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7.4. Suiwer administratiewe handelinge

Hou in gedagte dat administratiewe kontrole-handelinge soos hierbo 
bespreek is, ook einthk onder suiwer administratiewe handelinge tuishoort 
maar om doelmatigheidsredes afsonderhk bespreek is.

In die bespreking van svhwer administratiewe handelinge binne die 
interne skoolsubstruktuur, word weer eens gekonsentreer op die 
skoolhoof as die outeur van hierdie handelinge. Die skoolhoof het dus, 
benewens sy kontrole- (beheer) en wetgewende bevoegdhede wat hierbo 
bespreek is, ook die bevoegdheid om skoolbeleid en -reëls uit te voer of te 
implementeer. In die uitoefening van hierdie take kan dit gebeur dat die 
regte, bevoegdhede en vryhede van ’n onderwyser of ’n bepaalde groep 
onderwysers aangetas word. Daar word dus hier ’n basiese onderskeid 
gemaak tussen handelinge wat regte, bevoegdhede en voorregte aantas en 
handelinge wat nie regte, bevoegdhede en vryhede aantas nie. In beide 
gevalle groei die suiwer administratiewe handehnge vht ’n individuele 
regsverhouding: met ander woorde, ’n individuele onderwyser o f ’n groep 
onderwysers raak betrokke by die administratiewe handeling wat deur die 
skoolhoof uitgeoefen word ongeag die feit of regte aangetas word of nie.

7.4.1. Interne handelinge wat nie regte en voorregte raak nie

Hierdie handelinge wat deur die skoolhoof uitgevoer word val buite die 
bestek van die howe se hersieningsbevoegdheid jms omdat daar geen regte 
en voorregte, waaroor ’n hof uitsluitsel moet gee, aangetas word nie. Die 
skoolhoof is byvoorbeeld verantwoordelik vir die werksverdehng van 
onderwysers ooreenkomstig hulle professionele kennis en ervaring. Die 
senior onderwyser in Afrikaans, wat graag slegs die beste senior taalklasse 
wou onderrig, kan hom nie by die hof gaan bekla indien die skoolhoof al die 
senior taalklasse in die skool aan hom toewys nie. Selfs indien ’n tydgenoot 
van hom, met dieselfde kwaliíikasies en ondervinding, by ’n ander skool 
slegs die beste senior taalklasse onderrig, kan hy steeds nie hierdie wye dis- 
kresie-uitoefening van sy skoolhoof by die hof gaan bekla nie.14

14 Daar is talle voorbeelde van die skoolhoof se wye diskresionêre bevoegdhede wat uit sy 
omvattende beplannings-, leidings-, organisatoriese, en beheerfunksies spruit. Die senior 
sportonderwy ser wat die senior rugbyspanne moet afrig kan nie die hof nader omdat hy soveel 
meer van sy vryetyd 'as byvoorbeeld die junior rugbyafrigters) moet afstaan aan die afrigting 
van die senior spanne nie. Die taalonderwyser kan nie sy ontevredenheid by die hof bekla 
indien die skoolhoof hom tydelik aanstel om in sy vryperiodes die klasse van die senior taal- 
onderwyser, wat siek is, waar te neem nie.
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Uiteraard sal die betrokke onderwyser in die bogenoemde geval sy onte- 
vredenheid oor die handeling van die skoolhoof uitspreek. Hierdie aange- 
leentheid is waarskynlik reeds vóór die besluitneming deur die skoolhoof, 
deurdringend bespreek alhoewel ’n ander uitweg nie gevind kon word nie. 
Wat egter vasstaan is dat die hof onder hierdie omstandighede die wye dis- 
kresionêre bevoegdhede van die skoolhoof erken en respekteer en nie sal 
inmeng nie. Daar kan egter nie gesê word dat hierdie optredes in ’n klas 
nie-beregbare administratiewe handelinge val nie. Die skoolhoof moet 
steeds die openbare onderwysbelang nastreef: in hierdie gevalle 
beteken dit dat hy steeds binne die nasionale en eie onderwysbeleid, met die 
leerkragte tot sy beskikking, die beste moontlike onderriggeleenthede aan 
die leerlinge moet verskaf. Wanneer die diskresie-uitoefening van die 
skoolhoof dus nie ooreenstem met die bevoegdhede wat deur die reg (hier 
deur middel van wetgewing: sentrale en ondergeskikte wetgewing waar- 
onder die Handleiding ingesluit is) aan hom toegeken is nie, en die 
skoolhoof weier om die saak te heroorweeg, kan die hof in hierdie gevalle 
genader word om die aangeleentheid te hersien.15

In die uitoefening van sy wye diskresionêre bevoegdhede bepaal die 
skoolhoof ook die wyse of prosedure waarvolgcns sekere handelinge ver- 
rig moet word. Die skoolhoof kan naamlik kragtens sy beplannings- 
funksies, bepaalde werkkomitees, dagbesture of subkomitees aanstel om 
hom te adviseer in die beplanning van roosters, ’n jaarprogram en die han- 
tering van en beheer oor handboeke, voorrade en onderwyshulpmiddels.16 
Die betrokke adviesliggame lewer advies maar neem nie besluite namens 
die skoolhoof nie. Verder hoef die skoolhoof nie die advies aan te neem nie 
en moet in elk geval sy eie diskresie gebruik wanneer hy sy finale besluit 
oor die aangeleentheid neem. Indien die skoolhoof sy eie diskresionêre 
bevoegdhede aan die adviesliggame oordra sou dit ’n ultra vires-optrede 
aan sy kant wees en die aangeleentheid kan in hoër inteme beroep geneem

15 Onder sulke omstandighede het die skoolhoof buite sy bevoegdhede -  ultra vires -  opge- 
tree en sal die korrekte prosedure wees om eers die hoër hersieningsliggaam binne die onder- 
wysstruktuur -  die administrateur, minister of die direkteur — te nader op grond van die 
beweerde onbekwame optrede van die skoolhoof. Die wetgewende maatreëls wat hierdie 
interne beheer uiteensit, moet dus bestudeer word. Onder gepaste omstandighede kan die 
onderwyser egter waar grow w e m agsoorskryding (ultra vires) plaasgevind het en sy per- 
soonlike regte en voorregte wel aangetas is, die hof regstreeks nader sonder gebruik- 
making van die inteme beheerstmktuur.

