die uitoe=
gening van sy pligte onderneem nie, maar toe hy sy pligte reeds
voltooi het of nog gladnie daarmee begin het nie.

Byvoorbeeld

waar die gereelde vragmotorbestuurder toestemming van die
werknemer verkry·om die vragmotor in eie belang te gebruik
wanneer eersgenoemde nie besig is om werk vir die werkgewer te
verrig nie.

Die vraag

is dan steeds of hierdie optrede van

die werknemer tot die verantwoordelikheid van die werkgewer
gereken kan word.

Indien 'n hof enigsins daaraan sou twyfel

of die optrede van 'n werknemer in eie belang geskei kan word
met die uitvoering van sy normale verpligtinge, is dit onnodig
om te poog om dit te doen.

In

~o

'n geval is en bly die optre=

de van die werknemer die verantwoordelikheid van die werkgewer
en 'n risiko verbonde aan sy besigheid of opdrag.

Di~

vraag is

verder dan slegs of die optrede van die werknemer ook as 'n ti=
piese risiko verbonde aan die aard van sy werk aangemerk kan
word.
Samevatting
'n Werkgewer is oor die algemeen nie middellik aanspreeklik vir
'n onregmatige daad van sy werknemer nie wanneer die werkne=
mer in eie uitsluitlike belang en met die"toestemming van die
werkgewer opgetree het en die optrede van die begin af in eie
919

uitsluitlike belang van die werknemer was. 18

Blykbaar is 'n

werkgewer egter in sulke omstandighede moontlik in twee gevalle
middellik aanspreeklik.
trede

Die eerste is waar die werknemer se op=

met die toestemming van die werkgewer geskied en dit min=

stens ook gedeeltelik in belang van die werkgewer onderneem was.
Tweedens kan die werkgewer ook middellik aanspreeklik gehou word
al was die optrede nie in belang van die werkgewer nie, maar
die werknemer se optrede steeds insidenteel verband hou met sy
20
pligte.
Dit sal sodanig insidenteel verband hou indien die
optrede redelik noodsaaklik was vir 'n behoorlike uitvoering
1
of indien die optrede bloot beskou kan
2
word as 'n onbehoorlike uitvoering van diensverpligtinge.

van diensverpligtinge

1

n Meer aanvaarbare oplossing is myns insiens daarin gelee dat

v<>"sgestP.l moet r.•or<'l of c'lie optrede van die werknemer van sy
algemene verpligtinge skeibaar was of nie en of die verantwoor=
delikheid vir die werknemer se aktiwiteit(e) op die werkgewer
geplaas moet word of nie.

In die algemeen is die optrede van

'n werknemer van sy verpligtinge skeibaar indien dit 'n hande=
ling is wat nie gedurende die uitvoering van diensverpligtinge
onderneem is nie maar onderneem was toe die werknemer sy werk
3
reeds afgehandel het of nog gladnie daarmee begin het nie.

18

Sien hierbo op 910 ev.

19

Sien hierbo op 911 ev.

20

Sien hierbo op 914 ev.
Sien hierbo op 914.

2

Sien hierbo op 915.

3

Sien hierbo op 918.

920

19

3.2.4.1
In

Reise van e,n na werk

Limason v Leyland Moto;s 4 is beslis dat 'n verkoopsman wat

van 'n motor voorsien is omdat die aard van sy werk dit vereis,
steeds

in the course of his employment

optree indien hy na

die middagete met die motor op pad is na sy werksplek.

5

Spe=

sifieke omstandighede wat bygedra het tot hierdie bevinding was
die feit dat die aard van die werknemer se werk sodanig was dat
dit nie altyd beperk was tot spesifieke tye nie en dat die werk=
nemer volle diskresie gehad het in die gebruik van die motor.
R

Van Zyl het ook klem daarop gele dat die rit na die werks=

plek, alhoewel dit langs 'n omweg

geskied het waartydens die

werknemer boonop iets in sy eie belang verrig het, steeds in be=
lang van sy werkgewer was omdat dit die werknemer in staat gestel
het om vroeer by sy werk op te daag.

