
HOOFSTUK4 

'n Eie siening betreffende die wesenselemente van risiko-aan= 

spreeklikheid en die aanvaarding van risiko-aanspreeklikheid 

as die grondslag van middellike aanspreeklikheid 

1. Inleiding en probleemstelling 

Vir die doeleindes van hierdie studie word op gesag van die 
1 

app~lhof aanvaar dat die grondslag van middellike aanspreek= 

likheid risiko-aanspreeklikheid is. Heelwat skrywers het risi= 

ko-aanspreeklikheid ook aanvaar as die grondslag van middela 

like aanspreeklikheid.
2 

My verdere doel is om hierdie grond= 

slag nader te ontleed deur 'n ondersoek na die wesenselemente 

daarvan. So 'n ondersoek is belangrik omdat skrywers, en oo~ 

die regspraak, hieroor nog geen eenstemmigheid kon verkry nie. 

Die vraag is dus waaruit risiko-aanspreeklikheid opgebou is. 

Dit is onbevredigend om by 'n ondersoek na middellike aanspreek= 

likheid bloot te volstaan met 'n regverdiging van die posi= 
3 tiefregtelike middellike aanspreeklikheidsre~l. Blote reg= 

verdiging van hierdie reel lewer die probleem op dat die regs= 

politiese argumente wat hiervoor aangebied word, nie in alle 

gevalle van middellike aanspreeklikheid opgaan nie. Indien 

byvoorbeeld geargumenteer word dat regverdiging vir die toe• 

passing van die reel gele~ is in die feit dat die werkgewer 

beheer of 'n reg op beheer oor die werknemer het; dat hy die 

voordele of wins van die werk ontvang; dat die werk 'n gevaar 

Sien hierbo vanaf 253. 

2 Sien hierbo op 235 ev. 

3 Bv McKerron Delict hierbo bespreek op 228, 
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van benadeling vir derdes skep; dat die werkgewer in 'n ster= 

ker finansiele posisie is om die onskuldige benadeelde te ver= 

geed ensovoorts, mag dit in sekere gevalle van middellike aanz 

spreeklikheid blyk dat van hierdie regverdigingsgronde glad 

nie van toepassing is nie. Hierdie feit het hr De Villiers 

genoop om tot die volgende konklusie te kom. 4 The fact is no 

reason quite satisfactory can be advanced for holding a third 

party liable who neither committed the tort nor authorised 

it. 5 Dikwels het skrywers, asook die regspraak, die voordele 

wat die werkgewer uit die optrede van sy werknemer ontvang of 

hoop om te ontvang, as die beste regverdiging vir middellike 

aanspreeklikheid gesien. Hr De Villiers verklaar byvoorbeeld: 

Experience teaches that the person who does the damage is in 

almost all cases not in a position to pay. The question then 

resolves itself into one between the principal and the inno= 

cent third party, and the law has decided (at least where the 

relation of master and servant exists between the principal 

and his agent) that of these two the person who takes the be: 

nefit of the activities of the agent should bear t~e loss ... 6 

Juis die gebrek aan 'n grondslag van hierdie aanspreeklikheid 

laat die volgende wesenlike vrae egter ontstaan. Waarom be: 

hoortnet die persoon wat die voordele ontvang teenoor die der= 

de aanspreeklik te wees? Waarom meet die verhouding tussen 

4 Sien sy uitspraak in Colonial Mutual Life Assurance Society 
v Macdonald 1931 AD 412. 

5 Op 430 en vgl ook die soortgelyke opmerkings van ar Innes 
en ar Solomon in Mkize v Martens 1914 AD 382 op 390 en 394 
onderskeidelik. In Becker v Kellerman 1971 2 SA 172 (T) 
verklaar r Steyn: Die middellike aanspreeklikheid van die 
werkgewer groei voort ui t de Zik kragtens 'n aksioma van die 
reg (180). 

6 Colonial Mutual Life Assurance Society v Macdonald supra 
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dader en verweerder spesifiek di~ tussen principaZ en agent 

wees? Tot watter mate is die principaZ aanspreeklik vir die 

skade deur sy agent veroorsaak? 'n Gebrek aan 'n aanvaarbare 

qrondslag van middellike aanspreeklikheid laat hierdie vrae 

onopgelos en dompel die reg in onsekerheid. 

Soms word aangevoer dat 'n werkgewer middellik aanspreeklik 

is vir die onregmatige en skuldige veroorsaking van skade deur 

sy werknemer omdat laasgenoemde se onregmatige daad die werk= 

gewer toegereken word. Die werkgewer is daarom die "dader" en 

sy aanspreeklikheid deliktueel van aard.
7 

Die vraag is egter: 

Waarom word die onregmatige daad van die werknemer aan die 

werkgewer toegereken? Twee uitwe~ is moontlik beskikbaar. 

Die eerste is dat weer eens regspolitiese oorwegings in ag ge= 

neem word ter motivering van sodanige toerekening. Die moei= 

likheid is egter dat presies dieselfde probleme ondervind 

word as di~ hierbo genoem. Hierdie toerekeningsgedagte is, 

behalwe dat dit op 'n onaanvaarbare fiksie gebaseer is, on• 

aanneemlik omdat die genoemde vrae nie hierdeur beantwoord 

kan word nie. 'n Tweede uitweg is om die optrede van die 

werkgewer (verweerder) en die optrede van die werknemer (da• 

der) as 'n juridiese eenheid te beskou. Die optrede van 

op 430. 

7 Sien Van den Heever AquiZian Damages iv ev veral vii en 
vgl ook Olivier 28 THRHR (1965) 56 op 60. Glanville Wil• 
liams ("Vicarious Liability: Tort of the Master or the 
Servant" 72 LQR 522 en sien vn 20 hierbo op 47) 
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'n soortgelyke standpunt verkondig. (sien 46 ev hierbo). 
Sien verder Schut VerantwoordeZijkheid 195/6 vir 'n be= 
spreking van hierdie teorie en variasies daarvan. 



die werknemer is 'n verlenging van die optrede van die werk= 

gewer solank eersgenoemde besig is met die werk (diensverrig= 

ting) wat deur die werkgewer aan hom opgedra was. Die werk= 

nemer is dan eintlik 'n orgaan van die werkgewer soos wat die 

bestuur van 'n verer.iging (met regspersoonlikheid) of die di= 

k ' I t k d' ' 8 D;t re s~e van n maa s appy, orgaan van ~e regspersoon ~s. ~ 

wat die orgaan na buite verrig binne die formele kring van sy 

bevoegdhede, word gereken as die optrede van die verteenwoor= 

digde. Laasgenoemde is dan selfstandig die draer van die reg= 

teen verpligtinge wat so ontstaan het.
9 

Op hierdie argumen= 

tasie af is die regspersoon aanspreeklik vir die onregmatige 

dade wat hy deur sy organe gepleeg het indien die organe 
10 

opgetree het binne die formele kring van hul bevoegdhede. 

Op grond van dieselfde motivering is ook die werkgewer aan= 

spreeklik. Die onregmatige daad deur die werknemer gepleeg 

is dan eintlik die werkgewer se onregmatige daad as gevolg 

van toerekening op grond van die organeteorie of indentifi= 

kasieteorie.
11 

Die aantreklikheid van hierdie teorie as grond= 

slag van middellike aanspreeklikheid berus veral op twee 

oorwegings. Eerstens kan verklaar word waarom die werkgewer 

slegs aanspreeklik is tot dieselfde mate as wat die werkne= 

mer aanspreeklik is. Tweedens bied dit ook 'n verklaring vir 

die toepassing van die Wet op Verdeling van Skadevergoeding no 

34 van 1956 op middellike aanspreeklikheidsgevalle. Indien die 

8 

9 

Sien de Wet & Yeats Kontraktereg 462; Hommes Grondbegrippen 
229 ev asook Schut Verantwoordelijkheid 295. 

De Wet & Yeats Kontraktereg 462; McKerron Delict 106. 

10 Die Wet & Yeats aw 463. Sien ook Hommes Grondbegrippen 
230/1 en vgl McKerron aw 107. 

11 Vgl Schut Verantwoordelijkheid 295/6 en J c van der walt 
30 THRHR (1967) 70 op 75. 
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werkgewer 'n eis teen 'n derde sou instel vir die verhaal van 

skade veroorsaak deur die skuldige en onregmatige optrede van 

sy werknemer en die derde, kan die derde die hof vra om die 
. d' k . 1 . 12 . ( e~s van ~e wer gewer propors~onee te verm~nder. D~e toe= 

gerekende) skuld van die werkgewer en die skuld van die ver= 

weerder dien dan as verdelingsmaatstaf. Die toerekeningsteo= 

rie verskaf ook 'n verklaring vir die toepassing van artikel 

2(1) van bogenoemde wet. Skrywers en howe voer aan dat 'n 

werkgewer en 'n werknemer as mededaders teenoor die onskuldige 

benadeelde aan te merk is, omdat hulle gesamentlik en afson= 

derlik13)uit delik aanspreeklik is vir dieselfde skade. 14 

Volgens hierdie teorie is die werkgewer en werknemer op grond 

van 'n gepleegde onregrnatige daad aanspreeklik vir dieselfde 

skade. Later wys ek egter daarop dat hierdie argurnente nie 

kan opgaan nie.
15 

Kritiek teen hierdie teorie is myns insiens 

egter ook voor die hand liggend. G.H.A. Schut verklaar by= 

voorbeeld: Als voornaamste bezwaar tegen de identifiaatieleer 

kan worden aangevoerd dat men niet ~ idenfifiaeren. De 

12 Vgl art 1 (1) (a) van die wet: Waar iemand skade ly wat 
deels aan sy eie skuld en deels aan die skuld van 'n ander 
persoon te wyte is, word 'n vordering ten opsigte van be= 
doelde skade nie ten gevolge van die skuld van die eiser 
verydel nie, maar word die skadevergoeding wat ten opsig= 
te daarvan verhaalbaar is, in so 'n mate deur die hof ver= 
minder as wat die hof, met inagneming van die mate van die 
eiser se skuld met betrekking tot die skade , regverdig 
en biUik ag. 

13 Sien Botes v van Deventer 1966 3 SA 182 (A). 

14 Art 2 (1) lui: Waar dit beweer word dat twee of meer per= 
sone gesamentlik of afsonderlik uit delik aanspreeklik 
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vir dieselfde skade, kan sulke persone (hieronder mede• 
daders genoem) in dieselfde aksie aangespreek word. 



opdrachtnemer is ondergeschikte,geen gevoLmachtigde en geen 

orgaan. En de opdrachtgever staat niet in voor eigen daad, 

maar voor daden van anderen voor wie hij verantwoordelijk is. 

Het is ongetwijfeld verleidelijk een parallel te trekken met 

de contractuele volmacht. Ook daarbij wordt immers eens an= 

ders daad toegerekend als eigen daad. Maar het is een paral: 

lellie in gevolg, niet in oorzaak. Bij volmacht vind toere: 

kening plaats dankzij de contractuele eenheid van volmachtge= 

ver en gevolmachtigde; in de situatie waarin art 140;\ lid :5 

voorziet wordt toegerekend ondanks de tussen opdrachtgever 

en ondergeschikte bestaande delictuele gescheidenheid. 16 

Hierdie teorie gee nie 'n verklaring van die gevalle van mid• 

dellike aanspreeklikheid waar die verhouding tussen dader en 

verweerder nie 'n dienskontraktuele verhouding is nie. 
17 

Volgens hierdie teorie behoort die werkgewer ook nie aanspreek: 

15 Sien hieronder op 345 ev. 

16 Verantwoordelijkheid 296 (Schut beklemtoon). 

17 Sien 589 ev hieronder. Die opmerkings van van den 
Heever Aquilian Damages op v en vi is van groot belang: 
In Estate van der Byl v Swanepoel a principal was held 
liable for the negligence of his workman where not only 
the act complained of but the servant's operations at the 
place where the act was committed were objectively un~ 
ful as weZZ as prohibited by the principal. "No authority, 
express or implied for the act complained of is necessary 
to render the principal Ziable," said d£ ViZZiers J.A. 
Once the principle is accepted that the workman's cul~ 
in the perfoTfTianae of his contractual duties is imput le 
to the employer, this dictum, strictly construed, is logi= 
aal. When it was extended, however, to render the prin= 
aipal liable where there was no authority, express or im= 
plied, for the oherations in which the servant was guilty 
of negligence, t e incidence of liability became purely 
arbitra~J (sy beklemtoning) . 
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lik te wees nie in gevalle waar hy 'n ontoerekeningsvatbare 

b . k k t . 18 d' d persoon ge ru~ om sy wer e verr~g. Sou, aan ~e an er 

kant, die skuld van die werknemer ook toegereken kan word aan 

'n werkgewer wat self ontoerekeningsvatbaar is (byvoorbeeld 

'n kranksinnige werkgewer)? Dit sou nie strook met die Suid= 

Afrikaanse reg om te verklaar dat 'n kranksinnige skuld aan 

die pleeg van 'n onregmatige daad het nie. 19 Myns insiens be= 

hoort 'n ontoerekeningsvatbare werkgewer steeds aanspreeklik 
20 te wees vir die onregmatige dade van sy werknemer. 

Die toerekening van skuld in gevalle van middellike aanspreek= 

likheid is 'n fiksie. 
1 

0p die ou end bly die probleem steeds: 

Op grond waarvan word die onregmatige daad van die dader aan 

die verweerder toegereken? Hieruit blyk dat die grondslag 

van middellike aanspreeklikheid nie aangetoon is nie. 

18 bv 'n kranksinnige werknemer. Die werkgewer mag natuur= 
lik op grond van culpa in eligendo aanspreeklik wees as 
hy geweet het of behoort te geweet het dat hy 'n krank= 
sinnige werknemer aanstel. Tog kan omstandighede voor= 
doen waar 'n werknemer nie van hierdie feit bewus is of 
bewus kon gewees het nie. 

19 Sien Van der Merwe en Olivier Onregmatige Daad 103 en 490 
vn 58 daar;McKerron Delict 82. 

20 Meer hieroor hieronder op317 ev. 

In Barkett v SA National Trust & Assuranae Co 1951 2 SA 353 
{A) het hr Centlivres dit ook duidelik te kenne gegee: 
Whatever the real reason may be for holding a master re• 
sponsible for the harm dOne by a servant in the exeaution 
of his work, it is alear that in modern South Afriaan Law 
it is not beaause the master himself has been at fault: 
whether he was at fault or not is irrelevant. Sien ook 
hieronder op 345 ev. 
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Die bogenoemde probleme kan myns insiens ondervang word deur 

die aanvaarding van risiko-aanspreeklikheid as die grondslag 

van.middellike aanspreeklikheid. Die werklike probleem is dat 

die wesenselemente van risiko-aanspreeklikheid nog nie op be= 

vredigende wyse omskryf en uiteengesit is nie. Die elemente 

van risiko-aanspreeklikheid is myns insiens die volgende: 
2 

1 Die tipering (d.w.s. aanwysing .of omskrywing) deur die reg 

I k • l"k 2b van n se ere fe~t as gevaar ~ • 

2 Die toewysing deur die reg van hierdie feit tot die verant= 

woordelikheid van 'n persoon of persone. 

3 Die vasstelling van daardie skadelike gevolge wat uit die 

tipiese risiko's van die feit voortspruit. 

Wat die eerste element betref, geskied die tipering of omskry= 

wing van 'n sekere feit as riskant of gevaarlik op grond van 

drie vereistes. Die vereistes is die inherente gevaarlike 

aard van die feit; die omvang en frekwensie van benadeling 

wat deur die feit veroorsaak word; die onvermybaarheid van 

hierdie benadeling. 

Wat die tweede element betref, geskied die toewysing van die 

feit tot die verantwoordelikheid van 'n sekere persoon of per= 

sone op grond van verskeie oorwegings, veral dan sosiale-, 

morele - en ekonomiese oorwegings. 

2 Deur regterlike uitsprake of deur wetgewing. 

2b Welke gevaarlike (of riskant) feit deur die regstoepasser 
as a prioriese gegewe feit aangewend word om aanspreek= 
likheid te bepaal. 

281 



Wat die derde element betref, geskied die vasstelling van 

daardie skadelike gevolge wat. uit die tipiese risiko's verbon= 

de aan die (riskante} feit voortspruit, op grond van die aan= 

wending van 'n spesifieke kousaliteitsteorie. Sekere aan= 

spreeklikheidsbeperkende faktore word bier in ag geneem om= 

dat hierdie kousaliteitsteorie op sig self nie aanspreeklik= 

heidsbeperkend genoeg is nie. 

Daar word deurgaans gewag gemaak van die feit dat risiko-aan= 

spreeklikheid se bestemmingsfunksie juridiese moraal is. Ri= 

siko-aanspreeklikheid meet hiervolgens verantwoord l.an word 

·deur die regverdigheids- en billikheidssin van 'n ontwikkelde 

samelewing. Met Hommes kan saangestem word dat 'n ontwikkel= 

de samelewing se bi+likheids- en regverdigheidssin voorskryf 

dat 'n persoon onder sekere omstandighede ook aanspreeklik ge= 

hou meet word vir skadelike gevolge wat nie verbind kan word 

aan skuldige en onregmatige optrede aan sy kant nie.
3 

Verskeie besware is deur skrywers geopper teen risiko-aan= 

spreeklikheid. Van hierdie besware is dat die begrip "risiko" 

vaag is; risiko-aanspreeklikheid geen intrinsieke krag bet nie; 

di:t 'n te wye aanspreeklikheid daarstel en dat risiko-aan= 

spreeklikheid nie 'n grondliggende aanspreeklikheidsbeginsel 

is nie. 4 Volgens J.C. van der Walt is die.antwoord op hierdie 

kritiek gelee in die normatiewe bepaling van die risikobegrip: 

Slegs 'n nop.rnatief bepaalde risiko-begrip kan teor~ties ter_ 

~egVerdiging van risiko-aanspreektikheid dien. Die wetenskap= 

· ."3 Sien hierbo op 93 ev. 

4 Vgl Schut 5045 WPNR; Slagter Reahtsgrond 114 ev; Verheul 
en Bloembergen se opmerkings hierbo op 105 ev. 
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like geringskatting van die risiko-begrip~ ook soos vervat in 

die begrip van risiko~aanspreeklikheid~ is juis die nalate om 
5 die normatiewe grondslag van die begrip te probeer aantoon. 

Myns insiens is daar nie 'n verdere grondslag vir die (risiko

aanspreeklikheids-) beginsel nie. Risiko-aanspreeklikheid is 

in sekere gevalle die beginsel (en tegelyk die grondslag) van 

privaatregtelike aanspreeklikheid.
6 

Die enigste werklike pro= 

bleem is die vraag na wesenselemente van ·risiko-aanspreeklik= 

heid. Dit is myns insiens onaanvaarbaar om na 'n "verdere 

grondslag" van 'n beginsel te soek. Pogings om dit te doen 

het tot die onaanvaarbare resultaat gelei dat die "dieperlig= 

gende grondslag" van die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel ge= 

vind is in of gevaarskepping] of belange of profyt~ of risk-

a. •t 9 • 10 d t . 11 sprea ~ng capac~ y of prevens~e of respon ea supe~or 

ensovoorts. Myns insiens is hierdie "faktore" slegs hulpmid= 

dels ter omskrywing van die elemente van risiko-aanspreeklik= 

heid.
12 

Terwyl J.C. van der Walt aangevoer het dat gevaar= 

5 Risiko-aanspreeklikheid 227 en 228. 

6 Risiko-aanspreeklikheid is dus 'n privaatregtelike aan= 
spreeklikheidsbeginsel van fundamentele aard. 

7 Sien hierbo op 83 ev. 

8 Sien hierbo op 79 ev. 

9 Sien hierbo op 29 ev. 

10 Sien Wertheim Aansprakelijkheid voor Schade buite Overeen= 
komst. 

11 Sien hierbo op 230. 

12 Sien hieronder op 284 ev. Dit is ook so dat nie alle 
skrywers hierdie faktore tot "grondslag" van aanspreeklik= 
heid verhef nie maar slegs sekeres daarvan gebruik as reg= 
verdiging van aanspreeklikhefd. 
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skepping die grondslag van middellike aanspreeklikheid is, het 

hy in dieselfde asem daarop gewys dat dit oordrewe dogmaties 

sou wees om te verklaar dat gevaarskepping die enigste faktor 

is wat 'n rol speel by die vasstelling van die risiko-aan= 

spreeklikheidsbeginsel onderliggend aan middellike aanspreek= 

likheid. 13 

Die vardere uiteensetting is gerig op die ontleding van die 

elemente van risiko-aanspreeklikheid. Hierna word gewys op 'n 

aantal probleme in die weg van die aanvaarding van risiko-aan= 

spreeklikheid as die grondslag van middellike aanspreeklikheid. 

Die eerste probleem wat behandel word, is die regverdigheid 

van die reg van verhaal wat die werkgewer teenoor sy werknemer 

het. Die tweede probleem wat behandel word, is die toepassing 

van die bepalings van die Wet op Verdeling van Skadevergoeding 

op.middellike aanspreeklikheidsgevalle. Laastens volg 'n sa= 

mevatting van die hoofstuk. 

2. Die elemente van risiko-aanspreeklikheid" 

Hierbo14 is daarop gewys dat die wesenselemente van risiko-aan= 

spreeklikheid14b as 'n beginsel van privaatregtelike aanspreek= 

likheid die volgende is: 1) Die tipering, (aanwysing of om= 

skrywing) van 'n sekere feit as riskant of gevaarlik. 2) Die 

toewysing van hierdie feit tot die verantwoordelikheid van 'n 

persoon of persone. 3) Die vasstelling van daardie skadelike 

gevolge wat uit die tipiese risiko's van die feit voortspruit. 