16 Ander voorbeelde van soortgelyke adviesliggame wat die skoolhoof in die uitvoering van 
sy bevoegdhede bystaan is sportkomitees wat advies lewer oor die skool se sportaangeleent- 
hede; vakkomitees wat advies lewer oor vakbeleid; evalueringskomitees wat advies lewer oor 
die evaluering van leerlinge; die veiligheidskomitee wat die skoolhoof adviseer oor skool- en 
leerlingveiligheid.
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word. Slegs in uitsonderlike gevalle waar regte en voorregte aangetas 
word kan in hoër beroep na die hof gegaan word.

Die skoolhoof se bevoegdheid om prosedures te reël kan ook as noodsaak- 
like versweë of hulpbevoegdhede beskou word solank dit binne die open- 
bare onderwysbeleid val en voldoen aan die algemene legaliteitsbeginsel in 
die onderwysreg.17

7.4.2. Interne handelinge wat regte en voorregte raak

Uit hoofde van die skoolhoof se wye diskresionêre bevoegdhede ten aansien 
van beplanning, leiding, organisasie, kontrole en beheer binne die skool, 
kan dit gebeur dat hy in die uitvoering van sy handelinge die regte, bevoegd- 
hede en vryhede van sekere personeellede aantas.

Alhoewel die skoolhoof die professionele leier van die skool is, moet genoem 
word dat hyself en al sy personeellede onder die beskerming van ’n betrokke 
professionele onderwysberoepsraad staan.18 Soos reeds hierbo 
genoem is, tree spesiale komitees van hierdie rade namens geregistreerde 
onderwysers op en pas interne tug- en dissiplinêre maatreëls toe teen 
onderwvsers wat die voorskrifte van die professionele gedragskode oortree.

Daar bestaan egter ook, vanuit die oogpunt van die onderwysdeparte- 
mente, wetgewing wat byvoorbeeld onbekwame gedrag of wangedrag 
van onderwysers omskryf en gepaste prosedures en optredes voorskryf 
teen oortreders. Hierdie wetgewing is op alle onderwysers wat openbare 
onderwys gee (natuurlik binne die trefkrag van die wet), van toepassing. 
Die onderwyser, met sy besondere professionele status as ’n onderwyser, 
maar ook amptenaarstatus uit hoofde van sy posisie as verteenwoordiger 
van ’n orgaan van die staat, word dus uit beide oorde, waar sy regte, 
bevoegdhede en voorregte in gedrang kom, beskerm.19

Die skoolhoof as die professionele leier in die skool is verantwoordelik vir 
skooladministrasie, maar is terselfdertyd ook die sleutelpersoon en leier 
op professionele vlak. Uit hoofde van sy gesagsposisie in die interne

17 Die legaliteitsbeginsel word hieronder bespreek.

18 Daar moet in ag geneem word dat daar nog nie amptelik erkende onderwysberoepsrade 
vir alle onderwysers ingestel is nie. Hierdie aangeleentheid geniet tans die aandag van die 
onderwysowerhede.

19 Beskerming uit hoofde van die onderwysberoepsraad is gemik op die beeld van die onder- 
wysprofessie terwyl beskerming by wyse van die onderwysdepartemente, die openbare onder- 
wysbeeld oordra.
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skoolopset kan dit gebeur dat hy deur middel van die uitoefening van sy 
diskresionêre bevoegdhede, die regte, bevoegdhede en vryhede van sy per- 
soneellede aantas — hetsy dit op direkte of indirekte wyse geskied.20 Juis 
vanweë sy gesagsposisie is hy geregtig om onder spesiale omstandighede 
regte, bevoegdhede en voorregte aan te tas. Die sportorganiseerder van die 
skool het naamlik op verskeie geleenthede groot ontevredenheid by die 
skoolhoof en sy kollegas uitgelok oor die onbekwame wyse waarop hy reël- 
ings vir groot skoolsportbyeenkomste getref het. Die skoolhoof besluit om 
die sportonderwyser wat tweede in bevel is, in beheer te plaas vir die vol- 
gende sportbyeenkoms. Die sportorganiseerder kla by die skoolhoof dat sy 
geleentheid om vir ’n merietetoekenning oorweeg te word hierdeur 
benadeel word en dat dit ook sy geleenthede tot indiensopleiding en per- 
soneelontwikkeling beïnvloed. Aantasting van die sportorganiseerder se 
regte, bevoegdhede en voorregte kan slegs geregverdig word indien die 
skoolhoof dit kragtens sy gesagsposisie op ’n billike en regverdige wyse 
aantas. Dit wil sê, die keuse-uitoefening (diskresie) wat die skoolhoof 
uitoefen wat moontlik die sportorganiseerder se regte en voorregte kan 
aantas, moet op ’n regtens billike en regverdige wyse plaasvind. Soos 
hierbo genoem word is hierdie diskresionêre bevoegdheid immers ’n regs- 
bevoegdheid en dus regsgebonde. Indien sy regte, bevoegdhede en voor- 
regte egter op ’n onreëlmatige wyse aangetas word en daardeur onbillike 
en onregverdige gevolge vir hom ontstaan, kan hy die skoolhoof nader 
om sy saak te heroorweeg. Indien die skoolhoof onder sekere omstandig- 
hede dit nie self kan heroorweeg nie, sal die sportorganiseerder hom op die 
hoër interne beheerliggame soos die onderwysberoepsraad óf die admi- 
nistrateur/direkteur/superintendent/minister, na gelang van geval, 
beroep. Onder bepaalde omstandighede kan hy natuurlik die burgerlike 
hof regstreeks nader.

Om vas te stel of die skoolhoof onder hierdie omstandighede wel regverdig 
en billik opgetree het moet die handehng, soos al die vorige handelinge, 
getoets word aan die regsvereists wat vir geldige administratiewe 
handelinge gestel word.

7.5. Die regskrag en werking van administratie we handelinge

(Gedeeltes van hierdie bespreking is reeds elders ingewerk. Wat volg is 
slegs ’n breë samevatting).