Andersins sou hy na sy
6
werksplek moes loop of per bus of trein reis.
Alhoewel hier=
die uitspraak later gekritiseer is 7 , moet daarop gewys word
dat r Van Zyl in sy latere uitspraak in Hendrikz v Cutting

8

dit duidelik gestel het dat die reel van middellike aanspreek=
likheid baie wyer is as vroeer en dat sy benadering dienoor='
9
Daar bestaan geen twyfel daaroor
,'eenkomstig gemotiveer is.
dat 'n werkgewer middellik aanspreeklik gehou sal word vir
die nalatige bestuur van sy werknemer waar laasgenoemde met
sy eie motor vanaf die werksperseel van sy werkgewer na 'n
plek ry waar hy sy werk moet verrig.

4

1929 CPD

5

355.

6

356.

7

Vgl r

In die appelhofbeslis=

348.

Colman in

Dawson and Dawson v Grobbelaar

1965 2

PH J 20 {T).

8

1937 CPD 417'

~

Sien hierbo op 894.
921

10 .
. h.1er d.1e reel
.. bevestig is, was
s1ng
Roux NO v 0 sgoo d waar1n

aan diens was en
Estate van der
verklaar die appiHhof:
a

dit egter duidelik dat die werknemer reeds
direk na sy werksplek gereis het.

Byl v Swanepoel en Mkize v Martens

Op gesag van

master is liable to a third party for the act of his servant
so long as the latter is about the business of his master and
does the act in the course of his employment. 11
In Lorentz v Dorman Long

12

was die verweerder 'n ondernemer wat

herstelwerk aan skepe verrig.

H, 'n werktuigkundige, was een

van sy werknemers wat sulke werk gedoen het.
om 07h00 vir diens aanmeld.

Hy moes soggens

Hy het met sy eie motor na sy werk

gereis en is nie voorgeskryf hoe hy by die werk moes kom nie
13
terwyl ook geen reistoelae aan hom betaal is nie.
Toe hy een
14
oggend reeds binne die hawegebied was,
bestuur hy nalatig en
veroorsaak die dood van die eiseres se broo.dwinner.

Die ver=

weerder se verweer teen hierdie eis was dat sy werknemer nie

in the course and scope of his employment

opgetree het nie aan=

gesien sy werk eers om 07h00 begin en die ongeluk om 06h57
plaasgevind het.

Volgens r Gutsche moet vasgestel word met wie

se werk die werknemer besig was ten tye van die nalatige be=
15
stuur.
10
II

12
13
14
15

1940 AD 139.
148. Sien egter die probleem wat veroorsaak word deur hier=
die uiteensetting op 819 hierbo.
1943 EDL 169.
Hierdie faktore was deur die hof beklemtoon.
Welke gebied omhein was en slegs persone wat in besit van 'n
geldige permit was is deurgelaat weens die oorlogsomstandighe=
de.
Hierdie vraag is vir hom van belang omdat die algemene
reel bepaal dat die werkgewer aanspreeklik is •.• for the

wrongs and neglects which his agent may commit in the exer=
cise of the functions to which he is appointed (176).
922

Hy wys daarop dat die ven.;reerder se besigheid die herstel van
skepe was en dat H ten tye van die nalatige bestuur nog nie be=
gin het met sy verpligtinge nie.

Voordat egter afgelei kan word

dat die hof die verweerder aanspreeklik sou gehou het indien die
nalatige bestuur na 07h00 sou plaasgevind het, word verder daar=
op gewys dat H op die relevante tydstip met iets besig was

for ·his own interests and purpose, on his own account
en
outside his authority, outside his master's work. He was not
16
actually doing the work of his principal, rather ..• his own.
Tog is dit heel interessant dat r Gutsche op gesag van Mkize
v Martens obiter opgemerk het dat indien dit die plig van die
verweerder sou gewees het om H van vervoer te voorsien

then, in driving the car, he would be exercising the functions
to which he had been appointed, like the boys who cooked the
meals which had been provided by their master •.• 17 Anders
18
egter as die motivering van die appelhof in Mkize v Martens,
word die aanspreeklikheid van die werkgewer in hierdie omstan=
digheid gesien in die lig van die feit aat hy · geag

control or direction

oor die werknemer te he.