13 Sien 30 THRHR (1967) op 75. 

14. Sien hierbo op 281 • 

. 14b Ten einde die omslagtige woord "risiko-aanspreeklikheids= 
beginsel" te vermy, maak ek dikwels gebruik van die be= 
grip "risikobeginsel". Die begrippe het dus dieselfde 
betekenis. 
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die optredevan diere) of toestand (soos dronkenskap) of han= 

deling (soos 'n diensaktiwiteit) bedoel wat feitelike gevolge 

veroorsaak. Hierdie gebeurtenisse is nie juridies relevant 

·nie tensy dit deur die reg as sulks getipeer word. 18 'n Na= 

tuurlike gebeurtenis is dus eers 'n regsfeit indien dit 'n 

juridies-relevante gebeurtenis is, met ander woorde deur die 

reg genormeer is as 'n gebeurtenis wat die oorsaak van regsge= 

volge is. 19 Vir die doeleindes van risiko-aanspreeklikheid 

meet die reg dan 'n sekere feit as 'n gevaarlike of 'n riskan= 

te regsfeit tipeer. Hierby kan volstaan word en word dit 

slegs benadruk dat die reg enige natuurlike gebeurtenis, toe= 

·stand of handeling as 'n gevaarlike of riskante regsfeit kan 

.tipeer. My studie is uitsluitlik gerig op die tipering van 'n 

sekere menslike aktiwiteit, naamlik 'n diensaktiwiteit, 20 as 

'n riskante of gevaarlike regsfeit vir die doeleindes van mid= 

dellike aan~preeklikheid_. 1 

Oor die aard van 'n regtens riskante aktiwiteit bet Van der 

·walt di~ volgende opmerkings gemaak: Die v~aag of 'n aktiwi= 

teit ~egtens riskant is3 hang af.van 'n no~atiewe beoo~deZing 
van die bet~okke aktiwiteit as sodanig en nie van 'n ve~geZy= 

king met ande~ aktiwiteite van weZke a~d en doeZ ookaZ nie. 2 

Hy vervolg later: Die koppeZing van die gevaa~sbegrip aan 'n 

bepaaZde waa~skynZikheidsg~aad is sinneZoos. Gevaa~ as ~egs= 

begrip is no~matief bepaaZd en juridies nie vatba~ vi~ ~a= 

18 Sien Van der Vyver en Van Zyl InZeiding 204 ev. 

19 InZeiding t a p. 

20 Sien die omskrywing hiervan hieronder op 295, 

1 . Vgl hiermee Hommes se opvatting hierbo op 97 ev. 

2 · Risiko-aansp~eekZikheid 197. 

286 



Netsoos deliktuele aanspreeklikheid nie tot 'n wesenselement 

daarvan (byvoorbeeld onregmatigheid of skuld) herlei kan word 

nie,
15 

kan risiko-aanspreeklikheid ook nie tot 'n enkele ele= 

ment daarvan herlei word nie. Dit is myns insiens dus verwar= 

rend om van deliktuele aanspreeklikheid op'grond van die 

"skuldbeginsel" te praat. Skuld is (soms) 'n element van de= 

liktuele aanspreeklikheid, (soms) deel van die deliksomskry= 

wing. Deliktuele aanspreeklikheid is 'n beginsel van privaat= 

regtelike aanspreeklikheid in sekere gevalle en hierdie begin= 

sel kari nie tot 'n "verdere beginsel" herlei word nie. Delik= 

tuele aanspreeklikheid is aanspreeklikheid vir die veroorsa= 

king van skade deur 'n onregmatige, willekeurige handeling 

deur 'n persoon of (in die meeste gevalle) aanspreeklikheid 

vir die veroorsaking van skade of nadeel deur 'n onregmatige 

en skuldige willekeurige handeling deur 'n toerekeningsvat= 
16 bare persoon. In hierdie omskrywing van die aanspreeklik= 

heidsbeginsel word die wesenselemente waaruit dit opgebou is, 

gevind. Dieselfde geld vir risiko-aanspreeklikheid. Daarom 

is dit myns insiens nie korrek om byvoorbeeld te verklaar dat 

risikoskepping die grondslag van risiko-aanspreeklikheid is 
. 17 nJ.e. 

Hierna volg 'n uiteensetting van die elemente van risiko-aan= 

spreeklikheid soos ek dit sien. 

2.1 Die tipering van 'n sekere feit as riskant of gevaarlik. 

Met die begrip "feit" word enige natuurlike gebeurtenis (soos 

15 Sien hierbo op 165 ev. 

16 Sien hierbo op 166. 

17 Sien hierbo op 170 ev.vir J C van der Walt se standpunt. 
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riskant getipeerde feit ('n menslike aktiwiteit, 'n natuurlike 

gebeurtenis, 'n toestand). "Gevaar" of "risiko" word gekop= 

pel aan die bestaan van 'n sekere feit (byvoorbeeld 'n sekere 

menslike aktiwiteit) en die reg stel sekere normatiewe ele= 

mente oftewel, juridiesegevaarvereistes, op grond waarvan ge= 

se kan word (en behoort gese te word) dat die feit 'n genoeg= 

same gevaar inhou vir die doeleindes van risiko-aanspreeklik= 

heid. Die wese van gevaar as regsbegrip le dus opgesluit in 

die kern van hierdie normatiewe elemente of gevaarvereistes 

as juridies-normatiewe elemente. Ek le dus nie klem op die 

juridies-normatiewe elemente van ~isikoskepping as regsbegrip 

nie, maar op die juridies-normatiewe elemente van 'n gevaar= 

like (of riskante) feit. 10 Dit is nou nodig om aan te toon 

watter normatiewe elemente bepalend is vir die tipering van 

'n sekere feit waaraan risiko-aanspreeklikheid gekoppel word. 

Dit moet ook altyd in gedagte. ·g=hou mrd dat billikheid en reg=. 

verdigheid die onderliggende motivering en regverdiging van 

risiko-aanspreeklikheid is of behoort te wees. 11 Vir die 

doeleindes van die tipering van 'n juridies relevante feit 

10 Van der Walt (aw 209) verklaar dat die kernvraag by risi= 
~o-aanspreeklikheid dit is naamlik •• of die g~ond vi~ die 
instelling van 'n ~siko-aansp~eeklikheid3 nl 'n juridies 
~elevante ~siko-skepping deur 'n onde~neme~saktiwiteit3 
teenwoo~dig is. Myns insiens is die vraag of hierdie on= 

.· dernemersaktiwiteit getipeer is as 'n relevante riskante 
aktiwiteit waaraan risiko-aanspreeklikheid gekoppel is en 

· tot die verantwoordelikheid van . 'n sekere per soon (of per= · 
sone) gereken kan word. 

11 Sien Hommes se standpunt hierbo 96 op. Sien ook die op= 
merking van ~ Kotze in Lewis v The Salisbur-y Cold Mining 
Co 1 OR 1 genoem op 232 hierbo. W a~ Davis het in Feld= 
man v Mall 1945 AD 733.op 788 sterk klem gele op billik= 

.heid ter regverdiging van risiko-aanspreeklikheid deur aan te 
.voer dat die aanspreeklikheid nie onredelik moet wees nie 
... but should on the aont~~y be fixed by boundaries whiah 
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dePing nie. 3 Dit is duideZik dat die pogings om die begPip 

gevaar regtens te omskryf tot dusver nie gesZaagd was nie. 

Die historiese abnormaZiteitskriterium, die verskiZZende ver= 

geZykingsmaatstawwe, en die kwaZifikasies in terme van die 

leer van die geZykwaardige (of meePdere) teenrisiko is nie die 

antwoord op die probZeem nie. 4Die antwoord Zein die rigting 

van die erkenning van die juridies-normatiewe eZemente van 

f . "k k . b . 5 gevaar o r~s~ o-s epp~ng as regs egr~p. Van der Walt 1~ 

dus klem op sekere elemente van gevaar as regsbegrip.
6 

Hier= 

mee kan saamgestem word, maar nie wanneer Van der Walt gevaar 

met risikoskepping gelykstel nie. Dit het hy gedoen om gevaar= 

skepping deur die verweerder/dader tot grondslag van laasge= 

noemde se (deliktuele) aanspreeklikheid te verhef. 7 Dit is 

myns insiens nie so dat 'n persoon op grond van risiko~aan= 

spreeklikheid aanspreeklik is omdat hy 'n risiko (gevaar) "ge= 
' 8 I skep" het en skade onregmatiglik te weeg gebring het n~e. n 

Persoon is myns insiens op grond van die risikobeginsel aan= 

spreeklik omdat hy regtens verantwoordelik gehou word9vir die 

3 Sien hierdie pogings hierbo beskryf op 83 ev. 

4 Sien vorige voetnota 

5 aw 199 (ek onderstreep). 

6 Hierdie elemente is bespreek op 171 ev hierbo. 

7 Sien hierbo op 184 ev. 

8 Hierdie standpunt van Van der Walt is hierbo behandel op 
191 ev. 

9 . Die vraag is nie soseer wie die risiko of gevaar geskep 
het nie, maar wie regtens verantwoordelik is vir die ris= 
kante feit (sien hieronder op 303 ev). 
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word aan hierdie vereiste voldoen indien die billikheids- en 

regverdigheidsgevoel van 'n ontwikkelde samelewing deur middel 

van bestaande kennis en ervaring van oordeel is dat 'n sekere 

feit so riskant is dat vergoeding vir benadeling deur die ak= 
12 tiwiteit veroorsaak, nie deur die toepassing van deliktuele 

aanspreeklikheid na behore sal geskied nie. Die normatiewe 

elemente op grond waarvan hierdie beoordeling geskied is die 

een afhanklik van die ander en dien saam as die maatstaf vir 

die redelikheidsoordeel van die gemeenskap by die bepaling van 

'n riskante feit. 13 Hierdie elemente of gevaarvereistes is: 

a) Die feit moet na sy soort beoordeel die inherente poten= 

siaal he om benadeling te veroorsaak. 

b) Die omvang en frekwensie van sodanige benadeling moet 'n 

ernstige bedreiging wees vir individuele- en gemeenskapsseku= 

riteit. 

c) Die risiko moet onvermybaar wees en deliktuele aanspreek= 

likheid moet 'n onvoldoende basis wees vir dietoekenningvan 

verqoedinq. 

Vervolgings word elk van hierdie elemente van gevaar (of ge= 

vaarvereistes) bespreek. Ek beperk my tot di~ vraag wanneer 

'n menslike aktiwiteit vir die doeleindes van risiko-aanspreek= 

likheid as riskant tipeer kan word. Dit is van belang vir 

die doeleindes van hierdie onderwerp wat oor die aanspreeklik= 

heid vir die optrede van mense gaan. Die tipering van enige 

are fair to him (di die aanspreeklikgestelde),but aZso to 
the injured third party. 

12 Vgl Van der Walt 32 THRHR (1969) 319 op 333. 

13 Vgl Van der Walt se elemente van risikoskepping wat hy 
aZternatieweZik as gevaarvereistes stel hierbo op 171 ev. 
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ander feit (soos byvoorbeeld die optrede van 'n mak dier wat 

teen die aard van sy soort is of die optrede van 'n wilde dier 

wat in ooreenstemming is met die geaardheid van sy soort) ge= 

skied op dieselfde wyse. 

Die beantwoording van die vraag of 'n sekere menslike aktiwi= 

tiet 'n inherente benadelingspotensiaal het, geskied op grond 

van menslike ervaring en kennis. In beginsel het 'n menslike 

aktiwiteit (byvoorbeeld 'n onderneming) 'n sodanige inherente 

potensiaal indien dit volgens menslike ervaring en kennis 'n 

bedreiging geword het vir individuele- en gemeenskapssekuri= 

teit omdat dit aanhoudend benadeZing VePOOPSaak of by tye 

ePnstige .benadeZing vepoorsaak en hierdie benadeling, volgens 

gemeenskapservaring, weeps die geaardheid van die menslike 

aktiwiteit, gewoonZik nie deur die uitoefening van redelike 

sorg uitgeskakel kan word nie. Indien 'n menslike aktiwiteit 

na sy soort uiteraard gevaarlik is, is dit irrelevant· dat die 

verantwoordelike persoon sekere gevolge wat uit die riskante 

aktiwiteit voortgespruit het in die besondePe omstandighede 

van die gevaZ kon vermy het. Die verantwoordelike persoon 

bly in so 'n geval op grond van die risiko-aanspreeklikheids= 

beginsel aanspreeklik vir die gevolge omdat hy verantwoordelik 

is vir die riskant getipeerde menslike aktiwiteit. 

Van der Walt het verklaar dat een van die alternatiewe norma= 

tiewe elemente van risikoskepping wat as grondslag van risiko= 

aanspreeklikheid dien, die aansienZike verhoging van die kans 

op skade-intrede is. 
14 

Uit sy verdere bespreking blyk dit 

egter dat aansienZike verhoging van die kans op skade-intrede 

ook hy aanspreeklikheid op grond van die "skuldbeginsel" ter 

.14 Sien hierbo op 172. 
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15 sprake kom. Dit het die konsekwensie dat die eintlike ver= 

skil tussen risiko-aanspreeklikheid en aanspreeklikheid op 

grand van die "skuldbeginsel" 16gelee is in die vermybaarheid 

of onvermybaarheid van die gevolge in die spesifieke omstan= 

dighede van die geval en die sosiaal strydigheid of sosiaal 

wenslikheid van die riskante aktiwiteit.
17 

Hiermee stem ek 

nie saam nie. 18 In teenstelling met'die vereiste van "aan= 

sienlikheid~ kom dit myns insiens by die beoordeling van die 

menslike aktiwiteit eintlik op die erns en aanhoudenheid van 

benadeling aan. 'n Menslike aktiwiteit is na sy soort as ge= 

vaarlik19 tipeerbaar indien dit die potensiaal het om aanhou= 

dende of ernstige benadeling te veroorsaak ten spyte van die 

uitoefening van redelike sorg.
20 

Wanneer Vander Walt ver= 

klaar dat die gevaar~ikheid van 'n aktiwiteit onder andere af= 

hang van die omringende omstandighede waaronder dit b~dryf 

word,
1

kan sy stelling beteken2 dat presies dieselfde soort 

15 Sien hierbo op 214 ev. 

16 Qmdat Van der Walt risiko-aanspreeklikheid as deliktuele. 
aanspreeklikheid sien, is ek verplig om van "skuldbegin= 
sel" te praat ipv aanspreeklikheid op grand van delik. 

17 Sien hierbo op 215. 

18 Sien ook hierbo op 221 ev. · 

19 Vir die doeleindes van risiko-aanspreeklikheid. 

20 Volgens gemeenskapservaring en kennis moet dit dus duide~ 
lik wees dat benadeling, weens die geaardheid van die 
soort aktiwiteit, gewoonlik nie deur die uitoefening van 
redelike sorg uitgeskakel kan word nie. 

1 Sien hierbo op 173. 

2 Hierdie is een van drie moontlike betekenisse wat bespreek 
is op 174 hierbo. 
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aktiwiteit (byvoorbeeld motorbestuur) in sekere omstandighede 

as riskant en in ander nie as riskant bestempel word nie. 

Die konsekwensie hiervan kan wees dat die bestuurder van 'n 

motor op grond van die "skuldbeginsel" aanspreeklik gehou 

word indien op 'n privaatpad of in 'n onbewoonde gebied be= 

stuur word. Hy word dan op grond van risiko-aanspreeklikheid 

aanspreeklik gehou vir skade wat uit sy bestuur voortspruit 

wanneer hy op 'n openbare snelweg of binne 'n bewoonde gebied 

bestuur. 3 So 'n standpunt is myns insiens onbevredigend. 

Motorbestuur is weens die inherente benadelingspotensiaal daar= 

van as gevaarlik tipeerbaar of nie. Indien hierdie aktiwi= 

teit as riskant getipeer word, is die bestuurder vir sekere 

skadelike gevolge wat uit die bestuur voortspruit op grond 

van risiko-aanspreeklikheid aanspreeklik. Dit is dan irrele= 

vant of hy iemand byvoorbeeld op 'n privaatpad, in die veld 

of op 'n openbare snelweg raakgery het. Selfs die feit dat 

die gevolge onder die spesifieke omstandighede vermybaar was, 

is dan irrelevant.
4 

3 Sien 'die opmerkings op 175 ev hierbo. 

4 Hierdie feit beteken slegs dat dit vir die bestuurder 
moontlik was om die gevolge nie te veroorsaak het nie en 
risiko- of enige ander aanspreeklikheid.dan nie ter sprake 
sou kom nie. Indien byvoorbeeld 'n fabrieksonderneming 
(soos die vervaardiging van plofstowwe) volgens gemeenskaps= 
ervaring en - kennis uiteraard gevaarlik is, sou dit nie 
sinvol wees om te verklaar dat die plofstofonderneming on= 
der. sekere omstandighede riskant is, maar onder ander om= 
standighede nie riskant genoeg is nie. (Sien Van der Walt 
230 ev). Weens die aard van die onderneming (die inheren= 
te benadelingspotensiaal wat plofstof inhou) is dit 'n ris= 
kante onderneming. Die plek waar dit bedryf word (bv in 'n 
bewoonde gebied) mag die gevaar dat persone deur produksie, 
opberging en vervoer daarvan benadeel mag word vergroot. 
Hierdie feit doen egter nie daaraan weg dat die onderneming 

. inherent potensieel gevaarlik bly nie. 
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Die wese van die vereiste dat die riskante aktiwiteit volgens 

menslike ervaring en kennis 'n ernstige bedreiging geword het~ 
le opgesluit in of die feit dat die aktiwiteit gePeeZd benade= 

ling of skade veroorsaak of dat die aard van benadeling of 

skade ernstige ajmetings aanneem6 onafhanklik van die feit 

dat dit moontlik ongereeld voorkom. Ten nouste hieraan ver= 

bonde is ook die vereiste dat hierdie bedreiging onvermybaar 

meet wees en dat die toekenning van vergoeding vir benadeling 

nie op regverdige en billike wyse op grond van deliktuele aan= 

spreeklikheid kan geskied nie. Die wese van hierdie vereiste 

is gelee in die feit dat die moontlikheid van benadeling, vol= 

gens gemeenskapservaring, weens die geaardheid van die relevan= 

te aktiwiteit, gewoonZik nie deur die uitoefening van redelike 

sorg uitgeskakel kan word nie. 7 Of andersgestel, dit wat nie 

deur die uitoefening van redelike sorg uitgeskakel kan word 

nie, is die moontlikheid dat die aktiwiteit of onderneming, 

weens die inherente benadelingspotensiaal daarvan, gereeld 

benadeling veroorsaak of by tye ernstige benadeling veroor= 

saak~ J.C. van der Walt het verklaar dat die gevaarteorie 

die kiem van die ware grondslag van risiko-aanspreeklikheid 

bevat.
9 

Die grondslag van risiko-aanspreeklikheid is dan ge= 

lee in die skepping van 'n juridies-relevante risiko deur die 

aanspreeklikgestelde, Sodanige risikoskepping is normatief be= 

5 Sien hierbo op 290. 

6 bv groat finansiele verliese of ernstige persoonlikheids= 
krenking. 

7 Sien hierbo op 290. 

8 Sien ook die opmerkings hierbo op 290. 

9 Sien hierbo op 171. 
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paald. Drie normatiewe elemente is alternatiewelik bepalend 

vir die doeleindes van 'n juridies-relevante risikoskepping 

deur die verweerder/dader. 10 Die bespreking daarvan en die 

kritiek daarteen wat reeds genoem is, word nie herhaal nie. 11 

In die lig van my uiteensetting kan die volgende bygevoeg word. 

Wat sy eerste alternatiewe normatiewe element van risikoskep= 

ping betref naamlik 'n aansienlike verhoging van die kans op 

skade-intrede kan die volgende bygevoeg word. Dit is nie dui= 

delik nie waarom Van der Walt dit nodig geag het om 'n onder= 

skeid te maak tussen nie-gebrekkige sake en ondernemings ener= 
12 

syds en gebrekkige_ sake andersyds. Die probleem word ver= 

diep deurdat hy blykbaar twee verskillende kriteria gebruik 

ter bepaling van aansienlike verhoging van die kans op skade

intrede deur die nie-gebrekkige sake en ondernemings enersyds 
13 en gebrekkige sake andersyds. Verder is dit egter ook nie 

duidelik wat presies die kriteruim is vir die vasstelling van 

aansienlike verhoging van die kans op skade-intrede deur 'n 

gebrekkige saak nie. 14 Volgens my benadering is dit egter nie 

nodig om 'n onderskeid tussen gebrekkiqe sake enersyds en nie 

gebrekkige sake en ondernemings andersyds te maak nie. Indien 

dit volgens gemeenskapservaring en kennis blyk dat 'n sekere 

onderneming gebrekkige sake vervaardig wat gereeld benadeling 

veroorsaak of by tye ernstige benadeling veroorsaak, en hier= 

die benadeling volgens gemeenskapsoortuiging gewoonlik nie 

10 Sien hierbo op 171. 

11 Sien hierbo vanaf 172 ev. 

12 Sien hierbo op 172. 

13 Sien hierbo op 178. 

14 Sien hierbo op 177. 
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deur die uitoefening van redelike sorq ondervanq kan word 

nie,is hierdie onderneming potensieel so gevaarlik dat dit 

as riskant getipeer kan word. Die persoon wat dan met die 

verantwoordelikheid van die onderneming belas is, is op grond 

van risikobeginsel aanspreeklik vir die gevolge wat uit die 

tipiese risiko's verbonde aan die gevaarlike onderneming 

voorspruit. Aan die ander kant kan dit ook die geval wees 

dat die vervaardiging van gebrekkige sake juis as 'n tipiese 

risiko van die riskant getipeerde onderneming aangemerk kan 

word. Indien byvoorbeeld ook geargumenteer word dat motor= 

bestuur op grond van die genoemde gevaarvereistes as riskant 

getipeer kan word, kan verder geargumenteer word dat die be= 

stuur van 'n gebrekkige motor juis 'n tipiese risiko verbonde 

aan die bestuur van motors in die algemeen is. Die skade 

wat voortspruit uit die bestuur van 'n gebrekkige motor is 

dus skade wat voortspruit uit die tipiese risiko's verbonde 

aan motor bestuur 1 ~ 

2.1.1 Diensaktiwiteite as 'n gevaarlike aktiwiteit 

'n Diensaktiwiteit is 'n aktiwiteit wat deur een persoon ,A, 

vir of namens 'n ander ,B, met B se toestemming of volgens 

sy opdrag verrig word, welke aktiwiteit tot B se verantwoorde= 
16 likheid gereken kan word. Die bogenoemde elemente van ge= 

vaar of gevaarvereistes is myns insiens by so 'n diensaktiwi= 

teit aanwesig en die diensaktiwiteit daarom as riskant tipeer= 

baar. Die gebruikmaking van ander persone om vir of namens 

15 Op dieselfde argumentasie af kan ook geredeneer word dat 
die vervaardiging van gebrekkige pille juis as 'n tipiese 
risiko verbonde aan die maak van pille in die algemeen is. 
Die maak van pille is dit wat as riskant getipeer is. 