20 Die skoolhoof het ’n wye diskresie oor die volgorde waarin hy onderwysers vir meriete- 
toekennings benoem; hy tref die inteme reëlings en stel die rooster op vir langverlof en 
studieverlof; hy gee getuigskrifte aan personeellede; hy beveel personeellede aan vir indiens- 
opleiding.
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Die regskrag van ’n administratiewe handeling is die werking daarvan in 
die reg. ’n Handeling het formele en materiële regskrag wat gewoonlik 
terselfdertyd en aanvullend tot mekaar bestaan. Die formele regskrag 
beteken dat die geldigheid van die handeling nie deur ’n ander adminis- 
tratiewe orgaan o f ’n hof ongedaan gemaak kan word nie, terwyl materiële 
regskrag beteken dat die handeling bepaalde regsgevolge het. Die meeste 
administratiewe handelinge het volledige materiële regskrag as aan al die 
totstandkomingsvereistes voldoen is, maar sal eers formele regskrag hê as 
die bestaan daarvan nie meer deur ’n ander administratiewe orgaan of die 
hof ongedaan gemaak kan word nie.21

’n Ongeldige administratiewe handeling het geen regskrag nie, en sodra 
die hoër administratiewe beheerorgaan of die hof dit ongeldig verklaar het, 
word dit ’n nietige handeling waaraan die betrokke individu hom nie meer 
hoef te steur nie.22 ’n Gebrekkige administratiewe handehng het wel 
regskrag, en kan afgedwing word tot tyd en wyl die bevoegde beheerorgaan 
of die hof dit ongeldig verklaar. Só ’n handeling is dus vemietigbaar.

By die vraag na die opheffïng van die regskrag van administratiewe han- 
delinge moet op die besondere tipe handehng gelet word. ’n Administra- 
tiewe wetgewende handeling kan deur die betrokke wetgewende liggaam 
(outeur) herroep of gewysig word nadat dit in werking getree het. Die 
outeur mag egter nie sy handeling sonder uitdruklike of noodsaakhke mag- 
tiging terugwerkend herroep nie aangesien individuele verhoudings tot 
stand kon kom waarkragtens individue regte, voorregte en verpligtinge 
kon verkry het. In die geval van administratiewe kontrole-handelinge en 
suiwer administratiewe handelinge moet tussen geldige en ongeldige 
handelinge onderskei word. Kortweg kan gesê word dat ’n ongeldige han- 
deling deur die outeur daarvan gewysig kan word, mits die individu nie 
daardeur regte verkry het nie en mits die individu die saak nog nie voor ’n

21 Indien in ’n onderwyswet bepaal word dat die minister regulasies oor diensvoorwaardes 
van onderwysers moet uitvaardig, het hierdie wet nie materiële regskrag alvorens die 
bepaalde regulasies uitgevaardig is nie. Die wet het wel formele regskrag aangesien ’n hof nie 
die geldigheid van die wet kan toets nie.

22 Wanneer ’n hoër beheerliggaam die skoolhoof se handeling ongeldig verklaar kan daar, na 
gelang van geval, intem teen hom opgetree word. Hy kan naamlik instruksies kry om die 
handeling op die korrekte wyse uit te oefen; die hoër orgaan kan self die handeling uitoefen; 
interne tugstappe kan teen hom geneem word. Die personeellid wat deur die ongeldige han- 
deling benadeel is kan, na gelang van geval, in sy vorige posisie (voordat die handeling uit- 
gevoer is) herstel word of ander inteme vorms van regstelling of vergoeding kan aangewend 
word.



Administratiewe onderwyshandelinge 57

hoër beheerliggaam of die hof aanhangig gemaak het nie.23 In die geval van 
geldige handelinge moet, onder andere, tussen begunstigende en belastende 
handelinge onderskei word. Waar die administratiewe orgaan ’n individu 
belas het, kan hy te eniger tyd self hierdie belastende handeling wysig aan- 
gesien die individu dan daardeur begunstig sal word; waar ’n begunsti- 
gende handeling ter sprake kom, sal die outeur dit slegs self kan wysig of 
terugtrek wanneer hy uitdruklik of by noodwendige implikasie daartoe 
gemagtig is -  so ’n optrede sal natuurlik die individu benadeel.24 In 
laasgenoemde geval word die saak gewoonlik deur ’n hoër beheerliggaam 
of die hof, na gelang van geval, beoordeel.

Hou in gedagte dat die administratiewe orgaan as outeur van ’n handeling, 
te eniger tyd sy onvoltooide handeling kan heroorweeg. Wat hierbo 
bespreek is, geld dus net vir voltooide administratiewe handelinge. 
Wanneer die orgaan dus finaal met sy handeling afgereken het en nie weer 
daarop kan ingaan nie, word gesê dat hy functus offício ten opsigte daar- 
van is.

Opsomming

In hierdie afdeling is die interne bestuurshandelinge van die skoolhoof 
beklemtoon. Dit is egter nie moontlik om ’n waterdigte skeiding tussen 
interne en eksterne handelinge te maak nie aangesien interne handelinge 
dikwels eksterne gevolge, wat onderdane se regte kan aantas, veroorsaak.

Die skoolhoof beklee ’n sleutelposisie in die skool en het wye interne wet- 
gewende, kontrolerende en suiwer administratiewe bevoegdhede wat hy 
ooreenkomstig die nasionale oorkoepelende en eie onderwysbeleid moet 
uitoefen. Hierdie bevoegdhede is gewoonlik in wetgewing beliggaam alhoe-

23 Die skoolhoof kan sjT ongeldige handeling (hierbo in voorbeeld) wat voltooi is maar nog nie 
in hoër beroep geneem is nie, self wysig of herroep. Indien die personeellid egter regte uit hier- 
die handeling verkry het moet hierdie ongeldige handehng in elk geval deur die hoër beheer- 
orgaan beoordeel word en interne maatreëls toegepas word om die ewewig te herstel.

24 Wanneer die skoolhoof op ’n geldige wyse ’n personeellid van sekere regte ontneem het, 
soos waar die sportorganiseerder (in die voorbeeld) belet was om die volgende sportbyeenkoms 
te organiseer sal niks verhoed dat die skoolhoof by die volgende geleentheid weer die sport- 
organiseerder in beheer plaas nie. Hierdie “herstel”-handeling hoef dus nie deur die hoër 
beheerliggaam uitgevoer of gekontroleer te word nie, mits dit natuurlik ook ’n geldige hande- 
ling is. Indien die personeelhd deur ’n geldige optrede van die skoolhoof regte verkry het, moet 
hierdie regte erken en beskerm word en daarom kan dit slegs in bepaalde gemagtigde gevalle 
gewysig of herroep word.
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wel sommige van sy oorspronklike bevoegdhede uit die gemene reg kom. 
Waar die bevoegdhede nie uitdruklik of by noodwendige implikasie bepaal 
word nie, moet dit in gepaste gevalle as versweë of hulpbevoegdhede be- 
skou word waar die erkenning daarvan noodsaaklik is vir praktiese en 
doeltreffende skooladministrasie.