19

word
Die verdui=

deliking wat r Gane in die onderhawige saak daarvoor gee, is
.
.
myns ~ns~ens

16

n~e

. 20
aanvaarb aar n1e.

177 waar die hof hierdie uitdrukkingswyses gebruik op ge=
sag van Mkize v Martens en Colonial Mutual Life v Mac=

donald supra.
I7

178.

18

Vgl hierbo op 614/5 en 887 ev.

19

178.

20

181 ev. Hy venvys bv na die verskil in betekenis van die be=
grip course of employment soos dit gebruik word by onge=
valleversekering sake en middellike aanspreeklikheid. The
expression "course of employment" in thesP. cases (middel=
like aanspreeklikheid) is used not al all (to denote) the

physical or causal

connection in pZ.ace, time and circum=
923

'n Vergelyking tussen die feite en motiverings van die uit=
sprake in die

Raux v Osgood-

en Lorentz v Dorman Long-sake

illustreer die probleem op treffende wyse.

In eersgenoemde

saak het die werknemer nadat hy sy werkgewer se werksplek be=
reik het, daarvandaan met sy eie motor na 'n plek gereis waar
hy sekere werk moet verrig.
latig.

Op pad daarheen bestuur hy na=

In laasgenoemde saak het die werknemer sy huis verlaat

en met sy eie motor na 'n plek gereis waar hy sekere werk moes
verrig.

Op pad daarheen bestuur hy nalatig.

In die eersge=

noemde saak verklaar die appelhof dat die werknemer tydens die
nalatige bestuur

in the course of his employment opgetree het.

In laasgenoemde saak ontken die Oos-Kaapse hooggeregshof dat
die werknemer in die omstandighede

pZoyment

opgetree het.

2

Die rede hiervoor is blykbaar gelee

in die feit dat die werknemer in die
was

in the course of his em=
Roux-saak reeds aan diens

, tydens die rit reeds met die uitvoering

van sy verplig=

tinge begin het en besig was om die belange van sy werkgewer
nate streef (he was about the business of his master).

3

stance between employment and accid?nt (welke funksie dit
ongevalleve~sekeringsake); but of the relation
between the will of the employer and the act of the em=
played. The question is not then did the employment
cause the accident, but, was the employee at the time of
the accident under the control and direction of the em=
player? In the one case objective causation is the thing
considered, in the other case subjective control. Hierdie
wel het in

2
3
924

opvatting is juis verwerplik indien in ag geneem word dat
risiko-aanspreeklikheid inalbei gevalle (in ongevalle=
versekering weliswaar deur wetgewing) die grondslag van
aanspreeklikheid is (sien hierbo op 163 ) • Hat in elk
geval met subjective control en the will of the employer
bedoel word, is totaal onseker. Ek kan egter met r Gane
saamstem waar hy verklaar dat die gebruik van die begrip
course of employment in albei gevalle ongelukkig is.
Sien hierbo 921 ev.
Sien hierbo 923 ev.
Sien hierbo 922 ev.

I

In die
alhoewel

Lorentz-saak was die
k~valik

~verknemer

nog nie aan diens nie

anders geargumenteer kan word dat die rit na
4
van sy werkgewer was.
Moont=

sy werkplek ook wel in belang

lik kan egter geargumenteer word dat hy toe nog nie met die
uitvoering van sy verpligtinge as werknemer begin het nie.
dien so, lewer die volgende gevalle aansienlike probleme.

In=
'n

Werknemer is byvoorbeeld kragtens sy dienskontrak aan diens
vanaf 07h00.

Die reeling is dat hy om 07h00

vanaf sy huis na

sy werksplek moet vertrek en dat hy van 07h00 reeds geag word
aan diens te wees.

Is die werkgewer middellik aanspreeklik

indien die werknemer op pad na sy werksplek nalatig bestuur?
Wat van die geval waar die werknemer geen vaste werksure
het nie maar 'n verteenwoordiger van sy werkgewer is wat van
plek-tot-plek moet reis.

