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Disciplinary Hearings: A Right to Legal Representation for Employees.
Summary
An employee is usually entitled to representation in a disciplinary hearing.
The question arises whether this representation includes legal representation
or whether it is limited to representation by union representatives or a fellow
employee? An employee's right to legal representation will in most cases be
determined by a collective agreement, the employment contract or a
disciplinary code.
Over the years the Courts have indicated that they are not prepared to grant
an absolute right to legal representation in disciplinary enquiries. Yet in some
cases the courts found legal representation to be a sine qua non for a fair
hearing and an intrinsic part of natural justice. It seems that the conclusion
that can be drawn from this research is that legal representation might soon
become a requirement for a fair disciplinary hearing in serious and complex
matters.
This research looks at numerous decisions both in die public and private
sector before and after 1994.

The right to legal representation is also

discussed in the light of a fair hearing.

The various advantages and

disadvantages of legal representation are briefly examined. It is argued that
all employees should be granted legal representation in complex and serious
matters where the employee is likely to be dismissed. It is thus said that all
presiding officers should be granted a discretion to allow legal representation
in serious and complex matters.
Legal Representation - fair hearing - disciplinary enquiries - no absolute right
-presiding officer has discretion -serious and complex matters.

Dissiplin&re verhore: 'n Reg op Regsverteenwoordiging vir Werknemers
Opsomming
'n Werknemer is gewoonlik daarop geregtig om verteenwoordig te word in 'n
dissiplin6re verhoor.

Die vraag ontstaan of hierdie verteenwoordiging

regsverteenwoordiging uitsluit en of dit gevolglik beperk word tot 'n
medewerker of 'n vakbondverteenwoordiger.

Die werknemer se reg op

regsverteenwoordiging sal in die meeste gevalle bepaal word deur 'n
kollektiewe ooreenkoms, die werknemer se dienskontrak of 'n dissiplinere
kode.
Die howe het oor die jare aangedui dat dit nie bereid is om 'n absolute reg op
regsverteenwoordiging in dissiplinbre verhore toe te staan nie. Tog het die
howe in 'n paar gewysdes bevind dat regsverteenwoordiging 'n sine quo non
vir 'n billike verhoor asook 'n intrinsieke komponent van natuurlike
geregtigheid is. Dit blyk dat die afleiding wat daaruit gemaak kan word is dat
regsverteenwoordiging in die nabye toekoms 'n vereiste vir 'n billike verhoor
kan word in ernstige en gekompliseerde gevalle.
Die navorsing poog om 'n aantal uitsprake voor en na 1994 in beide die
openbare

en

privaatsektor

bymekaar

te

trek.

Die

reg

op

regsverteenwoordiging word ook ondersoek in die lig van 'n billike verhoor.
Daar word gekyk na die voor- en nadele wat regsverteenwoordiging by
dissiplin6re verhore inhou, alhoewel daar nie uitsluitlik daarop gekonsentreer
word nie.

Daar word geargumenteer dat werknemers die reg op

regsverteenwoordiging moet verkry in ernstige en komplekse aangeleenthede
waar die moontlikheid bestaan dat die werknemer ontslaan kan word.

Dit

word gevolglik geopper dat die alle voorsittende beamptes oor 'n diskresie
moet beskik om regsverteenwoordiging te verleen in ernstige en komplekse
aangeleenthede.
Regsve~eenwoordiging- billike verhoor
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absolute reg op - voorsittende beampte het 'n diskresie
komplekse aangeleenthede

-
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1. lnleidend
Grogan voer aan dat dit vandag algemeen aanvaarde reg is dat dit 'n
fundamentele vereiste van 'n billike dissiplinbre verhoor is dat 'n beskuldigde
werknemer die reg gegee moet word om 'n verteenwoordiger van sy of haar
keuse te kies.'

Nogtans beperk sommige dissiplin6re kodes die reg op

verteenwoordiging tot medewerknemers of vakbondverteenwoordigers. Daar
is selfs gevalle waar die dissiplinbre kodes slegs melding maak van
'verteenwoordiging' en daar gevolglik onduidelikheid bestaan oor wat hierdie
verteenwoordiging insluit.
~rbeidsverhoudinge,'

was

Vroeer,

onder

die

regsverteenwoordigers

herroepte
nie

Wet

op

toegelaat

by

dissiplinbre verhore nie. Gemeenregtelik was dit ook die situasie en dit is ook
in die arbeidsregtelike sin gevolg in sake soos Lamprecht v ~ c ~ e i l i l e . ~
Vandag bepaal die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika, 19964 dat
regsverteenwoordiging 'n fundamentele reg van alle beskuldigde persone is
en dat administratiewe optrede nie net regmatig moet wees nie rnaar ook
b i ~ l i k .Die
~ Wet op Bevordering van Administratiewe ~eregtigheidbepaal in
artikel 3(1) daarvan dat persone (openbare werknemers), wat voor 'n
adrninistratiewe tribunaal verskyn in geskikte omstandighede daarop geregtig
is om verteenwoordig te word deur prokureurs of advokate.
Artikel 35(2)(b) en 35(3)(9 van die Grondwet waarborg 'n absolute reg op
regsverteenwoordiging in strafsake, waar die aangehoudene of beskuldigde
self die koste daaraan verbonde dra. Daar is egter geen absolute reg7 op
regsverteenwoordiging in ander gevalle nie en arbeidswetgewing maak ook
nie vir so 'n reg voorsiening nie.
1
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Gemeenregtelik is die toelaat van

Grogan 2005 21(3) Employment Law 3.
Wet op Arbeidsverhoudinge 28 van 1956.
1994 11 BLLR 1 (A).
Grondwet van die Republiek van Suid Afrika 108 van 1996, hierna die Grondwet.
Artikel33 van die Grondwet.
Wet op Bevordering van Administratiewe Geregtigheid3 van 2000 (hierna die PAJA).
Dit is onduidelik waarom daar deurentyd verwys word na 'n absolute reg op
regsverteenwoordiging in stede van 'n reg op regsverteenwoordiging. Weinig van die
arbeidsregte in artikel 23 van die Grondwet is absoluut. Regte kan onderhewig wees
aan verskeie beperkinge ,so byvoorbeeld kan die reg op regsverteenwoordiging beperk
word tot dissiplinbre klagtes wat ernstige implikasies vir die werknemer inhou - Van
Jaarsveld 2005 THRHR 480.

regsverteenwoordiging diskresiondr en kan die reg kontraktueel, hetsy by
wyse van 'n kollektiewe ooreenkoms of individuele dienskontrak, uitgesluit
word.'

In Mahumani v MEC, Department of Finance, Economic Affairs &

Tourism, Northern Province &

not he?

stel die hof dit egter dat

regsverteenwoordiging 'n intrisieke komponent van natuurlike geregtigheid en
billikheid is. Die hof is verder van mening dat wanneer 'n aanklag voor 'n
dissiplindre verhoor

mag lei tot

kriminele ve~olging, die

reg op

regsverteenwoordiging in strafsake deurgetrek moet word na dissiplindre
verhore.I0

In Hamata and Another v Chairperson, Peninsula Technikon

Internal Disciplinary Committee and others'' bevind die hof dat die waardes
v e ~ ain
t die Handves van Regte in ag geneem moet word by die interpretasie
van dissiplindre reels en verder dat daar grondwetlik vereis word dat die
kwessie rondom regsverteenwoordiging met soepelheid benader moet word."
Uitsprake soos die in Hamata en die in Mahumani laat die vraag ontstaan of
daar we1 'n reg op regsverteenwoordiging tydens dissiplindre verhore bestaan
en of daar 'n onderskeid getref rnoet word tussen werknemers in die openbare
en privaatsfere. Dit gee aanleiding tot die navorsingsvraag: onder watter
ornstandighede

(indien enigsins) geniet 'n werknemer

die

reg op

regsverteenwoordiging tydens 'n dissiplindre verhoor en of so 'n reg moontlik
regverdigbaar is in terme van artikel23(1) van die Grondwet?
Vir doeleindes van hierdie navorsing word daar slegs gekonsentreer op
regsverteenwoordigingtydens interne dissiplindre verhore.I3
8

10

l1
12
l3

Sien bespreking onder punt 4 hieronder.
2003 JOL 12052 (T).
Par 30.
2002 5 SA 425 (HHA).
Par 13.
Regsverteenwoordiging voor die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie
(hierna die CCMA) word gereguleer deur artikels 135(4), 138(4) en 140(1) van die Wet
op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995, hierna die WAV. Artikel 135(4) bepaal dat partye
in versoeningsaangeleenthede slegs verteenwoordig kan word deur 'n direkteur of
werknemer van die party of deur 'n verteenwoordiger van 'n geregistreerde vakbond of
werkgewersorganisasie. lngevolge artikel 138(4) kan partye tydens arbirasieverrigtinge
deur 'n direkteur of werknemer van die party of deur 'n geregistreerde vakbond of
werkgewersorganisasie verteenwoordig word. Tog word regspraktisyns ook toegelaat
om namens partye op te tree. 'n Regspraktisyn word gedefinieer as enige persoon wat
in die Republiek toegelaat is om as 'n advokaat of 'n prokureur te praktiseer (ingevolge
artikel 213 WAV). Op 10 Oktober 2003 is die CCMA se nuwe reels gepubliseer.

2. 'n Billike verhoor.

Die Grondwet bepaal dat elkeen geregtig is op billike arbeidspraktyke.14 Dit
word aanvaar dat hierdie billikheid verwys na beide substantiewe en
prosedurele billikheid.15 Die werknemer wat voor die dissiplinkre komitee
staan het die reg op billike optrede, hoe skuldig hy/sy ookal mag wees.16 'n
Dissiplinkre verhoor is nie 'n verhoor in die ware sin van die woord nie, tog
behoort die basiese reels van die bewysreg ook vir dissiplinere verhore te
geld. Die werkgewer hoef slegs op 'n oorwig van waarskynlikhede te bewys
dat die werknemer we1 skuldig is en nie bo redelike twyfel soos in die geval
van strafhowe nie. Dit omvat die substantiewe billikheid. Volgens Deacon
bestaan daar min twyfel oor die inhoud van substantiewe billikheid in die
praktyk."
Wat prosedurele billikheid betref word dit aanvaar dat die vereistes vir 'n
billike verhoor sy grondslag vind in die reels van natuurlike geregtigheid en
meer speslfiek in die leerstuk van audi alteram partem. Die Arbeidshof het
die vereistes vir prosedurele billikheid in die werksplek vanuit die reels van
natuurlike geregtigheid in die administratiefreg en die gemenereg ontwikkel."
Die reels is nie so streng soos die van die geregshowe nie. Die hoofdoel van
prosedurele billikheidsvereistes is om te verseker dat die werkgewer die regte
en relevante feite bepaal voordat daar 'n besluit geneem word oor die skuld
van die werknemer.Ig
Die reg op regsverteenwoordiging is egter nie 'n uitdruklike vereiste vir die
nakoming van die audi alteram partem-reel nie. Daar is reeds verskeie kere
deur die howeZ0tot die gevolgtrekking gekom dat daar net op hierdie reg
aanspraak gemaak kan word waar dit uitdruklik verleen word deur wetgewing
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15
16
17
16
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Regsverteenwoordiging in die CCMA word voortaan deur item 25 van die reels
gereguleer. Die herroepte artikels 135(4), 138(4) en 140(1) vorm nou deel van reel 25.
Die reg op billike arbeidspraktyke ingevolge artikel23 bespreek, punt 5 hieronder.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 116.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 116.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 116.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 117.
Grossett Discipline and Dismissal 27.
Onder rneer in lbhayi City Council v Yantolo 1991 3 SA 665 (0); Yates v University of
Bophuthatswana 1994 3 SA 815 (8).

of by noodwendige imp~ikasie.~'Tog sal die hof ook moet kyk na die aard van
die verrigtinge. 'n Ongekompliseerde verhoor waar slegs enkele feite in geskil
is, sal byvoorbeeld nie regsverteenwoordiging regverdig nie, maar 'n tegniese
aangeleentheid wat die betrokke persoon se status, leefwyse, reputasie
ensovoorts kan be'invloed kan regsverteenwoordigingr e g ~ e r d i g . ~ ~
Skedule 823van die WAV verskaf 'n riglyn vir billike ontslag van werknemers.
Die Kode dien slegs as riglyn en is nie 'n volledige gids wat die werkgewer
kan raadpleeg nie.24 Dit behoort egter altyd as vertrekpunt gebruik te word in
die geval van dissiplin6re ~ p t r e d e .Daar
~ ~ word van die werkgewer vemag
om 'n billike prosedure en kode vir sy werksplek te ontwikkel met die Goeie
Praktykskode as riglyn ten einde aan die vereistes van prosedurele billikheid
~
427 van die Kode kom in spel waar daar geen
te v o ~ d o e n . ~ ltem
ooreengekome prosedure vir dissiplin6re optrede in die werksplek bestaan
nie. Dit is egter nie altyd noodsaaklik dat daar 'n dissiplin6re verhoor moet
wees nie."
Die reels van natuurlike geregtigheid behoort altyd deel van dissiplin6re
prosedures uit te maak. Die grondslag van natuurlike geregtigheid bestaan
uit Wee hoekstene, naamlik eerstens dat elke persoon die geleentheid gegun
moet word om sy of haar saak te stel voordat enige stappe teen hulle geneem
word.2g Om die saak stel is maar een van die vereistes, ander vereistes is
onder andere: om ingelig te word oor die aard van die klagtes, om die

Burns Administrative Law under the 1996 Constitution 195.
Burns Administrative Law under the 1996 Constitution 195.
Skeduie 8 van die WAV bevat 'n Kode vir Goeie Praktyk vir ontsiag en bepaal dat as
deel van die prosedurele billikheid van 'n ontslag, daar vereis word dat wanneer 'n
ondersoek gehou word, die werknemer die reg het om verteenwoordig te word deur 'n
medewerker of 'n vakbondverteenwoordiger.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 117.
NCBAWU v Masinga 2000 2 BLLR 171 (AH)soos bespreek in Deacon 2004 Tydskrif vir
Regswetenskap 29(2) 117.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 117.
ltem 4 sit 'n billike prosedure uiteen en bepaal onder andere dat die werkgewer 'n
ondersoek moet loots en einde te bepaal of daar gronde vir ontslag is, die werknemer
ingelig moet word van die aanklagte, 'n redelike geleentheid gegun moet word om sy
saak voor te berei asook dat die werknemer verteenwoordig kan word deur 'n
vakbondverteenwoordiger of 'n medewerker.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 117.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 117.

geleentheid gegun te word vir voorbereiding en ook die reg op ondewraging
van get~ies.~'Dit kan gevolglik geargumenteer word dat die persoon Wat
dissiplin6r verhoor word sy saak moet kan stel deur gebruik te rnaak van 'n
regsverteenwoordiger, nie net in ingewikkelde sake nie, maar ook in sake
waar die moontlike gevolge ernstig van aard is.
Die tweede hoeksteen van die reels van natuurlike geregtigheid is die van
onpartydigheid. Die vereiste hou in dat die persoon wat die aangeleentheid
moet aanhoor dit moet doen sonder enige vooropgestelde idees, persoonlike
belang by die aangeleentheid of sekere v~orkeure.~' Dit is moeilik om
onpartydigheid in dissiplin6re verhore te behou aangesien die voorsitter van
die dissiplinere verhoor dikwels die werkgewer of 'n ander persoon in diens
van die werkgewer is.
Die vereistes vir prosedurele billikheid is nie rigied nie en sal afhang van die
omstandighede van elke ~ a a krnaar
, ~ ~dit behoort die volgende in te sluit?
(a) Tydige kennisgewing oor die aard en doel van die aksie;
(b) 'n billike geleentheid om 'n saak te stel;

(c) genoegsame kennis van enige reg tot tersydestelling of die reg tot
appel waar van toepassing;
(d) genoegsame kennis oor die reg om redes aan te vra;
(e) 'n duidelike uiteensetting van die voorgenorne aksie en klagte.
Die voorsitter van die dissiplin6re komitee kan ingevolge artikel 3 van PAJA
die volgende verleen
(i)

die reg op regsverteenwoordiging in ernstige en ingewikkelde
omstandighede;

30
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Item 4 van die Kode.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 118.
Hoe groter die onderneming is hoe meer formeel sal die dissiplin6re proses gewoonlik
wees.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 118; Burns Administrative Law under the
1996 Constitution 195.