In die geval van delegasie van bevoegdhede binne die interne skool- 
substruktuur, is die skoolhoof as leier van die skool, altyd die verantwoor- 
delike persoon wat moontlik aanspreeklik gehou kan word vir die hande- 
ling. Dit beteken dat skooladministrasie onder die leiding en bestuur van 
die skoolhoof staan.

As gevolg van die omvattende funksies van die skoolhoof en die feit dat af- 
bakening daarvan onmoontlik is, gebeur dit dikwels dat hy in die uitvoer- 
ing van hierdie magte, die regte, bevoegdhede en vryhede van personeel- 
lede aantas. (Om te bepaal of regte, bevoegdhede en vryhede wel aangetas 
is, is ’n moeilike vraag waarmee selfs die howe probleme ondervind.) Wan- 
neer dit gebeur moet vasgestel word of die aantasting op ’n regmatige wyse 
geskied het: die skoolhoof moet sy volle aandag aan die saak bestee en die 
handeling moes aan al die geldigheidsvereistes wat die reg daarvoor stel, 
voldoen het. Hy moet dus te alle tye bilhk en regverdig optree. Indien die 
onderwyser se belange as gevolg van die skoolhoof se onreëlmatige optrede 
benadeel word, kan hy in hoër beroep teen hom gaan.

Die burgerlike howe is oor die algemeen onwillig om in die interne admini- 
stratiewe sake van die onderwysadministrasie (wat op onderwysbeleid 
neerkom), in te meng. Dit beteken egter nie dat hulle jurisdiksie uitgesluit 
is of dat die interne onderwysadministrasie in ’n regsvrye gebied plaasvind 
nie. Binne die onderwyshiërargie bestaan egter ’n kragtige struktuur van 
interne kontrole met bindende krag. Hoewel hierdie hersieningsliggame 
nie regsprekende handelinge verrig nie, moet hulle optredes ook voldoen 
aan die basiese regsvereistes wat vir geldige administratiewe handelinge 
gestel word.

Die regskrag en werking van administratiewe handelinge is slegs in breë 
trekke behandel aangesien dit ook op verskeie ander plekke aangeraak 
word. Binne die skoolstruktuur kan die skoolhoof (as outeur) self sy onvol- 
tooide handelinge herroep of wysig. Waar sy voltooide handelinge ter 
sprake kom moet veral na die geldigheid of ongeldigheid daarvan gevra 
word. Die skoolhoof wat finaal oor ’n aangeleentheid besluit het, is functus 
officio en die saak moet gewoonlik in hoër beroep na die interne beheer- 
liggaam gaan.

Administratiewe handelinge, waarvan die werking hierbo binne die skool- 
substruktuur bespreek is, kom ook in elke ander substruktuur van die
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openbare onderwysstelsel voor: binne die FOR sal die hoof/leier van hierdie 
liggaam sy organisasie op dieselfde wyse administreer; die direkteur van 
die onderwysdepartement bestuur ook sy departement op ’n soortgelyke 
wyse; binne die bestuursliggame van skole en die verskillende onderwys- 
komitees geskied administratiewe handelinge ook op dergelike wyses.

Die stof is op ’n eenvoudige wyse aangebied. Vir bykomende navorsing oor 
hierdie gedeeltes moet die bronnelys geraadpleeg word.

8. VEREISTES VIR DIE GELDIGHEID V A N
AD M IN ISTR ATIEW E O N D E R W YSH A N D E L IN G E

Die geldigheidsvereistes waaraan administratiewe onderwyshandelinge 
moet voldoen dek ’n wye veld wat intensiewe navorsing verg. Die bespre- 
king hieroor gaan dVis slegs in hooftrekke aangebied word en die bronnelys 
moet vir bykomende literatuur geraadpleeg word.

8.1. Inleiding

Administratiewe handelinge is geldig wanneer bepaalde regsvereistes 
nagekom word. Die geldigheid van hierdie handelinge kan deur die outeur, 
’n hoër administratiewe beheerliggaam of die burgerlike hof getoets word. 
Teoreties kan alle administratiewe handelinge ook deur die Parlement 
getoets word alhoewel dit nie altyd die doeltreffendste wyse van toetsing is 
nie. Soos reeds hierbo genoem is, is hierdie geldigheidsvereistes oor die jare 
heen hoofsaaklik deur die howe (in regspraak) vasgestel en ontwikkel. Baie 
van hierdie vereistes is egter van gemeenregtelike oorsprong. Derhalwe is 
regspraak en gemene reg, naas wetgewing, belangrike bronne van hierdie 
geldigheidsvereistes.

8.2. Die leerstuk van ultra vires en die legaliteitsbeginsel

Na die ultra vires-leerstuk word verwys om die raamwerk te beskryf 
waarbinne administratiewe liggame hulle bevoegdhede moet uitoefen. Die 
skoolhoof sal ultra vires optree indien hy die perke van bevoegdhede soos
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dit in die magtigende wetgewing omskryf is, oorskry.25 Die vraag wat nou 
opduik is o f ’n handeling indien dit intra vires geskied (binne die trefwydte 
van die magtigende wet), noodwendig ’n geldige administratiewe hande- 
ling sal wees. Indien dit wel die geval sou wees, sou dit ’n baie eng beskouing 
van die geldigheidsvereistes van administratiewe handelinge wees. Dit sou 
naamlik beteken dat ’n handeling van die skoolhoof ingevolge sy bevoegd- 
heid in die Handleiding verleen, geldig sal wees al sou hy dit met kwade 
bedoelings (mala fides) verrig het, of al sou dit onredelike gevolge vir die 
onderwyser veroorsaak. Soos reeds hierbo genoem is, moet die bron van 
die geldigheidsvereistes nie slegs in wetgewing (wetsmagtiging) gesoek 
word nie maar ook in die gemene reg en regspraak.

Die regsvereistes vir administratiewe handelinge moet derhalwe nie ver- 
skraal word tot wetsvereistes nie. Onderliggend aan hierdie algemene 
regsvereistes is die beginsel van algemene legaliteit wat bepaal dat han- 
delinge in ooreenstemming met die algemene voorskrifte van die reg 
geskied. Dit beteken dat die betrokke regsgebied in sy geheel ondersoek 
moet word en dat, benewens wetgewing, ook gemeenregtelike voorskrifte 
en regspraak nagevolg moet word.

