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Regspraak

STAATSAANSPREEKLIKHEID VIR OPSETSDELIKTE VAN DIE POLISIE 
– DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL KRY NOGMAALS BLOEDNEUS

F v Minister of Safety and Security 2012 1 SA 536 (KH)

1  Inleiding
In ’n onlangse bespreking van die uitspraak van die hoogste hof van appèl in die 
geval wat hier ter sprake kom (Scott “Die hoogste hof van appèl smoor heilsame 
regsontwikkeling – Minister of Safety and Security v F 2011 3 SA 487 (HHA)” 2011 
TSAR 773 786-787) is daar onder andere tot die volgende gevolgtrekking geraak:

“Indien die uitgebreide … meerderheidsuitspraak van appèlregter Nugent nugter betrag word, tref dit 
die leser dat dit net sowel in die pre-konstitusionele era gelewer kon wees: daar is nie eens ’n enkele 
beroep op die grondwetlike beginsels wat in die Carmichele- en K-sake gefigureer het nie. Bloot wat 
hierdie aspek betref, is die hoogste hof van appèl se meerderheidsuitspraak ’n retrogressiewe stap in 
’n andersins lofwaardige en gesonde regsontwikkeling wat die grondwetlike regte van verkragte en 
aangerande vroue en kinders betref.”

Dit behoef geen betoog nie dat die verskynsel van middellike aanspreeklikheid van 
werkgewers in gevalle waar hul werknemers teenstrydig met hul werksverpligtinge, 
maar tog in die uitoefening van hul amp, of in noue samehang met omstandighede 
wat met die uitoefening van hul bepaalde betrekking verband hou, opsetlik 
nadeel aan ’n ander veroorsaak, vir sowel die praktiese juris as die akademiese 
kommentator van oudsher met probleme besaai lê (sien bv die gesag aangehaal deur 
Scott 773; Neethling en Potgieter Neethling-Potgieter-Visser Deliktereg (2010) 390 
n 143; vir oorvloedige verwysings na meer resente bronne, sien veral Neethling 
en Potgieter “Deliktuele staatsaanspreeklikheid weens polisieverkragting” LitNet 
Akademies 9(2) (http://www.litnet.co.za/Article/deliktuele-staatsaanspreeklikheid-
weens-polisieverkragting).

Ofskoon dit waarskynlik te verwagte is dat ’n gebied waarvan die materiële 
reëls inherent vir verskillende interpretasies vatbaar is, nie tot uniforme regspraak 
aanleiding sal gee nie – veral in gevalle waar opset die skuldvorm is wat by die 
primêre delikspleger manifesteer – het die konstitusionele hof in K v Minister of 
Safety and Security (2005 6 SA 419 (KH)) tog klinkklare riglyne neergelê wat 
middellike aanspreeklikheid ten aansien van ’n werknemer se opsetsdelikte betref, 
deur ’n verfyning te bewerkstellig van die sogenaamde “standaardtoets” wat helder 
deur appèlregter Jansen in die beslissing van Minister of Police v Rabie (1986 1 SA 
117 (A) 134D-E) geformuleer is. Daardie beslissing van die konstitusionele hof was 
in skrille kontras met dié van die hoogste hof van appèl in die einste geval, waarin 
appèlregter Scott kennelik groot irritasie getoon het met die blote gedagte dat ’n 
verkragtingsdaad deur ’n polisiebeampte aan diens vir doeleindes van middellike 
aanspreeklikheid hoegenaamd as ’n onregmatige versuim (“deviation from duties”) 
ingeklee kon word ten einde sodanige werknemer se gedraging binne die bereik 
van die standaardtoets te laat val (sien K v Minister of Safety and Security 2005 
3 SA 179 (HHA) 184C; contra 443A-B van die uitspraak van die konstitusionele 
hof). Ten spyte van die suiwere toepassing van die “ontwikkelde” standaardtoets 
wat regter O’Regan in die K-beslissing (436E) geformuleer het deur regter Bozalek 
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in die verhoorhof van die onderhawige beslissing (F v Minister of Safety and 
Security 2010 1 SA 606 (WKK); sien Scott “Middellike aanspreeklikheid van die 
staat vir misdadige polisie-optrede: die heilsame ontwikkeling duur voort” 2011 
TSAR 135), het die hoogste hof van appèl by monde van appèlregter Nugent meer 
simpatiek voorgekom teenoor akademici wat hulle sterk teen die uitspraak van die 
konstitusionele hof in die K-saak uitgespreek het (hy verwys spesifiek na Wagener 
“K v Minister of Safety and Security and the increasingly blurred line between 
personal and vicarious liability” 2008 SALJ 673; asook Du Bois “State liability 
in South Africa: a constitutional remix” 2010 Tulane European and Civil Law 
Forum 139 wat argumenteer dat resente uitsprake van die hoogste hof van appèl 
staatsaanspreeklikheid eerder as direk, en nie middellik nie, interpreteer; vgl Scott 
2011 TSAR 780), as met die sterk rigtinggewende uitspraak van daardie hoogste 
tribunaal self. Na my oordeel is dit juis ’n tipe reservatio mentalis wat in wese 
neerkom op ’n halsstarrigheid om die regsontwikkeling wat deur die konstitusionele 
hof in die K-saak bewerkstellig is, volledig te aanvaar, wat tot gevolg gehad het dat 
’n meerderheid van die hoogste hof van appèl in die saak tans onder bespreking weer 
eens met ’n uitspraak vorendag gekom het wat weinig van die huidige konstitusionele 
bedeling reflekteer.

Dat die appèl in die onderhawige geval wel geslaag het, moet op ’n blote 
billikheidsgrondslag van harte verwelkom word, ofskoon die uitspraak van die 
konstitusionele hof moontlik meer om die lyf mag hê as wat met die eerste oogopslag 
blyk. Noemenswaardig is die feit dat daar wel ’n minderheidsuitspraak is waarin die 
eiseres se appèl van die hand gewys is (dié van regter Yacoob, met wie regter Jafta 
saamgestem het), terwyl regter Froneman wat dit met die meerderheidsbevel wat 
deur regter Mogoeng (met wie adjunk-hoofregter Moseneke en regters Cameron, 
Khampepe, Nkabinde, Skweyiya en Van der Westhuizen saamgestem het) uitgereik 
is, eens was dat die appèl moet slaag, sy uitspraak op ’n ander grondslag beredeneer 
het.

2  Feite en uitspraak
2.1  Feite
Die dertienjarige eiseres wat saam met vriende ’n nagklub besoek het, het laatnag 
besluit om alleen huis toe te gaan. Omdat sy geen eie vervoer gehad het nie, het sy 
die geleentheid aangegryp om van ’n rygeleentheid wat haar aangebied is deur ’n 
speurdersersant (Van Wyk, waarna vervolgens as V verwys word) wat nie voltyds 
aan diens was nie, dog op sogenaamde “bystandsdiens” was, gebruik te maak. Wat 
haar gerusgestel het om die gratis rit huis toe te aanvaar, was onder andere die 
feit dat sy ’n polisieradio in die motor opgemerk het en dat een van die insittendes 
aan haar bekend was. Nadat V sy ander passasiers afgelaai het, het die bestuurder 
haar op slinkse wyse onder valse voorwendsels elders heen vervoer en die motor 
tot stilstand gebring. Omdat sy teen dié tyd al hond se gedagte gehad het, het sy V 
oorreed dat sy die motor moes verlaat om ’n draai te loop, waarna sy gaan wegkruip 
het. Nadat V tevergeefs op haar gewag het, het hy uiteindelik die aftog geblaas, 
waarna sy haar skuilplek verlaat het en langs die pad gaan staan en duimgooi het. 
Die noodlot het egter beskik dat die eerste motor wat opgedaag het, dié van V sou 
wees. Omdat daar, gesien die omstandighede, wesentlik geen ander keuse tot haar 
beskikking was nie, het sy weer eens in die motor geklim (gedagtig aan die feit dat 
die bestuurder ’n polisieman is). Kort daarna het die “barmhartige Samaritaan” haar 
egter erg aangerand en verkrag en haar toe – soos dit ’n goeie polisieman betaam! – 
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by haar woning gaan aflaai, met ’n dreigement dat ’n erge lot haar sou tref indien sy 
’n woord oor die gebeure sou rep. Die afloop van hierdie skrikwekkende verhaal was 
dat V deur die toedoen van die lang arm van die strafreg uiteindelik agter die tralies 
beland het en dat die eiseres die minister van veiligheid en sekuriteit (tans weer die 
minister van polisie) as eerste verweerder op grond van middellike aanspreeklikheid 
aangespreek het, terwyl sy V as tweede verweerder gedagvaar het.

Die enigste fundamentele verskil tussen die feite van die onderhawige geval en 
dié in die K-saak, is dat die deliksplegers in daardie saak aan diens was, terwyl die 
polisiebeampte in hierdie geval op bystandsdiens was (wat in die geval van lede van 
die speurtak ’n alledaagse verskynsel is).