16 Sien hieronder op 298. 
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'n individu, besigheidsorganisasie, regspersoon (met of son= 

der winsbejag) of die staat werk te verrig, is uiteraard ge= 

vaarlik omdat die optrede van A wat die werk moet verrig, die 

potensiaal het om gereeld benadeling te veroorsaak of selfs 

by tye ernstige benadeling te veroorsaak. 17 Die gemeenskaps= 

ervaring en - kennis leer dat hierdie benadelingspotensiaal 

van 'n diensaktiwiteit gewoonlik nie deur die uitoefening van 

redelike sorg uitgeskakel kan word nie. Hierdeur word die 

ideele en materiele sekuriteitsbelange van die individu en ge= 

k d d b d 0 18 do 0 k h od meens ap voor uren e re~g. Kortom, ~e r~s ant e~ of ge= 

vaarlikheid van 'n diensaktiwiteit le opgesluit in faktore 

soos die moontlike onbetroubaarheid en onverantwoordelikheid 

van die werker ••• on aaaount of the wide diffePenaes and va= 

Piability of the human ahaPaateP; 19 
die aansienlike omvang 

wat indiensneming aanneem as gevolg van voortdurende tegnolo= 

giese ontwikkeling; die onmoontlikheid om behoorlike beheer 

uit te oefen en toesig oor die uitvoering van sekere werk te 

hou; die gevaarlike aard van die middels wat gebruik word om 

werk mee te ve.rrig (byvoorbeeld hoogsgesofistikeerde en ge= 

vaarlike masjinerie voertuie ensovoorts) • Verder is die 

algehele voorkombaarheid van benadeling gewoonlik vir die 

verantwoordelike persoon 'n onmoontlike taak, self met die 

·uitoefening van redelike voorsorg. Ek het reeds aangetoon 

17 Vgl bv die feite in Colonial Mutual Life AssUPanae Soaie= 
ty v Macdonald 1931 AD 412; Feldman v Mall 1945 AD 733; 
Botes v Van DeventeP 1966 3 SA 182 (A) en Union GoVePn= 
ment v Hawkins 1944 AD 556. 

18 Vgl die uiteensetting van Barlow se standpunt hierbo op 169 
en J C van der Walt se aanvanklike standpunt hierbo 
op 240. 

19 Barlow ViaaPious Liability 185. 
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dat ons ~egspraak en spesifiek die appelhof onomwonde ver= 

klaar het dat 'n diensaktiwiteit wat een persoon deur 'n an= 

der laat verrig, 'n genoegsame gevaarlike aktiwiteit is en 

dat risiko-aanspreeklikheid daarop van toepassing is. 20 Om= 

dat dit so is, is dit onnodig dat 'n mens jou blind staar teen 

die feit dat dieselfde risiko-aanspreeklikheidsreels ook van 

toepassing is op gevalle waar die diensaktiwiteite nie ewe 

gevaarlik is nie of die aanspreeklikgestelde nie altyd finan= 

siele voordele daaruit ontvang nie of die las van aanspreek= 

likheid nie altyd effektief kan versprei nie. Immers, sy aan= 

spreeklikheid berus op die feit dat hy 'n aktiwiteit laat ver= 

rig het wat na sy soort as riskantgetipeeris;hy regtens daar= 

voor verantwoordelik is, en dit regverdig en billik is dat hy 

vir daardie gevolge wat uit die tipiese risiko's van die akti= 

witeit v0ortspruit, aanspreeklik is. Dit is byvoorbeeld tog 

ook irrelevant of 'n dader wat op deliktuele grond aanspreek= 

lik gehou word vir skade of nadeel, geringe of ernstige skuld 
1 

gehad het. 

2.2 Die toewysing van die riskante aktiwiteit tot die verant= 

woordelikheid van 'n spesifieke persoon of persone 

In die Suid-Afrikaanse, 2 Anglo-Amerikaanse3 en Nederlandse 
4 

reg word aansienlike probleme ondervind by die vasstelling 

20 Sien hierbo vanaf 235. 

1 Dit is dan ook die rede waarom die siening dat skuld 'n 
genoegsame aanspreeklikheidsbeperkingmaatstaf is, verwerp 
word (Sien A D J van Rensburg J~diese kousaZiteit 
155 ev). 

2 Sien hieronder op 563 ev. 
3 Sien hieronder op 3~4 ev, 
4 Sien hieronder op 422 ev. 
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van die relevante verhouding tussen dader en verweerder vir 

die doeleindes van middellike aanspreeklikheid. Dit lyk asof 

daar in,al drie regstelsels uitgegaan word van die standpunt 

dat middellike aanspreeklikheid prima facie ter sprake kom in 

'n geval waar een persoon aan 'n ander opdrag gee of toestem= 

ming verleen om 'n sekere diens of werk te verrig en die op= 

dragnemer in die loop van die uitvoering van die werk, 'n der= 

de onregmatiglik benadeel. In die oorgrote meerderheid van qe= 

valle word verder vereis dat die opdraggewer 'n reg op beheer of 

kontroZe oor die manier van die uitvoering van die werk moes 

gehad het alvorens die verhouding as relevant aangemerk kan 

word. 5 Die verrigting van werk vir of namens die opdragge= 

wer, onderworpe aan sy reg op beheer, is ook dikwels as 'n 

essentiaZiavir die vereiste verhouding beskou. Dit blyk eg= 

ter dat die reg op beheer 'n vae kriteruim is en daarom nie 'n 

duidelike, betroubare en alles oorheersende rol by die vas= 

stelling van die relevante verhouding kan vervul nie. 6 Ander 

"toetse" word in die plek daarvan aangebied, veral in die he= 

dendaagse Anglo-Amerikaanse reg.
7 

~ater toon ek aan dat die reg op beheer nie in alle gevalle 

van middellike aanspreeklikheid 'n kenmerk van die verhouding 

tussen dader en verweerder is nie. 'n Relevante verhouding 

tussen dader en verweerder kan ook bestaan in gevalle waar 

daar tussen hierdie persone geen kontraktuele verhouding is 

nie en die "vind" van so'n "reg" 'n blote fiksie is. Die 

bron van so'n "reg" kan in sulke gevalle glad nie aangetoon 

5 Sien hieronder op 365 ev, 424 ev, 567 en 589 ev. 

6 Sien die bewysplekke in die vorige vn aangehaal. 

7 Sien hierbo op 37 ev en hieronder op 374 ev. 
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word nie. Selfs in gevalle waar wel moontlik 'n kontraktuele 

verhouding tussen dader en verweerder aanwesig mag wees, is 

dit moontlik dat van 'n "reg op beheer" nie sprake is nie en 
8 middellike aanspreeklikheid steeds mag volg. Ek betwyfel 

dit ten sterkste of daar wel 'n algemeen aanvaarde definisie 

geformuleer sal kan word waaruit dan sekere pertinente essen= 

tiaZia vir die relevante verhouding sal blyk. Myns insiens 

kan hierdie probleem ondervang word indien die grondslag van 

middellike aanspreeklikheid soos deur my uiteengesit, aanvaar 

word. 

In die lig van die feit dat risiko-aanspreeklikheid in sy we= 

se regverdig en billik meet wees, behoort die morele regver= 

diging van hierdie aanspreeklikheid nie onderbeklemtoon te 

word nie. J.C. van der Walt het met oortuiging uitgewys dat 

die morele regverdiging van risiko-aanspreeklikheid opgesluit 

le en 'n sosiaaZ georienteerde etiese oorweging naamlik objek= 

tiewe sosiaZe verantwoordeZikheid. 9 Hy verklaar in verband 

hiermee: Die tydsgewrigteZike gang van individuaZisme na so= 

siaZisme het ook sy stempeZ op juridies-etiese vZak afgedruk. 

Die individuaZisties georienteerde persoonZiketiese kriteruim 

ter bepaZing van aanspreekZikheid (skuZdbeginseZJ is gedeeZ= 

teZik vervang deur 'n sosiaaZ georienteerde kriteruim van ob= 

jektiewe sosiaZe verantwoordeZikheid. Risiko-aanspreeklik= 

heid is 'n voorbeeld van die toepassing van laasgenoemde maat= 
10 staf. Van der Walt baseer die morele regverdiging van risi= 

ko-aanspreeklikheid op die sosiaal georienteerde etiese oor= 

8 Sien hieronder op 596 ev. 

9 Risiko-aanspreekZikheid 244/5 

10 aw 244. 
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oorweging dat 'n persoon ('n deliktuele dader) wat willens en 

wetens 'n bepaalde risiko skep, die verantwoordelikheid daar= 

voor moet aanvaar. 11 Myns insiens dui die sosiaal-etiese reg= 

verdiging van risiko-aanspreeklikheid nie op deliktuele dader= 

skap of - aanspreeklikheiCt nie maar op die tipering van 'n be= 

paalde riskante aktiwiteit en die toewysing daarvan tot die 

verantwoordelikheid van 'n bepaalde persoon. Die aanspreek= 

likgestelde is nie deliktueel aanspreeklik nie en dus ook nie 

'n deliktuele dader wat willens en wetens 'n risiko geskep 

het nie. 

Die toewysing van 'n riskante aktiwiteit tot die verantwoorde= 

likheid van 'n bepaalde persoon geskied op grond van verskeie 

r~gspolitiese oo~wegings. Op grond van hierdie regspolitiese 

oorwegings kan 'n sekere persoon of persone.dan regtens ver= 

antwoordelik en later re~tens aanspreeklik gehou word vir ska= 

delike gevolge wat spruit uit die tipiese risiko's van die 

riskant getipeerde diensaktiwiteit. 

My ondersoek word verder toegespits op.die verantwoordelik= 

stelling van 'n sekere persoon of persone vir die doeleindes 

van middellike aanspreeklikheid. Klem moet daarop gel~ word 

dat die regspolitiese faktore wat hieronder bespreek word, 

ook van toepassing is by die bepaling van die verantwoordeli= 

ke persoon in ander gevalle van risiko-aanspreeklikheid. 

Met hierdie benadering word myns insiens ook.uitdrukking ge= 

gee aan aie klem wat verskeie skrywers gel~ het op die regs= 

11 aw 245: Die mo~eze basis van ~isiko-aansp~eekZikheid is 
geZee in opt~ede "wiZZens en wetens"; die dade~ t~ee deW' 
sy ve~~gting van die ~skante aktiwiteit wiZZeke'UI'ing op 
( 11wiZZens 11) en het in die aZgemeen kennis van die U.piese 
~siko 's ve~bonde aan sy opt~ede ("we tens"). 
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politiese oorwegings ter regverdiging van middellike aan= 

spreeklikheid.
12 

Sulke oorwegings soos die beheer of die reg 

op beheer deur die verweerder oor die dader; die voordele wat 

die werk vir die verweerder inhou; die onvermoe van die dader 

om die skade te vergoed; die vermoe van die verweerder om die 

skade af te wentel; die preventiewe uitwerking wat middellike 

aanspreeklikheid mag he; die gevaarlike aard van die werk of 

opdrag ensovoorts is genoem as regverdiging vir middellike 

aanspreeklikheid. Hierdie regspolitiese oorwegings en ook 

ander wat bygevoeg kan word, dien myns insiens as grondslag 

vir die toewysing van 'n riskant getipeerde aktiwiteit tot 

die verantwoordelikheid van 'n sekere persoon of persone. 

Die probleem by die aanbieding van hierdie faktore ter reg= 

verdiging van middellike aanspreeklikheid was nog altyd dat 

die risiko-aanspreeklikheidsgrondslag daardeur negeer is of 

op die agtergrond geplaas is. Ek het juis gepoog om hierdie 

grondslag van middellike aanspreeklikheid op die voorgrond 

te plaas. 

Middellike aanspreeklikheid berus nie soseer op die feit dat 

tussen dader en verweerder 'n spesifieke verhouding bestaan 

nie, maar op die feit dat die aanspreeklikgestelde persoon 

met die verantwoordelikheid van 'n riskant getipeerde diens= 

aktiwiteit belas is. Hierdie siening behoort myns insiens 

die "vereiste" verhouding te kwalifiseer. Alhoewel dit onno= 

dig is, kan verklaar word dat die "vereiste" verhouding tus= 

sen dader.en verweerder vir die doeleindes van middellike 

aanspreeklikheid bestaan indien die verweerder regtens op 

grond van verskeie oorwegings met die verantwoordelikheid vir 

12 Sien hierbo op 143 ev en vgl spesifiek Atiyah Vicarious 
Liability 12 ev en Asser-Rutten Handleiding 412 ev. 
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die riskant getipeerde diensaktiwiteit belas is. 

Dit kan bo redelike twyfel aanvaar word dat middelike aan= 

spreeklikheid in die regspraak ter sprake kom in gevalle 

waar daar tussen dader en verweerder 'n dienskontraktuele 

verhouding of 'n soortgelyke verhouding aanwesig was ten 

tye van die veroorsaking van die skade deur die dader. 13 

Watter verhoudings egter soortgelyke verhoudings as die 

dienskontraktuele verhouding bestempel kan word, is hoege= 

· ·naamd nie seker nie. Hierdie probleem kan ondervang word 

indien aanvaar word dat die regspraak 'n diensaktiwiteit as 

riskant genoeg getipeer het om risiko-aanspreeklikheid daar= 

op van toepassing te maak (soos verduidelik). Van '.n diens= 

aktiwiteit is myns insiens sprake wanneer ·•n persoon op= 

drag gee of toestemming aan 1n ander verleen om vir of namens 

hom (eersgenoemde) 'n sekere diens of werk tot sy of 'n der= 

de se voordeel te verrig. 14 Die kardinale vraag by die vas= 

stelling van die relevante verhouding tussen dader en verweer= 

der vir die doeleindes van middellike aanspreeklikheid behoort 

dan die volgende te wees: Wie is verantwoordelik vir die riskant 

13 · Sien hieronder op 565 en 596 ev. 

14 Op gesag van Pothier (Obligationes 543) se volgende stel= 
ling het ons. regspraak vryelik gesteun: Whoever appoints 
a person to any (unction is answerable for the wrongs and 
neglects which:h~s agent may commit in the exercise of 
the function to which he is appointed (die vertaling is 
deur Evans en dikwels deur die howe gebruik en aangehaal). 
Sien Colonial Mutual Life v Macdonald 1932 AD 412 op 438; 
Estate van der Byl v Swanepoel 1927 Ad 141 op 146 en 154; 
Feldman v Mall 1945 AD 733 op 751-752; SAS & H v Marais 
1950 4 SA 610 (A) op 616-617; Barker v Venter 1953 3 SA 
771 (K) op 778-779;H K Manufacturing Co v Sadowitz 1965 
3 SA 328 (K) op 332 F. 
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getipeerde diensaktiwiteit? Hierdie benadering, naamlik die 

toewysing van 'n riskant getipeerde diensaktiwiteit tot die 

verantwoordelikheid van 'n spesifieke persoon of persone , is 

dan die kriteruim vir die vasstelling van die relevante ver= 

houding tussen dader en verweerder vir die doeleindes van mid= 

dellike aanspreeklikheid. In hierdie verband moet klem daar=· 

op gele word dat dit nie saak maak of 'n diensaktiwiteit wat 

'n persoon deur 'n ander verrig, deel van eersgenoemde se be= 

roeps -of besigheidsbedrywighede of deel van sy "private"-be= 

drywighede uitmaak nie. Middellike aanspreeklikheid kom ter 

sprake in gevalle waar die diensaktiwiteit verrig word in ver= 

band met die aanspreeklikgestelde se beroep of gesins-, sosia= 

le- en ontspanningsbedrywlghede.
15 

Na ontleding van verskillende standpunte van Suid-Afrikaanse 

skrywers en uitlatings in Suid-Afrikaanse beslissings asook 

die standpunte van Anglo-Amerikaanse en Nederlandse skrywers 

oor die onderwerp, blyk dit dat die volgende faktore in aan= 

merking geneem word by die bepaling van die vraag of 'n sekere 

diensaktiwiteit tot die verantwoordelikheid van 'n spesifieke 

persoon of persone geplaas kan word: Indien a) die aktiwi= 

15 Sien hieronder op 543 ev In die Anglo-Amerikaanse 

reg word deesdae bv dikwels gebruik gemaak van die sg 
business organisation test (sien hieronder op 374 ev 
wat bedoel is as 'n toets vir die vasstelling van 'n werk= 
gewer-werknemerverhouding. Die probleem is egter dat nie 
alle werknemers ingeskakel kan word by die besigheids or= 
ganisasie van 'n ander nie. Voorbeelde hiervan is die 
huisbediende,Ook jou vriend wat jy gevra het om jou motor te 
bestuur met die doel om jou gaste of ]ou kinders 'na 'n 
sekere bestemming te neem. Vir die doeleindes van middel= 
like aanspreeklikheid mag sulke omstandighede relevant wees, 
terwyl dit moeilik in te sien is hoe die organi.sation test 
bier sinvol gebruik kan word. 
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teit op sy inisiatief, deur sy opdrag, met sy goedkeuring of 

toedoen verrig word; b) dit tot sy materiele of ideele voor= 

deel verrig word; c) dit met middels verrig word waarvan hy 

die eienaar'of ander reghebbende is; d) hy die kapitaal wat 

nodi~ is vir die uitvoering van die aktiwiteit voorsien het; 

e}hy· die algemene administrasie van die aktiwiteit behartig; 

f) hy kontrole of beheer oor die werksmetode uitoefen of laat 

uitoefen; g) hy deur versekering gedek is teen die skadelike 

gevolge van die aktiwiteit of andersins in staat of verplig is 

om die nadelige gevolge van die aktiwiteit af te wentel; 

h) hy in 'n goeie posisie was om die risiko verbonde aan die 

voer van die aktiwiteit te beperk of verminder. 

Hlerdie faktore is dan huZpmiddeZs op grond waarvan beslis kan 

word wie verantwoordelik is vir die diensaktiwiteit.
16 

Die 

volgende nadere toeligting oor die aard van hierdie faktore 

kan gegee word. 

a. Die feit dat die diensaktiwiteit verrig word deur die toe= 

doen, met goedkeuring of op inisiatief van 'n sekere persoon. 

Daar kan nouliks aangevoer word dat 'n persoon verantwoorde= 

lik is vir sekere aktiwiteite indien dit nie verrig word deur 

sy inisiatief, opdrag of met sy toestemming nie. In die Anglo

Amerikaanse reg tree die vraag oor authority vir die uitvoer= 

ing van 'n sekere werk ook dikwels in middellike aanspreeklik= 

16 Vgl ook die bespreking van die toepassing van die Organi= 

sation test (hieronder op 374 ev ) en veral ook die 

entrepreneurs test wat deur Amerikaanse skrywers voor= 

gestel is as 'n toets vir die doeleindes van middellike 
aanspreeklikheid. Die sogenaamde entrepreneurs earmarks 
is dan ook hier terug te vind (sien 38 hierbo. 
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17 
heidsgevalle na vore. In die Suid-Afrikaanse regspraak 

18 
word dieselfde vereiste ook gestel. Daar is byvoorbeeld ge= 

sag dat 'n werkgewer nie aanspreeklik sal wees nie vir 'n on= 

regmatige daad gepleeg is deur 'n persoon wat op uitnodiging 

van die werkgewer se werknemer laasgenoemde bygestaan het in 
19 die uitvoering van opgedraagde werk. Volgens die howe is 

die eienaar van 'n motorvoertuig ook nie middellik aanspreek=· 

lik nie indien 'n ander die motorsonder toestemming gebruik het 

vir watter doel ookal, en die "lener" tydens die rit nalatig 

bestuur en skade veroorsaak het.
20 

Dit word ook taamlik al= 

gemeen aanvaar dat 'n werkgewer (in die wye betekenis van die 

woord1) onder andere aanspreeklik is vir die onregmatige .dade 

van 'n persoon wat hy gebruik om werk te verrig, omdat dit hy 

is ••• who sets him in motion in a sphere of aativity in 

whiah he is able to do harm to others ..•... 2 
0p grond hier= 

17 Sien hieronder op 472 ev, 

18 Sien hieronder op 386 ev, 

19 Die vereiste is dat bewys moet word dat die werknemer min= 
stens volmag van sy werkgewer moes gehad het om iemand 
anders te gebruik vir hulpverlening (sien hieronder op 
596 ev). 

20 Sien Feldman v MaU 1945 AD 733 op 750, 757, 768, 773, 
785 en ook die Anglo-Amerikaase reg.hieronder uiteenge= 
sit op 

1 nl 'n persoon wat aan 'n ander opdrag gee of toestemming 
verleen om 'n sekere diensaktiwiteit te verrig onderworpe 
aan.sy "reg op beheer" (sien hieronder op 589 ev). 

2 Barlow aw 186; Scoble aw 258; Feldman v Mall 1945 AD 733 
per hr Watermeyer op 741: It appears ..•.... then that a 
master who does his work by the hand of a servant areates 
a risk of harm to others if the servant should prove to 
be negligent or ineffiaient or untrustworthy; that, beaause 
he has areated this risk for his own ends he is under a 
duty to ensure that.no one is injured ... (ek onderstreep). 
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van beskou ek hierdie faktor as 'n belangrike oorweging ter 

aanc:luiding van die veran'twoordelike persoon. 

b Die feit dat die diensaktiwiteit tot 'n sekere persoon 

se ideele of materiele voordeel is. 

Alhoewel onmiddellik toegegee moet word dat 'n persoon wat 'n 

diensaktiwiteit deur 'n ander laat verrig waaruit hy self geen 

ideele of materiele voordele ontvang nie, steeds aanspreeklik 

mag wees, 3 is hierdie faktor tog van groot belang. Die uit= 
' 4 

spraak van hr Watermeyer in Feldman v Mall het dit ook beves= 

tig. It appears ... then that a master who does his work' by 

the hand of a servant creates a risk of harm ..... that, be= 

cause he has created this risk for his own ends, he is under 

a duty to ensure that no one is injured by the servant, s im= 

d 1' • • h" k 5 proper con uct or neg~~gence ~n car~~ng on ~s wor ..... . 

OOk skrywers beskou hierdie faktor as van groot belang. Bar= 

low verklaar: The man who employs a servant sets him in mo= 

tion in a sphere of activity in which he is able to do harm 

to a third party. At the same time any profits which accrue 

from the work go to the master, and it is primarily in his 

interests that the work is carried out. Even in those 

cases in which he forbids the wrongful act, or in which the 

wrongful act per se is against·his economic benefit, y~t 

it occurs in the carrying out of work from which he hopes 

to benefit ultimately. 6 
Op grond hiervan is hierdie faktor 

3 ,Bv 'n persoon wat 'n ander aanstel om rondloper katte te 
versorg of iemand anders se sake te behartig. 

4 1945 AD 733. 
5 741. 
6 aw 185 asook Scoble aw 258. In die oorgrote meerderheid 

van gevalle stel 'n persoon 'n ander aan met die oog op di= 
rekte of uiteindelike voordeel vir homself. Die voordeel 
van 'n mooi tuin, skoon huis of om vriende te trakteer, 
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wel baie relevant by die vasstelling van 'n persoon se verant= 

woordelikheid vir 'n diensaktiwiteit. 

c. Die feit dat die diensaktiwiteit verrig word deur gebruik= 

making van middels wat die eiendom van 'n sekere persoon is of 

deur hom beskikbaar gestel is. 