Soos tereg opgemerk sal word, dek die geldigheidsvereistes die hele 
regsgebied en beteken dit in werklikheid dat die algemene legaliteitsbegin- 
sel vereis dat alle administratiewe handelinge aan al die geldigheids- 
vereistes wat die reg voorskryf, moet voldoen. Wanneer die skoolhoof 
nou sy wye bevoegdhede uitoefen moet hy bewus wees van die feit dat sy 
handeling binne ’n betrokke regsgebied funksioneer en dat sy optrede aan 
bepaalde regsvereistes moet voldoen. Om aan al die geldigheidsvereistes te 
voldoen, beteken dat die skoolhoof werklik aandag moet bestee aan al 
die aspekte van die saak wat voor hom dien. Daar kan derhalwe gesê 
word dat die algemene legaliteitsbeginsel vereis dat die outeur behoor- 
like aandag aan alle toepaslike regsvoorskrifte bestee.

Opsomming

Die ultra vires-leerstuk het betrekking op die magte van die onderwys- 
administrasie soos dit in die magtigende wetgewing uiteengesit word.

25 Indien die skoolhoof kragtens die Handleiding nie vir die beplanning, bestuur en kon- 
trole van buitemuurse aktiwiteite verantwoordebk was nie, sou hy die handeling derhalwe nie 
kon delegeer nie en sou só ’n handelinge dan ultra vires wees. Indien hy wel hierdie bevoegd- 
heid het maar ingevolge die H andleiding dit nie mag delegeer nie omdat hy die kundige per- 
soon op die gebied van sportreëlings is, sou hy ook ultra vires opgetree het toe hy dit aan die 
sportorganiseerder oorgedra het.
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Die algemene legaliteitsbeginsel omvat die magte en die algemene werk- 
saamheid van die onderwysadministrasie. Algemene werksaamhede sluit 
in administratiewe prosedures, oogmerke en doelstellings. Die ultra vires- 
leerstuk en algemene werksaamhede van die onderwysadministrasie vorm 
dus onderdele van die algemene legaliteitsvereiste wat uiteindelik billike 
en regverdige onderwysadministrasie voorstaan.

8.3. Vereistes met betrekking tot die outeur van die handeling

Die outeur var. ’n administratiewe handeling is die onderwysorgaan of 
-liggaam wat die handeling verrig.

8.3.1. Kwaliflkasies van die outeur

Waar vereis word dat die administratiewe orgaan spesifieke kwalifikasies 
moet hê om ’n besondere handeling te verrig, lê dit voor die hand dat die 
orgaan nie sy bevoegdhede kan delegeer nie maar die handeling wel per- 
soonlik moet verrig. Die skoolhoof, as die professionele leier van die skool, 
is verantwoordelik vir die bestuur van, leiding en kontrole oor buite- 
muurse aktiwiteite. Indien hy die finale verantwoordelikheid vir sport- 
byeenkomste aan die adjunk-hoof sou oordra en laasgenoemde dit weer 
(soos in die genoemde geval) aan die sportorganiseerder delegeer, sou dit ’n 
ultra vires-handeling van die skoolhoof wees omdat hy as skoolhoof nie sy 
uiteindelike verantwoordelikheid vir bestuur, leiding en kontrole in dié 
verband kan ontduik nie.26

Die skoolhoof mag nie die uitoefening van sy diskresionêre bevoegdhede 
aan sy personeellede delegeer nie tensy dit uitdruklik gemagtig word. In 
die bogenoemde geval mag die adjunk-hoof nie besluit of die sportorgani- 
seerder nog ’n kans moet kry om ’n sportgeleentheid te reël, of, die ander 
sportonderwyser aangestel moet word nie. Die skoolhoof mag egter die 
adjunk-hoof opdrag gee om sy besluit dat die ander sportonderwyser die 
volgende byeenkoms moet reël, uit te voer.

26 Hier ió derhalwe weer ’n goeie voorbeeld van die beginsel delegatus delegare non 
potest. Die skoolhoof het bepaalde inherente kwahfikasies en status in sy hoedanigheid as 
skoolhoof, wat hom die geskikste outeur maak. Dit moet egter nie uit die oog verloor word nie 
dat skooladministrasie nie doeltreffend kan funksioneer sonder delegasie van bevoegdhede 
nie. Wat egter vasstaan is dat hierdie onderhnge werksverdehng nie selfstandige of outonome 
handehnge van die gedelegeerdes is nie aangesien die skoolhoof nie sy gesags- o f  leidings- 
bevoegdhede wat hom uiteindehk aanspreeklik maak, mag delegeer nie.
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Indien die skoolhoof, soos reeds hierbo genoem is, ’n sportkomitee aangestel 
het wat hom oor sportaangeleenthede adviseer, mag hy hom nie blinde- 
lings aan die advies van hierdie komitee onderwerp nie. Dit beteken dat 
hy steeds sy diskresionêre bevoegdheid het om self finaal oor die aan- 
geleentheid te besluit.

8.3.2. Geografiese gebondenheid van die outeur se handeling

Die skoolhoof oefen sy omvattende bevoegdhede as professionele leier 
binne die skoolsubstruktuur uit. Indien hy hierdie geldingsgebied 
oorskry, sou sy handelinge ultra vires wees. Hy het naamlik geen 
seggenskap oor die skoolbestuur van ’n ander skool nie.

8.3.3. Tydsgebondenheid van die outeur se handeling

Waar die skoolhoof sy bevoegdheid binne ’n sekere tyd moet uitoefen, sal sy 
handeling ongeldig wees indien dit nie binne die bepaalde tyd uitgeoefen 
word nie. Die skoolhoof het byvoorbeeld bepaalde bevoegdhede wat 
uitgeoefen moet word by die opening en sluiting van sy skool, asook wan- 
neer hy die skool verlaat. Hierdie bevoegdhede moet derhalwe op daardie 
spesifieke tye uitgeoefen word.