2.2  Uitspraak van die verhoorhof
Ofskoon hierdie uitspraak reeds uitvoerige gunstige kommentaar in hierdie tydskrif 
(Scott 2011 TSAR 135; Neethling “Vicarious liability of the state for rape by a police 
official” 2011 TSAR 186), asook elders uitgelok het (Neethling en Potgieter 2012 
LitNet 6-7), word die essensie van regter Bozalek se uitspraak as agtergrond en 
ter wille van kontinuïteit weer eens hier bondig vermeld. Hy interpreteer die aard 
van die delikspleger-polisiebeampte se bystandsdiens nie op sodanige wyse dat 
dit daarop neerkom dat die persoon tydens delikspleging geensins aan diens was 
nie, maar spreek die volgende mening uit: “His status as being on stand-by at the 
material time fell rather somewhere between these two states [nl ‘being on and 
off duty’]” (620I). Hierdie gevolgtrekking dien as basis vir sy verdere uitspraak 
waarin hy die standaardtoets à la die K -saak aanwend ten einde te bepaal of daar ’n 
genoegsame noue verband tussen die gedrag van V en die uitvoering van sy pligte as 
polisiebeampte was. Deur opweging van faktore soos die feit dat V tydens sy optrede 
’n polisievoertuig gebruik het, dat die eiseres ’n geregverdigde afleiding gemaak het 
dat V wel ’n polisieman was, deurdat sy ’n polisieradio, asook polisielêers in sy 
motor bemerk het, en die ooreenstemming wat daar bestaan het tussen die aard van 
die bystand wat V voorgegee het om aan haar te verleen ten einde haar in sy mag te 
kry en die normale optrede van ’n polisiebeampte onder soortgelyke omstandighede, 
het die hof beslis dat die verband tussen die delikspleger se gewraakte dade en die 
aard en doel van sy verpligtinge ingevolge sy diensverhouding van ’n genoegsame 
noue aard was dat sy werkgewer (die staat) middellik daarvoor aanspreeklik moet 
wees. Dat hierdie gevolgtrekking duidelik deur grondwetlike oorwegings teweeg 
gebring is, blyk onomwonde uit die volgende dictum van regter Bozalek (623F-G):

“The effect of these duties, values and obligations on the part of the SAPS, acting through its 
employees, is, to my mind, to introduce into matters such as the present, when applying the second 
leg of the test in the K case, public policy considerations which do not necessarily arise in the 
determination of vicarious liability in other employment relationships. This was recognised in the 
K case when the court stated that in answering the question of what is ‘sufficiently close’ to give 
rise to vicarious liability, ‘a court should consider the need to give effect to the spirit, purport and 
objects of the Bill of Rights’.”

’n Verdere kenmerk van hierdie uitspraak is dat daar wel deeglik waarde geheg is 
aan die feit dat V as ’n polisiebeampte aangestel is, terwyl sy werkgewer daarvan 
bewus was dat hy ’n strafblad gehad het weens geweldsmisdade (sien veral 625H) 
– wat fundamenteel water was op die meul van diegene wat risikoskepping onder 
andere as ’n grondslag vir hierdie tipe middellike aanspreeklikheid propageer (sien 
bv Neethling 2011 TSAR 191).
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2.3  Uitspraak van die hoogste hof van appèl
Kommentaar op die uitspraak van die hoogste hof van appèl, waarin die staat 
se appèl deur ’n meerderheid van die hof (by monde van appèlregter Nugent 
gehandhaaf is), was kennelik minder gunstig (sieb bv Neethling “Liability of the 
state for rape by a policeman: the saga takes a new direction” 2010 Obiter 428; 
Scott 2011 TSAR 773). Ofskoon appèlregter Nugent tot die gevolgtrekking gekom 
het dat V in die onderhawige geval tydens die begaan van sy onregmatige dade nie 
aan diens was nie en dat sy gewraakte dade ingevolge die standaardtoets ook nie 
genoegsaam nou verbonde met sy normale werksverpligtinge verband gehou het nie, 
het hy nie daarmee volstaan om eenvoudig te beslis dat die staat geen middellike 
aanspreeklikheid vir V se vergrype opgedoen het nie, dog voortgegaan om hom 
obiter oor verskeie aspekte van die staat se middellike, asook moontlike direkte, 
aanspreeklikheid in die onderhawige tipe geval uit te spreek. Wat hierdie aspek 
betref, kan daar volmondig met die volgende mening van Neethling (2010 Obiter 
434) saamgestem word:

“There can be no doubt that Nugent JA’s analysis of the decision of the Constitutional Court in K, 
especially as regards his distinction between the positive conduct (rape) and omissions (breach of 
legal duty to protect) on the part of the policemen, as well as that between the vicarious and direct 
liability of the state, albeit in many respects obiter, is an attempt to guide the development of the 
vicarious liability of employers for the intentional delicts of their employees in a new direction.”

Soos aanstons duidelik sal blyk, het die meerderheid van die konstitusionele hof 
uiteindelik ’n beslissing bereik waarin die rug gekeer word op die rigting wat 
die meerderheid van die hoogste hof van appèl ingeslaan het en waarin daar nou 
volledige gevolg aan die uitspraak van daardie hoogste tribunal in die K-beslissing 
verleen word.

2.4  Uitspraak van die konstitusionele hof
2.4.1  Die meerderheidsbeslissing
Nadat regter Mogoeng die feite van die onderhawige geval volledig weergegee het 
(540H-542I), ’n deeglike oorsig verskaf het van van die uitsprake van die verhoorhof 
(542J-543E) en die hoogste hof van appèl (543F-544H), drie preliminêre kwessies 
hanteer en afgehandel het – te wete aansoeke om kondonasie vir die laat liassering 
van die aansoek om appèl en die laat liassering van die minister van veiligheid en 
sekuriteit se geskrewe betoogshoofde, asook die aansoek om verlof tot appèl, welke 
aansoeke almal toegestaan is (545A-547E) – wend hy hom tot ’n oorsig van die 
algemene regsbeginsels insake die middellike aanspreeklikheid van ’n werkgewer 
vir die delikte van ’n werknemer (547F-550C), om die geval uiteindelik aan die 
hand van die sogenaamde “K-toets” te evalueer (550D-557B). Soos later in meer 
besonderhede verduidelik sal word, behels daardie toets ’n verfyning van die 
bekende tweeledige standaardtoets wat oorspronklik geformuleer is ter vasstelling 
van die feit of ’n werknemer-delikspleger die gewraakte nadeel in die loop van sy 
of haar diens verrig het. Bondig gestel behels die toets twee vrae: Die eerste vraag 
– subjektief van aard – is eenvoudig of die delikspleger uitsluitlik in eie belang 
opgetree het. Indien die antwoord ontkennend sou wees, in die sin dat hy of sy beoog 
het om namens sy of haar werkgewer te handel, cadit quaestio en bestaan daar 
middellike aanspreeklikheid aan die werkgewer se kant, mits daar aan die ander 
basiese vereistes vir middellike aanspreeklikheid voldoen word (sien hieronder 
§ 3.1.3). ’n Positiewe antwoord vrywaar egter nie noodwendig die werkgewer nie, 
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aangesien daar steeds in sodanige geval middellike aanspreeklikheid sal wees 
indien die gewraakte optrede ’n genoegsaam noue verband sou vertoon met die 
aard en doel van die werkgewer se werksaamhede (sien bv Neethling en Potgieter 
Deliktereg 389 ev; Loubser en Midgley Deliktereg in Suid-Afrika (2009) 389 ev) – 
na laasgenoemde word normaalweg as die “tweede been” of “tweede vraag” van 
die standaardtoets verwys. Regter Mogoeng lui sy uitspraak in hierdie verband soos 
volg in (550F-H, my kursivering):

“As O’Regan J stated in K, the second question ‘does not raise purely factual questions, but mixed 
questions of fact and law’. Accordingly, several interrelated factors have an important role to play 
in addressing the question whether the Minister was vicariously liable for the delictual conduct 
of Mr van Wyk. The normative components that point to liability must here, as K indicated, be 
expressly stated. They are: the State’s constitutional obligations to protect the public; the trust that 
the public is entitled to place in the police; the significance, if any, of the policeman having been off 
duty and on standby duty; the role of the simultaneous act of the policeman’s commission of rape 
and omission to protect the victim; and the existence or otherwise of an intimate link between the 
policeman’s conduct and his employment. All these elements complement one another in determining 
the State’s vicarious liability in this matter.”

Na deeglike oorweging van die vermelde faktore wat daar uit bovermelde aanhaling 
blyk, is die effek van regter Mogoeng se uitspraak dat V se verkragtingsdaad in ’n 
voldoende noue verwantskap met die algemene aard van die werksaamhede van die 
Suid-Afrikaanse Polisiediens gestaan het om die staat middellik aanspreeklik te hou 
(557B). Die appèl slaag dus met koste (557D; 557E-G).