(ii)

die aanbieding van getuienis en argumente en om getuienis en
argumente in geskil te plaas en

(iii)

om in persoon te verskyn (of die geleentheid gebied te word om
skriftelike betoog te lewer).

Dit word geopper dat prosedurele billikheid in 'n groter mate verseker kan
word deur die toekenning van regsverteenwoordiging aan die persoon wat
dissiplinQrverhoor word. Dit is dan veral met betrekking tot punt (ii) en punte
(a) tot (e) hierbo waar 'n individu by regsverteenwoordiging kan baat vind.
Volgens Deacon is dissiplinQre optrede 'n administratiewe handeling van die
werkgewer en daarom moet die PAJA ook op die arbeidsreg van toepassing
wees, daar word egter nog hieroor gedebatteer.34 Deacon fouteer wanneer
hy die bogenoemde stelling maak.

Daar moet na die d e f i n i ~ i evan
~~

administratiewe optrede gekyk word. Slegs dissiplinQre verhore wat aan die
definisie van administratiewe optrede voldoen, kan as sodanige optrede
gekwalifiseer word. Werknemers wat gevolglik voor so 'n dissiplinQre liggaam
verhoor word, sal kan aanspraak rnaak op die voorregte verleen in attikel 3
van PAJA. Wat interessant is, is dat die Hoogste Hof van Appel in beide
Hamata en Mahumani nie homself uitspreek oor die status van dissiplinbe
verhore as administratiewe optrede nie, maar nogtans die bepalings van die
PAJA sondermeer van toepassing gemaak het.36

Dit kan gesQ word dat die doel van regsverteenwoordiging drieledig is:
eerstens verleen dit aan die werknemer morele ~ndersteuning.~' In die
tweede plek verseker regsverteenwoordiging in 'n beperkte mate dat "justice
34

35

36
37

In die ongerapporteerde saak van Netherburn Engineering CC tla Netherburn Ceramics
Saaknommer J2953100 (AH) word die opinie uitgespreek dat arbitrasie nie 'n
administratiewe handeling is nie - soos in Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap
29(2) 118.
Administratiewe optrede word ingevolge artikel 1 van PAJA soos volg gedefinieer:
"administrative action means any decision taken, or any failure to take a decision by an
organ of state or a natural or juristic person, other than an organ of state, when
exercising a public power or performing a public function in term of an empowering
provision which adversely affects the rights of any person and which has a direct,
external legal effect".
Sien die bespreking van Hamata en Mahumani hieronder.
Grogan Workplace Law 196.

is seen to be done".38 Derdens is regsverteenwoordiging instrumenteel in die
gelykmaking van die speelveld, veral in aangeleenthede waarin een van die
partye oor mindere kennis en ervaring beskik as die ander.39
Regsverteenwoordiging in dissiplinbe aangeleenthede sluit beide voor-en
nadele in.40 voordele4' sluit onder andere in dat prosedurele billikheid
gemonitor kan word, omdat regsverteenwoordigers dit kan uitwys as die regte
prosedure nie gevolg word nie of die reels van natuurlike geregtigheid
agterwee gelaat word. Die persoon wat onderhewig is aan die dissiplingre
proses beskik tien teen een nie oor die nodige kennis om die skending van
prosedurele billikheid of reels van natuurlike geregtigheid te identifiseer nie.
Verder kan tegniese aspekte onmiddellik hanteer word en die dissiplingre
optrede kan meer konsekwent toegepas

Die bystand deur 'n

regsverteenwoordiger kan selfinkriminasie deur die persoon wat dissiplingr
verhoor word, beperk. Laastens kan regsverteenwoordiging ook die proses
bespoedig aangesien dit nie vir die voorsittende beampte nodig sal wees om
heeltyd aan die partye hul regte te verduidelik of die saak namens die partye
te voer nie. Die voorsiitende beampte sal dus rnakliker objektief aandag aan
die feite in dispuut kan gee.43
Soos reeds gestel is regsverteenwoordiging nie sonder nadele nie, nadele
sluit onder andere in dat regsverteenwoordiging duur is en nie noodwendig vir
almal toeganklik is nie. Ook is regsverteenwoordigers nie altyd beskikbaar op

Grogan Workplace Law 196.
Grogan Workplace Law 196.
Die belangrikheid van regsverteenwoordiging 16 daarin dat 'n onbillike ontslag uit die
staanspoor vermy behoort te word, aangesien die remedies vir onbillike ontslag
ontoereikend is.
Nadasen & Shave 1996 Stell LR 356 - Argumente vir die toelating van
regsverteenwoordiging by dissiplin6re verhore sluit onder andere die volgende in:
professionele regsverteenwoordigers is die beste toegerus om argumente voor te 16 op
grond van regsbeginsels, die nadelige gevolge wat die werknemer in die gesig kan staar,
die tekort aan kennis in sulke verrigtinge aan die kant van verteenwoordigers wat nie
regsverteenwoardigers is nie, die behoefie aan regsverteenwoordigingten einde 'n beter
saak en verweer te kan stel as die wat leke sal kan.
NUM v Amcoal Collieries & Industrial Operations Ltd 1992 13 ILJ 1449 (AAH) soos in
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 119.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 120.

vasgestelde datums nie. Daar word verder gearg~menteer~~
dat tegniese
aspekte vinnige geskilbeslegting kan vertraag en laastens word dit gestel dat
pattye versigtiger en meer agterdogtig is as regsverteenwoordigers namens
kliente samesprekings ~ o e r . ~ ~
Tot op hede bestaan daar nie klinkklaar bewyse dat die toelating van
regsverteenwoordiging in dissiplinkre verhore die proses kan vertraag nie of
enige van die ander nadele in spel kan bring nie. In die saak van Chamane v
Member of the Excutive Council for Transport, Kwazulu-Natal and 0thers4'j
skenk

regter

Lyster tog

aandag aan

die

moontlike

nadele wat

regsverteenwoordiging by dissiplinkre verhore kan i n h o ~ . ~Die
' regter opper
dit dat dit ondraaglik sal word as regsverteenwoordigers met hul 'overly
technical and

legaslistic approach' toegelaat word by alle interne

~ndersoeke.~'Die regter gaan voort en stel dit dat daar min twyfel is dat as
regsverteenwoordiging toegelaat word dit nie lank sal wees voordat
werkgewers ook dan sal voel dat hul belange gelykmatig beskerrn moet word
deur die aanstelling van 'n regsverteenwoordiger ~ ~ i e Volgens
.~'
die hof sal dit
dan nie lank wees voordat die voorsitter van die dissiplinkre verhoor uit plek
sal voel omdat altwee partye deur 'n regsverteenwoordiger verteenwoordig
word,5o dit het dan tot gevolg dat regsprakisyns aangestel moet word om die
dissiplinkre verhoor voor te sit5'

Nadasen & Shave 1996 3 Stell LR 356 - Verdere argumente vir die nie toelating van
regsverteenwoordiging sluit die volgende in: dat tribunale meesters van hul eie
prosedures is en dat die howe nie ligtelik sal inmeng met die uitoefening van hul
diskresie wat na behore uitgeoefen is nie; die verrigtinge voor 'n dissiplin6re tribunaal
behoort nie op dieselfde voet gebring te word as verrigtinge voor 'n geregshof nie;
praktyk en beleid het ontwikkel dat daar geen regsverteenwoordigingtoegelaat word by
sommige ondersoeke nie omdat dit informeel is.
Deacon 2004 Tydskrif vir Rqswetenskap 29(2) 120.
Chamane v Member of the Excutive Council for Transport, Kwazulu-Natal and Others
2000 JOL 6302 (AH).
Par 9.2.3.
Par 9.2.3.
Par 9.2.4.
Die voorsitter van 'n dissiplin6re verhoor is gewoonlik 'n departementshoof of 'n
arbeidsverhoudinge beampte. Hierdie persoon het gewoonlik geringe of geen kennis
van die reg nie.
Par 9.2.4

Die doel van hierdie navorsing is nie om in diepte aandag te skenk aan die
verskeie voor en nadele wat regsverteenwoordiging by dissiplindre verhore
inhou nie, maar eerder op 'n billike proses en soms sal die toelating van
regsverteenwoordiging juis 'n billike proses daarstel! Dit word geopper dat
enige poging om te bepaal watter van die voor en nadele mekaar oorskadu
subjektief, spekulerend en ook arbitrer sal wees met geen inagneming van die
aard van die geskil of die verhouding tussen die partye nie.52 Volgens
Nadasen en Shave Id die uitdaging in 'n insluitende en tegemoetkomende
benaderir~g.~~
So 'n benadering verseker dat die prosedures voor tribunale nie
die vorm van 'n formele hofverhoor aanneem nie en laat ook die
aangeklaagde werknemer met die gerusstelling dat hy of sy die billike
geleentheid gegun is om sy of haar saak te s t e ~ Hierdie
. ~ ~ benadering behou
gevolglik die onafhanklikheid van die tribunaal maar verleen terselfdertyd die
billike geleentheid om 'n saak te stel binne die konteks van die audi alteram
partem b e g i n s e ~ . ~ ~

Regsverteenwoofdiging is inderdaad bevorderlik vir billike en regverdige
dissiplindre optrede en volgens Deacon behoort daar 'n diskresie aan elke
voorsittende beampte van 'n dissiplinbre verhoor

gegee word om

regsverteenwoordiging in of uit te sluit indien die omstandigheide dit vereis en
behoort daar

aan elke

party die

reg gegee word

om deur 'n

regsverteenwoordigerverteenwoordig te word.56
Hierdie standpunt van Deacon word ondersteun, elke werknemer behoort die
reg op regsverteenwoordiging te hd in ingewikkelde en komplekse sake ten
einde 'n billike verhoor daar te stel. 'n Billike verhoor is een waarin die reels
van natuurlike geregtigheid nagekom word. Dit kan verskeie vorme aanneem
inter alia die reg om jou kant van die saak te stel; die reg om ingelig te word;

die reg om voorleggings te maak; die reg om argumente te bring wat
aanklagte weer@. Waarom kan daar nie ook 'n reg op regsverteenwoordiging
52

53

55

56

Nadasen & Shave 1996 Stell LR 357 - dit word ook geopper dat dit geregtigheid tussen
die partye sal negeer.
Nadasen & Shave 1996 Stell LR 357.
Nadasen & Shave 1996 Stell LR 357.
Nadasen 8 Shave 1996 Stell LR 357.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 121.

bestaan as 'n integrale deel van die reg op 'n verhoor nie? Maak billikheid dit
nie gebiedend r ~ i e ? ~ ~

57

Barrie 1996 TSAR 393.

3. Die posisie voor 1994 met betrekking tot regsverteenwoordiging in
dissiplinere verhore
Gerneenregtelik is die posisie dat 'n persoon nie 'n absolute reg op
regsverteenwoordiging tydens dissiplinkre verhore het nie.=' Daar bestaan
ook geen absolute reg op regsverteenwoordiging in siviele aangeleenthede
nie. Wat die gemenereg we1 vereis is dat dissiplinbre verrigtinge billik moet
wees.''

Sou dit nodig wees om regsverteenwoordiging toe te laat ten einde

hierdie billikheid te bereik is die algernene gevoel dat die dissiplinbre liggaarn
die bevoegdheid moet hb om die regsverteenwoordiging toe te laat as deel
van die uitoefening van sy di~kresie.~'
Baxtefl dui aan dat die gerneenregtelike posisie in die openbare sektor is dat
die toelaat van regsverteenwoordiging nie essensieel is wanneer 'n verhoor
toegestaan word nie. Alleen in buitengewoon ingewikkelde gevalle, soos
wanneer

getuienis

of

regsbeginsels

ingewikkeld

is,

mag

regsverteenwoordiging as 'n voo~ereistevir 'n billike verhoor geag word.
Volgens horn maak die buigsaarnheid van die reels van natuurlike
geregtigheid moontlik hiervoor v~orsiening.~'
Voor die Grondwet en die PAJA is daar geen absolute reg op
regsverteenwoordiging erken tydens verrigtinge buite geregshowe nie.63 Die
uitspraak in Dabner v SAR &

is dikwels aangehaal:

Barrie 1996 TSAR 391: In Engeland blyk daar geen absolute reg op
regsverteenwoordiging te wees nie en die howe het ook aansoeke om
regsverteenwoordiging die wind ingeslaan, maar die Engelse howe is we1 van mening
dat tribunale oor 'n diskresie beskik om regsverteenwoordiging toe te staan. Hierdie
diskresie moet uitgeoefen word met die inagneming van die erns van die aangeleentheid
of die strafsanksie, die moontlikheid van regspunte wat geopper kan word, die vermoe
van die persoon om horn of haarself te verteenwoordig, prosedurele probleme en die
prosedurele billikheid.
Mahumani v MEC, Department of Finance, Economic Affairs & Tourism, Northern
Province &Another par 11 .
Mahumani v MEC, Department of Finance, Economic Affairs & Tourism, Northern
Province & Another par 1 1.
Baxter Administrative Law 553.
Roos 2004 PER 2.
Vandag kan werknemers, in diens van die staat, onder die PAJA we1
regsverteenwoordiging bekom. Art 3 van hierdie wet verleen 'n diskresie aan die
voorsittende beampte om regsverteenwoordiging te verleen, sien die bespreking by 4.2
infra.
Dabner v SAR & H 1920 AD 583 598.

" [n]o Roman-Dutch authority was quoted as establishing the right of

legal representation before tribunals other than courts of law, and I
know of none."

Wiechers is egter nie te vinde vir die uitspraak in Dabner nie. Hy is van
mening dat in dissiplinbre verhore wat ernstige gevolge vir die werknemer kan
inhou tesame met die feit dat 'n amptenaar Yeen wil en dank met 'n aanklag
gekonfronteer" word, 'n situasie skep waar die howe in sy woorde "uiters
onwillig [behoort] te wees om die reg op regsverteenwoordiging te negeer".65
Gevolglik is hy van rnening dat die erns en kompleksiteit van die
aangeleentheid asook die erns en impak wat die moontlike gevolge kan
inhou, as maatstaf gebruik rnoet word ten einde die toelating van
regsverteenwoordig te b e p a a ~ . ~Hy
~ is verder van mening dat die vraag
rondom regsverteenwoordiging beantwoord moet word met verwysing na die
erns en kompleksiteit van die aangeleentheid asook die erns en impak wat die
rnoontlike gevolge kan inhou. Hy opper dit dat regsverteenwoordiging op
grond van billikheid en regverdigheid dan 'n komponent van nakoming van die
aanhoringsvereiste kan wees. Wiechers se standpunt word ondersteun. Die
rneriete van die geval asook die moontlike gevolge wat 'n dissiplinbre verhoor
vir 'n werknemer inhou, rnoet as maatstaf gebruik word ten einde te bepaal of
die werknemer sal baat vind by regsverteenwoordiging of nie.
'n Uitspraak wat we1 steun bied vir Wiechers se standpunt is die van Moeca v
Addisionele Komrnissaris, Bloemfontein6' In die gewysde bevind die hof dat
die respondent we1 korrek gehandel het deur regsverteenwoordiging toe te
laat tydens 'n ondersoek wat verreikende gevolge vir die applikant kon inhou.
Die kernvraag in hierdie aangeleentheid was nie die toelating van
regsverteenwoordiging nie, maar die hof was nogtans te vinde vir
regsverteenwoordiging weens die erns van die saak. Volgens Roos is die

65
66

''

Wiechers Administratiekeg bl 166 in Roos 2004 PER 2.
Wiechers Adrninistratiefreg bl 166 in Roos 2004 PER 2.
Moeca ~AddisioneleKomrnissaris. Bloemfontein 1981 2 SA 357 (0)soos in Roos 2004
PER 4.

afleiding dat die aanhoringskomponent van die audi-reel in casu nie nagekom
is nie en so bied hierdie uitspraak indirek steun vir Wiechers se ~ t a n d ~ u n t . ~ '
Verdere steun vir Wiechers en ook Baxter se standpunte is te vinde in die
uitspraak van Morali v President of the lndustrial

Die hof bevind dat

die gemeenregtelike reg op 'n billike geleentheid om 'n saak te stel, deel vorm
van audi reel. Die hof stel dit verder dat alhoewel daar geen absolute reg op
regsverteenwoordiging voor administratiewe tribunale bestaan nie, die
tribunaal we1 oor die diskresie beskik om regsverteenwoordiging toe te laat.
So 'n diskresie bestaan in gevalle waar die geskil kompleks is of 'n
ingewikkelde regsgeskil ter sprake is. Tog moet elke aangeleentheid op eie
meriete beoordeel word."