8.3.4. Die voorwerp en onderwerp van die outeur se handehng

Die skoolhoof handel gewoonlik met konkrete aangeleenthede, byvoor- 
beeld, werkverdehng, skoolfonds, die vulling van poste en buitemuurse 
aktiwiteite. Sportbyeenkomste kan as buitemuurse aktiwiteite beskou 
word: die voorwerp van die handeling is dan sportbyeenkomste terwyl die 
onderwerp die bestuurs- en leidingsbevoegdhede van die skoolhoof in dié 
verband is. Beide onderwerp en voorwerp word gewoonlik in magtigende 
wecgewing aangetref. Wat betref die voorwerp van die handeling sal dit 
naamlik slegs betrekking hê op byeenkomste of aktiwiteite waarby die 
skool betrokke is. Ingevolge die onderwerp van die handeling kan die 
skoolhoof naamlik nie sy leidingsbevoegdhede afwater tot slegs regu- 
leringsbevoegdhede nie. Aan die ander kant kan leidings- en bestuurs- 
bevoegdhede ook nie beteken dat hy buitemuurse aktiwiteite (sportbyeen- 
komste) mag verbied nie.

Daar is í eeds hierbo genoem dat die skoolhoof nie doeltreffende skool- 
bestuur kan handhaaf sonder die erkenning van versweë of hulp- 
bevoegdhede nie. Hierdie bevoegdhede is nie in wetgewing beliggaam nie
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en daarom is dit moeilik om in sulke gevalle die onderwerp en voorwerp van 
hulpbevoegdhede te bepaal. Oor die algemeen sal daar egter altyd by die 
bepaling van die onderwerp en voorwerp van die skoolhoof se bevoegdhede, 
van die reëls van wetsuitleg gebruik gemaak moet word.2'

8,4. Formele vereistes

Die formele vereistes waaraan administratiewe optredes moet voldoen, 
word gewoonlik deur wetgewing en die geraene reg bepaal. Hierdie for- 
mele vereistes bepaal die vorm en prosedure wat by die uitoefening van 
die handeling gevolg moet word.

8.4.1. Statutêre vereistes

By die vasstelling van wetgewende vereistes word van die reëls van wets- 
uitleg gebruik gemaak en moet altyd gevra word of die betrokke vorm of 
prosedure van die handeling wat bevraagteken word, ooreenstem met die 
oogmerk of objek van die wetgewing (die bedoeling van die wetgewer). 
Verder moet nagespeur word of die wetsbepabngs gebiedende voorskrifte 
neerlê of, andersins, slegs aanwysende bepalings is. In die eerste geval sal 
die aanduiding wees dat die voorgeskrewe vorm en prosedure gevolg moet 
word terwyl in die tweede geval, onder sekere omstandighede daarvan 
afgewyk kan word.27 28

Die howe het egter sekere toetse ontwerp wat as nuttige riglyne by die 
vasstelling van gebiedende en aanwysende bepabngs kan dien. Hierdie rig- 
lyne kan egter nie as algemene reëls geld nie en daarom moet elke geval 
afsonderbk beoordeel word.29 Streng gesproke is alle statutêre bepabngs

27 Die interpretasie van versweë hulpbevoegdhede van die skoolhoof vorm ’n belangrike 
afdeling in die uitleg van wette. Vrae wat na vore kom is naamlik, binne watter kategorie die 
hulpbevoegdheid val en of die howe die bestaan van hierdie bevoegdhede aanvaar. Later meer 
hieroor.

28 Indien die nie-nakoming van vorm- en prosedure-vereistes tot die benadeling van per- 
soneellede of leerlinge sal lei, word geag dat die voorskrifte gebiedend is. Later meer hieroor 
onder die uitleg van wette.

29 In Sutter v. Scheepers 1932 AD 173 beslis die hof dat die woord “moet” gewoonlik op ’n 
gebiedende bepahng dui en nie-nakoming daarvan tot nietigheid kan lei; indien ’n bepahng 
negatief bewoord word (“geen persoon mag”) word afgelei dat nie-nakoming tot ongeldigheid 
lei; indien ’n bepahng positief bewoord word, maar geen sanksie vir nie-nakoming stel nie, sal 
nie-nakoming nie op nietigheid uitloop nie. Die bepaling is dus bloot aanwysend. Kyk verder 
onder die afdeling oor uitleg van wette.
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bindende reëls. Om te onderskei tussen gebiedende en aanwysende bepa- 
lings sou dus juridies ongesond wees. Die vraag moet in werklikheid nie 
wees of die bepaling aanwysend of verpligtend is nie, maar of die admini- 
stratiewe orgaan bevoeg is om afstand te doen van die verpligting om 
die besondere bepalings van die wet na te kom.

8.4.2. Gemeenregtelike vereistes

Oor die algemeen kan gesê word dat alle administratiewe handelinge 
duidelik en verstaanbaar, en dus nie vaag en verwarrend, moet wees 
nie. Indien oorspronklike wetgewing, soos parlementêre wette, vaag en 
verwarrend is sal die howe dit nie ongeldig verklaar nie maar moet die ver- 
antwoordelike wetgewer dit self regstel deur middel van ’n herroepings- of 
wysigingswet. Die howe kan wel ondergeskikte wetgewing, soos pro- 
klamasies, regulasies en verordeninge, op grond van vaagheid ongeldig 
verklaar. Departementele Handleidings en rondskrywes (onder bespre- 
king) wat interne gelding het, kan in geval van vaagheid, intern deur die 
bevoegde wetgewende liggaam reggestel word.30

Die reëls van natuurlike geregtigheid

Daar is reeds hierbo genoem dat die reëls van natuurlike geregtigheid 
toepassing vind by kwasie-judisiële handelinge. Dit wil sê, by die hande- 
linge van die skoolhoof waar sy diskresionêre bevoegdhede die regte, 
bevoegdhede en vryhede van personeellede, leerlinge of ouers kan aan- 
tas.31 Die reëls van natuurlike geregtigheid word ook deur die howe 
toegepas omdat regsprekende handelinge ook die regte, bevoegdhede en 
voorregte van individue (die partye) aantas.32 Kortliks beteken hierdie 
reëls dat partye die kans gegun moet word om hulle saak te stel en dat hulle 
’n billike en regverdige verhoor sal kry.33

10 Indien vae en onduidelike interne ondergeskikte wetgewing (die Handleiding) wel in 
geskil kom voor die burgerlike howe, sal die howe nie maklik inmeng en dit ongeldig verklaar 
nie. Die saak sal na die verantwoordelike interne wetgewende liggaam terugverwys word om 
self die regstelling te doen.

31 In die voorbeeld onder bespreking kon die skoolhoof die sportorganiseerder se regte, 
bevoegdhede en vryhede aantas in welke geval die reëls dan toegepas moet word.