2.4.2  Die alternatiewe beslissing ten gunste van die appellant
In ’n deeglik beredeneerde uitspraak wend regter Froneman hom tot ’n totaal 
ander basis vir staatsaanspreeklikheid in die onderhawige geval, te wete dié van 
direkte, in teenstelling met middellike aanspreeklikheid. Ter aanvang motiveer hy 
sy benadering soos volg (559B-C):

“The main judgment does not deal with direct liability on the ground that it was not argued before 
us [sien 557C]. However, I consider the pleadings and evidence presented in this matter to lay an 
appropriate basis for consideration of the direct liability of the State. The possible prejudice that 
may have been caused by considering direct liability as the proper basis for deciding the case would 
have been adequately met by calling for further argument and, if that was the appropriate course, to 
refer the matter back to the High Court. That has not happened and, accordingly, I proceed without 
the benefit of further argument of the issue. The result I arrive at is, I believe, an application of the 
substantive normative considerations pioneered in K.”

Nadat regter Froneman oorweging geskenk het aan verskeie aspekte van middellike 
en direkte deliktuele aanspreeklikheid, bereik hy dieselfde beslissing as die 
meerderheid van die hof, te wete dat die appèl slaag (575B).

2.4.3  Die minderheidsuitspraak
Regter Yacoob motiveer die minderheidsuitspraak eenvoudig deur soos volg te 
bevind: “In the circumstances I conclude that there was not a sufficient connection 
between Mr Van Wyk’s heinous deeds and his employment with the South African 
Police Service as a crime investigator” (582D).

Hy verwerp dus F se appèl. In werklikheid kom hierdie bevinding daarop neer dat 
daar nie aan die tweede been van die standaardtoets voldoen is nie en dat die staat 
dus aanspreeklikheid weens die delikspleger se vergrype moet vryspring.
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3  Kritiese evaluering
3.1  Die meerderheidsuitspraak
3.1.1  Inleiding
In wese sluit die uitspraak van die konstitusionele hof nou aan by dié van regter 
Bozalek in die verhoorhof en my kommentaar op daardie uitspraak is om dié rede 
ook relevant (sien Scott 2011 TSAR 137-143, veral wat die “koppelfaktore” betref wat 
bepalend is van die noue verband ingevolge die tweede been van die standaardtoets; 
sien verder Neethling 2011 TSAR 189-191; Neethling en Potgieter 2012 LitNet 7-13). 
Daar sal gepoog word om onnodige herhaling te vermy; daarbenewens word daar in 
die lig van lengtebeperkings geen mening uitgespreek oor die hof se hantering van 
die preliminêre kwessies nie.

3.1.2  ’n Grondwetlike aangeleentheid ter sprake
In skrille kontras met die meerderheidsuitspraak van die hoogste hof van appèl 
(sien die aanhaling waarmee die huidige bespreking ’n aanvang neem), sorg regter 
Mogoeng uit die staanspoor dat daar geen twyfel bestaan nie dat die onderhawige 
geval vierkantig binne die omvang van die grondwet bereg moet word, wanneer 
hy hom soos volg uitlaat oor die moontlike deliktuele aanspreeklikheid van die 
minister van veiligheid en sekuriteit:

“In the determination of that question, the State’s constitutional obligations to respect, protect and 
promote the citizen’s right to dignity, and to freedom and security of the person [aa 10 en 12 van 
die grondwet] would have to be taken into account. Equally relevant is the State’s establishment of 
a police service for the efficient execution of its constitutional obligations to prevent, combat and 
investigate crime, to protect and secure the inhabitants of the Republic and their property, and to 
uphold and enforce the law [a 205(2) en (3) van die grondwet]” (540C).

Die buitengewone beklemtoning van hierdie feit blyk heel duidelik indien mens 
in ag neem dat die regter eers tien bladsye later die vermelde bepalings van die 
grondwet in konteks beoordeel (550H-552G). Die benadering van die verhoorhof 
word hiermee duidelik onderskryf.

3.1.3  Algemene behandeling van middellike aanspreeklikheid
Ofskoon daar algemene eenstemmigheid bestaan oor die drie breë vereistes vir die 
middellike aanspreeklikheid van ’n werkgewer vir die onregmatige dade van sy 
of haar werknemer – te wete die bestaan van ’n diensverhouding, die pleeg van 
’n delik deur die werknemer en die feit dat die werknemer in die loop van of in 
noue samehang met sy of haar diensbetrekking moes gehandel het – het die derde 
vereiste oor die jare ’n ontwikkeling ondergaan en daarin lê sekerlik die verklaring 
dat regter Mogoeng hom bepaaldelik daarop toespits. Ongelukkig laat hy hom ter 
aanvang taamlik onsuiwer uit (ten minste vir regsteoretici) wanneer hy die volgende 
stelling maak:

“Two tests apply to the determination of vicarious liability. One applies when an employee commits 
the delict while going about the employer’s business. This is generally regarded as the ‘standard 
test’. The other test finds application where wrongdoing takes place outside the course and scope 
of employment. These are known as ‘deviation cases’. The matter before us is a typical deviation 
case” (547G-H, my kursivering).

Daar bestaan na my oordeel weinig twyfel dat die korrekte regsposisie is dat daar 
maar een toets bestaan – en dan nie vir “the determination of vicarious liability” 
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nie, dog bloot ter bepaling van die vraag of daar aan die laaste van bovermelde 
vereistes vir ’n werkgewer se middellike aanspreeklikheid voldoen is. Die eerste 
sin is dus om twee redes onakkuraat. Die resente akademiese literatuur verwys ook 
uitdruklik na ’n enkele “standaardtoets” in hierdie konteks (sien bv Neethling en 
Potgieter Deliktereg 389; McQuoid-Mason “Vicarious and Strict Liability” XXX 
LAWSA 207; Loubser en Midgley 390), welke siening in die regspraak weerklank 
vind, byvoorbeeld waar appèlregter Nienaber in Minister van Veiligheid en Sekuriteit 
v Japmoco BK (2002 5 SA 649 (HHA) 659A-B – my kursivering) verklaar:

“Soms is dit net ’n kwessie van graad of sodanige optrede net binne of net buite die werknemer se 
diensbestek val. Dit kan binne diensbestek wees selfs al was dit ongeoorloof en trouens in stryd 
met ’n uitdruklike verbod van die werkgewer; en selfs al het die werknemer opsetlik en nie net op 
nalatige wyse gehandel nie. … Die norm wat moet bepaal of die handeling van die werknemer binne 
dan wel buite die perke van sy diensbetrekking val, is die sogenaamde standaardtoets.”

Wat hierdie aspek betref, kan ten slotte daarop gewys word dat regter Mogoeng 
nie sy vermelde tweede toets ’n “test” noem nie, dog daarna verwys as “deviation 
cases” – wat alles behalwe ’n toets is! Ofskoon die kwessie wat so pas aangeroer is 
dus om klaarblyklike redes aan verskeie gebreke mank gaan, raak dit gelukkig nie 
die uitkoms van die uitspraak nie. Ek vind dit bloot jammer dat hierdie onsuiwerheid 
ingesluip het in ’n uitspraak wat beslis die volgende paar jaar die toon in hierdie 
konteks gaan aangee en wat tot onnodige verwarring onder regspraktisyns, 
regsakademici en veral regstudente aanleiding sou kon gee.

Vervolgens skenk regter Mogoeng aandag aan enkele van die toonaangewende 
“deviation cases” ten einde te skets hoe die toets waarvolgens ’n noue verband 
gelê word tussen die delikspleger se optrede en die aard en doel van sy of haar 
werkgewer se werksaamhede ontwikkel het. Die locus classicus ten opsigte van 
“afwykingsgevalle”, te wete Feldman (Pty) Ltd v Mall 1945 AD 733, kom eerste 
aan die beurt. Die hof verwys (548D-F) na die bekende passasie waar hoofregter 
Watermeyer die fundamentele grondslag van middellike aanspreeklikheid as 
risikoskepping aangedui het (741). Sonder om hierdie tema bepaaldelik op te neem, 
doen die eerste gedeelte van die hof se eie interpretasie van hierdie uiteensetting 
ietwat vreemd aan, waar die volgende stelling gemaak word: “Central to this passage 
is the proposition that employees are extensions of their employers. This is indeed 
so because, figuratively, employees are the hands through which employers do their 
work” (548G).