Volgens Roos is die afleiding wat hieruit gemaak

kan word dat die hof 'n diskresie het om te ooweeg of regsverteenwoordiging
toegelaat behoort te word en ook dat die hof hierdie diskresie beskou as 'n
aspek van prosedurele billikheid."
Die hof interpreteer verder die bepaling wat verband hou met toestemming vir
regsverteenwoordiging ruim en bevind dat die bepaling die hof se diskresie
om toelating van regsverteenwoordiging te oorweeg uitsluit, indien a1 die
partye toestem tot regsverteenwoordiging. As daar geen toestemming is nie,
het die partye nie 'n absolute reg op regsverteenwoordiging nie, maar die hof
beskik steeds oor 'n diskresie om te ooweeg of regsverteenwoordiging
toegelaat behoort te word.72
3.1 Openbare sfeer

In die saak van lbayi City Council v

an to lo'^ was die vraag of die regulasies

wat bepaal het dat 'n werknemer tydens 'n dissiplin6re verhoor deur 'n
"verteenwoordiger" verteenwoordig mag word, net voorsiening maak vir leke-

69
70

"
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ROOS2004 PER 4.
Morali v President of the lndustrial Court 1987 1 SA 130 (K) soos in Roos 2004 PER 4.
Par 33.
ROOS2004 PER 5.
Para 133-134 van Morali-gewys.de.
lbayi Cdy Council v Yantolo 1991 12 I U 1005 (0).

verteenwoordiging en aldus regsverteenwoordiging ~ i t s l u i t . Na
~ ~ oorweging
kom die hof tot die gevolgtrekking dat daar geen algemene reg op
regsverteenwoordiging bestaan in die afwesigheid van 'n statut8re bepaling
nie, maar dat daar 'n uitsondering op die reel kan voorkom indien die
aangeleentheid gekompliseerd is of waar die ontsegging van teenwoordiging
kan lei tot onbillikheid, omdat die betrokke persoon nie die geleentheid gegun
word om sy saak te stel nie.75
Die hof maak 'n tweede gevolgtrekking dat waar daar we1 voorsiening gemaak
word vir verteenwoordiging, met ander ander woorde daar waar die bepalings
nie uitdruklik stel of dit regsverteenwoordiging insluit nie, die vorm daarvan in
die magtigende bepaling self beperk kan

In hierdie betrokke

aangeleentheid bevind die hof dat daar geen sodanige beperking is nie, dat
dit gevestigde praktyk in arbeidsaangeleenthede is dat voorsiening vir
"verteenwoordiging", nie noodwendig regsverteenwoordiginguitsluit nie en dat
daar geen regsreel volgens die hof bestaan, wat so 'n beperkende
interpretasie regverdig nie.77 Die hof is dit eens dat 'n dissiplinere tribunaal
nie oor die bevoegdheid beskik om self die wye gelding van 'n bepaling soos
hierdie te beperk nie.78

3.2 Privaatsfeer
In Lace v ~iack" bevind die hof dat daar geen absolute reg op
regsverteenwoordiging is nie, maar dat dit tog toelaatbaar kan wees in die
geval van komplekse of ernstige aangeleenthede.
oorweeg

moet word

in

kornplekse en

Die hof opper dit dat

ingewikkelde sake

waarin

regsverteenwoordiging as essensieel beskou kan word vir 'n billike verhoor.
Tog stel die hof dit ook dat ons reg op daardie stadium nog nie so ver
ontwikkel het waar

regsverteenwoordiging beskou kan word as 'n

fundamentele reg wat vereis word dew natuurlike geregtigheid en gelykheid

74
75
76

"

''
79

1007A.
1006B en 1013 1.
1006C.
1006D-E.
1006F.
Lace v Diack (1992) 13 IW 860 (W).

nie."

Dit kan vandag geopper word dat daardie demokratiese era so 'n mate

van

ontwikkeling

bereik

het

dat

daar

gesd

kan

word

dat

regsverteenwoordiging as 'n fundamentele reg beskou kan word wat deur
natuurlike geregtigheid en gelykheid vereis word.
volg
~ ' die hof 'n sterk kontrakIn die saak van Larnprecht v ~ c ~ e i l l i e
georienteerde benadering."

Van Jaarsveld is van mening dat die Appelhof

hier fouteer, hy stel dit dat dit in stryd met die beginsels van natuurlike
geregtigheid is wat reeds 'n belangrike deel van die Suid-Afrikaanse onbillike
arbeidspraktyke-bedeiing~ o r r n . ' ~

Op appel bevind die hof dat, omdat die diensverhouding tussen die
werknemer en die werkgewer nie een in die openbare deer was nie, die
administratiefreg nie toepassing vind nie.84 Volgens die hof sal die reg op
regsverteenwoordiging voortspruit uit die kontrak tussen die werknemer en
die ~erkgewer.'~Daar moet bewys word dat daar 'n kontrak bestaan wat 'n
bepaling bevat wat die reels van natuurlike geregtigheid van toepassing sat
maak.86
Die Appelhof bevind verder dat alhoewel die werkgewer se dissiplin6re riglyne
oenskynlik aan die werknemer sekere prosedurele regte verleen het, dit egter
nie die geval was nie, ten spyte van die gebruik van die woord 'reg'."
Volgens die hof was dit slegs riglyne wat deur Nissan daargestel is om
861A-B.
1994 3 SA 665 (A).
In hierdie gewysde het die respondent 'n dienskontrak aangegaan met Nissan. 'n Jaar
later is daar dissiplingre verrigtinge teen horn ingestel waarby hy ontslaan is. Hy het
aansoek gedoen by die Transvaalse Provinsiale afdeling vir 'n hersiening van sy ontslag
op grond d a a ~ a ndat daar nie gehoor gegee is aan die beginsels van natuurlike
geregtigheid nie. Eerstens omdat daar volgens die respondent nie gehoor gegee is aan
sy versoek om nadere besonderhede nie en tweedens orndat hy regsverteenwoordiging
geweier is. Die hof a quo bevind in guns van die respondent en stel sy ontslag tersyde.
Die aangeleentheidword op appel geneern.
2005 THRHR 480.
Aldus bestaan daar nie 'n diskresie aan die kant van die voorsittende beampte ingevolge
die PAJA om te besluit of regsverteenwoordiging toelaatbaar is of nie Op 668 van
Lamprecht.
Op 668 Lamprecht-gewysde; Labournetartikel 2005 The right to legal representation at
disciplinary hearings. gevind op www.labournet.co.za (datum van gebruik 11 Mei 2005).
Op 668 Lamprecht-gewysde.
Op 670.

behulpsaam te wees in die hantering van dissiplinkre aangeleenthede."

Die

hof bevind dat die riglyne op gesigswaarde nie 'n kontraktuele bedoeling daar
stel nie ten spyte van die gebruik van die woord 'reg'. Volgens die hof verwys
dit na die regte geskep deur die WAV en nie na kontraktuele regte nie. Die
hof kom tot die gevolgtrekking dat McNeillie nie daarin kon slaag, nie eers
prima facie getuienis kon aanvoer, om te bewys dat die genoemde riglyne
deel gevorm het van sy dienskontrak nie."
McNeillie het aangevoer dat die betrokke riglyne 'n geregverdigde
verwagtinggO met betrekking tot regsvetteenwoordiging daargestel het.
Nissan

het

egter

aangevoer

dat

daar

nog

nooit

vantevore

regsvetteenwoordiging in dissiplin6re verhore toegelaat is nie?' Die hof stel
dit daar nie aanvaar kan word dat die woord 'verteenwoordiger' in die riglyne,
regsverteenwoordiging kan insluit nie.g2 Die hof gee as sy redes:
As noted, the representative in the context of the grievances procedure
could hardly be a legal one. The same applies to the representative
who may be employed if the inquiry does not amount to a full
disciplinary inquiry. The right to a representative applies irrespective
of whether the transgression is for arriving late at work or for theft or
any other serious offence. The representative may be crossquestioned. Finally, the chairman, the complainant (prosecutor) and
the industrial relations department are all lay persons- a strong
indication that the overall intention was that the inquiry had to be a
domestic matter.@

Daar is ook deur die respondent aangevoer dat Lamprecht ten minste oor 'n
diskresie beskik het om regsverteenwoordiging toe te laat. Hy het daarby
gevoeg dat hierdie diskresie nie na behore uitgeoefen is nie en sodoende

88
89

90
91

OZ

93

Op 670.
Op 670; die hof bevind dat die werknerner nie kon bewys dat daar 'n stilswyende of 'n
uitdruklike kontrak bestaan het ingevolge waarvan die re& van natuurlike geregtigheid
toepassing vind nie, of dat hy oor 'n reg op regsvelteenwoordiging beskik nie. Van
Jaarsveld 2005 THRHR 480 is van mening dat in die opsig, die Diack-beslissing
arbeidsregtelik suiwerder en meer korrek verklaar dat in moeilike en komplekse gevalle
regsverteenwoordiging we1 toelaatbaar is, al maak die diensvoorwaardes nie d a a ~ o o r
voorsiening nie.
Meer bekend as 'legitimate expectation'.
Op 671 Larnprecht-gewysde.
Op 671.
Op 671.

ondeworpe was aan hersiening. Die hof verwerp die argument en bevind dat
McNeillie nooit diskresie geopper het in sy beedigde verklarings nie.94
3.3 Gevolgtrekking
Onder sekere omstandighede sal 'n werknemer regsverteenwoordiging
toegelaat word op grond daarvan dat 'n administratiewe tribunaal sy diskresie
uitoefen binne die konteks van natuurlike geregtigheid. In die geval van 'n
dienskontrak moet die betrokke werknemer 'n uitdruklike of stilswyende
insluiting van die reels van natuurlike geregtigheid bewys asook dat die
kontrak die reg op regsverteenwoordigingverleen.

94

Op 672 kom die hof tot die gevolgtrekking dat daar geen feitlike grondslag is vir die
argument nie.

4. Die posisie na 1994 met betrekking tot regsverteenwoordiging

in

dissiplinQre verhore
4.1 Toepaslike grondwetlike bepalings

Daar is 'n aantal grondwetlike bepalings wat 'n rol speel of kan speel by
regsverteenwoordiging. Dit is dan veral artikels 33-35 van die Grondwet wat
van belang is, alhoewel artikel 23 moontlik ook gebruik kan word vir die
regverdiging van 'n reg op regsverteenwoordigingin dissiplinbre verhore.
Artikel33 van die Grondwet kom in spel by administratiewe o~trede.'~Sedert
die inwerkingtreding van die PAJA word daar 'n onderskeid getref tussen
werknemers in die openbare en privaatregtelike sfere en daarom is artikel 33
van belang aangesien dissiplinbre verhore in die openbare sektor beskou
word as administratiewe optrede en dit aldus artikel 33 van toepassing maak.
Daar is egter geen algemene reg op regsverteenwoordiging tydens
administratiewe verrigtinge verskans nie, ten spyte van die moontlike ernstige
aantasting van regte van groepe of individue wat administratiewe optrede of
besluite mag meebring.96
Die vraag het we1 ontstaan of die reg op 'n billike proses soos vetvat in artikel
33 nie die reg op regsverteenwoordiging sou insluit nie. 'n Benadering wat
we1 kon lei tot erkenning van sodanige reg, word gesteun deur uitsprake soos
die in die saak van Van Huyssteen v Minister of Environmental Affairs and
~ourisrn." Die hof laat ruimte vir 'n ruim interpretasie van die begrip ten
einde uiting te gee aan 'n persoon se fundamentele regte en bevind dat die
reg op 'n prosedureel billike proses nie 'n blote kodifikasie van die gemenereg
is nieg8 Die bepalings van PAJA en artikel 33 van die Grondwet moet saam
gelees word, aangesien PAJA uitgevaardig is om inhoud te gee aan artikel33
van die ~ r o n d w e t . ~ ~

95

*
97
99

Vind gevolglik toepassing in die openbare sfeer
Roos 2004 PER 7 .
Van Huyssteen v Minister of EnvirornentalAffairs and Tourism 1996 1SA 283 (K)
3WA, 305.
Roos 2004 PER 8.

Artikel 34 van die Grondwet is ook van belang omdat dit voorsiening maak vir
geskilbelegting tydens 'n billike openbare verhoor voor onafhanklike en
onpartydige tribunale of forums. Dissiplin6re verhore vind gewoonlik plaas
voor interne tribunale en die persoon wat dissipliner aangekla is, is aldus
ingevolge artikel34 geregtig op 'n billike openbare verhoor.
Artikel 35 van die Grondwet verleen aan 'n aangehoude en beskuldigde
persoon die reg om 'n regsverteenwoordiger te kies, met daardie persoon te
konsulteer en verteenwoordig te word tydens strafregtelike verrigtinge.
Hierdie reg kan egter nie deurgetrek word na ander beskuldigde persone nie.
Gesag hiervoor is te vinde in die saak van Park-Ross v Director: Office for
Serious Economic ~ f f e n c e s . ' ~Die
~ hof stel dit dat die ooreenstemmende
regte in die Interim Grondwet van die Republiek van ~uid-~frika"'tot die
strafproses beperk moes word. Die hof het daarop gewys dat die opstellers
van die Grondwet sekere regte pertinent toegese het aan aangehoudenes en
beskuldigdes en dat enige meer uitgebreide toepassing d a a ~ a nuitdruklik so
geformuleer sou word.'"
4.2 Die openbare sfeer.
4.2.7 PAJA en artikel33 van die Grondwet.