Ook hier moet toegegee word dat 'n sekere stuk werk of diens 

gelewer kan word bloot deur inspanning van persoonlike eien= 

skappe van die opdragnemer self. 7 Tog sal daar in die oorgro= 

te meerderheid van gevalle sprake wees van sekere middels waar= 

mee die diens verrig moet word. Die feit dat hierdie middels 

waarmee die diensaktiwiteit verrig word, die eiendom van 'n 

sekere persoon is of deur hom beskikbaar gestel is, is myns 

insiens 'n belangrike faktor by die toewysing van die diens= 

aktiwiteit tot sy verantwoordelikheid. 8 Hierdie faktor kan 

ook handig te pas kom in gevalle waar beslis moet word of 'n 

sekere diensaktiwiteit as die verantwoordelikheid.van 'non= 
9 afhanklike kontrakteur of die lasgewer aangemerk kan word, 

en in gevalle waar 'n persoon die werknemer van 'n ander "leen" 

kinders te laat versorg 1 is alles relevante ideele voorde= 
le wat verkry kan word deur die aanstelling .van ander. Die 
Staat wat 'n onderneming voer sender winsbejag, voer die 
onderneming tog sekerlik in landsbelang, iets wat tot. sy 
voordeel is. 'n Groep persone wat 'n sportklub stig en an= 
der aanstel of gebruik ter bevordering van die doeleindes 
van die klub, het tog sekerlik ook ideele belange .daarby. 

7 Bv 'n sanger wat die kafee-eienaar indiens neem om sy klan= 
te te vergas of die hekwagter wat by die hek wag moet hou. 

8 Sien die Anglo-Amerikaase reg hierbo op 38, 

9 Sien hieronder op 763 ev en hierbo op 42. 
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Of "huur•.• 10 · · k · · D~t ~s oo ~ns~ggewend om daarop te let dat die 

posisie van die motoreienaar hier in gedrang kom. Dit blyk 

dat ons regspraak geneig is om 'n motoreienaar wat toelaat dat 

'n ander sy motor bestuur, met groot verantwoordelikheid be= 

las juis omdat hy eienaar is.
11 

Hierdie faktor is dus ook re= 

levant by die vasstelling van die verantwoordelike persoon. 

d. Die feit dat 'n sekere persoon die algemene administrasie 

-van die diensaktiwiteit behartig. 

'n Persoon kan op verskillende en uiteenlopende maniere die 

·algemene administrasie van 'n diensaktiwiteit behartig. 'n 
12 Paar van die belangrikste oorwegings is die volgende: Wie 

die persoon kies om die werk te behartig; wie die aanstelling 

van die persoon doen of bekragtig; wie aan die persoon opdrag 

gee of laat gee betreffende dit wat gedoen moet word asook 

waar en wanneer dit gedoen moet word; wie hom voorsien van 'n 

werkplek en hom onderworpe stel aan administratiewe reelings 

betreffende werkstye, etenstye, rusperiodes, gebruikmaking van 

bykomstige geriewe, beperking op toegang tot sekere plekke en 

gebiede. oorwegings soos wie hom vergoed, wie hom mag ont= 
13 

slaan of onthef van werk, is ook hier van be lang. Myns in= 

siens is die belangrikste oorweging wat hier ter sprake kom 

10 Sien hieronder op 656 ev. 

11 Sien die volledige·bespreking hieronder op 687 even 
ook die uiteensetting hierbo op 247 ev waar dit duidelik 
is dat die eienaar van 'n motorvoertuig in baie gevalle 
verantwoordelik is vir die gebruik daarvan deur 'n ander. 

12 Vgl ook Kerr Agency 17 ev. 

13 Vgl Chatwin v Central South African Railways 1909 TH 33 
en ook die bespreking van die standpunte van die Anglo
Amerikaanse skrywers hieronder op 378. 
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die feit dat 'n sekere persoon, sander magtiging van 'n ander, 

aan die diensverrigter voorgeskryf het of kon voorskryf w~t 

hy moet doen waar hy dit moet doen en wanneer hy dit moet doen. 

Dit blyk dat baie skrywers van mening is dat die feit dat 'n 

aanspreeklikgestelde hierdie bevoegdhede besit, genoegsame aan= 

duiding is van die bestaan van 'n reg op beheer of kontroZe 

oor die dader en laasgenoemde daarom as sy "werknemer" aange= 

merk kan wocd. 14 Myns insiens is dit egter nie nodig om so 

ver te gaan nie. Die blote feit dat 'n aanspreeklikgestelde 

van hierdie bevoegdhede ten opsigte van die administrasie van 

die aktiwiteit gehad het of wanneer getuienis in elk geval op 

uitoefening daarvan dui (of die aanspreeklikgestelde nou die 

bevoegdheid daartoe gehad het of nie), is 'n belangrike faktor 

ter oorweging van sy verantwoordelikheid vir die aktiwiteit. 

e. Die feit dat sekere persoon kontrole en beheer oor die 

werksmetode uitgeoefen het of die bevoegdheid het om dit te 

do en. 

Volgens die howe en skrywers is hierdie faktor van groot be= 

lang en is dikwels aangeneem dat dit van essensiele belang is:
5 

Dit moet toegegee word dat dit in baie gevalle so is dat die 

aanspreeklikgestelde 'n direkte kontrole en beheer oor die 

manier waarop 'n sekere diensaktiwiteit uitgevoer word het,of 

so'n reg voorbehou het. Tog mag daar gevalle wees waar soiets 

nie bestaan nie en dit tog wenslik is om 'n sekere persoon 

verantwoordelik te hou vir die diensaktiwiteit.
16 

vernaamlik 

in daardie gevalle waar daar tussen verweerder en dader geen 

14 Sien hieronder op 589 ev. 

15 Sien Kerr aw 19 ev en die verwysing in die vorige vn. 

16 Sien die beslissings hieronder bespreek op 606 ev. 
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ooreenkoms was waarkragtens eersgenoemde die reg sou he om die 

werksmetode te beheer of te kontroleer nie. In sulke gevalle 

waar die "bron" van hierdie "reg op beheer" ontbreek, behoort 

myns insiens gelet te word wie wel feitelik sodanige beheer 

uitgeoefen het. Dit behoort dan in oorweging gebring te word. 

Ek wil egter klem daarop le dat hierdie faktor nie as van es= 

sensiele belang beskou moet word nie. Selfs in gevalle waar 

dit blyk dat die aanspreeklikgestelde nie so'n bevoegdheid het 

nie en hy ook nie feitelike beheer uitgeoefen het nie, mag hy 

steeds met verantwoordelikheid of medeverantwoordelikheid vir 

die aktiwiteit belas word. 'n Goeie voorbeeld van so'n geval 

blyk myns insiens uit die feite in CoZoniaZ MUtuaZ Life Assu= 

ranee Society v McDonaZd. 17 Die eiser is ernstig beseer in 'n 

motorongeluk veroorsaak deur die nalatige bestuur van 'n assu= 

ransie agent van die verweerder ('n groot versekeringsmaatskap= 

py). Die agent het die eiser ('n medikus) na 'n voornemende 

polishouer vervoer vir 'n mediese ondersoek. Die appelhof be= 

vind dat die verweerder nie middellik aanspreeklik is nie omdat 

hy geen beheer of reg op beheer oor die manier waarop die agent 

sy werk moes uitvoer, gehad het nie. 18 Tog dink ek dat daar 

verskeie ander faktore aanwesig was op grond waarvan bevind 

kan word dat die verweerder met die verantwoordelikheid van 

die aktiwiteit belas kon word. Die agent was deur die ver= 

weerder a:angestel en die werk wat die agent verrig het was in 

die verweerder se belang en het tot sy finansiele voordeel ge= 

strek. Die motor wat gebruik was vir die uitvoering van die 

werk was die eiendom van die verweerder. Hy was boonop deur 

versekering gedek teen gevolge wat uit nalatige bestuur van 

17 1931 AD 412. 

18 Sien die bespreking van die saak hieronder op 615 ev. 
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.die motor mag spruit. Die agent is deur die verweerder ver~ 

goed en van 'n werkplek voorsien. Dit blyk verder dat die 

agent sy tyd en aandag uitsluitlik aan die besigheid.van die 

verweerder gewy het. Die agent was selfs verbied om enige 

polisaansoeke vir ander maatskappye te werf. In hierdie om= 

standighede is daar dus genoeg faktore aanwesig om in alle 

regverdigheid en billikheid die verweerder verantwoordelik te 

hou vir die aktiwiteit van die agent. 19 Moontlike regverdi~ 
ging vir die hof se bevinding is dat die gebeure plaasgevind 

het op 'n tydstip toe die risiko-aanspreeklikheidsgrondslag 

van middellike aanspreeklikheid nog gladnie algemeen aanvaar 

was nie. Die werk van Barlow en die uitspraak van die appel= 

hof in Feldman v Mall het eers heelwat later gevolg. 20 

f. Die feit dat 'n sekere persoon die kapitaal waarmee die 

diensaktiwiteit verrig word voorsien. 

Dit is nie onbillik om 'n persoon wat sy kapitaal waag in die 

verrigting en voortsetting van 'n riskante diensaktiwiteit 

(dikwels in eie belang) met verantwoordelikheid te belas nie. 

Dikwels is hierdie faktor ook 'n aanduiding dat 'n werkgewer

werknemerverhouding tussen die kapitaalvoorsiener en die wer= 

ker bestaan. In R v Feun 1 moes die hof vir die doeleindes van 

die toepassing van 'n sekere statuut beslis of roomysaflewe~ 

ringsjoggies as die beskuldigde se werknemers of as onafhank= 

like kontrakteurs beskou moet word. R Roper aanvaar vir die 

doeleindes van die saak dat die woordemployeewat in die sta~ 

19 Indien inaggeneem word dat die hof middellike aanspreeklik~ 
heid afwys op grond van die toepassing van so'n vae krite= 
ruim soos die reg op beheer, is myns insiens des te groter 
motivering vir die vervanging daarvan. 

20 Barlow se werk is in 1939 gepubliseer en die genoemde uit= 
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tuut gebruik word dieselfde betekenis bet as die gemeenregte= 
.. 2 

like sePVant. Die vasstelling van die mastep-sePvant-verbou= 

ding is ook relevant vir die doeleindes van middellike aan= 

spreeklikheid. In die loop van sy uitspraak ter vasstelling 

daarvan of die beskuldigde en roomysjoggies in 'n masteP-seP= 

vant-verbouding gestaan bet, maak P Roper die volgende opmer= 

king: It is~ moPeoveP3 a considePation of impoPtance that the 

whole of the capital outlay involved in the opePations of the 

vendoPs was fUPnished by the company (die beskuldigde). It 

SUpplied the tPanspoPt and the stock - in - tPade3 and its 

pPofit depends upon the diligence of the vendoPs in making use 

of what was put in theiP chaPge. 3 
Alboewel die bof bierdie fak= 

tor van belang ag ten einde daaruit 'n afleiding te maak van 

'n moontlike reg op bebeer oor die roomysjoggies deur die be= 

skuldigde, is dit nie vergesog om te verklaar dat die beskik= 

baarstelling van kapitaal vir die verrigting en voortsetting 

van 'n diensaktiwiteit 'n belangrike faktor is wat in bereke= 

ning gebring moet word by die vasstelling van die verantwoor= 

delike persoon: 

g. Die feit dat 'n spesifieke persoon bomself deur verseke= 

ring gedek bet teen die nadelige gevolge van die diensaktiwi= 

teit of die feit dat dit vir bierdie persoon moontlik is om 

skadelas self af te wentel, of dat by daartoe verplig is. 

spraak is in 1945 gerapporteer. 

1954 I SA 58 (T) 

2 60 

3 62 
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Hierdie faktor is volgens sekere Amerikaanse skrywers van 

groot belang by die vasstelling van middellike aanspreeklik= 

heid. 4 In enkele Amerikaanse beslissings het die toepassing 

hiervan ook aandag geniet. 5 Ook in Nederland is daar teens= 

woordig 'n neiging om groter klem op die loss-distribution 

principle as 'n regverdiging van privaatregtelike aanspreeklik= 
6 heid te plaas. Myns insiens behoort hierdie faktor, tesame 

met die ander, 'n belangrike oorweging te wees by die vasstel= 

ling van die verantwoordelike persoon. 7 Dit is billiken reg= 

verdig om die las van aanspreeklikheid vir die tipiese risiko's 

van 'n riskante aktiwiteit ¢ te wentel op die gemeenskap wat 

die behoefte vir die aktiwiteit skep. Dadelik moet egt·er be= 

klemtoon word dat dit nie hier gaan om die aanspreeklikheid 

van die finansieel kragtige persoon bo die finansieel swakke 

nie. As dit so sou wees, was dit nie nodig om die ander fak= 

tore te ooiweeg nie. Dit blyk ook van belang te wees om die 

totale koste verbonde aan die lewering van 'n produk of diens, 

by laasgenoemde se prys in te sluit. 'sodoende word die ware 

produksie koste bekend en die koste verbonde aan die lewering 

van·die produk of diens versprei oor die hoofde heen van 

diegene wat die behoefte vir die diens of produk·geskep het. 8 

4 Sien hierbo op 14. 

5 Sien hierbo op 61 ev. 

6 Sien.hierbo op 77. 

7 Die feit dat 'n ~anspreeklikgestelde homself teen die rele= 
vante gevolge van 'n sekere aktiwiteit verseker het, is al 
klaar 'n mate van aanduiding dat hy sy verantwoordelikheid 
self besef en hom wil vrywaar van moontlike ekonomies nade= 
lige gevolge. 

8 Sien hierbo op 14 ev. 
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" . 

h. Die feit dat 'n spesifieke persoon in 'n goeie posisie was 

om moontlike nadelige gevolge van die aktiwiteit te beperk of 

te verminder. 9 

Dit is veral persone wat in gesagsposisies verkeer of wat an= 

dersins beheer oor die optrede van and~~ uitoefen of mag uit= 

oefen wat verplig is tot die bekamping van skade wat uit die 

aktiwiteit mag voortvloei. 'n Gesagsposisie of uitoefening 

van beheer is sekerlik nie die enigste omstandigheid waaronder 

'n persoon in 'n goeie posisie is om moontlike nadelige gevol= 

ge te beperk of te verminder nie. Indien A sou toelaat dat B 

sy motor bestuur, is A ongetwyfeld in 'n posisie om sodanig 

op te tree. 

Ek wil geensins aanvoer dat hierdie faktore 'n numerus clausus 

is op grond waarvan verantwoordelikheidsvasstelling plaasvind 

nie. Die wat·genoem is, is die mees voor die hand liggenste 

faktore terwyl gesag vir die ·implimentering daarvan tot ~n 

meerdere of mindere mate wel bestaan. Implimentering van hier= 

die faktore sal myns insiens meer lig werp op_aktuele en akute 

probleme by middellike aanspreeklikheid. Veral kan verwys word 

na die probleem by die toepassing van middellike aanspreeklik= 

heid in gevalle van"geleende"of "gehuurde" werknemers en die 

gebruikmaking van persone wat.nie as dienskontraktuele werk= 

nemer beskou kan word nie. In die lig van die risiko-aanspreek= 

likheidsgrondslag van middellike aanspreeklikheid behoort ons 

howe ook af te sien van die reel dat in 'n geval van 'n geleen= 

de of gehuurde werknemer, slegs of die lener of huurder, of 

die werklike werkgewer middellik aanspreeklik kan wees. 10 

9 Vgl ook die opmerkings van ar Wessels in Estate van der Byl 
v SwanepoeZ supra hierbo aangehaal op 250 ev. 

10 Sien hieronder op 656 ev. 
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Toepassing van bogenoemde faktore mag daarop dui dqt albei 

verantwoordelik gehou kan word vir die riskante aktiwiteit en 

hulle sodoende solider aanspreeklik gehou kan word. Alhoewel 

daar geen gesag voor is nie, behoort myns insiens op gronde 

van regverdigheid en billikheid voorsiening gemaak te word dat 

wanneer twee of meer persone so solider aanspreeklik gehou 

word, aan die persoon wat kragtens 'n hofbevel verplig was om 

die benadeelde ten volle te vergoed, 'n reg van verhaal ver= 

leen word teen die ander wat ook met die verantwoordelikheid 

vir die aktiwiteit belas is. Die bedrag wat so verhaal word, 
· II 

kan op grond van billikheidsoorwegings vasgestel word. 

11 Art 2 (7) (a) van die Wet op ·VePdeling van Skadevergoeding 
no 34 van. 1956 soos gewysing deur Wet 58 van 1971 kan 
moontlik ook hier aanwending vind. Die relevante deel van 
die artikel lui: Indien vonnis in 'n aksie teen een of 
meeP mededadePs gegee woPd ten opsigte van skade wat die 
eiseP gely het, kan daaP •.•• deup 'n mededadeP wat inge= 
volge so'n vonnis 'n hoeP be~ag ten opsigte van sy veP= 
antwooPdelikheid viP die bedoelde skade aan die eiseP be= 
taal as die be~ag •.. wat die hof met inagneming van die 
mate van sy skuld met betPekking tot die skade wat die 
eisep gely het en van die volle bedPag van die skadeveP= 
goeding wat aan die eiseP toegeken is, PegvePdig en billik 
ag, op die andeP mededadeP 'n bydPae ten.o~sigte van laas= 
genoemde se vePantwooPdelikheid ViP die be oeZde skade 
vePhaal WoPd 'n be~ag wat hoogstens soveel van die be= 
drag wat die hof met inagneming van die mate van daaPdie 
qndeP mededadeP se skuld met betPekking tot die skade wat 
die eiseP gely het, ••• PegvePdig en billik ag ...•.. (ek 
het onderstreep). Vander Merwe en Olivier (Onpegmatige 
Daad 267) het hierop die volgende opmerkings gemaak: In= 
dien vonnis teen 'n mededadeP, A, gegee word viP die vol= 
le bedPag van die gelede skade, kanA ... 'n PegPes eis 
van 'n mededadeP B, wat nie deuP die eiseP aangespPeek is 
nie. In so 'n regpeseis kan die hof 1n be~ag toeken oor= 
eenkomstig B se 11verantwooPdelikheid11 viP die gelede ska= 
de met inagneming van sy skuld ...••• Die woord "vePant= 
wooPdelikheid" (hou) gevaPe in, in sovePPe, andePs as in 
subaPtikel 1 (1) (a) nie slegs skuld as vePdelingskPite= 
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Implimentering van die verantwoordelikheidstelling van 'n spe_= 

sifieke persoon mag ook meer· lig werp op die regsreel dat 'n 

lasgewer nie middellik aanspreeklik is vir die onregmatige da= 

de wat deur sy onafhanklike kontrakteur of die se werknemers 

gepleeg is nie. Die toepassing van hierdie faktore sal meest= 

al daarop dui dat die lasgewer nie met die verantwoordelikheid 

vir hierdie aktiwiteit, wat ten opsigte van hom 'n diensakti= 

witeit is, belas kan word nie. Die feit egter dat ons howe 

in sekere omstandighede wel die lasgewer aanspreeklik hou vir 

die onregmatige daad van sy onafhanklike kontrakteur of die 

se werknemers, dui daarop dat hy onder hierdie omstandighede 

wel met die verantwoordelikheid belas is. Die feit dat die 

howe die aanspreeklikheid in hierdie gevalle op skuld aan die 

kant van die lasgewer verklaar, blyk nie altyd teoreties reg= 

verdigbaar te wees nie. Die howe hou die lasgewer meestal 

aanspreeklik in gevalle waar die werk wat hy aan die onafhank= 

like kontrakteur opdra, in die lig van die omstandighede waar= . 

onder die_werk verrig moet word, gevaarlik is. Die hof moti= 

veer die lasgewer se aanspreeklikheid op grond van die feit 

dat die skade of nadeel in sulke o~standighede voorsienbaar 
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rium daargestel word nie. My beswaar teen die gebruik van 
die woord verantwoordelikheid is dat dit nie direk verbind 
word met skuld van die onderskeie mededaders en nie voor= 
siening maak vir 'n ander verdelingskriterium as skuld nie. 
Die probleem is_dan dat sekere aanspreeklike persone wat 
nie skuld het nie (soos twee verskillende werkgewers vir 
die onregmatige dade van hul onderskeie werknemers wat 
dieselfde skade veroorsaak het), nie 'n verhaalsreg teen 
die ander het nie (later toon ek aan dat toerekening van 
skuld in hierdie gevalle onaanneemlik is. Sien 349 ev 
hieronder) Die hele wet (asook die bepaalde artikel) be= 
hoort dan so gewysig te word dat die verantwoordelikheid 
van die aanspreeklikgestelde of ter.uggevoer kan word tot 
sy skuld of tot die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel. 



was. Die probleem is egter dat dit nie duidelik blyk nie of 

die hof die lasgewer van aanspreeklikheid sal onthef indien 

hy redelike ·stappe geneem het ter voorkoming van die skade of 

1 d . ' h 12 T ' d' nadee , maar ~t nogtans ~ngetree et. oepass~ng van ~e 

risiko-aanspreeklikheidsbeginsel in hierdie gevalle bied myns 

insiens 1 n meer bevredigende oplossing. 

2.2.1 Die toerekeningsvatbaarheid van die verantwoordelike 

persoon 

Indien· 'n persoon beweer word aanspreeklik te wees op grond 

van '~ delik waarvan skuld 'n element is, moet dit natuurlik 

vasstaan dat die dader toerekeningsvatbaar was tydens die pleeg 
. 13 

van die delik alvorens hy aanspreeklik gehou kan word. Vol= 

· gens my benadering van risiko-aanspreeklikheid, is dit egter 

nie nodig dat die verantwoordelike persoon toerekeningsvatbaar 
14 hoef te wees alvorens hy op grond van risiko-aanspreeklik= 

heid aanspreeklik gehou kan word nie. 15 'n Persoon kan met 

die verantwoordelikheid van 'n riskante aktiwiteit belas word 

sonder dat hy self 'n verantwoordelikheidsbesef het. 16 Daar= 

om kan 'n kranksinnige·fabrikant of- werkgewer op grond van 

die risikobeginsel aanspreeklik gehou word. Hy is aanspreek= 

lik omdat hy op grond van die genoemde oorwegings, regtens met 

verantwoordelikheid belas is. 17 'n Kranksinnige kan self (of 

12 Sien· die bespreking hieronder op 774 ev. 

13 Sien.hierbo op 219 vn 2. 

14 Sien G J Scholten hierbo aangehaal op 137, 

15 Vgl ook Hommes se standpunt hierbo uiteengesit op 98. 

16 Hommes ibid en Leyten hierbo aangehaal op 137. 

17 Sien hierbo op 303 ev. 
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deur sy kurator) opdrag gee dat 'n ander vir hom 'n diensakti= 

witeit meet verrig, hy kan self (of deur sy kurator} toesig 

hou en beheer uitoefen oor die administrasie en werksmetode; 

die kapitaal en gereedskap voorsien; die winste ontvang; die 

skade afwentel ensovoorts. Sy verantwoordelikheid spruit nie 

uit sy verantwoordelikheidsbesef nie,maar uit regspolitiese 

motiverings wat daarop gerig is om persone wat deur die riskant 

getipeerde aktiwiteit benadeel is met 'n effektiewe verhaals= 

moontlikheid te voorsien wanneer billikheid en regverdigheid 

dit in die omstandighede vereis. 