Direk hierna word die stelling gemaak (548H) dat werkgewers derdes deur 
risikoskepping bedreig indien hul werknemers onbetroubaar of onbekwaam blyk 
te wees. Dit skyn asof regter Mogoeng hier bloot poog om ’n breë en eenvoudige 
agtergrond te verskaf waarteen hy uiteindelik sy toepassing van die relevante toets 
wat hy vermeld het, kan aanwend. Hierin skuil egter gevaar, want allerweë word 
erken dat daar geen enkele, ongekompliseerde grondslag is waarop die verskynsel 
van middellike aanspreeklikheid baseer kan word nie. Van der Walt en Midgley 
(Principles of Delict (2005) 37) se benadering tot die grondslag van middellike 
aanspreeklikheid is beslis meer realisties, waar aangetoon word hoe onseker die 
grondslag van hierdie soort aanspreeklikheid van Engelsregtelike oorsprong in 
werklikheid is. Bo en behalwe risikoskepping, is faktore wat ’n rol speel onder 
andere beheer oor ’n ander se optrede, die vraag na wie voordeel trek uit die 
diensverhouding en wie in staat is om vir veroorsaakte nadeel te betaal (sien verder 
hieroor Neethling en Potgieter Deliktereg 376; McQuoid-Mason 202-203; Loubser en 
Midgley 384). Voorts, indien die twee aangehaalde sinne logies ontleed word, sou dit 
moontlik selfs as grondslag kon dien vir ’n werkgewer se direkte aanspreeklikheid. 
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As werknemers as “extensions” – uitbreidings of organe – van hul werkgewers 
beskou sou word, maak sodanige werknemers se gedraginge logieserwys tog deel 
uit van hul werkgewer se optrede, soos wanneer ’n maatskappydirekteur se daad 
die maatskappy as regspersoon toegereken word. Dat dit allermins is wat regter 
Mogoeng wou meedeel, blyk oorvloedig uit sy latere stelling dat hy geen uitspraak 
oor moontlike direkte deliktuele aanspreeklikheid van die staat in die onderhawige 
geval gaan lewer nie. Hoe dit ook al sy, dit wil voorkom asof die “maklike” deel van 
die uitspraak aan onnodige onnoukeurigheid mank gaan.

Die ware rede vir die verwysing na die Feldman-saak is om aan te dui hoe die 
oorspronklike pre-konstitusionele posisie wat die toepassing van die bovermelde 
toets betref in gevalle van werkgewersaanspreeklikheid waar die werknemer nie so 
radikaal van sy pligte afgewyk het nie, daar uitgesien het. Daarna word ’n sprong 
van 41 jaar gemaak (549A-E) deur te verwys na Minister of Police v Rabie – wat 
gewoonlik as gesag vir die uiteensetting van die standaardtoets aangehaal word – 
waarin die werkgewer aanspreeklik gehou is waar daar ’n radikale afwyking van 
die werknemer se normale pligte was. Ten slotte gee die hof ’n finale sprong van 
19 jaar om aandag te skenk (549F ev) aan die uitspraak van regter O’Regan in die 
K-saak, waar sy die Rabie-toets op grondslag van artikel 39(2) van die grondwet 
ontwikkel het om die gees, strekking en oogmerke van die handves van regte te 
bevorder (436D-E). Die werklike uitbreiding van daardie toets was uitsluitlik ten 
opsigte van die tweede (objektiewe) been daarvan, wat vir alle duidelikheid hier 
weergegee word (my kursivering):

“Even if [the first, subjective consideration] is answered in the affirmative, however, the employer 
may nevertheless be liable vicariously if the second question, an objective one, is answered 
affirmatively. That question is whether, even though the acts done have been done solely for the 
purpose of the employee, there is nevertheless a sufficiently close link between the employee’s acts 
for his own interests and the purposes and the business of the employer. This question does not 
raise purely factual questions, but mixed questions of fact and law. The questions of law it raises 
relate to what is ‘sufficiently close’ to give rise to vicarious liability. It is in answering this question 
that a court should consider the need to give effect to the spirit, purport and objects of the Bill of 
Rights.”

Ten lange laaste word hierdie regsontwikkeling deur regter Mogoeng gesien vir wat 
dit is en as ’n akkurate weergawe van die reg aanvaar, soos duidelik blyk uit die res 
van sy uitspraak waarin hy die oorwegings waarna regter O’Regan in die K-saak 
verwys, ontleed het. Regter Mogoeng se onomwonde aanvaarding (550F-H) van die 
toets en riglyne wat in K geformuleer is, noop hom vervolgens om die faktore, ofte 
wel “normative components that point to liability”, wat in wese indicia is van die 
vereiste noue verband (“sufficiently close link”) wat deel vorm van die sogenaamde 
“K-toets”, onder ’n afsonderlike opskrif aan te spreek.

3.1.4  Aanwending van die sogenaamde “K-toets”
Soos vroeër aangedui (§ 2.4.1), het die hof nie minder nie as vyf faktore uitgelig 
wat in hierdie verband oorweging verdien. Hulle is: (a) die staat se grondwetlike 
verpligtinge; (b) die vertroue wat die publiek in die polisiediens mag stel; (c) die 
betekenis wat geheg moet word aan die feit dat die delikspleger-polisieman aan 
diens of van diens af is; (d) die rol van die gelyktydige bestempeling van die 
gewraakte delik as sowel ’n commissio as ’n omissio; en (e) die bestaan al dan nie 
van ’n voldoende noue verbintenis tussen die delikspleger se gewraakte optrede en 
sy betrekking. Hierdie faktore, wat die hof ook as “normative components” van 
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die toets bestempel (550F; die sogenaamde “koppelfaktore” waarvan vroeër gewag 
gemaak is: sien § 3.1.1 hierbo; Scott 2011 TSAR 140-141), word vervolgens seriatim 
op bondige wyse onder die loep geneem.

3.1.4.1  Die staat se grondwetlike verpligtinge
Die hof lei sy bespreking van hierdie oorweging soos volg in:

“In grappling with the question of the State’s vicarious liability, the constitutional obligations to 
prevent crime and to protect members of the public, particularly the vulnerable, must enjoy some 
prominence. These obligations, as well as the constitutional rights of Ms F, are the prism through 
which this enquiry should be conducted” (550I-551A).

Die spreekwoordelike afsonderlike “kleure” waarin die vermelde spreekwoordelike 
prisma die lig opbreek wat daardeur skyn, blyk die volgende grondwetlike regte 
te wees: die reg op vryheid en sekerheid van die persoon (a 12 van die grondwet), 
asook die reg op menswaardigheid. Die hof spreek sy diepe besorgdheid uit dat 
veral hierdie regte van “our women and girl-children” (551F) voortdurend bedreig 
en geskend word.

Aansluitend hierby beklemtoon die hof ook die staat se verpligting om deur 
bemiddeling van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die howe ’n bolwerk te vorm 
teen die legio bedreigings voortspruitend uit “this prevalent plague of violent 
crimes” wat veral deur vroue en kinders in die gesig gestaar word (551G-552B). 
Hierdie grondwetlike verpligtinge vorm deel van die vermelde prisma wat verdere 
spreekwoordelike “kleure” onthul – dié keer ’n verpligting wat daadwerklik op die 
staat gelê word om die regte in die handves van regte te eerbiedig, te beskerm, te 
bevorder en te verwesenlik (a 7(2)), aangevul deur ’n verpligting om ’n nasionale 
polisiediens in stand te hou ten einde onder andere misdaad te voorkom, te bestry en 
te ondersoek (a 205), welke grondwetlike verpligting (wat reeds ingevolge a 214 van 
die Tussentydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 bestaan 
het) die staat genoop het om deur middel van nasionale wetgewing – te wete artikel 
5 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens 68 van 1995 – daaraan uitvoering 
te gee (sien veral 552C-F).

Ofskoon die hof nie uitdruklik daarna verwys nie, is dit verder insiggewend dat 
daar in die aanhef van laasgenoemde wet daarvan gewag gemaak word dat daar 
van die polisie verwag word om onder andere die veiligheid en sekuriteit van elke 
persoon in die nasionale grondgebied te verseker, asook elkeen se fundamentele regte 
te handhaaf en te beskerm. Hierdie doelwit blyk ook duidelik uit die polisiediens 
se amptelike gedragskode van 31 Oktober 1997, waarin lede van die polisiediens 
in taamlike besonderhede aangespoor word om as bewaarders van fundamentele 
regte op te tree en hul te weerhou van enige optrede wat daarteen sou indruis. Daar 
word aan die hand gedoen dat regter Mogoeng ook hierna behoort te verwys het, 
aangesien die verhoorhof uitdruklik daarna verwys het. (In die verhoorhof het regter 
Bozalek die belang van hierdie kode in die beoordelingsproses beklemtoon, deur 
die volgende waarskuwing uit te reik, waarmee volmondig akkoord gegaan kan 
word (623B): “[T]he underpinning of these values and principles by the Constitution 
does not allow the courts to treat these commitments as mere verbiage or empty 
promises.”)

Verder sou die hof se bouwerk aan die aanspreeklikheidsfondament nog stewiger 
gewees het, indien daar na die staat se volkeregtelike verpligtinge om vroue en 
kinders te beskerm, verwys is. Suid-Afrika het naamlik op 29 Januarie 1993 die 
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 
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(CEDAW) wat op 18 Desember 1979 deur die Algemene Vergadering van die 
Verenigde Nasies aangeneem is (Besluit 34/180) onderteken, waarna dit op 15 
Desember 1995 geratifiseer is. Ingevolge hierdie konvensie word daar uitdruklik 
daarvoor voorsiening gemaak dat konvensiepartye siviele aanspreeklikheid kan 
opdoen weens ’n versuim om hul konvensieverpligtinge teenoor vroue en kinders 
na te kom. Hierdie volkeregtelike verpligting het wel al in die verlede te lande ’n rol 
gespeel in die toonaangewende beslissings van die konstitusionele hof in Carmichele 
v Minister of Safety and Security (Centre for Applied Legal Studies Intervening) 
(2001 4 SA 938 (KH) 964E-965A).