Sal sy werkgewer middellik aanspreek=

lik wees indien die verteenwoordiger op 'n plek oornag en die
volgende oggend na sy volgende bestemming vertrek?

Veronder=

stel die verteenwoordiger oornag by sy huis en vertrek die vol=
5
gende oggend na 'n sekere bestemming om sy werk tedoen?
Wat
is die verskil

tussen so 'n geval en 'n geval waar 'n werk=

nemer gewoonlik op 'n sekere plek werk en elke oggend van sy
huis na sy werkplek vertrek?

Om hierdie probleme op te los sal

dit myns insiens nie altyd help om te probeer bepaal of die
werknemer tydens die nalatige bestuur "aan diens" was of nie
en of die rit in belang van die werkgewer was of nie.

Om

met die howe se vereiste van optrede in the aourse of emptoy=

ment 'n sinvolle resultaat te bereik, is dit myns insiens bel8ng=
rik om op die aard van die werknemer se werk te let.

Is die aard

4

Sien egter hierbo

923.

5

Op grond van die argumentasie in Roux v Osgood supra is
die werknemer wel besig met die uitvoering van sy werkge=
wer se werk en sy pligte (Sien hierbo 921 ).
925

van 'n werknemer is werk sodanig dat hy 'n voertuig moet gebruik
(of kragtens sy dienskontrak verplig is om dit te gebruik), tree
hy in the course of his employment

met die doel

op wanneer hy bestuur

om sy werk te gaan verrig.

Indien die aard van

'n werknemer se werk geen verband hou met die bestuur van 'n
6
voertuig nie,
maar hy die voertuig bloot gebruik om by sy
werk te kom of om daarvandaan by sy huis te kom, tree hy ty=
dens die bestuur nie in the course of his employment
Sodra 'n werknemer se werk egter

op nie.

vereis dat hy van plek-tot-

plek moet reis om daar sy werk te verrig, tree hy in the course

of his employment
doel het.

op solank hy die uitvoering van sy werk ten

Dit maak myns insiens nie saak of 'n werknemer wat

in so 'n posisie is, van sy huis na sy werkplek op pad is nie.
Die werkgewer wat van sy werknemer vereis om van plek-tot-plek
te reis om sy werk te doen, loop 'n verhoogde moontlikheid van
middellike aanspreeklikheid.

Sulke ritte is deel van die risiko

wat die aard van die werk skep.
In gevalle waar

7

'n werknemer na afhandeling van sy pligte na

sy huis op pad is (of na 'n ander bestemming) is die probleem
eenvoudiger.
lik

Dit lyk asof 'n werkgewer nie sondermeer middel=

aanspreeklik sal wees vir nalatige bestuur deur die werk=

nemer tydens hierdie rit nie.

Ooreenkomstig bogenoemde rede=

nasie, behoort 'n werkgewer egter nie sondermeer van aan'spreek=
likheid onthef te word nie waar sy werknemer ooreenkomstig
die
..,

aard van sy werk van plek-tot-plek ~oet reis nie.
6
7
8

926

0

bv 'n Klerk wat in die handelsaak van sy werkgewer die
boekhouding waarneem.
Sien ook 929 hieronder.
Vgl die interessante beslissing van die Nederlandse Hoge
Raad bespreek op 529 hierbo en sien die opmerkings hier=
onder op
929.

Baie hang egter af van die spesifieke omstandighede van die
9
saak.
In Dowson and Dowson v Grobbelaar

10

was W in diens van die

verweerder as konstruksievoorman wie se werk meegebring het dat
hy dwarsoor die land moes reis.

Hy was daarom van 'n motor

voorsien en was toegelaat om die motor ook vir sy eie privaat=
doeleindes te gebruik.

Op die betrokke dag het W sy werk om

ongeveer I7h00 voltooi en na 'n sekere plek bestuur met die
doel om sy seun op te laai voordat hy huistoe sou vertrek.
bestuur tydens hierdie rit nalatig.