Die PAJA is daargestel om statutere gevolg te gee aan die administratiewe
geregtigheidsbepalings soos vervat in artikel 33 van die ~ r o n d w e t . ' ~
Die
~
PAJA sit onder andere die gronde waarop administratiewe handelinge hersien
kan word uiteen en verplig verder ook administratiewe tribunale en organe om
Die
~ PAJA verleen aan die voorsittende
redes vir hul besluite te v o ~ r s i e n . ' ~
beampte 'n diskresie om regsverteenwoordiging in ernstige en komplekse
lW
101

la2

103

104

Park-Ross v Director: Office for Serious Economrc Offences 1995 2 SA 148 (K).
Interim Grondwet van die Republiek van Suid Afrika 200 van 1993, h~ernad ~ elnterrm
Grondwet.
Op 163 van Park-Ross-gewysde; In Cuppan v Cape Display Supply Chain Services
1995 4 SA 175 (D) op 179 verwerp die hof ook die argument dat die applikant geregtig is
op regsverteenwoordiging onder artikel 25(3) van die lnterim Grondwet. Die hof stel dit
dat hierdie regte slegs van toepassing is op aangehoudenes en beskuldiges voor 'n
geregshof.
Employment Law Journal 2004 Oktober "Enter the PAJA: Administrative justice in labour
matters" gevind op w.butterworths.co.zaww (datum van gebruik 30 Junie 2005).
Employment Law Journal 2004 Oktober 'Enter the PAJA: Administrative iustice in labour
maners" gevind op www.buttemorths.co.za (datum van gebruik 30 ~ u n i e2005); sien
artikels 5 en 6 van PAJA.
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aangeleenthede toe te ken as dit in belang van prosedurele billikheid is en
waar die administratiewe optrede die regte en geregverdigde verwagtinge van
die betrokke persoon wesenlik kan be'inv~oed.'~~
Hierdie diskresie kan nie by
wyse van 'n kollektiewe ooreenkoms uitgesluit word nie. Sou 'n kollektiewe
ooreenkoms die diskresie uitsluit sal so 'n ooreenkoms ultra vires wees.'06 In
die Mahumani-saak kom die hof tot dieselfde gevolgtrekking, alhoewel dit nie
uitdruklik gestel word r~ie.'~'
Daar is 'n aantal aangeleenthede waarin die bepalings van die PAJA en die
WAV mekaar oorvleuel, soos onder andere in die geval van hersiening.'08
Die PAJA reguleer administratiewe optrede, dit beteken dat hierdie wet
hoofsaaklik die optrede van statutgre organe en instellings wat openbare
funksies verrig, reguleer.log Aan die ander kant reguleer die WAV die optrede
van die staat in sy kapasiteit as werkgewer. Verskeie besluite en optrede van
die staat in sy kapasiteit as werkgewer stel administratiewe optrede daar."'
Dit word geopper dat die bepalings van die PAJA met betrekking tot
regsverteenwoordiging van toepassing moet wees waar die staat die
werkgewer is en aldus dat alle werknemers indiens van die staat geregtig
behoort te wees op regsverteenwoordiging in dissiplin6re optredes.
Die oorvleueling van die PAJA en die WAV in die geval van hersiening was
geopper deur die Arbeidsappblhof in die saak van Shoprite Checkers (Pty) Ltd
v Ramdaw NO & ~thers."' In die saak van PSA obo Haschke v

MEC for

Agriculture 8 0thers'12 het die applikante aansoek gedoen vir die
tersydestelling van 'n beslissing deur die CCMA waarin kondonasie van 'n laat
verwysing van 'n geskil geweier is. Die grond vir hersiening was dat die
kommissaris nie redes vir haar besluit gegee het soos deur die PAJA vereis
Arlikel 3(3).
Employment Law Journal 2003 Oktober No 24 Leegal representation at Disciplinary
Hearings gevind op www.butteworths.co.za(datum van gebruik 30 Junie 2005).
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Para 12 en 13 van Mahumani-gewys.de,
'08
Bespreek hieronder.
lW
Artikel 1 van PAJA definieer 'Administrateur' as 'n staatsorgaan of enlge natuurlike of
regspersoon wat administratiewe optrecie neem.
110
Employment Law Journal 2004 Oktobet "Enter the PAJA. Administrative justice in labour
matters" gevind op www.butterworths.ca.za(datum van gebruik 30 Junie 2005).
'I'
Shoprite Checkers (Pty) Ltd v Ramdaw NO & Others 2001 9 BLLR 101 1 (AAH).
PSA o h Haschke v MEC for Agriculture & Others 2004 8 BLLR 822 (AH).
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nie. Die lid van die uitvoerende raad voer in limine aan dat in soverre die
applikante hul saak baseer op die PAJA, hulle die aansoek te vroeg bring
aangesien daar in terme van die wet vereis word dat die applikante eers
aansoek moet doen vir die verskaffing van redes. lndien redes dan geweier
word kan die aansoek gebring word. Na oorweging het die respondent egter
die punt in limine teruggetrek. Dit het die hof gelaat met die vraag of die
kommissaris se besluit hersienbaar was in terme van artikel 145 van die WAV
al dan nie. Die regter was egter van mening dat die vraag of die PAJA van
toepassing is op arbeidsaangeleenthede belangrik genoeg is om komrnentaar
daarop te

ewer."^

Regter Pillay stel dat voor die aanneming van die Grondwet, die howe op
adrninistratiefregtelike beginsels gesteun het ten einde werknemers se regte

te beskerm. Die arbeidsreg het om die beurt die beginsel van rasionaliteit en
'n billike proses geresipieer vanuit die administratief reg. Die aanneming van
die Grondwet het egter 'n wysiging in die situasie teweeggebring. Vandag is
die reg op billike administratiewe optrede en die reg op billike arbeidspraktyke
verskans as regte in die Handves.

Hierdie regte word spesifiek in

~ e t g e w i n g "omskryf.
~
Hierdie wetgewing is spesifiek geformuleer om gevolg
te gee aan die fundamentele reg van billike arbeidspraktyke. Die WAV"'
maak uitdruklik daarvoor voorsiening dat dit voorrang sat geniet bo enige
ander wetgewing behalwe die Gr~ndwet."~
Aldus sal die PAJA op die agtergrond rnoet tree wanneer daar 'n botsing
tussen die WAV of die PAJA is.

Sou arbeidswetgewing nie beskerrning

verleen aan arbeidsregte nie moet daar direk gesteun word op die
fundamentele reg van 'n billike arbeidspraktyk soos vervat in die Grondwet.
lngevolge hierdie eksklusiewe raamwerk van arbeidswetgewing is regter

'
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Employment Law Journal 2004 Oktober "Enter the PAJA: Administrative justice in labour
matters" gevind op www.butterworths.co.za (datum van gebruik 30 Junie 2005).
WAV, Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1997 en die Wet op Gelyke
lndiensname 55 van 1998.
Artikel 210 bepaal dat: "If any conflict, relating to the matters dealt with in this Act arises
between this Act and the provisions of any other law save the Constitution or any Act
expressly amending this Act the provisions of this Act will prevail."
Employment Law Journal 2004 Oktober "Enter the PAJA: Administrative justice in labour
matters"gevind op www.butterworths.co.za (datum van gebruik 30 Junie 2005).

Pillay van mening dat daar nie rneer die behoefte bestaan dat daar geSteUn
moet word op die administratiefreg in arbeidsaangeleenthede nie.'17
4.2.2 Hamata and Another v Chariperson, Peninsula Technicon Internal Disciplinary

Committee, and Othersl"
4.2.2.1 Algemeen

Na die uitspraak in Hamata, is daar die foutiewe afleiding gemaak dat
regsverteenwoordigers toegelaat sal en rnoet word in alle dissiplinCe
aange~eenthede."~ In hierdie saak lewer die Hoogste Hof van Appel
uitspraak dat regsverteenwoordiging we1 in somrnige gevalle tydens interne
dissiplin6re optrede toegelaat beho~rt'~'
te word. Die uitspraak in Hamata het
as grondslag dat daar waar 'n dissiplin6re reel verteenwoordiging reguleer en
dit so ge'interpreteer kan word om regsverteenwoordiging toe te laat, die
voorsittende beampte daaraan gebonde is om ten minste 'n aansoek vir
regsverteenwoordiging te oorweeg. Deur bloot 'n aansoek van die hand te
wys stel 'n hersienbare ongeryrndheid daar en sal gevolglik alle
daaropvolgende verrigtinge affekteer.12'
Hoewel daar in hierdie saak geen arbeidsverhouding bestaan het nie en dit
gegrond was op adrninistratiewe optrede, kan die volgende beginsels we1 in
die arbeidsreg toegepas word waarmee die hof in die uitspraak handel:'''

(i)

Regsverteenwoordiging (howe uitgesluit) is nie 'n absolute reg in
Suid-Afrika nie.

(ii)

Regsverteenwoordiging

is

nie

'n

voowereiste

vir

billike

administratiewe optrede nie, maar is bevorderlik vir billike
administratiewe optrede. Regter Marais gee toe dat ontwikkeling
117
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Employment Law Journal 2004 Oktober "Enter the PAJA: Administrative justice in labour
matters" gevind op www.butterworths coza (datum van gebruik 30 Junie 2005).
2002 5 SA 449 (HHA).
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 115.
Eie beklemtoning, sien bespreking wat volg.
Grogan 2005 21 (3) Employment Law 4.
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 1 15.

oor die jare bygedra het dat regsverteenwoordiging essensieel
geword het vir prosedureel billike en regverdige administratiewe
optrede, wat insluit kwasi-judisiele hande~in~e?'~
4.2.2.2 Feite

In die Hamata-saak is die eerste appellant dissiplin6r daarvan aangekla dat
hy homself skuldig gemaak het aan optrede wat die Technikon gediskrediteer
het en in 'n slegte lig plaas. Die betrokke appellant was 'n joernalistiekstudent
aan die Peninsula Technikon en ook die mede-outeur van 'n koerantartikel. In
hierdie artikel het hy bewerings van prostitusie gemaak en veral dat dit
algerneen voorkom op die kampus van die ~ e c h n i k o n . ' ~ ~
Tydens die interne dissiplinkre verhoor van die eerste appellant het hy
versoek om deur sy prokureur verteenwoordig te word, maar dit is van die
hand gewys deur die interne dissiplin6re komitee op grond van die
dissiplindre reels van die ~echnikon.''~Die bepalings hi:
The student may conduct hisher own defence or may be assisted by
any student or a member of staff of the Technikon.
Such
representative shali voluntarily accept the task of representing the
student. It the student is not present, the committee may nonetheless
hear the case, make a finding and impose punishment.

4.2.2.3 Beslissing van die hof a quotz6

Voor die hof a quo versoek die applikante onder meer 'n verklarende bevel
dat 'n behoorlike interpretasie van die Technikon se dissiplinbre reels inhou
dat die applikant geregtig is op regsverteenwoordiging en alternatiewelik dat
die Technikon se verteenwoordigingsreels ongrondwetlik is."'

Daar word

verder versoek dat die verrigtinge voor die Technikon se dissiplinere kornitees

'*
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Deacon 2004 Tydskrif vir Regswefenskap 29(2) 115.
Roos 2004 PER 14.
Die interne dissiplin0re komitee het bevind dat die appellant net oor die reg beskik om
deur 'n medestudent of 'n lid van die personeel verteenwoordig te word tydens die
dissiplinCre verhoor. Die appellant het homself ontrek en is in sy afwesigheid skuldig
bevind en geskors. Die verrigtinge voor die interne dissiplin6re komitee asook die
daaropvolgende mislukte interne appelle is op hersiening geneem in die Kaapse
Hooggeregshof.
Hamata and Another v Chariperson, Peninsula Technicon Internal Disciplinary
Committee, and Others 2000 3 ALL SA 4 15 (K).
Roos 2004 PER 15.

tersyde gestel word as gevolg van die weiering dat die applikant deur Sy
prokureur verteenwoordig word. Aldus behels die applikant se argument dat
hy oor 'n reg op regsverteenwoordiging beskik tydens verrigtinge voor die
dissiplinkre komitees van die ~echnikon."'
Die hof bevind dat daar geen algernene reg op regsverteenwoordiging buite
geregshowe is nie, die hof lig hul bevinding toe deur te vind dat
regsverteenwoordiging nie altyd 'n voorvereiste vir 'n billike proses is nie.'"
Die "cautious and restrained endorsement" van verteenwoordiging in
adrninistratiewe tribunale het vir die hof aangedui dat regsverteenwoordiging
nie beskou word as 'n sine qua non vir 'n billike administratiewe optrede nie,
maar eerder dat dit by kan dra tot billikheid in sekere omstandighede.13'
Die hof was nie te vinde vir die applikant se argument dat die reg op 'n billike
verhoor soos vervat in artikel 35(3)van die Grondwet, as riglyn moet dien by
die bepaling van 'n persoon se regte voor 'n administratiewe tribunaal nie.13'
Volgens die hof word hierdie regte net aan beskuldigdes verleen en kan nie
sonder rneer op verrigtinge voor adrninistratiewe tribunale toegepas word
nie.I3"ie

hof wend horn ook tot die uitspraak in Park-Ross v Director: Office

for Serious Economic

offence^'^^

waar daar beslis is dat die opstellers van

die Grondwet sekere regte pertinent toeges6 het aan beskuldigdes en
aangehoudenes en dat enige uitgebreide toepassing daarvan uitdruklik
geformuleer sou gewees het in die ~ r 0 n d w e t . I ~ ~
Die hof wend horn verder tot die uitspraak in Cuppan v Cape Display Supply

In hierdie gewysde bevestig die hof die gemeenregtelike
Chain Ser-~ices.'~~
posisie en bevind verder dat die regte van 'n persoon in 'n kontrahuele

123

130

13'
133

134

13'

Par 43 van Hamata-gewysde.
Para 52-53.
Grwan 2005 21 (3) Emolovment Law 4.
Par 48.

Park-Ross v Director: Office for Serious Economic Offences 1995 2 SA 148 (K).
Sien die bespreking onder Toepaslike Grondwetlike bepalings hierbo; Para 48 op 424
van Hamafa; Roos 2004 PER 7 en 16.
Cuppan v Cape Display Supply Chain Services 1995 4 SA 175 (D).

verhouding bepaal word deur die bedinge van die k ~ n t r a k . 'Volgens
~~
Roos
is die implikasie daarvan dat die applikant se ooreenkoms met die Technikon
minstens ootweeg moet word ten einde sy regte te bepaa1.13'
Die applikant het geargumenteer dat die omstandighede en kornpleksiteit van
elke geval sal bepaal of regsverteenwoordiging vereis word al dan nie. Die
applikant het verder betoog dat regsverteenwoordiging, gegewe die erns van
die aanklagte, erns van die moontlike sanksies en ingewikkelde grondwetlike
beginsels betrokke, noodsaaklik was ten einde 'n billike proses daar te stel en
dat dit aldus onbillik is om verteenwoordiging te beperk tot verteenwoordiging
deur rnedestudente of personeel van die ~ e c h n i k o n . ' ~ ~
Die hof stem saam met Baxter se siening13' dat regsverteenwoordiging in
sekere ornstandighede we1 'n sine quo non vir 'n billike proses magi4' wees.
Nietemin vind die hof dat die betrokke aangeleentheid dit nie regverdig nie,
orndat nog die feite nog die regsbeginsels ingewikkeld is, ten spyte van die
moontlike ernstige gevoige wat die dissiplinere verhoor vir die applikant mag
inho~.'~'
4.2.2.4 Beslissing op appBl

Die Hoogste Hof van Appel se benadering is dat interpretasie van die
Technikon-reel moet geskied met verwysing na die bestaande uitlegreels,
rnaar dat dit ook moet geskied met inagname van enige tersaaklike waardes
soos vervat in die ~andves.'~' Die hof bevind verder dat die reg op
regsverteenwoordiging beperk is tot gearresteerdes en beskuldigdes en stel
dit net soos in die Park-Ross-saak dat die reg uitdruklik verleen sou gewees
'36
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Die hof volg egter volgens Van Jaaweld 2005 THRHR 481 'n meer buigsame
billikheidsbenadering,sien 1536A-F van die uitspraak.
Roos 2004 PER 16.
Par 55 Hamata-gewysde.
Sien punt 3 supra (die posisie voor 1994).
Eie beklemtoning.
Par 56; Roos 2004 PER 16.
Par 8 - Die Harnata-hof het dit duidelik gemaak dat regsrdls nie aityd ooreenkomstig hul
gewone betekenis gelees moet word nie. Die hof stel dit dat die behoorlike interpretasie
van die dissiplinOre r&l 'entails an interpretive exercise which is governed by long
established priciples, informed, to the extent that the language reasonably permits by
"any relevant values enshrined in the Bill of Rights." - Grogan 2005 21 (3) Employment
Law 4; Roos 2004 PER 17.

het as dit die oogmerk was om sodanige reg ook in administratiewe proses te
erken.'43
Soos reeds gestel, is die Hamata-beslissing gebaseer op die administratiefreg, en daarorn verwys die hof na die diskresie wat in die PAJA verleen word.
Die hof steun verder op die feit dat administrateurs met diskresion6re
bevoegdhede beklee word om uiting te gee aan die beginsel dat 'n billike
proses afhang van die ornstandighede van elke geval.'"
Volgens die hof kan geen reg op regsverteenwoordiging afgelei word nie,
maar slegs 'n diskresie om regsverteenwoordiging toe te ~ a a t . ' ~Die
~
vertrekpunt is dat daar grondwetlik vereis word dat die kwessie rondom
regsverteenwoordiging met soepelheid benader
Die hof gaan verder deur te sk dat daar geen aanduiding in die dissiplindre
reels is dat die sogenaarnde residuele diskresie van die interne dissiplinkre
komitee ten opsigte van regsverteenwoordiging, uitgesluit is nie.