Deur middel van sy oorsig van die toepaslike grondwetlike bepalings lê regter 
Mogoeng ’n stewige fondament vir moontlike staatsaanspreeklikheid in die 
onderhawige geval:

“These constitutional duties resting upon the State, and more specifically the police, are significant 
in that they suggest a normative basis for holding the State liable for wrongful conduct of even a 
policeman on standby duty, provided a sufficiently close connection can be determined between his 
misdeed and his employment” (552G).

Die enigste logies-akademiese kritiek teen hierdie gevolgtrekking is dat die hof slegs 
die staat se grondwetlike verpligtinge daarin vermeld en nie misdaadslagoffers se 
grondwetlike regte nie, waarmee regter Mogoeng trouens in hierdie onderafdeling 
afgeskop het. Na my oordeel behoort hierdie “klein jakkalsie” egter geen afbreuk 
aan die stewigheid van die fondament wat gelê is, te doen nie.

3.1.4.2 Vertroue
Die vertrouensverhouding waarin lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens teenoor 
gewone landsburgers staan, word op sterkte van die benadering van regter O’Regan 
in die K-saak (sien 443I-444A van daardie beslissing) as die tweede faktor uitgelig 
wat ’n invloed op die graad van skakeling tussen die gewraakte handeling en die 
diensbetrekking van die polisieman kan uitoefen. Regter Mogoeng dig ’n tweeledige 
rol aan hierdie faktor toe:

“This factor operates both normatively, in laying the basis for holding the State liable for the misdeed 
of even an off-duty policeman, provided there is a sufficient connection with his employment, and 
factually, in that it creates a connection between the employment and the wrongful conduct” (552H-
553A – my kursivering).

Ofskoon die hof vervolgens nie uitdruklik onderskei tussen die normatiewe en 
feitelike komponent van die vertrouensfaktor nie, kan mens aflei dat eersgenoemde 
betrekking het op die blote lê van ’n teoretiese basis vir die staat se middellike 
aanspreeklikheid, as’t ware soos risikoskepping al vantevore as die breë, teoretiese 
basis vir middellike aanspreeklikheid voorgehou is (sien bv Minister of Law and 
Order v Ngobo 1992 4 SA 822 (A) 831F-G; Ess Kay Electronics Pte Ltd v First 
National Bank of Southern Africa Ltd 2001 1 SA 1214 (HHA) 1219B). Die volgende 
stelling onderskraag hierdie gevolgtrekking: “Once we accept that our Constitution 
assures the public that it is safe to repose their trust in the police, we must also 
accept that that constitutional aspiration is undermined when that trust is breached” 
(553F).

Die tweede, oftewel feitelike, komponent behels dan oënskynlik die vraag of daar 
in ’n besondere geval ’n vertroue geskep is wat die benadeelde daartoe beweeg het 
om minder op sy of haar hoede te wees, as wat normaalweg die geval sal wees. Dit 
blyk duidelik uit die volgende dictum:
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“Additionally, if his employment as a policeman secured the trust the vulnerable person placed in 
him, and if his employment facilitated the abuse of that trust, the State might be held vicariously 
liable for the delict” (553G).

Met hierdie benadering handel regter Mogoeng meteen ook die derde faktor af wat 
hy ter aanvang vermeld het – te wete die belang daarvan of die delikspleger tydens 
sy of haar gewraakte handeling aan diens was – deur te bevind (553I-554A) dat 
sodanige oorweging alleenstaande nie konklusief is nie; die vraag of ’n geregsdienaar 
tydens die pleeg van ’n delik aan diens of van diens af is, is weliswaar een van die 
faktore wat afgeweeg kan word ter vasstelling van die noue verband tussen die delik 
en sy diensverhouding, maar dit is beslis nie die bepalende oorweging waarvan 
aanspreeklikheid of nie-aanspreeklikheid afhang nie. Hiermee word die benadering 
van appèlregter Nugent in die uitspraak van die hoogste hof van appèl wat hierdie 
kwessie betref vir alle praktiese doeleindes ’n nekslag toegedien – ’n feit wat van 
harte verwelkom moet word.

3.1.4.3 Rol van gelyktydige commissio en omissio
In die meerderheidsuitspraak van die hoogste hof van appèl het appèlregter Nugent 
(499A-B) die mening gehuldig dat die delikte van die polisiebeamptes-deliksplegers 
waarvoor die staat in die K-saak aanspreeklik gehou is, nie die positiewe wandade 
van daardie deliksplegers was nie, dog bloot hul versuim om hul ampspligte na te 
kom. Die absolute onhoudbaarheid van hierdie mening is reeds aan hewige kritiek 
onderwerp (Scott 2011 TSAR 783-784; sien verder Neethling en Potgieter 2012 
LitNet 11). Die hof se benadering het die daadwerklike gevolg gehad dat daar beslis 
is dat die staat geen middellike aanspreeklikheid deur die staat vir V se gewraakte 
handelinge opgedoen is nie, aangesien sodanige aanspreeklikheid slegs sou kon 
bestaan op grondslag van die versuim van ’n polisieman wat aan diens was en onder 
die verpligting gestaan het om die slagoffer wat in sy teenwoordigheid benadeel is, 
te beskerm.

Regter Mogoeng spreek in geen onsekere terme nie sy bedenkinge uit oor 
die houding van die hoogste hof van appèl in hierdie verband. Wat middellike 
staatsaanspreeklikheid betref, toon hy tereg aan dat wanneer ’n polisieman ’n 
vrou verkrag in plaas daarvan om haar te beskerm, sy versuim om die slagoffer 
wat haar vertroue in hom gestel het, nie onderskeibaar is van die positiewe 
verkragtingshandeling nie. Daar word aan die hand gedoen dat sy gevolgtrekking in 
hierdie verband bo verdenking staan: “They are two sides of the same coin and both 
stem from and revolve around the same incident. In this case they are both about the 
employer and the employee’s constitutional obligations to safeguard the wellbeing 
of members of the public” (555C-D).

Dit beweeg die hof tot die onvermybare beslissing dat daar in die K-saak nie beslis 
is dat die staat se middellike aanspreeklikheid in ’n geval soos die onderhawige 
uitsluitlik op die betrokke werknemer se versuim, ter uitsluiting van enige positiewe 
dadigheid aan sy kant, berus nie. Die hof verwerp vervolgens die uitspraak van die 
hoogste hof van appèl “with regard to the distinction they drew between the role 
of the commission and the omission and the significance they attach to the fact of 
being on or off duty” uitdruklik (555E). Die verwysing na die vraag of die betrokke 
beampte aan diens was kom in konteks onnodig voor, aangesien die hof hom reeds 
vroeër hieroor uitgespreek het (sien die bespreking onder 3.1.4.2 hierbo).
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3.1.4.4  ’n Voldoende noue verbintenis tussen die delik en die delikspleger se 
diensverhouding

Ofskoon die hof hierdie oorweging aanvanklik tipeer as een van die sogenaamde 
faktore, ofte wel “normative components that point to liability”, is dit duidelik dat 
dit hier in werklikheid oor die konkrete toepassing van die voorafgaande elemente 
op die feite van die bepaalde geval gaan. Die noue verbintenis as sodanig is logies 
gesproke dus nie eenvoudig een van die oorwegings waar daar in abstracto bepaal 
word of die moontlikheid van ’n noue verband tussen die delik en die delikspleger 
se werksverhouding sou kon bestaan nie, soos duidelik uit die volgende aanhaling 
blyk: “This question [nl of daar ’n voldoende noue verbintenis bestaan] must be 
answered by weighing the normative factors that justify the imposition of liability 
on the policeman’s employer against those pointing the other way” (555H).

Na my oordeel is die uiteensetting onder hierdie hoof ietwat herhalend van aard, 
veral wat betref die verwysing na die vertrouensbreuk wat deur V gepleeg is (556D-E; 
557A-B). Wat egter hier ten aansien van toepassing van die reeds vermelde faktore 
van meer praktiese belang is, is die verskille tussen die feite van die onderhawige 
geval en dié van die K-saak waarop die hof uitdruklik wys: In die K-saak was die 
polisiemanne in uniform geklee, in ’n gemerkte polisievoertuig en aan diens. In 
hierdie geval was V nie in uniform nie, in ’n ongemerkte voertuig en op bystandsdiens 
(556F-G). Regter Mogoeng kom geredelik tot die gevolgtrekking dat die pasvermelde 
drieledige verskil in die feitelike omstandighede nie swaar genoeg weeg om die 
noue verband tussen V se optrede en sy betrekking as polisieman te verbreek nie, 
onder andere omdat die motor wat hy tydens sy wandade gebruik het dit vir hom 
makliker gemaak het om sy onregmatige optrede ten uitvoer te bring (556I) en V se 
identiteit as polisieman deur die eiseres in iedere geval van omringende faktore, soos 
haar waarneming van ’n polisieradio en polisiedossiere in die voertuig, afgelei is. 
Wat veral uit die hof se benadering blyk, is dat blote indicia soos polisie-uniforms, 
gemerkte ampsvoertuie en die feit dat ’n delikspleger aan diens of van diens af was 
nie “meganies” toegepas kan word om ’n oplossing te probeer bereik nie; die feite 
van elke geval moet noukeurig ondersoek word in die lig van die breë riglyne wat 
die hof na aanleiding van die K-saak gestel het, ten einde ’n werklikheidsgetroue 
oplossing te bereik. Les bes wil dit voorkom of die vertrouensfaktor tog die swaarste 
geweeg het in die hof se uiteindelike bevinding van die bestaan van ’n voldoende 
noue verband en gevolglike middellike aanspreeklikheid, want regter Mogoeng sluit 
die materiële gedeelte van sy uitspraak soos volg af: “Beyond her subjective trust 
in Mr Van Wyk is the fact that any member of the public, and in particular one who 
requires assistance from the police, is entitled to turn to and to repose trust in a 
police official” (557A).