Hy

Die eiser spreek sy werk=

L~mason v Leyland
gewer aan en steun veral op die gesag van
11
R Colman weier egter om die ratio van hier=

Motors supra.

die beslissing tevolg en spreek twyfel daaroor uit of die mid=
dellike aanspreeklikheidsreels korrek op die feite van daardie
saak toegepas was. I 2 Die reel wat volgens hom op die feite van
hierdie saak van toepassing is, is die deur ar Schreiner ge=
13
formuleer in Carter v McDonald,
gebaseer op gesag van Feld=

man v Mall: It is sufficient to say that in order to make the
master liable the servant must have committed the delict while
engaged upon the master's business. 14 Omdat dit nie in hierdie
9

Sien hietonder

PH J20

929.

(T) 89.

IO

I965 2

II

Sien hierbo op 92I.

I2

89:Certainly it is difficult to reconcile that decision
with the other authorities bearing upon the vicarious lia=
bility of the master for negligent driving of his servant
of a motorcar. If the decision can be justified it must be
upon the basis that a motor-car·salesman has duties which
range so widely that he can hardly ever be regarded as ha=
ving temporarily ceased or abandon his work for his private
pursuits. But whether that is so or not I need not decide ..

I3

I955 I SA 202

I4

ibid.

(A) op 207 en sien hierbo

op 909 ev.
927

saak die geval was nie, kan die verweerder nie aanspreeklik
wees nie.

Die volgende reel uit die American Restatement wat

ook deur ar

Schreiner in die Carter-saak goedgekeur is word

The mere fact that the master habitually allows
15
. t rumenta l't
~ y,
or even t hat t he mas=
th e servan t t o use th e ~ns
ter maintains the instrumentality entirely for the use of the
servant, does not of itself subject the master to liability.
The master is liable only when the instrumentality is being
used by the servant for the purpose of advancing the employer's
business or interests as distinguished from the private affairs
of the servant. Op grond hiervan verwerp r Colman ook die ei=
ook toegepas:

ser se verdere argument dat die werknemer geag meet word in
die loop van die

uitvoerin~_van

sy diens op te getree het om=

dat dit deel van die werknemer se pligte was om die motor be=
hoorlik te gebruik en beheer daaroor uit te oefen en die werk=
gewer daarom dus wel deeglik belang in die gebruik van die mo=

R Colman verklaar dat die onbehoorlike uitvoering van
hierdie plig nie aanleiding tot middellike aanspreeklikheid gee
tor het.

nie.

Die werknemer het die onregmatige daad gepleeg terwyl

which he is permitted to do
16
for his own purpose but not employed to do for his master.

hy besig was met 'n handeling .•.

Indien dit so is kan ek nie insien waarom 'n werkgewer middel=
lik aanspreeklik gehou word waar 'n werknemer vir sy eie uit=
sluitlike doeleindes van sy roete afwyk en hiertydens nalatig
17

bestuur nie.

15

R Colman verduidelik dat hierdie woord gebruik word .•.
in relation to the object which the servant was using
and with which he caused damage .•.

16

207.

Hier word gesteun op gesag van Salmond.

17

Sien

Feldman v Mall

928

op 836 ev bierbo.

'n Sinvolle oplossing van die probleme in die onderhawige ge=
valle is myns insiens gelee in die vasstelling van die vraag wat
die aard van die werknemer se werk was en wie verantwoordelik
geag kan word vir die optrede van die werknemer tydens die rit
van en na sy werk of selfs van werkplek-tot-werkplek.

Hiervoor

is dit belangrik om vas te stel of die reis waartydens nalatig.
bestuur is, geskei kan word van die uitvoering van die werknemer
se verpligtinge.

Val dit nlet ander woorde buite of binne die

sfeer van die risiko wat die aard van die werknemer se werk
skep waarvoor die werkgewer verantwoordelik is.
die feit en omstandighede van elke saak a£.

Baie hang van

Is die reis dui=

delik.skeibaar van die werknemer se verpligtinge en opdragte,
behoort die werkgewer nie met die verantwoordelikheiddaarvan
belas te word nie.