32 Soos reeds hierbo verduidelik is, is die kontrole-handeling in die inteme struktuur nie ’n 
regsprekende handeling nie maar in die meeste gevalle wel ’n kwasie-judisiële handeling juis 
omdat aantasting van regte en voorregte plaasvind.

Sien meer oor die individuele reëls hieronder.
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Aangesien die reëls van natuurlike geregtigheid egter deel vorm van die 
formele regsvereistes vir administratiewe handelinge en hierdie ver- 
eistes aan die algemene legaliteitsbeginsel gekoppel word, kom mens tot 
die gevolgtrekking dat dit in werklikheid by alle administratiewe hande- 
linge toegepas moet word. Dit vorm per slot van sake deel van die vereiste 
van behoorlike aandagbesteding soos dit ingevolge die legaliteitsbegin- 
sel in die onderwysreg geld. Die belang van die toepassing van hierdie reëls 
kan verder verduidelik word indien in aanmerking geneem word dat dit 
vorms en prosedures voorskryf wat toepassing vind voordat ’n besluit 
geneem word. Die skoolhoof moet voordat hy besluit om die sportonder- 
wyser vir die volgende sportbyeenkoms in bevel te plaas, die sportorgani- 
seerder inroep en die aangeleentheid met hom bespreek. Deur middel van 
die gesprekvoering moet die sportorganiseerder onder andere, geleentheid 
kry om sy kant van die saak te stel en redes aanhoor waarom die skoolhoof 
ontevrede is met sy optrede. Die skoolhoof moet ook onbevooroordeeld 
teenoor hom optree. Indien die sportorganiseerder goeie redes aanvoer vir 
sy oënskynlike swak organisasie van die vorige byeenkomste, kan die 
skoolhoof dalk besluit om hom weer vir die volgende geleentheid in bevel te 
plaas. Met ander woorde, onder sulke omstandighede sal sy regte en voor- 
regte dan nie aangetas word nie. Indien die skoolhoof egter nie die reëls 
van natuurlike geregtigheid tydens die gesprekvoering toegepas het nie, 
sou hy dalk nie so besluit het nie.

Laastens moet aangedui word dat deur die toepassing van die reëls (hoewel 
in dié geval op ’n baie informele wyse), vasgestel word of regte en voorregte 
nie op ’n onregmatige wyse aangetas word nie.34 Indien dit aangetas word, 
en die reëls (en die ander regsvereistes) deur die skoolhoof nagekom is, sal 
dit ’n billike en regverdige optrede van die skoolhoof wees waaroor die 
sportorganiseerder hom nie kan bekla nie. Die skoolhoof het derhalwe op 
behoorlike wyse aandag aan die saak bestee.

Dieinhoud van die reëls van natuurlike geregtigheid

Die individuele reëls kan kortliks soos volg opgesom word:

a. Enige persoon (party) op wie se bestaande regte, bevoegdhede en voor- 
regte miskien inbreuk gemaak kan word deur die diskresie-uitoefening 
van die administratiewe orgaan, moet ’n geleentheid kry om sy saak te

34 Daarom is dit so belangrik dat die reëls (wat billike en regverdige prosedures voor- 
skryf) altyd toegepas word omdat nie vooraf bepaal kan word of regte, bevoegdhede en voor- 
regte wel in die gedrang gaan kom nie.
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stel: die persoon kan dit skriftelik of persoonlik doen.35 Ingevolge hier- 
die reël sal die persoon egter nie ’n reg op regsverteenwoordiging hê nie 
alhoewel dit wel deur wetgewing so bepaal kan word.36 Oor die alge- 
meen word na hierdie reël verwys as die audi alteram partem-reël 
(hoor die ander kant se saak);37

b. Enige oorweging wat teen die betrokke persoon mag tel, moet aan hom 
oorgedra word sodat hy sy saak doelmatig kan verdedig. Feite wat hy 
egter redelikerwys verwag word om van kennis te dra, hoef nie aan 
hom oorgedra te word nie;38

c. Die administratiewe orgaan wat sy diskresie uitoefen moet redes vir die 
uitoefening daarvan verskaf. Dit is belangrik vir die persoon om ingelig 
te word oor hierdie redes aangesien hy daarsonder nie ’n doeltreffende 
saak kan voorberei nie;39

d. Die administratiewe orgaan wat ’n diskresie uitoefen moet onbevoor- 
oordeeld wees. Daar word van die standpunt uitgegaan dat die orgaan 
objektief moet besluit en derhalwe nie ’n persoonlike belang in die saak 
moet hê nie. ’n Belangrike Latynse spreuk is hier van toepassing:

35 Hierdie reël is uiters belangrik en die howe het al sover gegaan om ’n administratiewe 
orgaan aan te sê om die individu die geleentheid te gun om sy saak te stel, nadat hy reeds ’n 
beslissing gevel het. Op hierdie wyse kon die individu, aangesien hy nie vooraf die geleentheid 
gegun is nie, nou ná die besluit probeer om die orgaan te oorreed om sy besluit te verander: 
Everett v. Minister o f  the Interior 1981 2 435 (K).

36 Die howe sal egter in gevalle waar tegniese aangeleenthede op die spel is, en die individu 
nie in staat is om sy eie verdediging waar te neem nie, of, waar sy vryheid op die spel is, wel 
regsverteenwoordiging toelaat.

37 Kyk hierbo vir voorbeelde oor die toepassing van die audi alteram partem-reël (reëls van 
natuurlike geregtigheid) in onderwysaangeleenthede.

38 Die sportorganiseerder kan hom nie by die skoolhoof bekla dat hy nie geweet het hoeveel 
gasskole aan die sportbyeenkomste sou deelneem nie. As organiseerder van skoolsport word 
in alle redelikheid van hom verwag om op hoogte te wees van hierdie feite.

39 In baie gevalle kon administratiewe liggame en persone wegkom met die verskoning dat 
hulle nie redes vir hulle besluite hoef te gee nie. As deel van die tradisionele uitvoerende gesag 
in die staat, kon hulle bona fides (goeie bedoelings) kwansuis nie in twyfel getrek word nie 
en was die voorsiening van redes dus oorbodig: G oldberg v. Minister o f  Prisons 1979 1 SA 
14 (A) -  veral die kritiek in die minderheidsuitspraak deur AR Corbett. In ander gevalle het 
die howe weer die weiering om redes vir ’n besluit te gee, as ’n aanduiding van mala fides 
(kwade bedoelings) gesien en was dit ’n onreëlmatige optrede: WC Greyling en Erasmus 
(Pty) Ltd v. Johannesburg Local Road Transport Board and Others 1982 4 SA 427 (A).
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nemo iudex in sua causa — niemand mag ’n regter in sy eie saak wees 
nie.40 Bevooroordeelde optrede kan nie regverdig en billik wees nie.