Daar word weer eens in oorweging gegee (sien Scott 2011 TSAR 785-786) 
dat ’n verdere relevante aspek te vinde is in die feit dat V sy slagoffer na sy 
verkragtingsdaad inderdaad tuis besorg het, wat inderdaad objektief en subjektief te 
versoen is met die normale uitoefening van ’n geregsdienaar se ampspligte. Sou hy 
byvoorbeeld op pad van ’n krans af gery het omdat hy as jaagduiwel aan ’n onwettige 
straatresies deelgeneem het, kan mens jou kwalik indink dat die staat deliktuele 
aanspreeklikheid sou kon vryspring. Diegene wat derhalwe standpunt sou inneem 
teen die meerderheidbeslissing, sou dan daarmee opgesaal sit om te verduidelik 
waarom ’n polisieman se aaneenlopende optrede wat tydsgewys verskillende 
nadelige regsgevolge meebring vir ’n gedeelte of gedeeltes van sy optrede die staat 
aanspreeklik kan stel, maar dit vir ’n ander deel of gedeeltes van sy optrede nie doen 
nie. Na my mening het logika en gesonde verstand tog uiteindelik geseëvier.
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3.2  Die alternatiewe beslissing ten gunste van die appellant
3.2.1  Agtergrond
Ofskoon regter Froneman in sy afsonderlike uitspraak daarvan gewag maak dat die 
meerderheidsuitspraak die kwessie van moontlike direkte staatsaanspreeklikheid – 
in teenstelling met middellike aanspreeklikheid – onaangeraak gelaat het op grond 
van die feit dat dit in argument nie uitdruklik voor die hof geplaas is nie, verklaar 
hy dat “the pleadings and evidence presented in this matter … lay an appropriate 
basis for consideration of the direct liability of the State” (559B). Vir alle praktiese 
doeleindes is die gevolg van hierdie benadering dat hy mero motu die ganse 
aangeleentheid deur die bril van moontlike direkte staatsaanspreeklikheid benader 
en beoordeel het ten einde uiteindelik met die bevel van die meerderheid akkoord 
te gaan (575B).

Neethling en Potgieter (2012 LitNet 3-4) staan heelwat ruimte hieraan af en skyn 
in hul gevolgtrekking te aanvaar dat hierdie benadering besliste voordele mag 
inhou:

“Sonder om enigsins afbreuk te doen aan die konstitusionele hof se prysenswaardige ‘grondwetlike’ 
benadering tot die standaardtoets by middellike aanspreeklikheid, kan oorweeg word om 
staatsaanspreeklikheid by verkragting eerder op ’n direkte grondslag te plaas (waar bovermelde 
faktore ook ’n rol speel) aangesien die vereiste by middellike aanspreeklikheid dat daar ’n voldoende 
noue verband tussen die verkragter en sy polisiewerk moet bestaan, by verkragting oënskynlik 
oorspan word” (12, my kursivering).

Voordat daar op die gekursiveerde sinsnede kommentaar gelewer word (sien 
§ 3.2.2 hierna), is dit egter noodsaaklik om bondig te verduidelik wat dogmaties in 
hierdie verband onder “direkte staatsaanspreeklikheid” begryp word: Die staat, as 
regspersoon, handel vir alle doeleindes deur sy organe en sy amptenary. WE Scott 
verskaf in hierdie opsig ’n heldere uiteensetting:

“’n Regspersoon kan slegs deur middel van sy organe aan die regsverkeer deelneem. Die regte en 
verpligtinge wat die orgaan laat ontstaan, wysig of tot niet laat gaan binne die formele kring van 
sy bevoegdhede, is nie die orgaan se regte en verpligtinge nie maar wel dié van die prinsipaal. Die 
optrede van die orgaan binne die formele kring van sy bevoegdhede word aan die regspersoon se eie 
optrede toegereken. Na aanleiding hiervan behoort die staat dus op grond van sy eie onregmatige 
daad direk aanspreeklik gehou te word indien die uitoefening van die orgaan se bevoegdhede 
neergekom het op die pleeg van ’n onregmatige daad” (Middellike Aanspreeklikheid in die Suid-
Afrikaanse Reg (1983) 200).

Die vraag ontstaan egter of hierdie benadering te rym is met artikel 1 van die Wet 
op Staatsaanspreeklikheid 20 van 1957, waarvan die bewoording soos volg daar 
uitsien:

“Enige eis teen die staat, wat, indien daardie eis teen ’n persoon ontstaan het, ’n grond van aksie 
in ’n bevoegde hof sou uitmaak, is deur daardie hof beregbaar, hetsy die eis ontstaan uit ’n kontrak 
… of uit ’n onregmatige daad wat deur die dienaar van die staat handelende in sy hoedanigheid en 
binne die omvang van sy bevoegdhede as so ’n dienaar, verrig is.”

Ofskoon WE Scott persoonlik van oordeel is dat hierdie artikel as moontlike 
grondslag vir die staat se direkte deliktuele aanspreeklikheid sou kon dien, wys 
hy daarop dat aanwending van die woord “dienaar” in die wetsteks dié benadering 
egter vertroebel, omdat ’n dienaar van die staat nie altyd ’n orgaan van die staat sal 
wees nie. Verder toon hy aan (201) dat indien die staat dan op grondslag van artikel 
1 sowel direk as middellik aanspreeklik gehou kan word, groot praktiese probleme 
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sou kon ontstaan, byvoorbeeld om uit te maak of ’n “dienaar” in ’n bepaalde geval 
as staatsorgaan (wat tot direkte staatsaanspreeklikheid aanleiding sal gee), dan wel 
as werknemer (wat middellike staatsaanspreeklikheid tot gevolg sal hê) opgetree het 
(sien verder Neethling en Potgieter 2012 LitNet 3-4). WE Scott doen derhalwe aan 
die hand dat artikel 1 slegs ooreenkomstig die reëls van middellike aanspreeklikheid 
toepassing moet vind. Dit is trouens ingevolge ’n oorweldigende meerderheid 
bronne die geykte benadering in ons reg (vgl die oorvloed van gerapporteerde 
uitsprake waarin staatsaanspreeklikheid op basis van die beginsels van middellike 
aanspreeklikheid besleg is en, in die besonder, appèlregter Joubert se verduideliking 
van die effek van artikel 1 in Minister van Polisie v Gamble 1979 4 SA 759 (A) 
765E-H; sien ook Mhlongo v Minister of Police 1978 2 SA 551 (A) 566H-567B 
waar appèlregter Corbett hom teen die gedagte van direkte staatsaanspreeklikheid 
uitspreek; verder ook McQuoid-Mason 211-214 wat dit trouens as ’n afsonderlike 
afdeling van middellike aanspreeklikheid behandel; sien verder Burchell Principles 
of Delict (1993) 222).

3.2.2  Wenslikheid van aanvaarding van alternatiewe aanspreeklikheidsbasis
Soos pas aangetoon, staan Neethling en Potgieter (2012 LitNet 12) die gedagte voor 
dat die konstruksie van direkte staatsaanspreeklikheid soms met vrug aanwending 
sou kon vind. Uiteraard is die implikasie hiervan dat indien die howe in die toekoms 
in ’n identiese geval op grondslag van die staat se moontlike direkte aanspreeklikheid 
vir die delik van ’n polisiebeampte (of enige staatsamptenaar) genader sou word, die 
uitspraak van regter Froneman as basis van argument sou kon dien. Myns insiens is 
dit egter in die lig van die reëls wat op die toepassing van die presedenteleer (stare 
decisis) aanwending vind, hoogs onwaarskynlik dat die vermelde alternatiewe 
uitspraak enige regskrag sal hê. Hierdie standpunt sal vervolgens van nader toegelig 
word.