Die

dissiplingre komitee beskik dus volgens die Hoogste Hof van Appel oor 'n
diskresie om regsverteenwoordiging toe te laat sou dit vereis word.l4' Die hof
gaan dan verder deur 'n aantal faktore te noem wat deur die dissiplinkre
komitee ootweeg moet word tydens ootweging van die vraag of
regsverteenwoordiging toegelaat rnoet word al dan nie. Dit sluit die volgende
In:
(i)

aard van die beweerde wangedrag;

(ii)

ingewikkeldheidsgraad van feite- en regsvrae;

(iii)

potensiele erns van die gevolge van 'n skuldigbevinding;

(iv)

die beskikbaarheid van toepaslike gekwalifiseerde regsgeleerdes
verbonde aan die Technikon as personeel of studente;

(v)

die feit dat iemand wat opgelei is in die reg optree as aanklaer
namens die Technikon tydens die verrigtinge en

~-~~
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Par 8.
Par 9.
Par23.
Par 11 en Par 13 Hamata-gewysde: Roos 2004 PER 18
Par 21 op 461.

(vi)

laastens enige aspek wat relevant mag wees tot die vraag of die
student beperk moet word tot die soort verteenwoordiging wat deur
die verteenwoordigingsred toegelaat

Alhoewel hierdie faktore uitgewys is in 'n saak wat administratiefregtelik van
aard was, kan dit ook van waarde wees wanneer daar bepaal moet word of
regsverteenwoordiging tydens 'n dissiplin6re verhoor in die arbeidsregtelike
sfeer toegelaat rnoet word. Soortgelyke faktore is uitgewys in die saak van
Mahumani '49

4.2.3 Chamane v Member of the Executive Counil for Transport, Kwazulu-Natal and
0thers150

4.2.3.1 Feite
Die applikant was 'n inspekteur by die Departement van Vervoer, hy het sy
vuurwapen onregmatig laat afgaan en het ook sy toesighouer gedreig, tydens
twee aparte voowalle. Hy is toe aangekla in terme van artikel 22(1) van die
~taatsdienswet'~'ten opsigte van die eerste voorval en verskyn voor 'n

dissiplindre komitee in Maart 1999.

Hy het hierdie dissiplindre verhoor

bygewoon saam met sy prokureur. Die verhoor is verdaag ten einde te
besluit of regsverteenwoordiging toelaatbaar was of nie. Op 22 April verskyn
die applikant by 'n tweede dissiplindre verhoor met betrekking tot die tweede
klag, hy versoek weer die teenwoordigheid van sy regsverteenwoordiger.
Weer word die aangeleentheid verdaag en tydens die verdaging kontak die
voorsittende beampte die derde respondent wat horn meedeel dat
regsverteenwoordiging nie toegelaat moet word t ~ i e . ' Nadat
~ ~ die verrigtinge
weer 'n aanvang geneem het, het die applikant geweier om deel te neem aan
die verrigtinge en sy regsverteenwoordiger het die derde respondent versoek
om alle ondersoeke op te skort totdat 'n hof uitspraak gegee het rakende sy

148
149
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Par 21 Hamata-gewysde.
Bespreek hieronder.

2000 JOL 6302 (AH).
103 van 1994.
Par 2.4.

reg op regsverteen~oordiging.~~~
Die applikant stel toe die huidige verrigtinge
in waarin hy aansoek doen vir 'n interdik om die respondente te verhoed om
met enige dissiplinbre verrigtinge voorf te gaan totdat die hof uitspraak
gelewer het oor sy reg op regsve~teenwoordiging.'~~
4.2.3.2 Die Arbeidshof

Met betrekking tot die eerste dissiplinbre aangeleentheid wat reeds
afgehandel was en waarvoor die applikant 'n boete opgeU was bevind die hof
dat dit oor die bevoegdheid beskik om sy inherente bevoegdheid uit te oefen
ten einde onreelmatighede in laer howe of tribunale te voorkom. Die hof het
hierdie bevoegdheid in sake waarin daar ernstige onreg kan voorkom of daar
waar geregtigheid nie op 'n ander wyse verkry kan word nie.

Die

hoofaangeleentheidvoor die hof was of dit oor die bevoegdheid beskik om die
versuim van die voorsitter van die dissiplinbre aangeleentheid om
regsverteenwoordiging te oorweeg, te hersien of nie.155 Die hof steun op
verskeie gewysdes.
Die hof wend hom eerstens tot die gewysde van lbhayi City Council waarin
daardie hof tot die gevolgtrekking gekom het dat as die regulasies slegs
verwys

na

'verteenwoordiging',

sonder

om

te

spesifiseer

of

dit

regsverteenwoordiging insluit of nie, daar gekyk moet word na bestaande
praktyke. Die hof verwys ook na Dladla and others v Administrator of Natal
and others'56 waarin die hof dit gestel het dat die openbare sektor nie die

algemene konvensie dat regsverteenwoordiging nie toegelaat word by
dissiplinbre verhore, moet slaafs navolg nie.

Volgens die hof het die

voorsittende beampte 'n diskresie gehad in daardie aangeleentheid en dat
daardie diskresie uitgeoefen moes word."'
Daar is namens die applikant aangevoer dat die voorsittende beampte van die
dissiplindre aangeleentheid nie sy eie diskresie uitgeoefen het nie, deurdat hy
153

Par 2.5.

'54
155

Par3.1.

'%

157

Par6.1.
Dladla and Others v Administrator of Natal and Others 1995 16 IU 1418 (NPA)
Par 6.3 van Chamane-gewysde.

horn laat be'invloed het deur die derde respondent. Op grond van Dladla
rnoet die verrigtinge ongeldig verklaar word en terugverwys word vir
behoorlike uitoefening van die voorsittende bearnpte se diskresie.15' Die hof

in casu stel dit dat die voorsittende beampte inderdaad versuirn het om sy
diskresie uit te oefen deur die besluit aan die derde respondent oor te laat.
Regsverteenwoordiging is geweier op grond van die derde respondent se
besluit, die voorsittende bearnpte het nie gepoog om sy diskresie self uit te
oefen of 'n onafhanklike besluit op grond van die feite te rnaak nie.I5' Op
grond hiervan bevind die hof dat die aangeleentheid terugverwys moet word
na die voorsittende beampte vir behoorlike diskresie ~itoefening.'~
Met betrekking tot die tweede dissiplin6re aangeleentheid wat hangende die
uitspraak van hierdie hof is, stel die hof dit duidelik dat die applikant nie
regsverteenwoordiging verleen rnoet word nie.I6' Die hof gee die volgende
redes:
In die eerste plek verwys die hof na die bevinding in Dladla waar daar bevind
is dat daar 'n algernene konvensie bestaan dat regsverteenwoordiging nie
toegelaat word by interne aangeleenthede nie.I6'
Tweedens verwys die hof na die saak van Cuppan v Cape Display Supply

Chain Services.

As 'n verhoor voor 'n tribunaal anders as 'n geregshof

plaasvind, bestaan daar nie 'n algemene reg op regsverteenwoordiging nie en
daar waar die diensverhouding tussen die partye deur 'n dienskontrak
gereguleer word, sal die persoon se reg op regsverteenwoordiging afhang
van die terrne van die dienskontrak. Die hof stel dit dat alhoewel daar geen
algemene reg op regsverteenwoordiging is wat vloei uit die reels van
natuurlike geregtigheid nie, regsverteenwoordiging we1 beskou kan word as 'n

sine qua non vir 'n billike verhoor in ingewikkelde sake.jM
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Par 6.4.
Par 7.
Par
. -. 7
..

Par 9.1.
Par 9.2.1.
Par 9.2.2.

Die derde rede wat die hof aanvoer is die WAV se benadering tot
regsverteenwoordiging. In artikel 40 verbied die WAV regsverteenwoordiging
in die CCMA wanneer die geskil te make het met die billikheid van 'n ontslag
en lweedens as die rede vir die ontslag verband hou met die werknemer se
optrede of bevoegdheid. Op grond hiewan is die hof van mening dat 'n
soortgelyke of selfs 'n strenger benadering gevolg moet word met betrekking
~ ~standpunt van die hof was:
tot interne dissiplinire ~ e r h 0 r e . IDie
It would be intolerable if the overly technical and legalistic approach
that all too often characterizes the course of legal proceedings when
legal practitioners are involved were to be introduced as a matter of
course to internal inquiries. The discipline of employees is an
employers' prerogative and is an ongoing and integral aspect of the
employer/employee relationship. There is no basis for the view that
the informal forums where such discipline takes place should be
burdened by the presence of defence counsel for the effected
employee, or for that matter, prosecuting counsel for the

Die hof bevind dat die feite van die saak nie ingewikkeld genoeg was om
regsverteenwoordiging te regverdig nie en ook dat daar 'n algemene gebruik
bestaan dat regsverteenwoordiging nie in dissiplinbre aangeleenthede
toegelaat word nie.

Volgens die hof is daar sterk aanduidings dat

regsverteenwoordiging op interne dissiplinbre vlak uitgesluit moet word.lffi
4.2.4 Mahumani v

MEC, Department of Finance, Economic Affairs & Tourism,

Northern Province &

not her'^'

Hierdie uitspraak is meer in lyn met die prosedurele billikheidsbeginsels as die
kontrakgeorienteerde benadering gevolg deur die Appelhof in ~arnprecht.'~'
Mahurnani was aangekla van diefstaLi6'

By die dissiplinBre verhoor het hy

versoek om deur sy regsverteenwoordiger verteenwoordig te word. Hierdie

-

184

-

Par 9.2.3.
Par 9.2.3.
166
Par 10.2.
lS7 2003 JOL 12052 (T).
lm
2005 TSAR 482.
189
Nie net dissiplingr nie rnaar ock krirnineel

'"

versoek is van die hand gewys omdat die toepaslike dissiplinkre kode,'" wat
in 'n kollektiewe ooreenkoms vervat is, regsverteenwoordiging uitgesluit
het."'

In die strafregtelike verrigtinge was hy we1 geregtig op

regsverteenwoordiging.
Die voorsitter van die dissiplinbre komitee was van mening dat hy nie oor 'n
diskresie beskik het om regsverteenwoordiging toe te laat nie, as gevolg van
die kollektiewe ooreenkoms wat die werkgewer gebind het.'"

Hierdie

standpunt is ingeneem vanwee klousule 7.3(e) van Resolusie 2 van 1999 van
die DissiplinBre Kode en Prosedure vir die Openbare Sektor. Daar is ook
deur die respondente gesteun op die uitspraak van die ongerapporteerde
saak van Mosena and Others v The Premiec Northern Province and

other^"^

waarin beslis is dat klousule 7.3(e) geen diskresie aan die voorsittende
beampte verleen ten einde regsverteenwoordiging by 'n dissiplin6re verhoor
toe te laat nie.'74 Die applikant het toe 'n dringende aansoek gebring vir 'n
interdik wat die respondente verhoed om voort te gaan met die dissiplinbre
verhoor hangende die hersiening van die besluit van die voorsitter van die
dissiplinbre verhoor om regsverteenwoordiging uit te s ~ u i t . 'Die
~ ~ interdik was
toegestaan en die applikant het hersieningsverrigtinge ingestel.I7=
4.2.4.1 Hof a quo

Die argument voor die Hooggeregshof namens die respondente was dat die
voorsitter van die dissiplinbe komitee nooit besluit het dat die applikant nie
geregtig is regsverteenwoordiging by die dissiplin6re verhoor nie, maar dat 'n
besluit deur die werkgewersorganisasie en die vakbond geneem is en dat die

17'

171

17'

173
174

17'
176

Die kode het ook bepaal dat di net riglyne is en dat dit van afgewyk kan word onder
aeskikte omstandiahede.
6ie aangeklaagde-was geregtig op verteenwoordiging deur 'n vakbondverteenwoordiger
of 'n medewerker, maar nie 'n regsverteenwoordiger nie. Die enigste wyse waarop die
aangeklaagde gebruik kon maakvan 'n regsvertknwoordiger was as die medewerker
self 'n regsgeleerde was.
Par 8.
Mosena and Others v The Premier: Northern Province and others saaknommer
140112000 (AH).
Par 9 van Mahumani-gewysde.
Par 4.
Par 6 .

voorsitter bloot hierdie besluit ge'implementeer het.'77 Die tweede argument
wat aangevoer is deur die respondente is dat dit nie paslik is vir 'n hof om te
verklaar dat die applikant geregtig is op regsverteenwoordiging nie aangesien
sy vakbond 'n ooreenkoms onderteken het wat regsverteenwoordiging
uitsl~it.'~~
Die essensie van die respondente se argument is aldus dat die applikant nie
geregtig is op die remedie soos aangevra nie omdat dit nie toepaslik is vir die
hof om so 'n bevel"'

te maak nie en dat die toekenning van hierdie bevel 'n

skending van die kollektiewe ooreenkoms sal wees.Is0 Die remedie waarop
daar we1 aanspraak gemaak kan word is 'n mandamus ten einde die tweede
respondent te verplig om sy diskresie uit te oefen om regsverteenwoordiging
toe te laat.'"
Die hof a quo is van mening dat as billikheid dit vereis, dit vir die hof geskik
sal wees om te beveel dat die applikant we1 regsverteenwoordiging toegelaat
rnoet word by die dissiplin6re verhoor. Gevolglik sal die tweede respondent
dan verplig word om regverteenwoordiging toe te ~aat.'~'Die hof is egter nie
oortuig deur die argumente van die respondente dat die tweede respondent
geen diskresie in die aangeleentheid gehad het nie maar nogtans besluit het
om nie regsverteenwoordiging toe te laat nie.je3 Die woorde van die hof was
as volg:
Once he exercised discretion whether or not to allow legal
remesentation then the res~ondent'saraurnent falls flat on its face
since such discretion has 'to be exergsed reasonably, fairly and
justly.'"