2.3 Die vasstelling van daardie skadelike gevolge wat as die 

tipiese risiko's van die aktiwiteit aangemerk kan word_ 

Ek stem nie. s8am met die standpunt dat daar 'n kousale verband 

aanwesig moet wees tussen 'n gedraging van die aanspreeklik= 

gestelde en die relevante gevolge nie~ 8 'n Kou~ale verband 

moet myns insiens aanwesig wees tussen die riskante aktiwiteit 

wat as die aanspreeklikgestelde se verantwoordelikheid gereken 

is en die relevante skadelike gevolge. 19 Wat middellike aan= 

spreeklikheid betref word die taak ter vasstelling hiervan 

aansienlik vergemaklik. Die rede is dat die Suid-Afrikaanse;o 

18 Sien Van der Walt 13e standpimt hierbo bespreek op 194 ev •. 

19 Sien P Schoten hierbo op 92 vn 19 asook Hommes se stand= 
punt hierbo bespreek op 97 ev, 

20 Sien die volgende beslissings: H K Manufaaturing Co v 
Sadowitz 1965 3 SA 328 (K); op 332 E; Kings Transport v 
Viljoen 1954 I SA 133 (K) op 137 E ev; Hallett v Jenkins 
22 NLR 32 ('n geval van opset aan die kant van die dader); 
Estate van der Byl v Swanepoel 1927 AD 141 op 146 en 154; 
Feldman v Mall 1945 AD 733 op 751-752; SAR&H v Marais 1950 
4 SA 610 (A) op 616-617; Mkize v Martens 1914 AD 382 asook 
Van der Merwe en Olivier Onregmatige Daad 448 ev. 

318 



sowel as die Anglo-Amerikaanse 1en Nederlandse reg,
2 

oor die 

algemeen vereis dat die materiele dader 'n onregmatige daad 

moes gepleeg het alvorens die aanspreeklikgestelde middellik 

aanspreeklik gehou kan word. Dit beteken inderwaarheid dat 

die kousale verband aanwesig moet wees tussen die riskante 

diensaktiwiteit en die onregmatige en skuldige optrede van 'n 

toerekeningsvatbare dader. Daar kan egter geredeneer word dat 

hierdie vereiste nie pas by risiko-aanspreeklikheid nie. Waar~ 

om sou 'n werkgewer aanspreeklikheid kan·ontduik indien hy on~ 

bewustelik 'n kranksinnige of ander ontoerekeningsvatbare per= 

soon gebruik het om werk te verrig? Is hy nie bloot net aan= 

spreeklik vir skade wat voortvloei uit sy riskante aktiwiteit 

nie, onafhanklik van die vraag of die dader self vir die ge= 

volge aanspreeklik is? Dit lyk eienaardig dat middellike aan= 

spreeklikheid die enigste geval van risiko-aanspreeklikheid 

is waar 'n onregmatige daad as een van die voorvereistes van 

hierdie risiko-aanspreeklikheid gestel word. Die rede hier= 

voor is myns insien maklik verklaarbaar. Die vereiste van 'n 

onregmatige daad is hier te verklaar as 'n aanspreeklikheids= 

begrensende faktor. Die aanspreeklikheid van die aanspreeklik= 

gestelde persoon word hier op gronde van redelikheid en bil= 

likheid beperk tot skuldige onregmatige veroorsaking van skade 

deur die dader. Aanspreeklikheidsbeperkende faktore by risiko

aanspreeklikheid is nie iets buitengewoons nie. So byvoor~ 

beeld word die risiko-aanspreeklikheid van die eienaar vol= 

gens die actio de pauperie beperk deur verskeie fak tore. 'n 

Voorbeeld hiervan is die vereiste dat die die:r contra naturam 

Sien hierbo op 55 ev. 

2 Sien hierbo op 133 
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3 sui generis moes opgetree het. 'n·Delik aan die kant van die 

dader is een van die aanspreeklikheidsbeperkende faktore by 

middellike aanspreeklikheid omdat dit in die spesifieke om= 

standighede as regverdig en billik beskou word om die verant= 

woordelike persoon se aanspreeklikheid nie te wyd te stel nie. 

Myns insiens behoort die teenoorgestelde ook te geld. Indien 

dit onder omstandighede sou blyk dat die deliksvereiste nie 

redelik en billik teenoor die benadeelde is nie, behoort van 

skuldige veroorsaking van skade deur die dader afgesien te 

word. 4 Ek dink byvoorbeeld dat 'n goeie saak daarvoor uitge= 

maak kan word dat die skuldvereiste aan die kant van die dader 

negeer moet word in die gevalle waar die _verantwoordelike per= 

soon 'n groot organisasie is met onbeperkte finansiele ver= 

moens soos die Staat of groot handels-, nywerheids- en fa= 

brieksondernemings. 'n Faktor wat ook inaggeneem kan word 

by die negering van die skuldvereiste aan die kant van die 

dader is die feit dat die werk wat aan 'n werkneroer opgedra 

is, baie gevaarlik is en die kans dat derdes daardeur benadeel 

mag word aansienlik verhoog is. Negering van die skuldver= 

eiste aan die kant van die dader bring natuurlik ook mee dat 

3 .Vgl C.G. van der Merwe Diere 91 ev. 

4 'n Werkgewer wat onbewustelik 'n kranksinnige of alkoholis 
aanstel om 'n riskante aktiwiteit te verrig, behoort net 
so seer op grond·van die risikobeginsel aanspreeklik te 
wees as 'n werkgewer wat 'n toerekeningsvatbare persoon 
gebruik. Moontlik sal 'n hof in elk geval, die werkgewer 
op deliktuele gronde aanspreeklik hou weens sy nalatige 
keuse van werknemers. Omstandighede mag egter voorkom 
waar van auZpa in eZigendo nie sprake is nie bv waar 'n 
werkgewer bona fide en redelik gedwaal het oor die bevoegd= 
heid van sy werkneroer. 
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hy nie toerekeningsvatbaar hoef te wees tydens die pleeg van 

die onregmatige daad nie. In gevalle waar met die skuldvereis= 

te aan die kant van die dader weggedoen word, is die enigste 

verwere wat tot die beskikking van die verantwoordelike en 

aanspreeklikgestelde persoon is, die volgende: Enige regver= 

digingsgrond wat die dader self in die omstandighede sou gehad 

het indien die benadeelde hom sou aanspreek asook die tradi= 

sionele verwere by risiko-aanspreeklikheid naamlik eie skuld 

aan die kant van die benadeelde of dat die benadeelde se skade 
. 5 aan oormag te wyte ~s. 

Myns insiens behoort die skuldvereiste aan die kant van die 

dader nie te verval in gevalle waar die werk wat gedoen word 

nie uitermate gevaarlik is nie en ook nie in gevalle waar ska= 

de deur huisbediendes (domestic servants) veroorsaak is of in 

gevalle waar die verantwoordelike persoon nie 'n groot onder= 

neming of organisasie is nie en die werk wat hy aan 'n ander 

opgedra het, gewone en normale aktiwiteite behels. Behalwe 

die tradisionele verwere by risiko-aanspreeklikheid naamlik 

eie skuld aan die kant van die benadeelde en oorroag, is daar 

skulduitsluitingsgronde en regverdigingsgronde tot die dader 

se beskikking en dus ook tot die beskikking van die verant= 

woordelike persoon. 

Omstandighede kan egter ook voorkom waar weggedoen 

behoort te word met die vereiste dat die materieZe dader die 

skade onregmatiglik veroorsaak het. In sulke gevalle, wat 

uiteraard slegs in swaar wegende omstandighede van billikheid 

behoort te geskied, is die verantwoordelike persoon bloot aan= 

spreeklik omdat sy diensaktiwiteit benadeling veroorsaak het 

en is sy posisie gelyk te stel met die van 'n versekeraar. 

5 Siendie gesag aangehaal in vn 9 op 351 hieronder. 
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In sulke gevalle mag selfs weggedoen word met die tradisionele 

verwere by risiko-aanspreeklikheid naamlik oormag en eie skuld 

aan die kant van die benadeelde. Die opmerkings in hierdie 

paragraaf word egter nie verder gemotiveer nie, omdat sodanige 

ontwikkeling myns insiens nog ver in die toekoms le. Die tyd 

is nog glad nie ryp vir so 'n wye privaatregtelike middellike 

aanspreeklikheid nie. 

Dit kan op hierdie staduim van ons regsontwikkeling met veilig= 

heid verklaar·word dat 'n kousale verband gesoek moet word 

tussen die riskante diensaktiwiteit en die gepleegde onregma= 

tige daad deur die materiele dader. Wat die vereiste kousale 

verband betref, behoort twee dinge behoorlik onderskei te word. 

Die eerste is dat risiko's van 'n aktiwiteit nie dieselfde is 

as tipiese risiko's van die aktiwiteit nie. 'n Risiko van die 

diensaktiwiteit is al daardie skadelike gevolge wat voort= 

spruit uit die feit dat 'n werknemer of dader in die posisie 

geplaas is om, weens die omsta~dighede van sy werk, die onreg= 

matige daad te begaan. 'n Risiko van die diensaktiwiteit is 

dus daardie onregmatige dade wat 'n werknemer gepleeg het,om= 

dat sy werk hom die geleentheid gebied het om op te tree soos 

wat hy opgetree het. Teoreties uitgedruk beteken dit dat 'n 

werknemer of dader se onregmatige daad as 'n risiko van die 

diensaktiwiteit aangemerk kan word indien die aard van sy 

werk die kans op die pleeg van die onregmatige daad ex post 

faato beoordeel, objektief verhoog het. 6 Dit is byvoorbeeld 

Hommes se oortuiging dat hierdie feit genoegsaam is om die 

werkgewer aanspreeklik te stel vir die onregmatige dade deur 

sy werknemer gepleeg. Die kritiek teen hierdie standpunt, 

naamlik dat dit aanspreeklikheid te wyd stel, is myns insiens 

6 Sien hierbo op 96 ev, 
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d. 7 geregver ~g. Suid-Afrikaanse hmve sal byvoorbeeld nie genee 

wees om 'n werkgewer aanspreeklik te hou vir die nalatige be= 

stuur van sy werknemer nie indien dit in Kaapstad voorgekom 

het terwyl die werknemer verplig was om pakkies in Johannes= 

burg af te lewer en hy van sy roete na die Kaap afgewyk het. 8 

Indien hierdie gebeure ex post facto in oenskou geneem word, 

het die aard van die werknemer se werk die kans op die pleeg 

van die onregmatige daad objektief verhoog en behoort die 

werkgewer, ·volgens Hommes se standpunt, aanspreeklik te wees. 

Die verdienste van Hommes se standpunt is myns insiens slegs 

daarin gelee dat dit 'n behoorlike maatstaf bied vir die vas= 

steiling van 'n kousale verband tussen riskant getipeerde 

diensaktiwiteit en gepleegde onregmatige daad deur die werk= 

nemer. Indien dit nie vasstaan dat die aard van die werk wat 

gedoen moes word die kans op die pleeg van die onregmatige 

daad, ex post facto beoordeel, objektief verhoog het nie, kan 

nie verklaar word dat die onregmatige daad as 'n risiko van 

die aktiwiteit aan te merk is nie. Het die aard van die werk 

die pleeg van die onregmatige daad nie verhoog nie, kan van 

risiko-aanspreeklikheid nie sprake wees nie. Wat kousaliteit 

dus betref, aanvaar ek die standpunt van Hommes. Hiervolgens 

moet vasgestel word of die aard van die opgedraagde werksaam= 

hede die moontlikheid van die pleeg van die onregmatige daad 

objektief verhoog het of nie. 

Hommes het uitgewys dat by die vasstelling hiervan, die vraag 

na die moontlike voorsienbaarheid van die pleeg van die onreg= 

matige daad in die besondere omstandighede, nie ter sprake 

7 Sien hierbo op 130. 

8 Feldman v Mall 1945 AD 733 hieronder bespreek op 836 ev. 
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kom nie. 9 · Die grondslag vir die beoordeling van die vraag of 

die aard van die werk die pleeg van die onregmatige daad ver= 

hoog het of nie, is die kennis van die redelike man soos aan= 

gevul deur kennis wat ex post faato aan die lig gekom het uit 

die bewese feite. Vir 'n redelike man met hierdie aangevulde 

kennis moet dit, indien die afloop van die gebeure in oenskou 

geneem word, blyk dat die aard van die werk die kans op die 

pleeg van die onregmatige daad objektief verhoogof begunstig 

het. 
10 

Wat die aard van die diensaktiwiteit betref, moet die 

redelike man kennis neem van die bewese feite betreffende die 

plek waar die werk verrig moes word, die tyd wanneer die werk 

verrig moes word, die middels waarmee die werk verrig moesword 

en die tipe werk wat verrig moes word. Wat die gepleegde, 

onregmatige daad betref moet die redelike man kennis neem van 

die bewese feite betreffende die tyd, plek en veral die aard 

van die onregmatige daad wat gepleeg is (byvoorbeeld nalatige 

bestuur, aanranding, bedrog ensovoorts). Indien dit vir die 

redelike man met hierdie kennis in pag dan sou blyk·dat die 

aard van die werk die kans op die pleeg van die spesifieke 

onregmatige daad in die omstandighede begunstig of verhoog 

het, kan verklaar word dat die onregmatige daad 'n risiko 

verbonde aan die riskante aktiwiteit was. Hieruit volg eers= 

tens dat dit van groot belang is om vas te stel wat die al= 

gemene aard van die werk was •. Ons regspraak het uitgewys dat 

dit in hierdie verband nie nodig is om vas te stel wat presies 

die gedetailleerde instruksies van die aanspreeklikgestelde 

aan die dader was nie, maar dat 'n broad and common sense-

9 Sien hierbo op 101. 

10 ibid. 
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benadering gevolg meet word. 11 Hierdie standpunt lewer na= 
12 tuurlik probleme, maar ek dink dat dit in die oorgrote meer= 

derderheid van gevalle nie moeilik sal wees om vas te stel wat 

die algemene aard van die dader se werk was nie. In hierdie 

verband is die plek, tyd en middels waarmee die werk verrig 

word altyd van belang. Die feit dat 'n werknemer 'n motor ge= 

durende besige tye in 'n groot stad meet bestuur, verhoog die 

moontlikheid dat hy skade deur nalatige bestuur sal veroor= 

saak aansienlik. Verdere feite kan ook van belang wees. By= 

voorbeeld die feit dat die dader 'n swaar voertuig met 'n 

swaar vrag bestuur het ensovoorts. Indien die algemene aard 

van 'n werknemer se werk die hantering van ontvlambare vloei= 

stowwe of gasse beheis, word die moontlikheid dat hy tydens 

die hantering daarvan brandskade deur nalatige hantering mag 
13 veroorsaak aansienlik verhoog. Indien 'n veewagter geduren= 

de die winter vee in 'n weikamp waar b.aie droe gras is meet 

oppas, verhoog dit die moontlikheid dat hy deur nalatige rook= 

gewoontes 'n veldbrand kan veroorsaak aansienlik. 14 

Aangesien hierdie kriteruim in die eerste plek 'n objektiewe 

ex post facto beoordeling van die aard van die werk behels 

en die vraag gevra meet word of die aard van die werk die kans 

op die pleeg van die onregmatige daad verhoog het of nie, be= 

11 Sien hieronder op 827 ev asook die Anglo-Amerikaanse 
opvatting hieronder genoem op 473. 

12 Shm die bewysplekke in die vorige vn genoem. 

13 Vgl die bespreking hieronder vanaf 894 en veral die 
beslissing in Hendrikz v Cutting 1937 CPD 417. 

14 Vgl veral die bespreking van die saak Barker v Venter 
1953 3 SA 771 (OK) hieronder op 899 ev. 
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hoort faktore wat nie verband hou of lig werp op die aard van 

die werk nie, buite rekening gelaat te word, Selfs al kom 

hierdie feite ex post facto aan die lig, bly dit irrelevant. 

Hier word veral gedink aan persoonlike eienskappe van die da= 

der soos sy bekwaamheid of onbekwaamheid, betroubaarheid of 

onbetroubaarheid. Die feit dat hy ook verbied was om die werk 

op 'n sekere manier uit te veer is hier van belang. A stel 

byvoorbeeld vir B aan om sy motor te bestuur en verbied hom 

om die motor in eie belang te gebruik, vinniger as 100 k. p.u. 

te bestuur en om buite 'n sekere gebied te bestuur. Neem aan 

dat B 'n baie bekwame bestuurder is en baie betroubaar is. 

B bestuur die motor by geleentheid tydens die uitvoering van 

sy pligte vinniger as 100 k.p.u. terwyl hy ook afgewyk het 

van sy roete om iets in eie belang te verrig. Hy veroorsaak 

deur sy nalatige bestuur· 'n ongeluk in die verbode gebied. 

Die howe sal A in hierdie geval middellik aanspreeklik hou 

indien die graad van afwyking in terme van tyd en plek nie 

groot is nie. 15 Indien die kriteruim van verhoogde kans hier 

toegepas word, is die feit dat hy bekwaam en betroubaar was. 

en verbied was om die motor in eie belang binne 'n verbode 

gebied te bestuur irrelevant wat die vasstelling van die al= 

gemene aard van sy werk betref. Die feit is dat die aard 

van sy werk die kans dat hy tydens 'n rit met sy werkgewer se 

motor nalatig mag bestuur, objektief verhoog het. 
16 

Daar is dan ook gesag in die Suid-Afrikaanse regspraak dat die 

persoonlike eienskappe van die dader en verbiedings ten op= 

sigte van die manier van uitvoering van die werk, irrelevant 

15 Sien die bespreking hieronder op 848 ev. 

16 Sien die opmerkings van hr Watermeyer in die volgende vn. 
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is by· die vasstelling van middellike aanspreeklikheid. 17 Al 

wat werklik van belang is, is die vasstelling van die vraag 

wat die algemene aard van die werk behels het. 18 In hierdie 

verband mag sekere verbiedings deur die aanspreeklikgestelde 

egter wel relevant wees. 19 'n Sekere persoon wat 'n ander, B, 

aanstel om sy tuin om te spit, maar hom verbied om sy motor 

te bestuur sal nie aanspreeklik wees as B sy motor sender toe= 

stemming geneem het en nalatig bestuur het nie. Die verbod 

17 Vgl die volgende stelling deur hr Hatermeyer in Feldman 
v Mall supra op 741: It appears ..... that a master who 
does his work by the hand of a servant creates a risk of 
harm to others i the servant should rove to be ne li ent 
or inefficient or> untrustwort y; that, ecause he has 
created this risk for> his own ends he is under a duty 
to ensure that no one is injured by the servant's improper> 
conduct or> negligence in carrying out his woy{/~ and that 
the mere giving by him of directions or orders to his 
servant is not a sufficient performance of that duty (ek 
onderstreep ). Die feit dat 'n werknemer oneffektief 
en onbetroubaar bewys mag word is 'n risiko waarvoor die 
werkgewer verantwoordelik is. 

18 Ar> Wessels verklaar in Estate van der Byl v Swanepoel su= 
pr>a op 151: The master ought not to be allowed to set up 
as a defence secret instructions given to the servant 
where the latter is left, as far as the public is cancer= 
ned, with all the insignia of a general authority to 
carry on the kind of business for which he is employed. 
Ar.Kotze verklaar op 154: Under such circumstances a 
mere private instruction as to the points between which 
the servant was to ply for hire cannot affect intending 
passengers or other third parties, members of the public, 
who are ignorant of S·uch instr>uctions.That is entirely a 
collateral matter between the master and servant ( eene 
byzaak), and cannot relieve the farmer from responsibili= 
ty to innocent third parties. 

19 Sien die uitsprake van ar> de Villiers in Estate van der> 
Byl supra op 152; Hr> Hatermeyer in Feldman v Mall supra 
op 736 en die uitspraak van w ar> Davis op 783 in dieselfde 
saak. 
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dui daarop dat die algemene aard van B se werk tuinwerk is 

en nie motorbestuur insluit nie. Op geen logiese gronde kan 

verklaar word dat die aard van B se werk die nalatige bestuur 

van die motor objektief verhoog het nie. Indien B egter aan= 

gestel is om afleweringswerk te doen en hy sou verbied wees 

om dit per motor te doen, staan hierdie verbod slegs op 'n 

verbod op die manier van uitvoering van die werk en is dit 

irrelevant vir die doeleindes van objektiewe kansverhoging. 

Wat die gepleegde onregmatige daad betref, word die plek en 

tyd van die pleging daarvan asook die aard en karakter van die 

skadeveroorsakende handeling in ag geneem. 20 Indien die aard 

van 'n werknemer se werk motorbestuur behels, verhoog dit die 

moontlikheid dat hy tydens sy roete nalatig mag bestuur. Is 

die aard van 'n werknemer se werk om die boekhouding van sy 

werkgewer te behartig, verhoog dit die moontlikheid dat hy 

bedrog mag pleeg. Het hierdie boekhouer egter die sekretares= 

se van sy werkgewer aangerand, mag die bevinding heel anders 

wees, veral as die aanranding na werksure in haar woonkamer 

plaasgevind het. Die toets van objektiewe kansverhoging stel 

egter 'n baie wye aanspreeklikheid daar •. Hierdie feit kan 

deur die volgende voorbeeld geillustreer word. Indien 

'n werknemer sywerkgewer se motor van punt A na B meet bestuur 

bied dit 'n verhoogde kans dat hy nalatig mag bestuur. Die 

probleem is egter dat die verhoogde kans op nalatige bestuur 

nie afneem indien die werknemer van sy roete en die uitvoering 

van sy verpligtinge afwyk nie. Dit verminder selfs nie hoe 

verder hy afwyk in terme van die tyd en plek waar hy veronder= 

stel is om die motor te bestuur nie. Dit bly vas staan dat 

20 Vgl die beslissing in Priestly v Dumeyer 15 SC 393 veral 

op 398. 
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die aard van sy werk 'n verhoogde kans bied om nalatig te be= 

stuur. Volgens die huidige regspraak is die werkgewer nie 

aanspreeklik vir die nalatige bestuur van sy werknemer nie 

indien laasgenoemde se afwyking van sy roete groot in terme 
1 van tyd en plek was. Ook 'n ander voorbeeld kan die probleem 

illustreer. Indien die boekhouer in die bogenoemde voorbeeld 

deur die aard van sy werk hoogsgefrustreerd, gerrriteerd en 

agressief gestem word, verhoog dit tog die moontlikheid dat 

hy die tikster kan aanrand selfs na werksure. Deur 'n ex post 

facto beoordeling van die· gebeure sal nie tot 'n ander resul= 

taat gekomkan word nie. Selfs al word die vereiste gestel 

dat die kansverhoging aansienlik moes gewees het, los dit 

geen probleem op nie. Die kans dat die werknemer wat met sy 

werkgewer se motor ver van sy roete afwyk nalatig mag bestuur, 

neem miskien toe omdat hy ver ry, moeg kan word en in 'n stad 

met swaar verkeer kan beland. 