In die eerste plek kan regter Froneman se benadering om aanwending van die 
alternatiewe aanspreeklikheidsgrondslag te oorweeg, bevraagteken word, veral 
in die lig daarvan dat dit nie eens in argument aangebied is nie. (Sonder om in 
besonderhede daarop in te gaan – mens kan verwag dat kollegas uit die geledere 
van die prosesregtelikes waarskynlik veel hieroor te sê sal hê – kan daar vir huidige 
doeleindes bloot gekonstateer word dat dit hoogs uitsonderlik vir ’n regter is om 
hom of haar te waag aan ’n uitspraak oor ’n aangeleentheid wat nie pertinent 
voor die hof beredeneer is nie.) Wat wel vasstaan, is dat daar reeds ’n glasheldere 
presedent van die konstitusionele hof bestaan waarin die grondslag van hierdie 
soort staatsaanspreeklikheid duidelik gemotiveer en “gepositiveer” word – te wete 
middellike aanspreeklikheid. Dit behoef sekerlik geen betoog nie dat selfs die 
konstitusionele hof aan die reëls van stare decisis wat sy eie vorige uitsprake betref 
gebonde is, wat beslis beteken dat die hof daartoe genoop is om die oorweging 
wat ten grondslag van ’n vroeëre beslissing lê (ratio decidendi) in beginsel na te 
volg (Van Dijkhorst “Courts” 5(2) LAWSA 95 137 en gesag daar aangehaal; vgl in 
die algemeen Hahlo en Kahn The South African Legal System and its Background 
(1973) 214 ev). Ingevolge hierdie leerstuk moet ’n hof sy eie vorige beslissings 
navolg, tensy hy van oordeel is dat die vorige beslissing duidelik verkeerd is (Van 
Dijkhorst 137 n 6 verwys na oorvloedige gesag). Die blote feit dat ’n bepaalde regter 
nie akkoord gaan met die ratio decidendi van ’n vorige uitspraak nie, regverdig nie 
dat daar van sodanige presedent afgewyk mag word nie (National Chemsearch (SA) 
Pty Ltd v Borrowman 1979 3 SA 1092 (T) 1101E). Die nugtere grondslag van hierdie 
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reël is duidelik en oortuigend in die locus classicus van Bloemfontein Town Council 
v Richter (1938 AD 195 232) geformuleer:

“The ordinary rule is that this Court is bound by its own decisions and unless a decision has been 
arrived at on some manifest oversight or misunderstanding, that is, there has been something 
in the nature of a palpable mistake, a subsequently constituted Court has no right to prefer its 
own reasoning to that of its predecessors – such preference, if allowed, would produce endless 
uncertainty and confusion. The maxim ‘stare decisis’ should, therefore, be more rigidly applied in 
this the highest Court in the land, than in all others.”

Dit wil voorkom of regter Froneman se bedenkinge oor die grondslag van 
staatsaanspreeklikheid in gevalle soos die onderhawige hoofsaaklik aangestig 
is deur akademiese bronne. Hy beroep hom ter aanvang byvoorbeeld op Baxter 
(Administrative Law (1984)) en Wiechers (Administrative Law (1985)) wanneer hy 
die vraag stel: “Is the language of vicarious State liability still necessary?” om dit 
onmiddellik te beantwoord: “I think not” (561E) (sien verder die opmerkings van 
appèlregter Nugent in die uitspraak van die hoogste hof van appèl 499 n 46 wat 
’n soortgelyke strekking het). In die lig van hierdie gevolgtrekking voel hy hom 
klaarblyklik geregverdig om ’n grondige akademiese uiteensetting aan te pak waarin 
hy die reeds aanvaarde grondslag van staatsaanspreeklikheid (die presedent gestel 
deur sy eie hof in die K-saak, waarin die volle hof van nege regters ’n eenparige 
uitspraak gelewer het) verwerp, ten gunste van sy eie interpretasie van direkte 
staatsaanspreeklikheid. Die hoofde waaronder hy sy ondersoek doen, sien soos 
volg daaruit: “The traditional language of vicarious liability” (559D-561G); “The 
difficulties of vicarious liability” (562A-565C); “Wrongfulness or ‘sufficiently close 
connection’?” (565D-566D); “Wrongfulness in delict” (566E-568B); “Wrongfulness 
and constitutional values” (568C-569F); “The ultimate determination of negligence” 
(570A-C); “Issues on the pleadings” (570D-571E); “Wrongfulness – a legal duty 
on Mr Van Wyk and the Minister?” (571F-574G); en “Negligence” (574H-575A). 
Nieteenstaande sy afwykende uitspraak wat die grondslag van aanspreeklikheid 
betref, stem hy volmondig saam met die bevel wat die meerderheid uitgereik het 
(575B).

Sonder om afbreuk te wil doen aan enige moontlike suiwere akademiese meriete 
van die deeglike uiteensetting van regter Froneman, word daar egter aan die hand 
gedoen dat die redes wat hy aanvoer vir sy handelswyse (vgl veral 570D-571E) – 
hoeveel meriete dit uit ’n teoretiese hoek mag hê – eenvoudig nie opgaan in die 
lig van die goed gevestigde reëls van die stare decisis-leerstuk nie. In die reeds 
vermelde Chemsearch-beslissing verwoord die welbekende regter (toentertyd al 
waarnemende appèlregter) AS Botha die kerngesonde (weliswaar konserwatiewe) 
benadering soos volg (1101G): “I am not disposed to substitute my own opinion 
of what the law ought to be for the opinions of so many distinguished Judges who 
have gone before me.” Hierdie terughoudende benadering lê trouens ’n gesonde 
regspleging ten grondslag, omdat dit in ooreenstemming is met die doelstellings 
van die leerstuk van stare decisis wat die regspraak as een van die belangrikste 
kenbronne van die positiewe reg onderskraag, te wete “[c]ertainty, predictability, 
reliability, equality, uniformity, convenience …” (Hahlo en Kahn 215; sien ook Ex 
parte Minister of Safety and Security: in re S v Walters 2002 4 SA 613 (KH) 644D-
646H; sien verder Van Dijkhorst 137). Hahlo en Kahn (tap n 5) verwys in hierdie 
opsig na die treffende woorde van die beroemde Amerikaanse regter Brandeis, 
wat hom in Burnet v Coronado Oil & Gas Co (285 US (1932) 393 406) soos volg 
uitgedruk het: “Stare decisis is usually the wise policy, because in most matters 
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it is more important that the applicable rule of law be settled than that it is settled 
right.”

Die vraag wat vervolgens ontstaan, is na die status van die alternatiewe uitspraak 
van regter Froneman: Moet dit insgelyks, saam met die meerderheidsuitspraak, as 
ratio decidendi beskou word, sodat dit ook later vir doeleindes van toepassing van 
die presedenteleer in aanmerking kom? Daar word aan die hand gedoen dat dié 
uitspraak inderdaad geen ratio decidendi uitmaak nie. Die feit dat regter Froneman 
met die uitslag van die meerderheidsbeslissing saamstem, beteken bloot dat die 
bevel van die meerderheid en sy bevel ooreenstem. Wat egter hul onderskeie 
rationes decidendi, wat die basis van die presedenteleer uitmaak, betref, is daar 
’n hemelsbreë verskil. Die blote feit dat regter Froneman hom met die meerderheid 
se bevel vereenselwig, verleen nie aan sy afwykende uitspraak die status van ratio 
decidendi nie. Na aanleiding van die toonaangewende beslissing van die appèlhof 
in Fellner v Minister of the Interior (1954 4 SA 523 (A)), verskaf Hahlo en Kahn 
(274 ev) ’n heldere en praktiese uiteensetting van die regsposisie waar regters wat 
dieselfde bevel toestaan, ten aansien van hul redes daarvoor verskil. Hulle toon 
byvoorbeeld aan (275) dat indien ’n hof wat uit vyf regters bestaan eenparig is wat 
toestaan van ’n bevel betref, dog slegs drie oor die redes vir uitspraak saamstem, 
die uitspraak van daardie drie die ratio decidendi uitmaak; sou slegs twee dieselfde 
redes vir uitspraak aanvoer, bestaan daar geen ratio decidendi nie.

In die lig van die voorafgaande kan daar tot die gevolgtrekking geraak word 
dat regter Froneman se uitspraak nie as ratio decidendi kwalifiseer nie en dat dit 
derhalwe kwalik denkbaar is dat dit in latere hofuitsprake as gesag aangewend sou 
kon word in navolging van Neethling en Potgieter se suggestie in hierdie verband. 
Nie alleen bestaan daar die eenparige ratio decidendi van die konstitusionele hof 
in die K-saak waarin die hof die geykte grondslag van middellike aanspreeklikheid 
vir gevalle soos die onderhawige bevestig het nie, dog ook die ratio decidendi van 
sewe uit tien regters in die F-saak. Soos aanstons (sien § 3.3) uit die evaluering 
van die minderheidsuitspraak sal blyk, was selfs die minderheid dit met die ratio 
decidendi in die K-saak eens – hul afwykende uitspraak is veel meer toe te skryf 
aan hul interpretasie van die feite van die onderhawige saak. Regter Froneman se 
benadering plaas hom dus in hierdie opsig in “splendid isolation”.