Die volgende omstandighede kan byvoorbeeld

in ag geneem word as 'n aanduiding dat 'n spesifieke rit deur
die werknemer nie skeibaar is van die uitvoering van sy ver=
pligtinge nie:

Die feit dat die werknemer se werk van sodanige

geaardheid is dat 'n motor gebruik moet word vir die uitvoering
18
Ook dat die werknemer geen vaste werksure het nie

daarvan.

en dat hy die motor volgens eie diskresie in die uitvoering
van sy werk kan gebruik.

Vervolgens dat hy

voorsien is om sy werk mee te verrig.

van 'n motor

Dan ook dat die rit ge=

.maak is met die doel om sy verpligtinge na te kom.

Of, as

vaste werksure bestaan, dat hy reeds aan diens was.

Aan die

ander kant is die feit dat hy sy verpligtinge reeds afgehandel
het, na 'n eie bestemming op pad was en daar geen onmiddellike
verdere take op hande was nie 'n aanduiding daarvan.dat sy ver=
dere ritte met die motor van die uitvoering van sy verpligtinge
geskei kan word en hierdie ritte dus buite die sfeer van die ri=

18

Bv die reisiger wat van plek-tot-plek moet reis.
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siko val wat die aard van sy werk geskep het. 19 Dit moet eg=
~er

altyd in gedagte gehou word dat die risikosfeer wat die

werk van 'n werknemer skep in gevalle waar die werk sodanig
is dat hy 'n motor meet gebruik vir die uitvoering daarvan,
groter is as die geskep deur gewone werk (byvoorbeeld blote
kantoorwerk gedurende vaste tye op 'n sekere vaste plek).
Die feit dat 'n werknemer van 'n motor voorsien is om sy werk
mee te verrig, plaas dus 'n groot verantwoordelikheid op die
20
.
werkgewer.
My voorstel is dat wanneer daar getwyfel word
of die optrede van die werknemer in die omstandighede

van

sy verpligtinge, opdragte of werk geskei kan word, 'n skei=
ding nie gemaak moet word nie.

Dan bly die optrede van die

werknemer (soos 'n reis van en na sy werk) die verantwoorde=
likheid van die werkgewe.r en ook 'n risiko van sy besigheid
of opdrag.

I

Samevatting
Uit hierdie aantal hofsake blyk dit dat ons howe teenswoordig
nie genee is om 'n werkgewer middellik aanspreeklik te hou
vir die nalatige bestuur deur 'n werknemer wat met sy werkgewer
se motor van sy huis na sy werksplek op pad is nie.

Het hy

egter reeds sy werksplek bereik en daarvandaan na 'n plek ver=
trek

waar by sekere werk moet verrig, sal die werkgewer

mid=

19

Di t vP.rkl.aar myns insiens die ui tspraak en bevind:i..n:?
van die hof in Dowson and Dowson v GrobP.lRRr hier~o
op. 927:

20

Sien ook die opmerking hierbo op

926.

Hierdie redenasie bied myns insiens 'n sinvolle ver=
klaring van die bevinding in Limason v Leyland
Motors hierbo op 921.
930

dellik aanspreeklik wees vir nalatigheid bestuur gedurende hier=
2
die rit.
Alhoe,vel die onclerskeid tussen hierdie twee gevalle
. 3 d'Lnk ek
. f yn Ls,
b aLe

dat die rede daarvoor dit is dat 'n werk=

nemer wat van sy huis na sy werk op pad is, geag word nog nie
aan diens te wees nie en dus nog nie in the course of his em=

pZoyment optree nie.

Of sodanige onderskeid in alle gevalle
4
Dit lyk ook asof

gemaak kan word is myns insiens te betwyfel.

die howe 'n werkgewer nie middellik aanspreeklik sal hou nie
indien die werknemer reeds sy pligte afgehandel

het en die

motor nalatig bestuur op pad na sy huis of ander eie bestem=
.

mLng.

5

2

Sien hierbo

3

Sien hierbo op 924.

4

Sien die opmerkings op 925 hierbo.
Sien hierbo op 926.

5

op 921/2.
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