Die hof stel dit dat regsverteenwoordiging 'n intrinsieke komponent van
natuurlike geregtigheid en billikheid is, veral daar waar die klagtes van

'
"
178
'71

'"

181

le3

'"

Par 10.
Par 10.
Toekenning van regsverteenwoordiging
Par11.
Parll.
Par 14.
Par 15.
Par 15.

wanoptrede van 'n ernstige aard is en moontlik ook krirninele gevolge kan
inhou en dat die persoon wat dissiplinb verhoor word, regsverteenwoordiging
moet geniet in hierdie g e v a l ~ e . ' ~ ~
Ook in hierdie gewysde bevraagteken die applikant die grondwetlikheid van
die bepalings van klousule 7.3(e). Daar is vir die applikant aangevoer dat
hierdie bepaling ongrondwetlik is omdat dit 'n inbreuk maak op die reg op
billike administratiewe optrede ingevolge altikel 33(1) van die Grondwet.Iffi
Dit word geargumenteer dat 'n administrateur nie die bevoegdheid het om
afstand te doen van enige diskresie verleen ingevolge artikel 3(3)(a) van die
PAJA nie. Die hof is te vinde vir hierdie argument en stel dit ook dat die
betrokke dissiplinbre verhoor kwalifiseer as administratiewe optrede soos
bedoel in artikel 1 van die PAJA."~
Die hof bevind dat klousule 7.3(e) van die kollektiewe ooreenkoms inbreuk
maak op die applikant se fundamentele reg op billike administratiewe optrede,
omdat dit regsverteenwoordiging ontsb selfs in gevalle waar sodanige
weiering daartoe kan lei dat die dissiplinbre verhoor onbillik is."'

Artikel

3(3)(a) van die PAJA verleen aan die administrateur 'n diskresie om
regsverleenwoordiging

toe

te

laat

in

ernstige

en

komplekse

aangeleenthede.'89 Die PAJA bind die werkgewer in hierdie geval en verleen
ook aan homlhaar 'n diskresie. Die betrokke kollektiewe ooreenkoms poog
om die diskresie te ontneern, dit is dus teenstrydig met die PAJA.

Die

voorsittende beampte moet sy diskresie onafhanklik uitoefen en nie skuil
agter die kollektiewe ooreenkoms nie.lgO Die hof het die argument aanvaar
dat, aangesien die PAJA nie 'n diskresie aan administrateurs gee om afstand
te doen van die bepalings van artikel 3(1) nie, hulle gevolglik daaraan
gebonde is.'91

lB5
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Par 15.
Par 17.
Par 21.
par 23.
Par 23.
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Daar is sterk gesteun op die uitspraak in Hamata. Die applikant het onder
rneer dit geopper dat "buigbaarheid" 'n grondwetlike irnperatief is in
aangeleenthede waar 'n administratiewe liggaam besluite rnoet neem wat op
die oog af nie billik kan wees as daar nie regsvelteenwoordiging toegelaat
word nie. Die hof stem hiermee ~aarn.'~' Die hof lys ook dan die volgende
faktore wat in ag geneern moet word wanneer die ernstigheid en
ingevvikkeldheid van 'n saak bepaal word:
(i)

aard van die aanklagte;

(ii)

die graad van feitlike en regskornpleksiteit in oorweging;

(iii)

potensiele geskiktheid van gekwalifiseerde regsgeleerdes;

(iv)

ernstigheidsgraad van die gevolge van 'n negatiewe bevinding;

(v)

die feit dat die persoon wat teen die applikant optree iernand is wat
oor regskennis beskik;

(vi)

die

beskikbaarheid van

die

persone

wat

die

applikant

verteenwoordig en
(vii)

dan ook enige faktore wat relevant is vir billikheid.lg3

In die hof a quo kom die hof tot die gevolgtrekking dat die werknemer we1
gebruik kan maak van regsverteenwoordiging by sy dissiplin6re verhoor
aangesien die bewerings teen horn ooreenkomste toon met kriminele klagtes.
Sou dit 'n krirninele vervolging wees, sou die applikant die reg op
regsverteenwoordiging gehad het, wat 'n komponent van sy reg op 'n billike
verhoor is. Die hof vra die vraag waarom die applikant regsverteenwoordiging
geweier word, as die klagtes van dieselfde aard is?Ig4
4.2.4.2 Hoogste Hof van ~ p p e 1 ' ~ ~

Die hof het aanvaar dat die dissiplin6re kode 'n bindende kollektiewe
ooreenkoms was.'96 Volgens die Hoogste Hof van Appel is dit nie gepas om
lg2
lg3

'"
la4

796

Par 26.
Par 21.
Par 30.
Mahumani v MEC, Department of Finance, Economic Affairs & Tourism, Northern
Province &Another 2005 2 BLLR 173 (HHA).
Maar anders as die hof a quo het die Hoogste Hof van Appel die aangeleentheid op
dieselfde wyse benader as die Hamata-hof, die regters het gaan vra of die betrokke

ligtelik af te wyk van die bepalings in Resolusie 1 van 2003 nie, maar stel dit
dat daar we1 sekere omstandighede kan bestaan waarin dit onbillik sal wees
om regsverteenwoordiging te weier.lg7 Die hof verwys ook na sy uitspraak in
die Hamata-saak. Volgens die hof stem die bepalings van die PAJA ooreen
met die van die gernenereg wanneer dit kom by dissiplingre oPtrede.'''

Die

hof bevestig die gemeenregtelike posisie soos uiteengesit in die Dabnergewysde: 'n persoon het nie 'n absolute reg op regsverteenwoordiging voor 'n
tribunaal anders as 'n hof nie.19' Die gemenereg vereis we1 dat dissiplingre
verhore billik moet wees."

Die hof is van mening dat ten einde billikheid te

bereik in 'n spesifieke aangeleentheid, daar aangeneem rnoet word dat die
bedoeling is dat 'n dissiplinbe liggaam bevoeg is om 'n diskresie uit te oefen
ten opsigte van regsverteenwoordiging, tensy d l direk en sonder
ondubbelsinnig uitgesluit is."'
Die hof het hom egter nie uitgespreek oor die vraag of dissiplinere optrede die
status van administratiewe optrede gegee kan word nie, maar die hof het we1
toegegee dat die definisie van administratiewe optrede we1 dissiplindre stappe
i n ~ l u i t . ~ 'Volgens die hof sal dit geen verskil maak om te bepaal of die
optrede van die dissiplingre liggaam administratiewe optrede is nie.'03

Dit is

interessant dat die hof hierdie opmerking maak, aangesien die hof
sondermeer die bepalings van die PAJA toepas, wat slegs van toepassing is
op administratiewe optrede.
Die hof het bevind dat die voorsitter van die dissiplinbre komitee we1 oor 'n
diskresie beskik en het hom beveel om dit uit te oefen.'04 Die hof stel dit dat
die betrokke hof nie die diskresie behoort uit te oefen nie (tensy daar goeie

lg7

'"

19s

200

202

204

klousule regsverteenwoordiging absoluut uitgesluit het. Die hof het bevind dat dit nie
absoluut ulgesluit word as dit in konteks gelees word nie. Die hof kon hierdie
gevolgtrekking maak as gevolg van 'n bepaling in die kode wat bepaal het dat dit (die
kode) slegs riglyne is waawan afstand gedoen kan word in geskikte omstandighede Grogan 2005 21 (3) Employment Law 6.
Par 10.
Paril.
Sien bespreking hierbo.
Par 11.
Par 11, met verwysing na par 23 van Hamata-gewysde.
Par 11 Mahumani-gewysde: Soos in Venter De Rebus Mei 2005.
Par 11.
Para13en14.

rede bestaan om dit te doen) en venvys die aangeleentheid terug na die
voorsittende beampte van die dissiplin0re ~ e r h o o r .Die
~ ~hof verwys na die
wat in ag geneem moet word by die
faktore uiteengesit in ~ a r n a t a ' ~
uitoefening van die diskresie.'07
Die hof het egter nie uldruklik bevind dat die reg op regsverteenwoordiging
outomaties is nie. Die hof het we1 in ag geneem dat die aanklagte in die
strafregtelike verrigtinge en die in die dissiplin0re verhoor dieselfde is en
bevind dat die vereistes van prosedurele billikheid vereis dat daar 'n diskresie
uitgeoefen rnoet word met betrekking tot r e g s v e r t e e n w ~ o r d i ~ i n ~ . ~ ~
4.2.5 Molope v Mbha NO & 0thersZo9

Hierdie uitspraak is die mees onlangse beslissing met betrekking tot die
aangeleentheid van regsverteenwoordiging by dissiplin0re ~erhore."~
Die hof stel dit dat dit 'n gevestigde beginsel van prosedurele billikheid is dat
werknemers verteenwoordig kan word by dissiplinbre verhore deur
rnedewerkers, vakbondverteenwoordigers of regsverteenw~ordigers.~'In die
hof se woorde "Representation is not an indulgence, it is an entitlement2'."'
Verteenwoordiging is volgens die hof nie 'n diskresionbre aangeleentheid nie,
dit is iets waarop daar aanspraak gemaak kan word en gevolglik sal daar
swaar oorwegings moet wees voordat 'n werknemer daarvan onts6 kan
word.'I3
g5

ZOB
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Par 14.
Par 21 van Hamata.
Par 14 van Mahumani-gewysde.
Employment Law Journal 2003 Oktober NO 24 Legal representation at Disciplinary
Hearings gevind op www.butterworths.co.za (datum van gebruik 30 Junie 2005).
2005 3 BLLR 267 (AH).
Die feite van die saak was soos volg: die applikant was 'n area bestuurder en was
ontslaan vir die ongemagtigde gebruik van maatskappy fondse. Die geskil is na die
CCMA verwys waar sy aan die hand gedoen het dat haar ontslag beide substantief en
prosedureel onbillik was. Die respondent (Kommissaris) bevind dat die ontslag billik was
in alle aspekte. Die applikant het gevra vir die uastel van haar dissiplinere verhoor omdat
haar verteenwoordiger onttrek het. Die voorsittende beampte het dit van die hand
gew.
P 275 van Mbha.
P 275.
P 276.

Die hof verduidelik nie waarom dit alreeds so duidelik gevestig is dat 'n
prosedurele

billike

verhoor

ook

'n

ongekwalifiseerde

reg

op

regsverteenwoordiging insluit nie.*I4 Van Jaarsveld stel dit dat daar met die
hof saamgestem kan word 'as dit gaan oor die erkenning van 'n
ongekwalifiseerde

reg

op

verteenwoordiging

(anders

as

regsverteenwoordiging) sodat die uitoefening van 'n diskresie, "prerogative or

.

215

indulgence" nie nodig is nie .

4.2,6 Kontrakfuele uitsluiting van 'n reg op regsverteenwoordiging, individueel of

kollektief
Die regsposisie is tans dat 'n dissiplinkre liggaam oor die diskresie beskik om
regsverteenwoordiging toe te laat, nogtans bestaan die moontlikheid dat so 'n
diskresie kontraktueel uitgesluit kan word. Hierdie aangeleentheid is egter nie
aangespreek in die Hamata-saak nie, maar dit word geopper dat die
regsgeldigheid van enige uitsluiting van die diskresie oorweeg sal moet word
met 'n verwysing na relevante omstandighede in die geval, asook die
algemene billikheidsvereistes wat die hof in die Hamata-saak bevind het
gemeenregtelik geld.216
Waar daar 'n bindende kollektiewe ooreenkoms is met betrekking tot
regsverteenwoordiging is dit 'n oorweging wat in aanmerking geneem moet
word. Kollektiewe ooreenkomste is bindend en dra baie gewig ingevolge die

WAV.

Sou

'n

regsverteenwoordiging

kollektiewe
verbied

ooreenkoms
of

beperk,

die

toekenning

kan

'n

van

beregter

regsverteenwoordiging toelaat met die voorbehoud dat gegronde rede2'7
bestaan om nie die bepalings van die kollektiewe ooreenkoms na te kom
nie.218 In sulke gevalle sal die grondwetlike reg op toegang tot howe of 'n
tribunaal,

die

oppergesag

van

kollektiewe

ooreenkomste

en

kontraktee~ryheiden kollektiewe en individuele regte teen mekaar opgeweeg
5I'

Van Jaarsveld 2005 THRHR 483.
Van Jaarsveld 2005 THRHR 483.
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Laboumetariikel 2004 External Representation during disciplinary hearings gevind op
www.labournet.co.za (datum van gebruik 11 Mei 2005).

moet word."'

Dit blyk dus dat die diskresie waaroor 'n voorsitter van 'n

dissiplinere komitee beskik om regsverteenwoordigingtoe te laat of nie, meer
beperk

is

waar

daar

kollektiewe ooreenkomste

betrokke

is

wat

regsverteenwoordiging reguleer.
Die diskresie om regsverteenwoordiging toe te staan verleen aan 'n
voorsittende bearnpte deur die PAJA, kan egter nie uitgesluit word deur 'n
kollektiewe ooreenkoms nie. Word dit uitgesluit by wyse van kollektiewe
ooreenkoms sal so 'n ooreenkoms ultra vires wees.=O
In lbhayi City Council stel die hof dit dat as die partye kontraktueel tot
regsverteenwoordiging toestem, regsverteenwoordiging 'n opsie kan wees.'"
Tog bevind die hof in die ongerapporteerde saak van Netherburn Engineering
CC t/a

Netherburn ~ e r a m i c s dat
~ ~ dit

nie ongrondwetlik

is om

regsverteenwoordiging kontraktueel uit te sluit nie.223
In Majola v MEC, Department of Public Works, Northern Province & 0therSZ4
het die applikant (werknemer) geslaag met sy aansoek vir die tersyde stelling
van 'n weiering van regsverteenwoordiging tydens 'n dissiplinere verhoor.
Alhoewel die toepaslike kollektiewe ooreenkoms regsverteenwoordiging
verbied het, het die hersieningshof bevind dat 'n diskresie voor die deur van
die voorsitter I6 om regsverteenwoordiging toe te ken. Dit is bevestig in die
~ a h u m a n i - ~ a a k . Die
~ ' ~ Arbeidshof bevind verder dat die voorsitter van die
dissiplindre ondersoek nie hierdie diskresie uitgeoefen het nie en bloot die
kollektiewe ooreenkoms toegepas het.
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In hierdie saak was daar ook 'n

Labournetartikel 2004 External Representation during disciplinary hearings gevind op
www.labournet.co.za (datum van gebruik 11 Mei 2005).
Mahumani v MEC, Department of Finance, Economic Affairs & Tourism, Northern
Province &Another 2005 JOL 12052 (T)Par 17; Employment Law Journal 2003 Oktober
No 24 Legal representation at Disciplinary Hearings gevind op www.butteiworths.co.za
(datum van gebruik 30 Junie 2005).
Deacon 2004 Tydskrif vir Regswetenskap 29(2) 116.
Ongerapporteerd: Saaknommer J 2953100.
Deacon 2004 Tydskr~fvir Regswetenskap 29(2) 116.
Majola v MEC, Department of Public Works, Northern Province & Others 2004 25 IW
131 (AH).
In die Mahumani-saak het die hof die uitgangspunte van die Majoa-hof, naamlik dat
waar 'n dissiplinere kode regsverteenwoordiging uitdruklik uitsluit, die voorsittende
beampte die uitsluiting net in uitsonderlike omstandighede moet ignoreer, aanvaar.

tweede dissiplinere ondersoek en die werknemer het weer eens die voorsitter
se weiering om regsverteenwoordiging toe te laat op hersiening geneemZz6
lngevolge die hof het werkgewers 'n algemene verpligting om te verseker dat
werknemers 'n billike verhoor kry voordat dissiplin6r teenoor hulle opgetree
Die vraag of regsverteenwoordiging noodsaaklik is vir die
daarstelling van 'n prosedurele billike verhoor moet beantwoord word deur die
toepassing van die diskresie van die voorsitter van die dissiplinQre
~ n d e r s o e k . ~ Hierdie
~'
diskresie moet uitgeoefen word met inagneming van
alle relevante feite en omstandighede, aangesien die weiering van
regsverteenwoordiging in sekere omstandighede 'n weiering van toegang tot
die hof of tribunaal tot gevolg kan h e 2 '
Die hof bevestig dat 'n bindende kollektiewe ooreenkoms in ag geneem moet
As die kollektiewe ooreenkoms regsverteenwoordiging uitsluit of

beperk, kan die voorsittende beampte regsverteenwoordiging toestaan as
'just cause' bewys kan word om nie die kollektiewe ooreenkoms toe te pas
r ~ i e . ~ ~Die
' hof stel dit duidelik dat daar waar regsverteenwoordiging
gereguleer word deur 'n kollektiewe ooreenkoms die voorsittende beampte se
diskresie meer beperk sal word as waar daar geen kollektiewe ooreenkoms is
nie.232
In die saak van Police & Prisons Civil Rights Union v Minister of Correctional
Services & others?