Indien die argument moontlik in antwoord hierop geopper sou word dat die 
grondwet self in artikel 39(2) ’n hof magtig om die reg te ontwikkel ter bevordering 
van die gees, strekking en oogmerke van die handves van regte, dien daarop gewys 
te word dat hierdie bepaling nie die aanwending van stare decisis ten aansien van 
post-konstitusionele regterlike uitsprake raak nie (Ex parte Minister of Safety and 
Security: in re S v Walters 646H).

3.3  Die minderheidsuitspraak
Nadat regter Yacoob in sy uitspraak enkele inleidende opmerkings gemaak 
het (575C-E), die K -toets weer eens uiteengesit het (575F-577B) en die feite in 
besonderhede ontleed het (577C-578F), wy hy hom aan die toepassing van die 
tweede been van die standaardtoets, te wete “sufficient connection?” (578G-582F), 
om dan uiteindelik te beslis dat die appèl van F van die hand gewys word.

Daar sal met enkele opmerkings oor sy bevinding ten opsigte van die “sufficient 
connection” volstaan word. Eerstens is dit insiggewend dat hy, anders as die hoogste 
hof van appèl, aanvaar “without qualification that whether the policemen are on or 
off duty is not a decisive factor” (579C), dog dat dit wel ’n oorweging is wat deeglik 
in gedagte gehou moet word:
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“A court should not lightly hold the employer vicariously liable for the conduct of an off-duty police 
officer. In that event, the other factors must, in my view, be sufficiently strong to make up for the 
absence of the duty element” (579E).

Dit is juis in die lig van die laaste aangehaalde sin dat sy uitspraak ’n wending weg 
van dié van die meerderheid inslaan: Hy vermeld uitdruklik drie feitelike faktore, 
te wete dat V ’n polisievoertuig bestuur het, dat daar polisielêers in sy motor was en 
dat hy aan F gesê het dat hy ’n speurder was (579H), as relevant. Dit blyk duidelik uit 
die daaropvolgende evaluering van hierdie faktore, dat regter Yacoob in werklikheid 
veel waarde heg aan V se subjektiewe oorwegings toe hy die jong meisie opgelaai 
het, naamlik dat – anders as in die K-geval – hy haar nie uit eie beweging ’n 
rygeleentheid aangebied het nie en “even if he did, he did not do so in his capacity 
as a police officer” (580E). In werklikheid het hy, na my mening, hierdeur die eerste 
(subjektiewe) en tweede (objektiewe) been van die standaardtoets verwar. Verder 
bevind hy dat F haar vertroue onredelik in V gestel het (581H), maar dit is tog beslis 
nie wat daar in die K-beslissing ten aansien van hierdie faktor gestel is nie. Daar 
is kwalik iets meer subjektiefs as vertroue: daar word aan die hand gedoen dat die 
reg in hierdie opsig selfs die naïefste persoon van beskerming wil verseker! Die 
verdoemendste bevinding wat mens hier teen F sou kon maak, is dat sy bydraend 
nalatig opgetree het, maar sodanige gevolgtrekking sou die saak in die lig van V se 
opsetshandeling geensins verder gevoer het nie, in die lig van die welbekende feit 
dat ’n verweerder se opset die eiser (slagoffer) se nalatigheid negativeer (sien hieroor 
Neethling en Potgieter Deliktereg 172).

Direk teenstrydig met die meerderheidsuitspraak, beslis regter Yacoob dat daar 
ook geen sprake was van ’n gelyktydige doen (verkragting) en late (versuim om sy 
polisiepligte te vervul) aan V se kant nie, juis omdat V nie aan diens was nie (582B). 
Dit verskaf ’n aanduiding dat die regter de facto wel deeglik die meeste waarde 
aan die aan diens/van diens af-oorweging verleen het, nieteenstaande sy vroeëre 
stelling dat dit nie die “decisive factor” (579C) is nie, wat vermelde stelling ietwat 
na lippediens laat lyk.

Die finale oorweging wat volgens regter Yacoob die skaal in die staat se rigting 
laat swaai het, is die feit dat hy speurwerk moes verrig en nie bepaaldelik die opdrag 
gehad het om na die veiligheid van die publiek om te sien nie (582D), wat hom noop 
om soos volg te beslis: “In the circumstances I conclude that there was not a sufficient 
connection between Mr Van Wyk’s heinous deeds and his employment with the 
South African Police Service as a crime investigator.” Daar word in oorweging gegee 
dat die regter se bevinding hier getuig van ’n te enge toepassing van die “K-toets” ter 
vasstelling van die voldoende noue verband tussen die gewraakte handeling en die 
dader se diensbetrekking. Dit is inderdaad ’n teleurstellende gevolgtrekking.

4  Gevolgtrekking
Die meerderheidsuitspraak moet van harte verwelkom word. Dit bied ’n eenvoudige 
basis waarop diegene – veral vroue en kinders – wat opsetlik benadeel word deur 
lede van ’n polisiediens, wat oor die laaste jare met rasse skrede in ’n moeras van 
wetteloosheid verval het, die staat aanspreeklik kan hou. Dit behoort nou soos ’n paal 
bo water te staan dat daar in hierdie opsig in die Suid-Afrikaanse reg ’n gemotiveerde 
keuse deur die konstitusionele hof ten gunste van middellike aanspreeklikheid 
gemaak is en daarmee uit en gedaan. Die stewige basis wat in die F-beslissing deur 
die konstitusionele hof gelê is, moes na my mening nooit deur die meerderheid van die 
hoogste hof van appèl bevraagteken gewees het nie. Wat die meerderheidsuitspraak 
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in wese gedoen het, was om eenvoudig die riglyne wat in die K-saak neergelê is aan 
die hand van die presedenteleer na te volg en op die feite toe te pas. Die verfyning 
van die standaardtoets in die K-saak (die sogenaamde “K-toets”) het dit trouens vir 
die meerderheid regters in die onderhawige geval moontlik gemaak om die feit wat 
die K-saak oënskynlik van die saak onder bespreking onderskei het – te wete die 
feit dat die werknemer, V, op bystandsdiens was en dus nie ten volle aan diens was 
nie – as van mindere belang te beskou. Alles in ag genome, is hierdie ontwikkeling 
te verwelkom.

Verder behoort daar in gedagte gehou te word dat die Suid-Afrikaanse reg in 
hierdie opsig die rigting van die Engelse reg ingeslaan het. Daar is reeds elders 
aangetoon hoe soortgelyke gevalle in die nuutste Engelse regspraak op die grondslag 
van middellike aanspreeklikheid hanteer is (Scott 2011 TSAR 780-783). Daar die 
basis van ons reg insake middellike aanspreeklikheid grootliks uit die Engelse 
reg afkomstig is (Van der Merwe en Olivier Die Onregmatige Daad in die Suid-
Afrikaanse Reg (1989) 508), is daar om praktiese redes veel daarvoor te sê dat ons 
die voorbeeld van daardie regstelsel bly navolg.

Soos reeds vroeër opgemerk, is daar bedenkinge daarteen in te bring dat regter 
Froneman sy weg oopgesien het om, nieteenstaande die duidelike ratio decidendi 
van regter O’Regan namens die volle konstitusionele regbank in die K-saak – ’n 
alternatiewe basis vir staatsaanspreeklikheid in die onderhawige geval te lê. Op 
gevaar af om in herhaling te verval, moet hierdie benadering wat fundamenteel tot 
verdere onsekerheid aanleiding kan gee, afgekeur word deur te verwys na Hahlo en 
Kahn (214-215) se treffende beskrywing van die praktiese voordele om die reëls van 
stare decisis nie in die wind te slaan nie – welke beskrywing sodanig hoog deur die 
konstitusionele hof self aangeslaan is, dat regter Kriegler dit in Ex parte Minister of 
Safety and Security: in re S v Walters (644 ev) in extenso aanhaal:

“It [nl stare decisis] enables the citizen, if necessary with the aid of practising lawyers, to plan his 
private and professional activities with some degree of assurance as to their legal effects; it prevents 
the dislocation of rights … ; it cuts down the prospect of litigation; it keeps the weaker Judge along 
the right and rational paths, drastically limiting the play allowed to partiality, caprice or prejudice, 
thereby not only securing justice in the instance but also retaining public confidence in the judicial 
machine through like being dealt with alike ….”

Sou daar in finale instansie tog ’n besluit oor ’n meer “korrekte” grondslag vir 
staatsaanspreeklikheid in die onderhawige tipe geval geneem moet word, behoort 
dit vir die wetgewer te wees om daarna om te sien. Dit sou moontlik gedoen 
kon word deur ’n wysiging van die bewoording van artikel 1 van die Wet op 
Staatsaanspreeklikheid 20 van 1957, deur byvoorbeeld die woord “dienaar” met 
“dienaar of orgaan” te vervang. Die hoop word egter uitgespreek dat dit nooit 
sal gebeur nie, want dan sal een faset van ons deliktereg waaroor daar na soveel 
geswoeg en gesweet uiteindelik sekerheid bereik is, weer eens in ’n moeras van 
onsekerheid gedompel word.

JOHAN SCOTT
Universiteit van Pretoria

TSAR-2012-3-Articles.indb   558 6/26/12   3:43:11 PM