Op hierdie staduim is dit nodig om die toepassing van hierdie 

kriterium te illustreer na aanleiding van die feitlike omstan= 

dighede soos dit blyk uit 'n paar van ons belangrike appelhof= 

beslissings. 'n Breedvoerige uiteensetting van die sake word 

nie gegee nie aangesien dit later volledig gedoen word. In 

Mkize v Martens 2 het.die aanspreeklikgestelde die toesig en 

beheer oor sy transportwa en trekvee tydelik aan twee hand= 

langers oorhandig met die opdrag dat bulle tot by 'n sekere 

plek moes trek, daar moes uitspan en op sy terugkeer moes wag. 

Die handlangers het so gemaak maar ook 'n vuur aangesteek om 

hul kos voor te berei (iets waarvoor hulle nie toestemming 

Sien die beslissing in Feldman v Mall 1945 AD 733 en die 
bespreking daarvan hieronder op 836 ev. 

2 1914 AD 382. 
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van die aanspreeklikges tel de gehad he t nie.) Te wyte aan hul 

nalatigheid het die v·uur versprei -en die eiser se eiendom be= 

skadig. Die aard van hul opdrag het die nalatige optrede van 

die handlangers objektief verhoog omdat dit 'n normale en be= 

kende gebruik onder transportryers was om 'n vuur aan te steek 

tydens uitspantyd. 3 

In Estate van der ByZ v SwanepoeZ4 het die eienaar van 'n huur= 

motor die bestuurder daarvan verbied om passasiers binne 'n 

sekere gebied te vervoer. Nieteenstaande"hierdie verbod doen 

hy dit wel en bestuur binne die verbode gebied nalatig. Die 

verbod is in hierdie geval irrelevant omdat dit betrekking 

het op 'n verbod ten opsigte van die manier van uitvoering 

van die werk en nie verband hou met die algemene aard van die 

dader se werk nie. Die aard van die werk (naamlik motorbe=· 

stuur) het die pleeg van die onregmatige daad (nalatige be= 

stuur van daardie motor) objektief verhoog. 

In FeLdman v MaZZ 5 het die aanspreeklikgestelde sy werknemer 

opdrag gegee om sekere pakkies vir klante af te lewer. Nadat 

hy dit gedoen het, wyk hy vir sy eie doeleindes van sy gespe= 

sifiseerd~ roete af en bestuur hiertydens nalatig. Weer eens 

sal die redelike beoordelaar kan bevind dat die algemene aard 

van die werk (naamlik aflewering van pakkies per motor), die 

pleeg van die onregmatige daad (nalatige bestuur) objektief 

verhoog het. 

3 Sien hieronder op 888. 

4 1927 AD 141. 

5 1945 AD 733 en Vgl ook die beslissing in Union Government 
v Hawkins 1944 AD 556. 
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In SA R & H v Marais 6 het die masjinis van die aanspreeklik= 

gestelde (die spoorwee) toegelaat dat 'n passasier in die ka= 

juit van die lokomotief ry, nieteenstaande 'n uitdruklike ver= 

bod deur die aanspreeklikgestelde. Die masjinis bestuur op 

nalatige wyse wat die dood van' die passasier veroorsaak. Hier= 

die verbod is irrelevant omdat dit betrekking het op die rna= 

nier waarop die dader sy werk moes uitvoer en geen betrekking 

het op die algemene aard van sy werk nie. Weereens sal die 

redelike beoordeelaar moet bevind dat die aard van die werk 

(bes.tuur van 'n lokomotief) die pleeg van die onregmatige 

daad (nalatige bestuur).objektief verhoog het. 7 

In al hierdie gevalle is dit dus duidelik dat die gepleegde 

onregmatige daad as 'n risiko van die spesifieke diensaktiwi= 

teit aan te merk is. 

Hierdie kriteruim van verhoogde kans op die pleeg van die on= 

regmatige daad is dan soos aangedui, nie meteens 'n behoor= 

like aanspreeklikheidsbeperkende maatstaf nie. Die tyd is-

neg nie ryp vir die aanwending van so 'n wye aanspreeklikheids=· 

maatstaf by middellike aanspreeklikheid nie. Suid-Afrikaanse 

skrywers vereis dat 'n aanspreeklikgestelde op grond van ri= 

siko-aanspreeklikheid slegs aanspreeklik moet wees vir gevol= 

ge wat uit die tipiese risiko's van sy riskante aktiwiteit 

voortspruit. 8 Wat middellike aanspreeklikheid·betref behoort 

dus vasgestel te word of die onregmatige daad onder die om= 

6 1950 4 SA 610(A). 

7 Vgl egter die beslissing in hierdie saak hieronder bespreek 
op 879 ev. 

8: Sien C G ··van der Merwe Diere 256: Aanspreektikheid vtoei 
nie soos by skutdaanspreektikheid voort uit die feit dat 
die aanspreektikgestetde regtens verwyt kan word nie, maar 
wel uit die feit dat die skade wat veroorsaak is die gevotg 
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standighede uit die tipiese risiko's verbonde aan die betrok= 

ke diensaktiwiteit voortgespruit het. Steun hiervoor is myns 

insiens te vind in die standpunt wat w al" Davis in Fel-dman v 

MaZZ ingeneem het. Hy het vereis dat die onregmatige daad as 

a pPobabZe or ZikeZy l"esuZt van die diensaktiwiteit aangemerk 

moet kan word. 9 Die toets wat aan hierdie vereiste reg sal 

laat geskied, is 'n toets soortgelyk aan die normatiewe voor= 

sienbaarheidskriterium van A.J.D. van Rensburg. 10 

Hierdie toets soos dit myns insiens aangepas kan word by ri= 

siko-aanspreeklikheid behels dan die vraag of die gepleegde 

onregmatige daad en spesifiek ook die kousale verloop van die 

gebeure wat op die pleeg van die onregmatige uitgeloop het, 

in die lig van die algemene aard van die werk en die feite 

van die saak, met so 'n graad van waarskynlikheid voorsien= 

baar was dat die onregmatige daad l"edeZikerwys as 'n tipiese 
II l"isiko van die diensaktiwiteit aangemerk kan word. Hierdie 

was van die tipiese l"isiko's wat die betl"okke pPaktyk 
skep. (Vgl ook 287 van sy werk). Sien ook J C van der 
Walt Risiko-aanspl"eekZikheid 257 ev. 

9 Sien die uiteensetting van sy standpunt hierbo op 258 ev 
en hieronder op 855 ev. 

10 Van Rensburg Nol"matiewe Vool"sienbaal"heid byvoegsel tot 1972 
THRHR en Jul"idiese kousaZiteit vanaf 271. 

II Vgl van Rensburg byvoegsel 1972 THRHR op 56 even 60 waar 
hy verklaar: Die nol"matiewe voorsienbaarheidstoets •••• 
behoort ongetwyfeZd ook op die gebied van risiko-aanspreek= 
Zikheid aanwending te vind. Ter-wyZ die menings nog so 
sterk uiteenZoop omtrent die juiste pZek van risiko-aan= 
spl"eekZikheid binne die pl"ivaatregsisteem~ omtrent die 
verskynse Zs wat daaronder ressol"teer en omtrent die ware 
grondsZag daal"Van~ sou dit aanmatigend van my wees om nou 
reeds finaZe uitsprake daaromtl"ent te wit maak. SZegs 
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beoordeling kan slegs geskied indien 'dit reeds vasstaan dat 

die aard van die riskante aktiwiteit die kans op die pleeg 

van die onregmatige daad objektief verhoog het. 'n Spesifieke 

onregmatige daad wat nie eers as 'n risiko van 'n sekere diens= 

aktiwiteit aangemerk kan word nie, kan sekerlik ook nie be= 

skou word as 'n tipiese risiko van die aktiwiteit nie. 

Die grondslag waarop die beoordeling berus is weereens die 

kennis van die redelike man, maar aangesien hierdie kriteruim 

'n voorsienbaarheidstoets behels, kan sy kennis natuurlik nie 

aangevul word uit die bewese feite wat ex post facto aan die 

lig gekom het nie. Met Van Rensburg kan egter saamgestem word 

dat die kennis van die redelike man aangevul moet word deur 

spesiale kennis van die aanspreeklikgesteld~. 12 Dit kleur 

hierdie basies objektiewe toets wel subjektief en kan dit as 

'n subjektiewe prognostiese benaderingswyse beskryf word. 

beperkingsprobZeem kan Zewer nie. 

12 Vgl Van Rensburg byvoegsel 1972 THRHR op 56 asook sy op= 
merkings·op 60. In vn 233 op 61 verklaar hy dat die nor= 
matiewe voorsienbaarheidsmaatstaf deur hom voorgestel, 
enigsins aangepas sal moet word om by risiko-aanspreek= 
likheid te kan geld. Hy stel dan voor dat die begrip 
dader vervang moet word deur aanspreekZikgesteZde en dat 
die tydstip van die' handeZing vervang moet word deur die 
tydstip van die skadestigtende gebeurtenis. Hierdie 
laaste stelling lewer dan die probleem op dat dit vir 
die doeleindes van middellike aanspreeklikheid of kan 
staan op die tydstip van die pleeg van die onregmatige 
daad deur die dader of op die tydstip vari verrigting 
van die diensaktiwiteit wat aanleiding tot die pleeg van 
onregmatige daad gegee het. Myns insiens is lg die 
relevante tydstiP,· 
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Omdat dit by middellike aanspreeklikheid gaan oor die vraag 

of die .onregmatige daad en die kousale verloop van gebeure 

wat op die onregmatige daad uitgeloop het, in die Zig van 

die aZgemene aard van die werk normatief voorsienbaar was, is 

dit noodsaaklik om slegs daardie faktore in ag te neem wat 

relevant is by die bepaling van die algemene aard van die werk 

Daarom behoort faktore soos die bekwaamheid,onbekwaamheid, 

betroubaarheid of onbetroubaarheid van die persoon wat gebruik 

word om die werk te verrig en 'n verbod deur die aanspreeklik= 

gestelde betreffende die manier van die uitvoering van die 

werk, nie 'n rol te speel by die beoordeling nie. Die gevol= 

ge moet spruit uit die tipiese risiko's van die aard van die 

werk en die gepleegde onregmatige daad moet dus tipies wees 

van die aard van die werk. 

Wat die aard van die gepleegde onregmatige daad wat voorsien 

moes word betref, geld presies dieselfde as wat by objektiewe 

kansverhoging daaroor meegedeel is. Die vraag.is of dit re= 

delikerwys voorsienbaar is dat die soort skadeveroorsakende 

handeling in die lig van die aard van die werk, verrig kon 

word. Ook van belang is dan die plek en die tyd van die pleeg 

van die onregmatige daad. 

Die voorsienbaarheid van die kousale gebeure wat tot die"pleeg 

van die onregmatige daad uitgeloop het, spreek vanself. Hier= 

die kousale verloop word natuurlik ex post facto bewys. 

Die vraag na die tydstip waarop die beoordeling van die nor= 

matiewe voorsienbaarheid moet geskied is 'n spesifieke pro= 

bleem. Van Rensburg het voorgestel dat in gevalle van risiko

.aanspreeklikheid die tydstip wanneer die beoordeling moet 

plaasvind ••• die tydstip van die skadestigtende gebeurtenis 
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13 moet wees. Wat middellike aanspreeklikheid betref, kan hier= 

die tydstip nie slaan op die tydstip van die verrigting van 

die skadeveroorsakende handeling deur die dader (werknemer) 

nie,omdat die vereiste verband tussen die pleeg van die on= 

regmatige daad en die aard van die werk dan uit die oog ver= 

loor word. 14 Die tydstip wat myns insiens hier van belang is, 

is die tydstip waarop die dader met die spesifieke taak of 

opdrag wat tot die pleeg van die onregmatige daad aanleiding 

gegee het, begin het. In die lig van die aard van hierdie 

taak of opdrag moet die vraag afgevra word of dit vir die 

redelike man (met die moontlike aangevulde kennis) vanuit die 

tydstip van die aanvang van die verrigting van die taak of 

opdrag, redelikerwys voorsienbaar was dat die opdragnemer 

byvoorbeeld so ver van sy roete sou afwyk vir eie doeleindes 

en daartydens nalatig sou bestuur. 

Die graad van waarskynlikheid waarmee 'n redelike man die 

kousale verloop van gebeure en die pleging van die onregmati= 

ge daad kon voorsien het, is natuurlik belangrik. 'n Nadere 

aanduiding as dat redelike voorsienbaarheid in die spesifieke 

13 Normo.tiewe voorsienbaarheid byvoegsel 1972 THRHR op 61 
vr 233 daar. 

14 Indien Van Rensburg se voorstel op middellike aanspreek= 
likheid toegepas sou word, maak dit slegs voorsiening vir 
die beantwoording van die vraag of die skadelike gevolge 
wat uit die onregmatige, skuldige handeling van die werk= 
nemer/dader voortgespruit het, onder die omstandighede 
normatief voorsienbaar is vir die doeleindes van die vas= 
stelling van die omvang van die werknemer/dader se aan= 
spreeklikheid. Indien die tydstip waarop hierdie beoor= 
deling moet geskied, die tydstip van die skadeveroorsaken= 
de gebeurtenis is, word die vraag of die optrede van die 
werknemer in,die lig van die aard van sy werk, normatief 
voorsienbaa~~ nie beantwoord nie. 
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omstandighede voldoende is, kan myns insiens nie gegee word 

nie. Wat redelik voorsienbaar is, hang van die omstandighede 

af. Van 'n vasgestelde graad van waarskynlikheid kan daar 

uit die aard van die saak nie sprake wees nie. Omstandighede 

wat die waarskynlikheidsoordeel sal beinvloed en op grond 

waarvan verklaar kan word dat die kousale gebeure en die pleeg 

van die onregmatige daad redelikerwys voorsienbaar is, is die 

gevaarlikheid van die werk in die lig van die plek, tyd en die 

middels waarmee dit verrig word asook die tipe onregmatige 

daad en die plek en tyd van pleging daarvan. In gevalle waar 

die werk byvoorbeeld baie gevaarlik is, sal die graad waarmee 

redelikerwys voorsien kan word dat 'n sekere nalatige hande= 

ling tydens die uitvoering van die werk verrig mag word en be= 

nadeling kan veroorsaak, besonder laag wees. In surke omstan= 

.dighede kan die reel geld dat die aanspreeklikgestelde aan= 

spreeklikheid slegs sal vryspring indien die pleeg van 'n 

spesifieke onregmatige daad in die lig van die aard van die 

werk,besonder onwaarskynlik was of wanneer die verloop van 

die kousale gebeure besonder onwaarskynlik was. Is die aard 

van die werk egter minder gevaarlik kan die waarskynlikheids= 

graad hoer gestel word. 

Heer eens word die fei te van 'n paar belangrike appiHhofbes lis= 
. . . 15 H d' sings aan die hand van h~erd~e kr~terium getoets. at ~e 

£eite in Mkize v Martens supra betref, was dit redelikerwys 

voorsienbaar dat die seuns by die plek waar bulle moes uit= 

span 'n vuur sou aansteek. Dit is ook redelikerwys voorsien= 

baar dat hulle nalatig kon wees en die veld random aan die 

brand kon steek. Die hof het klem daarop gele dat dit 'n 

15 Sien ook hierbo op 329 ev. 
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normale en aanvaarde gebruik onder transportryers is om 'n 

vuur by hul uitspanplek aan te s~eek. 16 Die feit dat die 

seuns nie toestemming gehad het om die vuur aan te ste"ek nie 

is irrelevant. 17 In Estate van der Byl v Swanepoel supra is 

dit in die lig van die ~.;rerknemer se werk (huurmotorbestuur) 

redelikerwys voorsienbaar dat hy persone teen vergoeding binne 

'n verbode gebied sou vervoer. Die feit dat hy deur sy werk= 

gewer verbied was om dit te doen, is volgens die hof irrele= 

vant. 18 Dit is ook.redelikerwys voorsienbaar dat hy tydens 

die rit nalatig mag bestuur. In Feldman v Mall supra is dit 

met 'n genoegsame graad van waarskynlikheid voorsienbaar dat 

die werknemer, nadat hy sy taak afgehandel het, ·die motor vir 

eie doeleindes sou bestuur voordat hy dit na die motorhuis 

moes terug neem. Die afwyking was in die omstandighede.nie 

onvoorsienbaar nie. 19 War Davis het egter pertinent te 

kenne gegee dat die kousale verloop nie redeZikeruys voorsien= 

baar sou gewees het nie indien die werknemer myle van sy roe= 
20 te afgewyk het en 'n dag of meer van sy werk af weggebly het. 

Alhoewel sodanige afwyking moontlik nog voorsienbaar mag wees, 

is. dit met so 'n lae graad van waarskynlikheid voorsienbaar 

dat die optrede van die dader nie as 'n tipiese risiko van 

die aktiwiteit aan te merk is nie. Dit is ook redelikerwys 

16 Sien die bespreking van hierdie saak hieronder op 888. 

17 Sien veral 391 van die uitspraak. 

18 Sien die bespreking van hierdie saak hieronder op 819 ev. 

19 Sien die bespreking van hierdie saak hieronder op 836 ev.· 

20 Sien 785 van sy uitspraak in Feldman v Mall supra. 
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voorsienbaar dat die werknemer tydens die rit nalatig mag be= , 

stuur. Gesagvir die uiteensetting word gevind in die uitspraak 

van war Davis. 
1 

Die toepassing van hierdie kriterium op die. 

feite van SAR & H v Marais supra is egter moeiliker. Ek het 

reeds aangedui dat die nalatige optrede van die masjinis as 'n 

risiko van sy werk aan te merk is. 2 Die vraag is nou of sy 

optrede in die lig van die omstandighede as 'n tipiese risiko 

van sy werk aan te merk is. Die appelhof het bevind dat die 

spoorwee in die geval nie middellik aanspreeklik is vir die 

nalatige optrede van sy masjinis nie. 3 Die regverdiging van 

die hof se bevinding is moontlik gelee in die siening dat die 

kousale verloop van gebeure wat aanleiding tot die nalatige 

Hy verklaar in Feldman v Ma~l supra op 787: This test fits 
all the previous decisions in this Court. Thus, in Mkize 
v Martens ...••... , it was the natural and likely result 
of putting the boys in charge of the wagon that they should 
make a fire in order to cook their food. In Estate van 
der Byl v Swanepoel ...... it was the natural and likely 
consequence of placing his servant in charge of a taxi that 
he should pick up passengers for his master outside the 
prescribed area: it could perhaps not have been expected 
that he would similarly pick up passengers in order to 
pocket the proceeds, and in such a case the master might 
not have been liable. In Union Government v Hawkins •.•• 
it was the natural and likely result of.sending out ana= 
tive driver with the military lorry that he might go very 
considerably out of his way,. more particularly in order 
to give a lift to a European sergeant. In the present 
case it was in my opinion, a natural and likely result of 
Baloyi's employment that he should, on a Saturday after= 
noon when the van was not otherwise required, use it for 
his own purposes to go to his house in Sophiatown. 

2 Sien hierbo op 331, 

3 Sien die bespreking van hierdie saak hieronder op 879, 
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optrede van die masjinis gegee het, met 'n te lae graad van 

·waarskynlikheid voorsienbaar was. In so 'n geval is die onreg= 

matige daad van die masjinis nie as 'n tipiese risiko van sy 

werk aan te merk nie. Die masjinis het naamlik toegelaat dat 

'n passasier (broodwinner van die eiseres in die saak) teen 

die baie streng verbod van die spoorwee in die kajuit van die 

lokomotief kon reis; toegelaat dat die passasier 'n bottel 

drank saambring en dat die masjinis teen alle reels en regu= 

lasies die drank saam met die passasier uitgedrink het. Hier= 

na h.et die nalatige bestuur voorgekom. In die lig van die 

uiters gevaarlike aard van die masjinis se werk is ek van me= 

ning dat die spoorwee slegs aanspreeklikheid behoort te ont= 

duik indien die pleeg van die.onregmatige daad en die kousale 

verloop van gebeure wat daartoe aanleiding gegee het, hoogs 

onwaarskynlik was. In die lig hiervan is ek van mening dat 

die kousale verloop van gebeure nie so hoogs onwaarskynlik 

was dat die spoorwee van aanspreeklikheid onthef kon word nie. 

Ten slotte kan aangemerk word dat die toets van redelike toe= 

rekening van skadelike gevolge wat Koster en Bloembergen voor= 

gestel het as· 'n aanspreeklikheidsbeperkingsmaatstaf (ook by 

risiko-aanspreeklikhei~nie bruikbaar is nie. 4 Behalwe dat 

die toets baie vaag is, word by hierdie kriterium faktore be= 

trek wat myns insiens ter sprake kom by die vasstelling van 

die verantwoordelikheid van 'n spesifieke persoon vir 'n 

sekere riskante aktiwiteit. Dit is faktore soos redeZikheid 

en biZZikheid, risk-spreading capacity, loss-distribution, 

prevensie ensovoorts. 5· Van Rensburg se kritiek teen die 

4 Sien die uiteensetting van hul kriterium hieronder op 512 
ev. 

5 Vgl die faktore hierbo bespreek vanaf 303. 

339 



toepassing van hierdie kriteriuro deur die voorstaanders daar= 

van as 'n aanspreeklikheidsbegrensingsmaatstaf is myns insiens 

korrek. Hy verklaar •••. dat hulZe daartoe neig om aZ die aZ= 

gemene kriteria oorboord te gooi, en om die aanspreekZikheids= 

begrensingsprobZeem in die vervoZg kas-;t'isties van gevaZ tot 

gevaZ- of hoogstens dan voZgens reeZtjies wat vir einzeZne 

FaZZgruppen ontwikkeZ word - te wiZ besZis. Sommige van die 

skrywers ryg taZZose faktore ( of "PoZioy considerations") 

aanmekaar wat dan aZmaZ 'n roZ moet speeZ by die vassteZZing 

van die perke van aanspreekZikheid. Soms word die proses 

so ver gevoer dat dit in 'n komedie ontaard. 6 

3. Probleme in die weg van die aanvaarding van risiko-aan= 

spreeklikheid as die grondslag van middellike aanspreek= 

likheid 

3.1 Die toekenning van 'n verhaalsreg aan die verantwoorde= 

like persoon 

Ooreenkomstig die Suid-Afrikaanse regspraak is die "werkgewer" 

en "werknemer" teenoor 'n benadeelde solider aanspreeklik vir 

die skuldige en onregmatige veroorsaking van skade of nadeel 

deur die werknemer. Die "beperking .is dat die werknemer tydens 

die pleeg van die onregmatige daad opgetree het in die loop 

van die uitvoering van sy werk. 7 The master and the servant 

may be sued separately or may be joined in the same aotion. 8 

Barlow verklaar dat die oorsprong van hierdie reel gelee is 

in die feit dat die Romeinse - en Romeins-Hollandse reg die 

6 Juridiese kousaZiteit 272 

7 Botes v van Deventer 1966 3 SA 183 (A) op 205 H. 

8 per ar Williamson 205 H. 
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aanspreeklikheid van die werkgewer en werknemer op die skuld= 

beginsel fundeer het. Albei het dus skuld aan die pleeg van 

die onregmatige daad en is daarom solider aanspreeklik vir 

die skade wat daardeur veroorsaak is. 9 In die lig hiervan 

is dit eienaardig dat die reel van solidere aanspreeklikheid 

gehandhaaf is nadat die howe die standpunt dat die aanspreek= 

likheid van die werkgewer op skuld aan sy kant berus, verwerp 

het. 10 Alhoewel die aanspreeklikheid van die werkgewer nie 

op skuld berus nie, is die omvang van sy aanspreeklikheid pre= 

sies dieselfde as die van die werknemer. Ar Williamson ver= 

klaar in Botes v .VanDeventer: The position of the master ... 

is that his vicarious liability in respect of a delict '~om= 

mitted by his servant in the exercise of the function entrus= 

ted to him" is co-extensive and identical in every respect 

~th the liability of the servant. 11 Klem moet egter daarop 

gele word dat ar Williamson ~ie bedoel het dat beide se aan= 

spreeklikheid op presies dieselfde grondslae berus nie. Uit 

sy uitspraak blyk dat ook hy risiko-aanspreeklikheid as die 

grondslag van die werkgewer se aanspreeklikheid aanvaar het. 12 

ar Williamson verduidelik sy bogenoemde stelling deur verder 

te verklaar: He is just as fully bound as he would have been 

had the servant been his partner who had acted negligently~ 

for instance~ in respect of a partnership affair to the de= 

triment of a third person. 13 Die aanspreeklikheid van die 

9 Barlow Vicarious Liability 73 en vgl ook vn 99 op 82 van 
sy werk. 

10 Sien hierbo op 235. 

II 206 B van die verslag. 
12 205 en sien ook die bespreking van die saak deur J C van 

der Walt in 30 THRHR 70 op 71. 