het die kollektiewe ooreenkoms bepaal dat die

beskuldigde werknemer verteenwoordig kan word deur 'n medewerker of 'n
vakbondverteenwoordiger.
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Die hof is van mening dat die weiering van

Labournetartikel 2004 External Representation during disciplinary hearings gevind op
www.labournet.co.za (datum van gebruik 11 Mei 2005).
Par 1 van Majola-gewysde.
Par I van Majola-gewysde; Labournetartikel 2004 External Representation during
disctplinary hearings gevind op www.labournet.co.za (datum van gebruik 11 Mei 2005).
Par 1 ; Labournetartikel 2004 External Representation during disciplinary hearings gevind
op- w
(datum van gebruik 11 Mei 2005).
Par 2.
Par 2.
Par&
~ & e& Prisons Civil Rights Union v Minister of Correctional Services d Others 1999 20
ILJ 2416 (LC).

regsverteenwoordiging na 1994 moontlik die fundamentele reg op 'n billike
verhoor kan ~ k e n d Die
. ~ hof
~ ~het tot die gevolgtrekking gekom dat, ingevolge
die betrokke kollektiewe ooreenkoms, daar geen ander vorm van
verteenwoordiging toegelaat kan word as verteenwoordiging deur 'n
medewerker of vakbondverteenwoordiger nie.235 Die hof noem egter dat as
die aangeklaagde werknemer van mening is dat die aanklagte kompleks is en
daar 'n behoefte vir regsverteenwoordiging bestaan, of dat geregtigheid slegs
sal geskied as daar regsverteenwoordiging is, die werknemer die
aangeleentheid moet opper voor die voorsittende beampte.236
In die saak van Police & Prisons Civil Rights Union v Minister of Correctional
Services &

word daar verwys na die gewysde van Lace v Diack &

Others238waarin regter Van Zyl bevind het dat daar geen absolute reg om

regsverteenwoordiging in ons reg is nie, maar dat hy we1 van mening is dat
waar 'n werknemer 'n ernstige sanksie in die gesig staar, soos ontslag,
daardie werknemer we1 'n verteenwoordiger van sy keuse moet kan kiesZ3'
Volgens ~ a x t e ? ~moet
'
hierdie benadering van die hof oorweeg word in
komplekse sake waarin regsverteenwoordiging as essensieel beskou kan
word vir 'n billike verhoor. Ons reg het egter nog nie in so 'n mate ontwikkel
dat die reg op regsverteenwoordiging beskou kan word as 'n fundamentele
reg wat vereis word vir natuurlike geregtigheid en gelykheid nie.24'
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2423E Police & Prisons-gewysde; Daar kan egter geargumenteer word dat die versuim
om regsverteenwoordiging in dissiplin6re verhore toe te laat na 1994, 'n skending van
die werknemer se reg op 'n billike verhoor ingevdge arlikel 34 van die Grondwet kan
wees. Die geldigheid van hierdie argument sal egter afhang daarvan of die dissiplin6re
prosedure gere6l word deur 'n dissiplinCe kode of 'n kollektiewe ooreenkoms tussen die
werkgewer en die vakbond. As die dissiplinere prosedure nie gere6l word deur een van
die bogenoemde nie, moet ander faktore soos die omstandighede van die betrokke
geval, die aard, die omvang, en dan ook die klagtes wat die werknemer in die gesig staar
oorweeg word.
2424D.
2424E.
Supra Police & Prisons Civil Rights Union v Minister of Correctional Services & Others
199920 ILJ 2416 (LC).
Lace v Diack 8 others 1992 13 IU 860 (W).
Op 2423 van Police & Prisons Civil Rights Union v Minister of Correctional Services &
Others.
Baxter Administrative Law bl 555-556.
Lace v Diack & Others op 8618; Labournetaltikel 2003 External Representation during
disciplinary hearings gevind op www.labournet.w.za (datum van gebruik 11 Mei 2005).

4.2.7 Gevolgtrekking: die openbare sfeer

Die dissiplingre prosesse en prosedures in die openbare sfeer word
gewoonlik vervat in 'n kollektiewe ooreenkoms aangegaan deur die Public
Service Coordinating Bargaining Council (PSCBC)."~ Resolusie 1 van 2003
vervat die proses en kodifiseer die reels rondom die aangeleentheid.
lngevolge hierdie Resolusie kan 'n werknemer ontslaan word deur 'n ander
werknemer wat aangestel is as 'n voorsitter van 'n dissiplinere liggaam.
Hierdie Resolusie is teenstrydig met artikel 14 van die ~taatsdienswer?" wat
bepaal dat slegs die hoof van 'n departement oor die bevoegdheid beskik om
Die bepaling is onderhewig aan kritiek en tans is
personeel te onts~aan.*~~
arbeidsorganisasies, wat

toegelaat

is tot

die

PSCBC, besig

met

onderhandelinge vir 'n moontlike wysiging van die spesifieke bepaling.245
Verder van belang is klousule 7.3 (e) wat bepaal dat by 'n dissiplingre verhoor
nie die werkgewer of die werknemer verteenwoordig kan word deur 'n
regsverteenwoordiger nie, tensy die werknemer self 'n regsverteenwoordiger
is of die verteenwoordiger van die werkgewer 'n regsverteenwoordiger is en
ook die direkte toesighouer van die aangeklaagde werknemer is.
Alhoewel dit duidelik blyk uit die bogenoemde dat die Resolusie bindend is op
elke werknemer van die staat as die bindende aard van kollektiewe
ooreenkomste oorweeg word, word daar nogtans deur werknemers in die
openbare sfeer gepoog om regsverteenwoordiging te verkry by dissiplingre
v e r h ~ r e . ' ~Venter stel dit dat ten einde te bepaal of 'n werknemer in die
openbare sfeer geregtig is op regsverteenwoordiging tydens 'n dissiplinere
verhoor, die volgende oorweging moet geniet: wetgewing; kollektiewe
ooreenkomste en reg~praak.'~'
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Venter De Rebus Mei 2005.
Staatsdienswet 103 van 1994.
Venter De Rebus Mei 2005. .
Venter De Rebus Mei 2005.
Venter De Rebus Mei 2005.
Venter De Rebus Mei 2005.

Daar moet gekyk word na onder andere die volgende wetgewing: eer~tens
die WAV. lngevolge artikel 23 van die WAV word alle werknemers gebind
deur 'n kollektiewe ooreenkoms as daar aan sekere vereistes voldoen word.
Resolusie 1 van 2003 van die bedingingsraad vir die openbare deer (PSCBC)
sluit regsverteenwoordiging uit en bind alle werknemers in die openbare
~ f e e r . ~ ~Gevolglik
'
kan hierdie werknemers nie aanspraak maak Op
regsverteenwoordiging nie. In terme van Skedule 8 van die Kode van Goeie
Praktyk

is

'n

werknemer

geregtig

op

verteenwoordiging deur

'n

vakbondverteenwoordiger of 'n medewerknemer. lngevolge artikel89 van die
Wet op Basiese ~iensvoorwaardes~~~
sal 'n werknemer geregtig wees op
verteenwoordiging deur 'n vakbond in enige aangeleentheid wat verband hou
met die Wet. Dissiplinere aangeleenthede maak egter nie deel uit van hierdie
Wet nieF5'
Die PAJA bepaal in artikel 3(1) daarvan dat enige administratiewe optrede
wat die regte en vetwagtinge van enige persoon be'invloed prosedureel billik
moet

wees.

lngevolge

regsverteenwoordiging

artikel

toegelaat

word

3(3)
in

kan

daardie

ernstige

en

persoon
kornplekse

aangeleenthede.
Een groep werknemers in die openbare sfeer het we1 die reg op
regsverteenwoordiging tydens dissiplinere verhore. Polisielede het alreeds vir
'n tydperk die reg op regsverteenwoordiging ingevolge GG 17682127-121996.~~'So

O O ~onderwysers,

alhoewel die Wet op lndiensneming van

~pvoeder?~nie uitdruklik bepaal dat ondelwysers gebruik kan maak van
regsverteenwoordiging tydens dissiplinbre verrigtinge nie, word hulle we1 die
voorreg g e g ~ n . ' ~ ~
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GG i7682/Z7-lZ-l996.
Wet op lndiensneming van Opvoeders 76 van 1998
Venter De Rebus Mei 2005.

Die volgende aangeleentheid wat volgens Venter oorweeg moet word, is
kollektiewe o~reenkornste."~

Soos reeds hierbo gestel word die

aangeleentheid van regsverteenwoordiging tydens dissiplin5re verhore
gereguleer deur Resolusie 1 van 2003 aangeneem deur die bedingingsraad
vir die openbare sektor. Die Resolusie bepaal dat werknemers in die
openbare deer nie geregtig is op regsverteenwoordiging r~ie.'~*Daar kan we1
uitsonderings bestaan, soos reeds bespreek.
Laastens kan daar verwys word na reg~praak.'~~
Uit al die voorafgaande kan die posisie in die publieke sfeer soos volg
opgesom word: Daar is t r e e departemente in die openbare sfeer waar die reg
op regsverteenwoordiging reeds bestaan, viz die Suid-Afrikaanse Polisiediens
asook die onderwysdepartement. Regspraak soos die in Mahumani skep die
moontlikheid van 'n reg op regsverteenwoordiging in 'n dissiplinere verhoor in
die geval van ernstige en komplekse aangeleenthede. Venter stel dit dat dit
nie korrek sal wees om te s6 dat 'n werknemer van die staat, op wie
Resolusie 1 van 2003 van toepassing is, glad nie geregtig is op
regsverteenwoordiging r~ie.'~' Hy steun op die uitspraak van die Hoogste Hof
van Appel in Mahumani, waar die hof van mening was dat die voorsitter van
die dissiplinere komitee steeds oor 'n diskresie beskik alhoewel Resolusie 1
van 2003 op die oog af regsverteenwoordiging ~ i t s l u i t . ~ ~ *
Grogan is dit eens dat die Hamata en Mahumani uitsprake sterk obiter gesag
verleen vir die standpunt dat enige dissiplingre kode wat sonderrneer
regsverteenwoordiging onder alle ornstandighede uitsluit nie as sulks die
besluit om prokureurs of advokate in 'n spesifieke saak uit te sluit, sal
regverdjg nie. Dit wil volgens Grogan blyk asof die voorsittende beampte
gebonde is deur die reg om ten rninste die toelating van prokureurs te
oorweeg sou 'n aangeklaagde werknemer daawoor vra. Volgens Grogan
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Soos in Venter De Rebus Mei 2005.
Venter De Rebus Mei 2005.
Verwys na bogenoemde bespreking.
Soos in Venter De Rebus Mei 2005.
Soos in Venter De Rebus Mei 2005.

oortref die werknemer se reg op billike administratiewe optrede in so 'n geval
die

werknemer

se

regte

onder

arbeidswetgewing

en

kollektiewe

ooreenkom~te.~~~
Daar is dus altyd 'n diskresie voor die deur van 'n voorsittende beampte van
dissiplinbre verhore in die openbare sfeer.
4.3 Die privaatsfeer.

4.3.1 Algemeen

Die Mahumani-saak het te make gehad met die reg op regsverteenwoordiging
in dissiplinere verhore in die openbare sektor. Die hof het hom egter nie
uitgespreek oor wat die posisie in die privaatsfeer is nie. Die vraag ontstaan
dus of die hof tot dieselfde gevolgtrekking sou kom as die geskil ontstaan het
tussen die werknemer en werkgewer in die privaatsektor.'60 In die Hamatasaak het die hof dit uitdruklik gestel dat die gemenereg vereis dat verrigtinge
van 'n dissiplinbre aard prosedureel billik moet wees ongeag of die optrede
gekwalifiseer kan word as administratiewe optrede of dat daar 'n openbare
liggaam betrokke isz6' Grogan is van mening dat private werkgewers ook
aansoeke om regsverteenwoordiging in dissiplindre verhore moet oorweeg
aangesien die gemeenregtelike beginsels van hersiening ook van toepassing
is op besluite van nie-statut6re ~iggarne.~~'
Diensverhoudinge tussen die werkgewer en die werknemer in die privaatsfeer
word gewoonlik gereguleer deur die dienskontrak tussen die betrokke partye.
Die diensverhouding kan egter ook by wyse van kollektiewe ooreenkoms
gereguleer word. Hierdie instrumente bepaal die terrne van diens en bevat
gewoonlik ook 'n dissiplindre kode. Die dissiplinbre kode bepaal die struktuur
van die moontlike dissiplinbre stappe en sal ook bepalend wees of
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Sien Grogan 2005 Employment Law 21 (3).
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verteenwoordiging tydens

'n

dissiplin6re verhoor

toegelaat

Vervolgens 'n uiteensetting van toepaslike toonaangewende regspraak in die
privaatsfeer.
4.3.2 Cuppan v Cape Display Supply Chain Service264

In die Cuppan-saap5 ondersteun die hof die kontraksbenadering SoOS
gevolg deur Nissan in die ~ a m ~ r e c h t - s a a kDie
. ~ ~hof
~ is egter bereid om toe
te gee dat dit in komplekse aangeleenthede tog nodig mag wees om
regsverteenwoordiging toe te laat nieteenstaande die hof se mening dat daar
nie 'n algemene reg op regsverteenwoordiging kan voortvloei uit die beginsels
van natuurlike geregtigheid r ~ i e ? ~ '
Die applikant het aangevoer dat sy dienskontrak die dissiplin6re kode en
prosedure ingesluit het, wat bepaal het dat verrigtinge ooreenkomstig die
reels van natuurlike geregtigheid sal geskied en dat, in terrne van die
ooreenkorns, die applikant sodoende die reg op regsverteenwoordiging het by
sulke ~errigtinge.'~' In die alternatief is daar deur die applikant aangevoer dat
die verrigtinge onderworpe was aan die bepalings van artikel 25(3) van die
Interim Grondwet wat die applikant toelaat om verteenwoordig te word deur 'n
regsverteenwoordiger van sy keuse tydens 'n s t r a f v e r h o ~ r . ~
Volgens
~~
die
applikant was hy sy basiese fundamentele regte onts6 deur die respondent,
263

264
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'''

Daar word dikwels slegs verwys na 'verteenwoordiging' in dissiplinOre reguiasies. Dit
skep onsekerheid oor of dit regsverteenwoordiging insluit. In lbhayi Cify Council v
Yanblo 1991 12 I U 1014 D en H-J st? die hof dat wanneer reguiasies venvys na
'vefieenwoordiging'. sonder om te spesifiseer of di regsverteenwoordiging in of uitsluit,
moet daar gekyk word na die huidige praktyke.
19954SA175(D).
Die applikant was werksaam as 'n verspreidingstoesighouer by die respondent. Die
applikant is daawan aangekla dat hy die verwydering van eiendom gefasiliteer het. Daar
is 'n dissiplingre verhoor gehou, hy het by die verhoor opgedaag met 'n
regsverteenwoordiger nieteenstaande die kennisgewing van die verrigtinge wat dit
duidelik gemaak het dat hy deur 'n rnedewerker verteenwoordig kon word. Die
voorsittende beampte het die regsverteenwoordiging geweier. Die applikant het die hof
genader vir 'n bevel wat regsverteenwoordiging aan horn toestaan.
Reeds bespreek onder punt 3.2.
Op 176 van Cuppan-gewysde bevind die hof dat daar nie gewoonlik 'n algernene reg op
regsverteenwoordiging bestaan nie, maar dat regsverteenwoordiging we1 beskou kan
word as 'n sine qua non vir 'n billike verhoor in die geval van ingewikkelde
aangeleenthede; 2005 (68) THRHR 480;
Op 179.
Op176.