13 206 B (ek onderstreep). 
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werkgewer ap.grona.van.die risiko-aanspreeklikbeidsbeginsel 

is aanspreeklikbeid vir daardie gevalge waarvoor die werkne= 

mer ap grand van sy onregmatige daad aanspreeklik is. 14 Die 

probleem is egter dat ook 15 in die Suid-Afrikaanse reg 'n re= 

gresreg aan die werkgewer toegeken word teenoor sy werknemer 

vir die bedrag wat die werkgewer verplig was om aan 'n bena= 

deelde te betaal. Barlow bet reeds daarop gewys dat bierdie 

reel nie met billikbeid en regverdigbeid te.versoen is nie. 

Hy verklaar: It is doubtful whether it is in accordance with 

justice and equity. A servant is frequently unable to pay the 

damages himself to the third party and will be in no better 

position as against his employer. The latter will be able to 

obtain and suspend a judgement against the servant~ thus ob= 

taining an unfair advantage over him. The best and most equit= 

able method is for the master to safeguard against such risk 

b 
. .16 

y -z-nsurance. 

Die enigste motivering vir 'n aksie van die werkgewer teen 

die werknemer is myns insiens die moontlikbeid dat 'n diens= 

kontrak tussen werkgewer en werknemer bestaan bet ten tye van 

die veroorsaking van die skade en dat die werknemer teenoor 

sy werkgewer kontrakbreuk· gepleeg bet deur in stryd met die 

bepalings op te tree. Die aanspreeklikbeid van die werknemer 

teenoor sy werkgewer in bierdie gevalle berus dan op kontrak= 

breuk en op niks anders nie. In gevalle waar daar nie 'n 

dienskontrak tussen die partye was nie, bestaan so 'n verbaals= 

14 Sien bierbo op 259. 

15 Vgl die posisie in die Anglo-Amerikaanse - en Nederlandse 
reg bierbo ap 58 ev en 137 ev. 

16 Barlow aw 83 vn 99. 
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moontlikheid dan nie. Aan die ander kant kan moontlik geargu= 

menteer word dat die aanspreeklikheid van die werknemer teen= 

oor die werkgewer op deliktuele gronde berus. Daar kan ver= 

klaar word dat die onregmatige daad teenoor die derde ook een 

teenoor die werkgewer is omdat ook hy daardeur skade berokken 

is (hy moes die derde vergoed.) Hierdie argument is egter 

vir die regspraak onaanvaarbaar omdat mere peauniary Zoss, 

dit is ••• Zoss not arising from physiaaZ injury to person or 

property of the pZaintiff, 17 nie deliktueel verhaalbaar is 

nie,, al was dit ook voorsienbaar. 18 Die toepassing van hier= 

die regresTeg is in die meeste gevalle onbillik teenoor die 

werknemer 19 en dus nie altyd regverdigbaar nie. 'n Eis teen 

die werknemer het die werkgewer egter wel indien sy werknemer 

kontrakbreuk gepleeg het. 'n Deliktuele eis het die werkge= 

wer indien die werknemer eersgenoemde se eiendom op skuldige 

en onregmatige wyse beskadig het. Die middeUike aanspreek= 

likheid van die werkgewer is egter 'n direkte aanspreeklik= 

heid. Sy aanspreeklikheid berus op die feit dat hy met die 

verantwoordelikheid van 'n riskant getipeerde aktiwiteit be= 

las is. 'n Toekenning van 'n verhaalsreg aan die "werkgewer" 

teenoor die "werknemer" in alle gevalle van middellike aan= 

spreeklikheid lyk te veel na die erkenning van die siening 

dat die"werkgewer" se aanspreeklikheid bloot sekonder is en 

enkel en alleen geregverdig word op grond van die feit dat 

daardeur meer sekerheid aan 'n benadeelde verskaf word. Die 

derde kan die eis teen die dader instel,maar dit is dikwels 

onwaarskynlik dat aan sy eis voldoen sal word weens die dader 

17 McKerron DeZiat 8 en veral 32 en gesag daar aangehaal. 

18 McKerron t a p. 

19 Sien die Nederlandse reg hierbo op 138 ev. 
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se·swakfinansieleposisie. Hierdie siening misken die wesens= 

aard van risiko-aanspreeklikheid wat die grondslag van middel= 

like aanspreeklikheid is. Die verantwoordelikstelling van 

'n sekere persoon geskied reeds deur·inagneming van verskeie 

sosiaal-etiese oorwegings op grond waarvan verklaar kan word 

dat dit redelik en billik is dat hy aanspreeklik is vir die 

tipiese risiko's van die riskante aktiwiteit. Sy verantwoor= 

delikheid veronderstel dan ook 'n pZig teenoor die benadeel= 

de om hom te vergoed. Die persoon wat gebruik word om die 

riskant getipeerde diensaktiwiteit te verrig word gewoonlik 

onwillekeurig gedwing om in die plek van die aanspreeklikge= 

stelde bloot gestel te wees aan die gevare van sy werk of op= 

drag. Dit is byvoorbeeld onregverdig om.'n werknemer wie 

se werk dit is om vragmotors met·swaar vragte op openbare 

paaie te bestuur, met die verantwoordelikheid van sy werknemer 

se ondernemi~g te belas. Dit is wat in effek gebeur indien 

'n. verhaalsreg deur die werkgewer teen hom erken en afgedwing 

word. Indien die verantwoordelikheid van die werkgewer onder 

hierdie omstandighede reg begryp word, hied dit genoeg reg= 

verdiging daarvoor dat hy uiteindelik self die plig tot ver= 

.goeding het en dit nie kan afskuif op sy werknemer nie. Myns 

insiens bestaan daar ook goeie gronde vir die afdwinging van 

'n reg van verhaal deur 'n werk~emer teenoor sy werkgewer in 

omstandighede waar die werknemer deur 'n benadeelde aangespreel 

is. Byvoorbeeld die werknemer wat as gevolg van die aard van 

sy werk aan aansienlike gevare blootgestel is en opgetree het 

in belang en in die finansiele voordeel van sy werkgewer. 

Hoekom kan in 'n geval waar die werknemer deur die benadeelde 

aangespreek word vir nalatige veroorsaking van skade, nie ge= 

argumenteer word dat die werkgewer, op grond van sy verant= 
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woordelikheid, sy werknemer skadeloos moet stel nie? 20 Op 

gronde van regverdigheid en billikheid kan.egter vereis word 

dat die werknemer nie opsetlik of grof nalatig moes opgetree 

het nie. Op grond van dieselfde argumente behoort die verhaals= 

reg van die werkgewer teenoor die werknemer erken of ontken 

te word. Dit behoort erken te word in gevalle waar die werk= 

nemer opsetlik of grof nalatig opgetree het en ontken te word 

in gevalle waar die werknemer bloot net nalatig of gering na= 

latig was. Die opstellers van die NederZandse Ontwerp Burge= 

Zijke Wetboek het so 'n reeling 'ook voo~gestel. I 

3.2 Die toepassing van die Wet op Verdeling van Skadevergoe= 

ding op gevalle van middellike aanspreeklikheid 

Die solidere aanspreeklikheid van die werkgewer en werknemer 

gee ook aanleiding tot die siening dat hierdie persone as 

mededaders kragtens die Wet op VerdeZing van Skadevergoeding 

(no. 34 van 1956 soos gewysig deur Wet 58 van 1971) aange= 

merk kan word. 

In Beaker v KeZZerman 2 het hierdie moontlikheid direk ter 

sprake gekom. Die geskilpunt is soos volg geformuleer: Of die 

middeZZik aanspreekZike eienaar van 'n motorvoertuig 'n mede.= 

dader is in terme van art. 2 van Wet 34 van 1956, nieteen= 

staande dat sy aanspreekZikheid ontspruit uit sy werkgewers= 

verband met die pZeger van die onregmatige daad, en nie uit 

sy eie skuZdige handeZing nie. 3 Ingevolge hoofstuk II arti= 

kel 2 (I) van die Wet op VerdeZing van Skadevergoeding word 

20 Sien ook hierbo op 140. 

I Sien hierbo op 138. 
2 1917 2 SA 172 (T) 
3 175 E (ek onderstreep). 
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mededaders omskryf as persone wat beweer word gesamentlik of 

afsonderlik op deliktuele grande vir dieselfde skade teenoor 

'n derde aanspreeklik is. Omdat ek die risiko-aanspreeklik= 

heid nie sien as deliktuele aanspreeklikheid nie, 4 is dit 

myns insiens nie moontlik om die middellik aanspreeklikgestel= 

de persoon as 1n mededader te sien nie. Daar is egter heelwat 

gesag waaruit blyk dat die middellik aanspreeklikgestelde per= 

soon wel as 'n mededader kragtens die wet gereken word. 5 Tog 

' verklaar r Steyn in die onderhawige Beaker - saak: Teenoor 

hierdie aanduiding dat die regspraak aanvaar het dat die mid= 

dellik aanspreeklike eienaar6 'n mededader is soos bedoel in 

art. 2 (1).,, .••.• kan suiwer regswetenskaplike besware aange= 

voer word teen 'n vertolking dat die middellik aanspreeklike 

voertuigeienaar3 aanspreeklik is "in deliat" (uit delik)? 

.Alhoewel r Steyn blykbaar self geen wetenskaplike beswaar 

. hierteen het .nie, 8 bied hy wel 'n verklaring waarom die middel= 

lik aanspreeklikgestelde persoon in elk geval betrek moet word 

by die bepalings van die wet. Hy verklaar naamlik: Die bedoe= 
ling van die Wetgewer was om diegene onder die Werking van die 

.wet betrek wat in wye 3 algemene sin vir dieselfde skadefeit 

4. Sien hierbo op 212 ev. 

5 Sien. r Steyn op 176 F ev asook Smit v General Aaaident 
Fire & Life 1964 3 SA 739 ·(K); Prinsloo v du Preez 1965 4 
SA 300 (W); Vander Merwe·en Olivier aw 458 (hierdie skry= 
wers is inkonsekwent omdat hulle ten sterkste ontken het 
dat middellike aanspreeklikheid deliktuele aanspreeklik= 
heid is) en McKerron aw 67 en 298. 

6 "eienaar" kon hier net sowel weggelaat gewees het. 

7 176 H en 177 A. 

8 Vgl sy uitspraak 178 G ev. 
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veroorsaak deur 'n onregmatige daad3 aanspreekZik is? Die 

woorde "mededaders" en "uit delik" word dus in. 'n algemene 

sin gebruik ••••••• sander om deur die woorde 'n eensyds in= 

sZuitende3 en andersyds uitsZuitende definisie te gee van 

presies weZke aanspreekZikheidsgrond of aanspreekZikheids= 

staat in aanmerking kom om persone wat aanspreekZik is vir 

dieseZfde skade te betrek onder die toepasZikheid van art. 2 

nie. 10 Op grond hiervan kan dus verklaar word dat alhoewel 

_ die middellik aanspreeklikgestelde persoon nie 'n mededader 

in die deliktuele sin van die woord is nie, die bepalings van 

die Wet op VerdeZing van S~adevergoeding nogtans op hom van 

van toepassing is omdat hy op grond van die risikobeginsel 

vir dieselfde skadefeit.veroorsaak deur 'n onregmatige daad 

aanspreeklik is. Daarom geld ook ten opsigte van hom en vir 

hom dieselfde vereistes soos vervat in artikels 2 (2) en (4) 

(a). 11 Hoewel dit myns insiens gen6egsame verklaring bied 

9 177 D (ek onderstreep) 

10 176 E (ek onderstreep) 

II Dit hou dan in dat 'n eiser wat sy aksie in die eerste 
instansie net teen die materUJ'Ze dader, B, ingesteZ het, 
in sy pleitstukke ook moet beweer dat bv·A middellik aan= 
spreeklik is vir die skade deur B veroorsaak (dus solider 
aanspreeklik is vir dieselfde skade) waarna hy voor slui= 
ting van sy pleitstukke in art 2 (2) kennisgewing op A 
moet bestel (of by die hof om kordonasie hiervoor aansoek 
doen volgens art 2 (4), so-nie verloor hy sy reg om A aan 
te spreek. Eweneens sal A, indien hy deur die eiser ge= 
dagvaar word, presies dieselfde vereistes moet nakom an= 
ders verloor hy sy reg van verhaal teen 'n ander moontlike 
mededader met wie B solider aanspreeklik is uit delik 
omdat hul dieselfde skade veroorsaak het (Vgl die uit= 
spraak in die onderhawige saak) • 

347 



vir die toepassing van die wet op middellike aanspreeklik= 

heid wat nie deliktuele aanspreeklikheid is nie, slaan p 

Steyn egter 'n ander weg in. Al sou dit, volgens hom, nodig 

gewees het om vir die doeleiendes van die wet slegs die gemeen= 

regtelike betekenis van die begrip "delik" in ag te neem, sou 

dit nie meegebring het dat die middellik aanspreeklikgestelde 

werkgewer uitgesluit word by diegene wat op deliktuele gronde 

kl 'k . . 12 • d . d . aanspree L Ls nLe, DLe re e waarom P Steyn mLd ellLke 

aanspreeklikheid as deliktuele aanspreeklikheid beskou is 

eepstens dat Van der Merwe en Olivier asook McKerron middel= 

like aanspreeklikheid onder die hoof of indeling van delikte 

behandel en hulle uitdruklik erken het dat 'n werkgewer en 

werknemer mededaders is kragtens die Wet op VePdeZing van 

SkadevePgoeding. Volgens hom is McKerron se definisie van 

'n delik ook so geformuleer dat dit middellike aanspreeklik= 

heid omvat. 13 Ek wil egter daarop wys dat Vander Merwe en 

Olivier inkonsekwent is waar hul enersyds heftig ontken dat 

middellike aanspreeklikheid deliktuele aanspreeklikheid is 14 

en later bloot meld dat 'n werkgewer en werknemer as mededa= 

ders kragtens die Wet op VePdeZing van Skadevepgoeding 

·aanspreeklik is. IS McKerron betrek middellike aanspreeklik= 

heid weliswaar by die bepalings van die Wet op VePde.Zing van 

Skadevepgoeding maar doen dit deur die fiksie van toerekening 
16 van skuld aan die werkgewer. Dat hierdie standpunt nie kan 

12 178 F. 

13 178 G en H. 

14 Onpegmatige Daad 427 

IS aw 458. 

16 DeZiat 66 en 298. 
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opgaan nie, blyk duidelik uit die uitspraak van r Steyn self. 

Hy verklaar .. In Barkett v B.A. National Trust and Assur•ance 

Co. Ltd.~ 1951 (2) B.A. (A.A.), is daar onder andere onder= 

soek gedoen aangaande die band van skuld wat 'n werkgewer ver= 

bind aan die veroorsaking van skade deur sy dienaar en is 

die denkbee'td verwerp dat die werkgewer aanspreek'iik is omdat 

hy deur middel van sy werknemer die onregmatige daad gepleeg 

het ••.••.. 17 Tweedens beroep r Steyn hom op moderne skrywers 

d ' S ' d Af 'k d 1' k I 8 · !9 20 oor ~e u~ - r~ aanse e ~ tereg, op Grotuks en Voet asook 

sekere appelhofuitsprake oor hierdie onderwerp. Hy verklaar 

dat .•• toe wet _34 van 1956 aangeneem is., het die begrip "delil<= 

tereg" in die gemenereg die sku'idZose middelZike aanspreek'iik= 

heid van 'n werkgev,er vir die onregmatige dade van sy werkne= 
. ~ 'tl . / mer ~ngesvu~ • Ek moet egter beklemtoon dat De Groot en 

Voet nie probleme gehad het om middellike aanspreeklikheid 

as deliktuele aanspreeklikheid te klassifiseer nie, omdat 

hulle aanvaar het dat skuld (culpa in eZigendo) die grondslag 

van die heer se aanspreeklikheid is. 2 Ons howe het hierdie 

standpunt pertinent verwerp en die risiko-aanspreeklikheid 
- 3 

as grondslag aanvaar. Sake soos Mkize v Martens supra; 

17 180 E.• 

18 178 H. Hy noem egter nie een sodanige skrywer nie. Onder 
hierdie moderne Suid-Afrikaanse skrywers wat hierdie stand= 
punt handhaaf resorteer egter nie Olivier (28 THRHR (1965) 
56 op 60) of J.C. van der Walt (Risiko-aanspreek'iikheid 
346 vn 1 daar) nie. 

19 179 A. Hy verwys na De Groot se InZeiding 3 38 3 (Sien 
hieronder op 552 ev. 

20 t a p. Hy verwys na Voet se Commentarius 9 4 10 (Sien 
hieronder op 557 ev. 

I 180 G 
2. Sien hieronder op 552 ev. 
3 Sien hierbo op 235. 
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Estate van der ByZ v SwanepoeZ supra; Union Goverment v Haw = 

kina supra en FeZdman v MaZZ supra~ waarop r Steyn steun as 

gesag vir die stelling dat middellike aanspreeklikheid delik= 

tuele aanspreeklikheid is, bied myns insiens geen direkte ge= 

sag daarvoor nie. Weliswaar is in almal uitdruklik verklaar 

dat 'n delik aan die kant van die dader (werknemer of ander 

persoon vir wie die verweerder middellik aanspreeklik is) 'n 

voorvereiste vir die verweerder se middellike aanspreeklik= 

heid.is.Die vraag of die· "werkgewer" self op grond van 'n 

delik aanspreeklik is, is nog nooit uitgemaak nie. Trouens, 

r Steyn verwys self na hr Centlivres se uitspraak in Barkett 

·V S.A.N~tionaZ Trust 4en verklaar dat hy die denkbeeld verwerp 

het dat die werkgewer aanspreeklik is omdat hy deur middel 

van sy werknemer die onregmatige daad gepleeg het. 5 Ek kan 

.egter nie, soos r Steyn, insien dat hr Centli~res die aan= 

·spreeklikheid :van die werkgewer oorweeg binne die raamwerk 

yan die deliktereg nie. 6 Al wat die Hoofregter vereis het, 

is dat die werknemer 'n deZik moes gepZeeg het in die uit= 

· z· t 7 d" d d voe~ng van sy p ~g e. In ~en egter toegegee moet wor at 

ons regspraak middellike aanspreeklikheid (steeds?) as delik= 

tuele aanspreeklikheid sien, dink ek dat ernstige beswaar 
8 daarteen gemaak kan word. 

4 1952 2 SA 353 (A). 

5 180 E. 

6 180 F. 

7 Vgl die aanhaling uit die saak deur r Steyn op 180 F en 
sien die argumente van hr Centlivres op 360 ~. 361 en ver= 
al 362 A-C van die verslag in Barkett v SA NationaZ Trust 
& Assuranae supra. 

· 8 Sien hierbo op 2 I I ev ; J. C. van der Walt Risiko-aan= 
spreekZikheid 346 vn I; Olivier 28 THRHR-(1965) 56 op 60. 
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Ek wil egter verder daarop wys dat die toepassing van die be= 

palings van die Wet op Verdeling van Skadevergoeding op risi= 

ko-aanspreeklikheidsgevalle nie altyd maklik verklaar kan word 

nie. Veronderstel 'n werknemer B en derde E veroorsaak deur 

hul bydraende nalatigheid 'n motorbotsing en dat A in die om= 

standighede wel middellik aanspreeklik is vir die skade deur 

B veroorsaak. Indien E vir A vir sy skade aanspreek, sal Ahem 

kan verweer deur eie nalatigheid aan die kant vanE te bewys. 9 

Die berekeningsmetode wat gevolg word ter bepaling van die 

proporsionele vermindering van E se eis is dat die verhouding 

tussen die bydraende nalatigheid van E en B in hierdie geval 

bereken sal word en E se eis teen A dienooreenkomstig ver= 

minder sal word. 10 Veronderstel egter dat B 'n kranksinnige 

was of 'n ander ontoerekeningsvatbare persoon wat A vir die 

uitvoering van sy werk gebruik het. Veronderstel ook dat A 

van hierdie feit onbewus was en ook nie daarvan bewus kon ge= 

wees het nie, sodat van aulpa in eligendo nie sprake kan wees 

9 Skuld aan die kant van die eiser was nog altyd vir die 
aanspreeklikgestelde 'n verweer in risiko-aanspreeklik= 
heidsgevalle behalwe waar wetgewing anders mag bepaal 
(sien Koster 1969 AA op 46; Hommes 5003 WPNR op 318; 
Slagter Reahtsgrond 132/3; C G van der Merwe Diere 211 
even 276 ev). 

10 Sien die aanwending van hierdie berekeningsmetode in Jones 
v BANTAM 1965 2 SA 542 (A) op 555. Die gebruikmaking 
van die metode in die teks beskryf het ten doel om E se 
aanspreeklikheid teenoor A te beperk aangesien B ook deels 
verantwoordelik vir die skade is. Die oenskynlike inkon= 
sekwensie is egter dat die onskuldige A net 'n deel van 
sy skade van B kan verhaal, terwyl hy andersins sy volle 
skade van B sou kon verhaal het indien hy nie middellik 
aanspreeklik was vir B se onregmatige daad nie (sien art 
2 (1) van die Wet). Dit meet egter in gedagte gehou word 
dat hy, A, op grond van, risiko-aanspreeklikheid tot die= 
selfde mate as B aanspreeklik is vir die skade. Daarom 
word sy eis verminder met die bedrag waarvoor B teenoor 
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nie. Weens sy ontoerekeningsvatbaarheid kan van skuld aan 

die kant van B nie sprake wees nie. Aangesien ek van mening 

is dat regverdigheid en billikheid vereis dat A in hierdie 

omstandighede steeds middellik aanspreeklik moet wees vir die 

skade wat B onregmatiglik veroorsaak het, 11 is dit nou glad 

nie seker welke verdelingskriterium hier sal geld nie. E se 

eis behoort egter proporsioneel verminder te word. 12 Omdat 

dit in hierdie geval nie moontlik is om die "skuld" van B op 

A te projekteer nie (weens die feit dat B as gevolg van sy 

ontoerekeningsvatbaarheid nie skuld het nie) en omdat sodanige 

toerekening in alle ander gevalle ondoenlik en onwenslik is, 13 

kan skuld nie as verdelingskriterium aangewend word nie. 

Daarom behoort 'n ander verdelingskriterium in risiko-aan= 

spreeklikheidsgevalle uitgewerk te word. 14 

E aanspree.klik sou gewees het. 

11 Sien hierbo op 317 ev •. Maw as B se optrede as 1n tipiese 
risiko van die diensaktiwiteit aangemerk kan word. 

12 Omdat eie skuld aan die kant van 'n eiser by risiko-aan= 
spreeklikheid altyd 'n verweer vir die aanspreeklikgestelde 
was (sien die gesag in vn 9 hierbo aangehaal. 

J.3 Sien hierbo op 278 en hieronder op 354 en sien die op= 
merking van r Steyn in Beaker v KeZZerman supra op 180 E. 

14 Sien ook C G · van· der Merwe Diere 'op 277/8 waar hy voor= 
stel dat eie skuld aan die kant van die benadeelde 'n pro= 
porsionele verdeling van sy skade tot gevolg moet he in= 
dien hy die "houer" van die dier sou aanspreek onder die 
aatio de pauperie. As verdelingskriterium stel hy voor dat 
·die skuld van die benadeelde teen die risikoskepping van 
die houer opgeweeg moet word, die verhouding daartussen 
bereken moet word en die eis dienooreenkomstig verminder 
moet word. Weens die ongelyksoortigheid van skuld en ri= 
sikoskepping, stel hy voor dat die element van·waarskynlik= 
heid of adekwaatheid van die ingetrede gevolge as verde= 
lingskriterium moet geld omdat dit die enigste element is 
wat by sowel skuld as risikoskepping teenwoordig is. Sien 
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Die probleem kan in 'n ander gedaante ook voorkom. Veronder= 

stel A wil sy .skade aan sy motor in die eerste genoemde voor=· 

beeld verhaaL Twee moontlikhede bestaan. Eerstens kan ge= 

argumenteer word dat A geen skuld aan die veroorsaking van die 

skade het nie en dat B en E op grond van artikel 2 (I) van 

die wet as mededaders teenoor hom aan te merk is. Hy kan 

hulle dan gesamentlik en/of afsonderlik aanspreeklik hou ter= 

wyl die een wat die volle bedrag vergoed 'n verhaalsreg op 

die ander het wat in verhouding met hul onderskeie skuld be= 

reken word. Tweedens kan geargumenteer word dat hoofstuk II 

van die wet gladnie van toepassing kan wees nie, omdat B se 

skuld op A geprojekteer word. Hy het dus toegerekende skuld 

en sy eis wat hy teen E instel sal proporsioneel verminder 

word deur die toepassing van hoofstuk I va~ die wet. 15 Twee· 

heel verskillende antwoorde word dus verkry. Ek het egter 

reeds daarop gewys dat toerekening van skuld 'n fiksie is. 16 

Dit kan ook hier geillustreer word. Veronderstel dat die 

tweede argument hierbo korrek is. In plaas daarvan om E aan 

te spreek, besluit A om sy werknemer aan te spreek vir sy ska= 

de. Nou sal hy gladnie met sy eis kan slaag nie, want die 

skuld wat B aan die veroorsaking van die ongeluk gehad het 

is nou A se eie skuld. Word geargumenteer dat sy eis met die 

helfte verminder word omdat hy en Bas gevolg van die projeksie 

van skuld nou eweveel ·"skuld" het, ontstaan die volgende pro= 

bleem. Veronderstel sy skade is RIOO en dat B en E se nala= 

die kritiek hierteen in vn 17 hieronder op 335, 

15 Vgl Paton v Caledonian Insurance 1962 2 SA 69l(D) en 
McKerron Delict 67. 

16 Sien hierbo op 278 ev. 
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tigheid onderskeidelik 10% en 90% is. Indien hy vir B aan= 

spreek, slaag hy op grond van bogenoemde tweede argument met 

RSO van sy eis. Omdat E natuurlik ook aanspreeklik bly,stel 

A sy eis ook teen hom in. Indien hy RIOO eis en E slegs daar= 

in slaag om 'n proporsionele verdeling op grond van sy en B 

se skuld te kry, word A se eis met een-tiende verminder en 

hy slaag met R90. Hy kry dus Rl40 waar hy slegs RIOO skade 

gely het. Word egter geargumenteer dat A slegs RSO van E kan 

eis omdat hy reeds die helfte van sy skade van B verhaal het, 

ontstaan die volgende situasie, Sy eis van RSO word weer eens 

met een-tiende verminder en hy slaag met R45. Dit is duidelik 

onregverdig omdat B wat slegs 10% nalatig was RSO aan A moet 

betaal, terwyl E met 90% nalatigheid R45 betaal. Buite~dien 

kry A nou R95 van sy eis waar hy net met R90 teen E sou ge= 

slaag het indien hy sy skade nie van B nie, maar direk van 

E geeis het en. laasgenoemde hom beroep het op 10% (geprojek= 

teerde) bydraende skuld aan A se kant. Hierdie uiteensetting 

dui ·daarop dat projeksie van skuld 'n fiksie is en ongewensde 

'resultate gee by die toepassing daarvan op die Wet op Verde= 

Zing van Skadevergoeding. Die proj.eksie van skuld lei in elk 

geval tot onbillike resultate in gevalle waar die werknemer 

weens.ontoereke~ingsvatbaarheid nie skuld kan he nie. Ver= 

onderstel 'weer eens dat B in die genoemde voorbeeld ontoereke= 

ningsvatbaar was en tog saam met E die ongeluk veroorsaak het. 

Omdat hier nie sprake kan wees van die "skuld" van B wat op 

A geprojekteer word nie, sal A nou met sy volle eis teen E 

slaag? So 'n gevolgtrekking is totaal onbillik. A is met 

die verantwoordelikheid van die diensaktiwiteit belas. Sy 

·.verantwoordelikheid tree in hierdie geval des te sterker na 

vore omdat hy 'n ontoerekeningsva.tbare persoon gebruik het (hoe= 

wel moontlik heel onbewustelik) om sy werk te doen. Dit sou 
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ondoenlik wees om sy volle eis te laat slaag. 

Al hierdie probleme kan ondervang word indien met die projek= 

sie van skuld en met skuld as 'n verdelingskri terJ.um by mid=. 

dellike aanspreeklikheid weggedoen word. 'n Ander verdelings= 

kriterium moet uitgewerk word. Die voorstel wat ek maak berus 

op my siening van die grondslag van middellike aanspreeklik= 

heid en die bepaling van die omvang van hierdie aanspreeklik= 

heid. Ek het geargumenteer dat die aanspreeklikgestelde op 

grond van die risikobeginsel, slegs aanspreeklik is indien 

die skadeveroorsakende handeling van die persoon wat hy ge= 

bruik om 'n diensaktiwiteit te verrig, redelikenvys voorsien= 

baar was as 'n tipiese risiko van die aktiwiteit waarvoor hy 

verantwoordelik is. In die lig hiervan voe·r ek aan dat die 

volgende skadeverdelingskriterium gebruik word indien die 

Wet op Verdeling van Skadevergoeding op 'n geval van midde= 

likke aanspreeklikheid van toepassing is. Die graad van 

waarskynZikheid waarmee die skade veroorsakende handeling as 

'n tipiese risiko van die riskant getipeerde aktiwiteit voor= 

sienbaar is, moet opgeweeg word teen die graad van afwykina 

van die redelike man - gedragsvorm deur die benadeelde in die 

omstandighede. 17 Is die graad van waarskynlikheid waarmee 

17 Die voorstel van C G van der Merwe (sien vn 14 hierbo op 
naamlik dat die skuld van die benadeelde teen die risiko= 
skepping van die aanspreeklikgestelde opgeweeg moet word 
ten einde vas te stel in watter mate elk vir die skade 
aanspreeklik moet wees, skep die volgende probleem. Van 
der Merwe (aw 277) verklaar: Streng gesproke kan hierdie 
ongelyksoortige sake nie met mekaar vergelyk word nie. 
Die enigste element wat by beide voorkom en wat wel opge= 
weeg kan word, is die element van waarskynlikheid of ade= 
waatheid van die ingetrede gevolg. Daarvolgens moet vas= 
gestel word tot watter mate die hou van die dier aan die 
een kant en die gedraging van die benadeelde aan die ander 
kant die ingetrede gevolg waarskynlik gemaak het. Die 
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.die skade veroorsakende handeling voorsienbaar is as 'n ti= 

piese risiko van die riskant getipeerde aktiwiteit byvoorbeeld 

50%, en die graad van afwyking van die redelike man - n.orm 

deur of die eiser of die verweerder byvoorbeeld 40%, is die 

verhouding waarmee die eis verminder meet word 5:4. 18 Is die 

skade wat die eiser gely het nie as 'n tipiese risiko van die 

riskante aktiwiteit aan te merk nie, sal die eiser dit slegs 

kan verhaal van die materiele dader indien laasgenoemde,skuld 

het, in welke geval die bydraende nalatigheid van eiser ook 

relevant is. Die toepassing van hoofstuk II van die Wet op 

Verdeling van Skadevergoeding op middellike aanspreeklikheid 

kom dan slegs ter sprake in die volgende gevalle: Eerstens 

waar 'n persoon vermoensskade gely het as gevolg van die skul= 

dige optrede van sy werknemer en 'n derde, maar die skadever= 

oorsakende handeling van sy werknemer nie as 'n tipiese risi= 

·ko van die diensaktiwiteit aan te merk is nie. In so 'n ge= 

aanspreeklikheid van.die houer behoort dan ver-min4er te 
wovd ooreenkomstig die mate waarin die skuld van die be= 
nadeelde tot die ingetrede gevolg bygedra het. Die lg sin 
dui mi egter daarop dat dit tog maar nie gaan oor die 
adekwaatheid van die benadeelde se optrede met verwysing 
tot die gevolge nie, maar oor graad van sy skuld·tov sy 
eie skade. Risikoskepping is m i ook nie relevant nie, 
want dit gaan oor die aard van die riskante aktiwiteit 
wat voorsienbare skades tot gevolg kan he onafhanklik 
van die vraag of die aanspreeklikgestelde. die gevaar self 
geskep het, solank hy maar daarvoor regtens verantwoorde= 
lik 'is. (Sien hierbo op 303 ·ev). 

18 Is die werkgewer die eiser, slaag sy eis dus net met 
vier-negendes. Is die derde die eiser, slaag sy eis met 
vyf-negendes. 
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val is die werknemer met die derde as mededader teenoor die 

eiser (werkgewer) aan te merk kragtens artikel 2. Tweedens 

is die wet ook van toepassing waar twee of meer onafhanklike 

persone kragtens die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel saam 

met die verantwoordelikheid van dieselfde diensaktiwiteit be= 

las is en 'n onskuldige derde benadeel is deur die tipiese 

risiko's van daardie aktiwiteit. Derdens is die wet ook van 

toepassing in die geval waar die derde se skade of nadeel ver= 

oorsaak is deur die tipiese risiko's van twee verskillende 

riskant getipeerde aktiwiteite wat onderskeidelik die verant= 

woordelikheid van twee verskillende persone is. Laasgenoemde 

is dan solider aanspreeklik teenoor die benadeelde. 

4. · Samevatting 

Die standpunt dat die grondslag van risiko-aanspreeklikheid 

gelee is in die·skepping van verhoogde risiko van benadeling 

deur die aanspreeklikgestelde moet verwerp word omdat dit nie 

noodwendig so is dat die aanspreeklikgestelde die risiko ge= 

skep het nie. Die aanspreeklikgestelde is die persoon wat op 

regspolitiese oorwegings met die verantwoordelikheid van die· 

riskant getipeerde regsfeit belas is. 

Die standpunt dat in gevalle van middellike aanspreeklikheid 

die skuld van die "werknemer" ·aan die "werkgewer" toegereken 

word en dat die "werkgewer" dus 'n onregmatige daad deur sy 

"werknemer" gepleeg het, is deur die app(Hhof. verwerp. 19 

Hierdie standpunt is buiten~ien, soos uitgewys, 1n fiksie. 20 

Dit is myns insiens onbevredigend om te verklaar dat mid= 

19 Sien hierbo op 380 vn I, 

20 Sien hierbo op 345 ey. 
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dellike aanspreeklikheid bloot voortvloei uit 'n positiefreg= 
. .. I . 

tel~ke reel, Om bloot net te poog om hierdie reel te reg= 

verdig op gronde van regspolitiese oorwegings soos die reg 

op beheer, die winsmotief aan die kant van die werkgewer, sy 

goeie finansiele drakrag, die preventiewe uitwerking wat hier= 

die aanspreeklikheid het ensovoorts is onbevredigend omdat 

die werklike grondslag en omvang van hierdie. aanspreeklikheid 
2 dan totaal in die lug hang. 

Die appelhof het verklaar dat die grondslag van middellike 

aanspreeklikheid risiko-aanspreeklikheid is. 3 Die probleem 

is dat hierdie aanspreeklikheidsbeginsel onduidelik omskryf 

word en die elemente daarvan nie behoorlik aangetoon word nie. 

Die risiko-aanspreeklikheidsbeginsel word deur heelwat Anglo

Amerikaanse,en Nederlandse skrywers aangebied as die grond= 

slag van middellike aanspreeklikheid. In Suid-Afrika is Bar= 

low die enigste skrywer wat enigsins 'n uitvoerige betoog ge= 

lewer het vir die aanvaarding van die beginsel as 'n grondslag 

vir middellike aanspreeklikheid. 4 Scoble, Olivier en C.G. van 

der Merwe (aanvanklik ook J.C. van der Walt) het ook sodanige 

aanduiding gegee. 5 Laasgenoemde skrywers se standpunte oor 

risiko-aanspreeklikheid bevredig nie heeltemal nie. Barlow 

se uiteensettings is in die sin aanneemlik deurdat hy die ri= 

siko-aanspreeklikheidsbeginsel gekoppel het aan 'n inherente 

Sien hierbo op 242. 

2 Sien hierbo op 145 ev. 

3 Sien hierbo op 262. 

4 Sien hierbo op 237 ev. 

5 Sien hierbo op 236 ev. 
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·gevaarlike onderneming.of aktiwiteit. Hyns insiens bied dit 

'n behoorlike aanknopingspunt.vir.die omskrywing van en moti= 

ve'ring ·vir risiko-aanspreeklikheid. 

Die omskrywing van risiko-aanspreeklikheid is uit die aard 

van die saak moeilik. Op grond van my eie uiteensetting word 

die volgende ter oorweging gegee: Risiko-aanspreeklikheid 

is die aanspreeklikheid van 'n sekere persoon vir daardie 

skadelike gevolge wat uit die tipiese risiko's van sy ge= 

vaarlike aktiwiteit voortspruit. In hierdie omstandighede 

is deliktuele aanspreeklikheid nie van toepassing nie omdat 

.van onreg~atige en skuldige veroorsaking van skade deur 'n 

. dader nie sprake is nie. 

Die wesensaard van risiko-aanspreeklikheid omvat drie elemen= 

te naamlik: 1. Die omskrywing of tiperingvan 'n bepaalde 

feit as riskant of gevaarlik. 2. Die aanwysing van 'n per= 

soon of persone wat met· die verantwoordelikheid van die fei.t 

belas word. 3. Die·vasstelling van daardie gevolge wat 

uit die tipiese risiko's van die riskante feit voortgespruit 
6 het. 

Wat die eerste element betref is daar drie vereistes waaraan 

·Voldoert moet word alvorens die reg 'n sekere feit vir die doel= 

eindes van risiko-a<J.nspreeklikheid as riskant of gevaarlik kan · 

tip.eer. Die gevaarvereistes is die inherente gevaarlike aard 

van die feit'; die omvang en frekwensie van benadeling wat 

deur die feit veroorsaak word en die onvermybaarheid van hier= 

die benadeling. 7 Na aanleiding hiervan behoort die reg op 

6 Sietrhierbo op 284 ev. 

7 Sien hierbo op 289 ev, 

359 



grond van die gemeenskapsoortuiging 'n sekere feit as gevaarlik 

te tipeer indien dit 'n inherente be~adelingspotensiaal het 

om gereeld benadeling te. veroorsaak of. by tye ernstige bena= 

deling kan veroorsaak en hierdie benadeling, volgens gemeen= 

skapsoortuiging, weens die geaardheid van die betrokke regs= 

feit, gewoonlik nie deur die uitoefening van redelike sorg 

uitgeskakel kan word nie. 8 In hierdie verband is klem daarop 

gele dat risiko-aanspreeklikheid nie gekoppel word aan gevaar= 

skepping deur die aanspreeklikgestelde nie. 9 Indien die ge= 

vaarteorie in hierdie sin verstaan word, is dit verwerplik. 

'n Persoon is op grond.van rislkobeginsel aanspreeklik vir 

skade of benadeling wat uit die tipiese risiko's verbonde aan 

die gevaarlike feit vooi'tspruit indien hy op grqnd van ver= 

· .skeie sosiaal-etiese en.ekonomiese oorwegings met die ver= 

antwoordelikheid van die riskante feit belas is. 10 Hierdi~ 
verantwoordelikheidstelling is die tweede element van risiko

aanspreeklikheid. Die vasstelling van daardie gevolge wat 

uit die tipiese risiko's verbonde aan die riskante feit voort= 

spruit, is die derde element van risiko-aanspreeklikheid. 11 

Die vraag of 'n sekere skadelike gevolg van 'n riskante regs= 
'f • ( ' d' k • . . 12) • d' . . . 'k ' e~t soos n ~ensa t~w~te~t. u~t· ~e t~p~ese r~s~ o s 

van die riskante aktiwiteit voortspruit, sal seker nooit een= 

stemmig beantwoord .;.ord n~e. Die probleem is dat hierdie 

8 Sien hierbo op 299. 

9 Sien hierbo op 288. 

10 Sien hierbo op 303 ev. 

II Sien hierbo op 318 ev. 

12 Sien hierbo op 295 ev. 
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vasstelling afhanklik is van 'n juris se opvatting van 'n 

spesifieke kousaliteitsteorie em maatstaf vir aanspreeklik= 

heidsbeperking. Vier benaderings is myns i:risiens hier van 
' E d' b d ' H 13 . ' h' toepass~ng. erstens ~e ena e.r~ng van ommes wat 1n 1er= 

die verband verkondig dat die vereiste kousale verband tus= 

sen die riskante aktiwiteit en die skadelike gevolg bepaal 

moet word aan die hand van adekwasieleer in sy vorm van ob= 

jektiewe kansverhoging. Hierdie teorie is opsigself aanspreek= 

likheidsbegrensend omdat daardeur.·be?aal word vir watter ge= 

volge die aanspreeklikgestelde aanspreeklik gehou moet word. 
14 Tweedens is daar die benadering van Koster en Bloembergen 

wat die adekwasie leer verwerp as 'n maatstaf vir die vasstel= 

ling van die omvang van vergoedbare skade en aanvoer dat dit 

vervang behoort te word met .die leer van redelike toerekening! 5 

16 Derdens is daar die standpunt van Van Rensburg dat kousali= 

·teit niks anders as feitelike kousaliteit is nie en dat die 

omvang van die aanspreeklikheid van die aanspreeklikgestelde 

by risiko-aanspreeklikheid moet geskied aan die hand van 'n 

normatiewe voorsien'baarheidskriteri.um. 

My standpunt is dat die kriterium van objektiewe kansverhoging 

noodsaaklik is vir die beantwoording van die vraag of die ska= 

deveroorsakende handeling van die dader as 'n risiko van die 

riskant getipeerde diensaktiwiteit aangemerk kan ~ord. 17 

Hierdie maatstaf is.egter (op die huidige stadium vanons 

13 Sien hierbo op 93 ev. 

14 Sien hierbo op 107. 

15 Sien hieronder op 512 ev. 

16 Sien hierbo op 332. 

17 Sien hierbo op 323. 
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regsontwikkeling) nie ook 'n genoegsame aanspreeklikheidsbe= 

grensende maatstaf nie omdat dit aanspreeklikheid te wyd stel~S 
Ek is van mening dat 'n normatiewe voorsienbaarheidsmaat= 

staf hier wel gebruik moet word. In 'n geval van middellike 

aanspreeklikheid behoort dus vasgestel te word of die skade= 

veroorsakende optrede van die materiele dader ooreenkomstig 

die toepassing van die kriter~um van objektiewe kansverhoging 

as 'n risiko'van die diensaktiwiteit aangemerk kan word. In= 

dien hierop bevestigend geantwoord kan word, moet bepaal word 

of die skadeveroorsakende optrede asook die kousale verloop 

van gebeure in die lig van die aard van die werk wat gedoen 

is, met so 'n graad van waarskynlikheid voorsienbaar was dat 

dit as 'n tipiese risiko van die diensaktiwiteit aangemerk 

'kan word. 19 

Ek het aangevoer dat risiko-aanspreeklikheid ook die grond= 

slag van middellike aanspreeklikheid is. In die. lig hiervan 

het ek twee probleme uitgesonder wat myns insiens in die weg 

van die aanvaarding van risiko-aanspreeklikheid as die grond= 

slag van midd~llike aanspreeklikheid staan. Die eerste is 

die toekenning van 'n verhaalsreg aan die werkgewer teenoor 

sy werknemer (die materfele dader). 20 Die tweede probleem 

wat·behandel is, is die huidige motivering van die toepassing 

van die Wet op VerdeZing van Skadevergoeding op middellike 

aanspreeklikheidsgevall~. I Die werkgewer en werknemer word 

18 Sien hierbo op 331. 

19 Sien hierbo op 332 ev. 

20 Sien hierbo op 340. 

Sien hierbo op 345, 
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hiervolgens solider aanspreeklik gehou omdat hulle beskou 

·word as mededaders wat uit delik aanspreeklik is vir die= 

selfde skade. Hierdie resultaat word bereik deurdat die 

skuld van die werknemer op die werkgewer geprojekteer word, 

iets wat myns insiens 'n fiksie is. 2 

2 Sien hier.bo op 353. 
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