naarnlik

die

reg

op

'n

billike

verhoor

wat

insluit die

reg

op

regsverteenwo~rdiging.~~~
Vir

die

respondent

is

daar

aangevoer

dat

die

weiering

van

regsverteenwoordiging nie enige fundamentele regte van die applikant
geskend het nie en ook dat die applikant geen reg gehad het op
regsverteenwoordiging nie. Selfs al sou dit bevind word dat die dissiplin6re
prosedure regte daarstel wat afdwingbaar is deur die applikant, sal dit beperk
wees tot die voldoening aan die reels van natuurlike geregtigheid, wat nie
onder die betrokke omstandighede vereis dat daar aan horn die reg om
regsverteenwoordigingverleen rnoet word nie.27'
Die hof verwerp dadelik, sonder enige oorweging, die applikant se argument
dat hy geregtig is op regsverteenwoordiging in terme van artikel 25(3) van die
Interim Grondwet. Die hof stel dit dat hierdie genoemde artikel slegs van
toepassing is op beskuldigdes en aangehoudenes, en dat dit geen toepassing
kan vind by private dissiplin6re tribunale nie.272
Die hof bevestig dat dit gevestigde reg is dat waar 'n verhoor plaasvind
anders

as

voor

'n

geregshof,

regsverteenwoordiging is nie.'"

daar

geen

algemene

reg

op

Ook stel die hof dit dat dit blyk dat waar die

diensverhouding tussen die partye deur 'n kontrak gereguleer word, die
aangeklaagde sy reg op regsverteenwoordiging moet verkry uit die terme van
die k ~ n t r a k . ' ~ ~
Met betrekking tot die bepalings van die dissiplin6re kode en prosedure
bevind die hof dat die parlye die bedoeling gehad het om kontraktueel
daardeur gebind te

Vervolgens is die hof van rnening dat hierdie

bepalings by die dienskontrak gei'nkorporeer is.276 Die volgende vraag wat

deur die hof aangespreek is, is of die bepalings aan die applikant die reg Op
regsverteenwoordiging verleen by dissiplin6re aangeleenthede. Die hof kom
tot die gevolgtrekking dat alhoewel die buigbaarheid van natuurlike
geregtigheid ten gunste van regsverteenwoordiging is as sine qua non vir 'n
billike verhoor in kornplekse aangeleenthede, die bestaande saak nie 'n
kornplekse aangeleentheid is nie en aldus nie regsverteenwoordiging kan
regverdig nie. Volgens die hof rnoet die reg spesifiek aan horn toegesd word
in terrne van sy dienskontrak.'"
Laastens

bevind

die

hof

dat

daar

geen

algemene

reg

op

regsverteenwoordiging deur die kontrak daargestel is nie. Volgens die h0f is
die enigste reg op verteenwoordiging wat aan die applikant gegee is,
gedefinieer in klousule 2.6 van die dissiplingre prosedure. Klousule 2.6 het
voorsiening gemaak vir verteenwoordiging deur 'n vakbondverteenwoordiger.
lngevolge die hof is die teenwoordigheid van hierdie uitdruklike bepaling en
die afwesigheid van 'n bepaling met betrekking tot enige ander vorm van
verteenwoordiging of 'n algemene reg op verteenwoordiging, genoegsame
regverdiging dat daar geen ander reg op verteenwoordiging bedoel is nie.'"
4.3.3 Gevolgtrekking: die pn'vaatsfeer

Die submissie is dat die voorsitters van dissiplindre komitees aansoeke om
regsverteenwoordiging met soepelheid rnoet oorweeg met die inagname van
die volgende vier oorwegings:
(i)
(ii)

die aard van die aanklagte voor die dissiplindre komitee;
die mate van ingewikkeldheid van die aangeleentheid met
betrekking tot die feite en regsaangeleenthede;

(iii)

die potensiele ernstigheid van die gevolge en

(iv)

laastens die aard van die moontlike nadeel wat die werkgewer kan
ly as regsverteenwoordiging toegelaat sou
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Op 182 van Cuppan-gewysde.
Op 182-183.
Labournetartikel 2005 The right to legal representation at disciplinary hearings. gevind
op www.labournet.co.za (datum van gebruik 11 Mei 2005).

Dit word verder geopper dat elke aansoek om regsverteenwoordiging in 'n
dissiplinbre verhoor op sy eie meriete aangehoor moet word en dat sekere
omstandighede die toestaan van regsverteenwoordiging kan regverdig.280
Deacon stel dit dat die vraag en noodsaaklikheid vir regsverteenwoordiging
sal afhang van die ornstandighede en aard van die betrokke geskil."'

Die

howe se uitgangspunt is dat die terme en vootwaardes van die dienskontrak
tussen die partye, bepalend sal wees wat die vereistes vir prosedurele
billikheid betref.

Ten einde te slaag met 'n bevel ten gunste van

regsverteenwoordiging moet die werknemer bewys dat die dienskontrak aan
horn 'n reg op regsverteenwoordiging ~ e r l e e n . ' ~

280

Labournetartikd 2005 The right to legal representation at disciplinary hearings. gevind
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op www.labournet.co.za (datum van gebruik 11 Mei 2005).
Deacon 2004 Jydskrif vir Regswetenskap 29(2) 115.
Cuppan v Cape Display Supply Chain Sewice 1995 4 SA 175 (D) op 180; Roos 2004

282

PER 13.

53

5. Die moontlike regverdiging van 'n reg op regsverteenwoordiging in

terme van artikel23 van die Grondwet.
Artikel 23(1) van die Grondwet bepaal soos volg: "elkeen het die reg op billike
arbeidspraktyke".

By implikasie beteken dit dat elke persoon op billike

dissiplindre prosedures geregtig behoort te wees wat gevolglik 'n reg op
regsverteenwoordiging sal b e h e ~ s . " ~ ~
Die algemene waarborg van billike arbeidspraktyke he! verreikende uitwerking
op die siviele howe se benadering tot die interpretasie van die regte van
partye tot 'n dien~kontrak.''~ Die afleiding wat Grogan uit die Hamata-saak
maak is dat die uitsiuiting van regsverteenwoordiging deur 'n regulasie ten
minste die fundamentele reg op billike arbeidspraktyke van statutkre
werknemers kan ~ k e n d . ~ ' ~
~ die
In die saak van SAPSAWU obo JikaIDepartment of ~ u s t i c dhet

applikant aanspraak gernaak op regsverteenwoordiging op staatsonkoste by
sy dissiplindre verhoor. Sy aansoek is van die hand gewys en gevolglik is die
geskil na die CCMA verwys. In hierdie betrokke geval het die applikant nie
net

regsverteenwoordiging

versoek

nie,

maar

regsverteenwoordiging op staatsonkoste verleen word."'

dat

hierdie

Die CCMA was dit

eens dat alhoewel regsverteenwoordiging op staatsonkoste aan die applikant

' n voordeel sou verleen, die afwysing van sy versoek nie aanleiding kon gee
tot onbillike optrede nie. Die werknemer moet b e y s dat die afwysing van sy
versoek horn ontsk het van 'n voordeel wat die werkgewer verplig is om te
verleen in gevolge sy dienskontrak.'''
Die applikant kon nie daarin slaag om te bewys dat daar 'n praktyk was dat
die werkgewer regsverteenwoordiging op staatsonkoste verleen nie. As die
2a3
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2ffi

'''
2ffi

Van Jaarsveld 2005 THRHR 483.
Grogan Workplace Law 13.
Grogan Workplace Law 195.
SAPSAWU obo JikdDepartment of Justice 2000 3 BALR 309 (KVBA).
In al die ander gevalle genoem in hierdie skripsie is daar slws
om
- aevra
regsverteenwoordiging en nie regsverteenwoordiging op staatsonkoste nie.
OP 309 van SAPSAWU.

applikant kon bewys dat hy benadeel was deur nie regsverteenwoordiging Op
staatsonkoste te h6 nie, kon hy dit geopper het sou hy ontslaan
Die CCMA rnaak dit duidelik dat hierdie geval handel oor die weiering van
regsverteenwoordiging op

staatsonkoste en

nie

die

weiering

van

regsverteenwoordigingper se nie.290
Die afleiding wat uit hierdie gewysde gemaak kan word is dat die versuim om
regsverteenwoordiging in 'n dissiplinere verhoor toe te staan nie noodwendig
'n onbillike arbeidspraklyk sal wees nie. Sou regsverteenwoordiging as 'n reel
toegestaan word, maar in 'n betrokke geval geweier word mag dit kwalifiseer
as 'n onbillike arbeidspraktyk. Daar sal egter bewys rnoet word dat dit praktyk
is dat regsverteenwoordiging oor die algemeen toegestaan word en dat die
betrokke werknemer benadeel is deur nie regsverteenwoordiging te h8 nie.

6. Gevolgtrekking
Dit wil voorkom asof die howe oor die jare 'n bereidwilligheid getoon het om
aan 'n werknemer regsverteenwoordiging toe te staan op grond van
billikheidsoorwegings. Onder watter omstandighede is 'n voorsittende
beampte dan daaraan gebonde om 'n versoek om regsverteenwoordiging toe
te staan? Die Harnata-hof het 'n aantal faktore gelys wat inaggeneem moet
word wanneer 'n aansoek om regsverteenwoordiging oorweeg moet word.29'
In hierdie lys van faktore het die hof ingesluit as 'n faktor, "enige ander faktor
relevant tot b i l ~ i k h e i d .In
~ ~hierdie gewysde het die hof aansienlike oorweging
geskenk aan die kwalifikasies van die aanklaer in die dissiplinere verhoor.
Volgens die Hamata-hof sal die moontlikheid van regsverteenwoordiging
verbeter as die aanklaer self 'n regsgeleerde is.
In die Mahumani-gewysde het die hof aandag gegee aan die gevolge van 'n
nadelige bevinding vir die werknemer en dit nie self uitgespreek oor die
oorweging wat die Harnata-fakore moet geniet nie.293 Grogan voer aan dat as
die gevolge van 'n negatiewe bevinding 'n wesenlike oorweging is, dit moeilik
sal wees om in te dink hoe een dissiplinere verhoor met aanklagte wat kan lei
tot die ontslag van die aangeklaagde werknemer, onderskei kan word van 'n
ander.294
Volgens Grogan is die enigste ander oorwegings wat bly staan die aard van
die aanklag en die kompleksiteit van die betrokke aange~eentheid.'~' In die
Mahumani-gewysde het die hof die aanklag van wangedrag, wat in die
woorde van die hof "bore the resemblance of criminal charges", as wesenlike
oorweging beskou..

Grogan doen aan die hand dat as die oorvleueling

tussen wangedrag en kriminele oortredinge 'n aanduiding is dat die
werknemer geregtig is op regsverteenwoordiging, sal regsverteenwoordiging
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Sien die bespreking van Hamata supra vir die faktore.
Gevolglik is die Hamata-faktore nie 'n geslote lys nie.
Sien die bespreking van Mahumani supra.
Grogan 2005 21(3)Employment Law 8 - ontslag vir 'n werknemer is net so drasties vir
een as vir die ander.
Grogan 2005 21(3)Employment Law 8.

toelaatbaar wees in alle gevalle waar werknemers aangekla word van diefstal,
bedrog, aanranding of intimida~ie.'~~
Dit blyk dat na 'n oorweging van al die bogenoemde dit volgens Grogan 'n
brawe

voorsittende

beampte

sal

kos

om

'n

aansoek

om

regsverteenwoordiging in 'n dissiplin6re verhoor waar die werknemer ernstige
aanklagtes in die gesig staar, van die hand te

Hierdie standpunt word

ondersteun.
Die posisie in die openbare deer is dat die voorsittende beampte altyd oor 'n
diskresie beskik om regsverteenwoordiging toe te staan. Artikel 3 van PAJA
bepaal dat administratiewe optrede (insluitende quasie-judisiele handelinge)
prosedureel billik moet wees en dat 'n administrateur in 'n ingewikkelde of
ernstige geval oor 'n diskresie beskik om te besluit of regsverteenwoordiging
toegelaat moet word.

Hierdie diskresie kan nie by wyse van kollektiewe

ooreenkoms uitgesluit word nie.
In die privaatsfeer word die posisie met betrekking tot regsverteenwoordiging
bepaal deur die kontrak tussen die werknemer en werkgewer te oorweeg. Die
howe se uitgangspunt is dat die terme en voorwaardes van die dienskontrak
tussen die partye, sal bepaal wat die vereistes vir prosedurele billikheid sal
wees. Ten einde te slaag met 'n bevel vir regsverteenwoordiging moet die
werknemer

bewys

dat

die

dienskontrak

aan

hom

'n

reg

op

regsverteenwoordiging ver~een.'~' Daar word egter aan die hand gedoen dat
daar 'n diskresie aan die kant van die voorsittende beampte moet wees in die
privaatsfeer en dat as gevolg van billikheidsoorwegings daar nie 'n onderskeid
getref moet word tussen werknemers in die openbare en privaatsfeer in
aangeleenthede wat ernstig en ingewikkeld is nie.

*
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Of een van die ander kriminele oortredinge waarvan werknemers skuldig kan wees in die
werksplek - Grogan 2005 21 (3) Employment Law 8.
Grogan 2005 21(3) Employment Law 8.
Cuppan v Cape Display Supply Chain Senrice 1995 4 SA 175 (D) op 180: Roos 2004
PER 13.

Van Jaarsveld argumenteer

dat artikel 35 van

die Grondwet 'n

ongekwalifiseerde reg op regsverteenwoordiging aan beskuldigdes in
strafsake verleen. Dit beteken dat 'n persoon wat op 'n verkeersoortreding
teregstaan, we1 op regsverteenwoordiging geregtig is, terwyl 'n werknemer
wat arbeidsregtelike doodstraf (ontslag) in die gesig staar, nie daarop kan
aanspraak maak nie.*"

Volgens horn is dit onlogies en arbeidsregtelik

onaanvaarbaar en o n b i l ~ i k . ~ ~ ~
Dit word geopper dat die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg so 'n mate van
ontwikkeling bereik het dat bestaande beginsels aangepas kan word en die
posisie van die werknemer voor 'n dissiplingre verhoor verbeter kan word. 'n
Algemene reg op regsverteenwoordiging rnoet erken word in ernstige en
komplekse aangeleenthede tensy daar aangetoon kan word dat die klagtes
van 'n mindere aard is en die gevolge van 'n skuldigbevinding nie ernstig is
nie.%'
Dit word gestel dat daar gevolglik 'n weerlegbare verrnoede ten gunste van
regsverteenwoordiging in dissiplingre verhore moet bestaan. Die taak sal dan
op die skouers van die werkgewer rus om te bewys dat die klagtes nie ernstig
van aard is nie, 'n skuldigbevinding nie nadelige gevolge sal h6 nie en dat
geregtigheid

sal

geskied

sonder

die

teenwoordigheid

van

'n

regsverteenwoordiger.
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Van Jaarsveld 2005 THRHR 483.
Sien die bespreking van Park-Ross v Director: Office for Serious Economic Offences
supra.
Byvoorbeeld, die werknemer kan net 'n waarskuwing ontvang.
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