Gevolge van die toepassing van die reëls van natuurlike geregtigheid

Die reëls van natuurlike geregtigheid moet as die beginsels van doeltref- 
fende staatsadministrasie beskou word. In hierdie verband moet daar ’n 
regsbewustheid by die outeur van ’n handeling gekweek word sodat daar 
’n plig op hom rus om te alle tye billik en regverdig op te tree. Deur die 
toepassing van hierdie basiese reëls van regverdigheid, kan akkurate, 
objektiewe en ingeligte besluite wat die breë openbare belang dien, geneem 
word. Die waarde van hierdie prosedure-reëls mag nie onderskat word nie.

8.5. Die handeling van die outeur moet ’n geoorloofde 
doel dien

Om vas te stel wat in ’n spesifieke geval die “geoorloofde doel” van ’n han- 
deling is, moet die magtigende wet ontleed word. Die oogmerk van die 
wetgewing tbedoeling van die wetgewer) moet dus bepaal word. Soos 
reeds hierbo genoem is dien alle handelinge van die staatsadministrasie 
primêr die breë openbare belang. Benewens hierdie algemene doelstel- 
ling, word handelinge ook met ’n spesifieke doel verrig.41 Indien die 
orgaan nou ’n ongeoorloofde doel deur sy handehng bereik, beteken dit dat 
hy sy statutêre bevoegdhede uitbrei: wat in werklikheid gebeur is dat hy 
vir hom wetgewende bevoegdhede aanmatig. Hierdie aanmatigende 
handeling van hom is dan ongeldig.

Dit kan gebeur dat die skoolhoof soms met alle goeie bedoelings ’n ongeoor- 
loofde doel met sy handeling bereik; soms kan dit gebeur dat hy opsetlik en 
bewustelik (mala fide) ’n ongeoorloofde doel wil bereik. In beide gevalle sal 
die gesindheid van die skoolhoof, met ander woorde, of hy met goeie of 
kwade bedoelings gehandel het, nie deurslaggewend wees nie. Die feit dat

40 Die skoolhoof moet dus daarteen waak dat sy persoonlike voor- of afkeure nie objektiewe 
besluitneming belemmer nie. Met ander woorde, in sy keuse-uitoefening mag hy slegs profes- 
sioneel betrokke raak.

41 In die handelinge onder bespreking tree die skoolhoof kragtens die openbare onderw ys- 
beleid in belang van die leerlinge op, maar ook hier spesifiek binne sy eie skoolsubstruk- 
tuur waar openbare onderwysbeleid ten aansien van buitemuurse aktiwiteite (hier sport- 
aangeleenthede) uitgeleef moet word.
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’n ongeoorloofde doel bereik is, is wel deurslaggewend.42 Die verleende 
bevoegdheid mag nie afgewend word sodat die geoorloofde doel waar- 
voor dit verleen is, nie gedien kan word nie. Só ’n afwending word wel in die 
gevolge en implikasies van die betrokke handeling gemanifesteer.43

Soms gebeur dit dat ’n administratiewe orgaan wel ’n geoorloofde doel met 
sy handeling bereik maar bewustelik van ’n ongeoorloofde prosedure 
gebruik maak om hierdie doel te bereik. In baie gevalle word hierdie prose- 
dure gevolg omdat die korrekte prosedure tydrowend of omslagtig is.44 Die 
bedrieglike opset wat hierbo afwesig kan wees, speel egter hier ’n belang- 
rike rol. Streng gesproke kon hierdie prosedure-afwyking onder die inde- 
hng van formele vereistes behandel word maar omdat die uitwerking en 
gevolge van hierdie handeling ook deurslaggewend is, word dit oor 
dieselfde kam as ’n handeling met ’n ongeoorloofde doel geskeer. In die 
geval Vi.11 prosedure-afwending dien die handeling derhalwe ’n geoorloofde 
doel en sou dus om dié rede nie ongeldig wees nie. Aangesien die geoor- 
loofde doel wel op ’n ongeoorloofde wyse bewerkstellig is, is dit ongeldig.45

42 Indien die skoolhoof sy leidingsbevoegdhede ten aansien van buitemuurse aktiwiteite 
afwend vir ’n ongeoorloofde doel, soos om ’n onderneming wat sporttoerusting en -uitrusting, 
waarin hy ’n meerderheid aandele besit, tydens die sportbyeenkoms te adverteer of die goedere 
te verkoop, sou hierdie handeling ongeldig wees. Hy kan skuldig wees aan wangedrag. Hierdie 
bevoegdheidsafwending vir ’n ongeoorloofde doel bly ongeldig ongeag die feit of die skoolhoof 
met goeie of kwade bedoelings opgetree het. Die skoolhoof ondemeem naamlik dat ’n sekere 
persentasie van die verkope in die skoolfondsrekening gedeponeer sal word: hierdie goeie 
bedoelings van hom maak die handeling steeds nie geldig nie.

43 Om die genoemde voorbeeld te gebruik: dit het duidehk geblyk dat die skoolhoof se oor- 
drewe kommersiële bedrywighede afgewyk het van die werklike doel van die sportbyeen- 
koms, naamlik, om leerlingsport en gesonde mededinging te bevorder.

44 Die skoolhoof is bewus daarvan dat die prosedures wat gevolg moet word om onderwysers 
vir meriete-toekennings aan te beveel, omslagtig en tydrowend is. Sonder om dus behoorlike 
aandag aan die saak te skenk volg hy ’n makliker prosedure vir aanbeveling om uiteindelik 
tog die betrokke personeellede vir toekennings te benoem. Hy word egter deur die departe- 
ment (die betrokke superintendent) aangespreek omdat hy nie die vereiste verslae voltooi het 
nie. Die hele handeling word dus ongeldig verklaar en die skoolhoof sal weer van vooraf die 
korrekte prosedure moet volg om uiteindelik die bepaalde personeellede aan te beveel. Intus- 
sen kon die personeellede daardeur benadeel word aangesien hulle nou langer sal moet wag 
om vir merietetoekennings in ag geneem te word.

45 In die Van Coller-beslissing wat hierbo bespreek is, was daar prosedure-afwyking maar 
vir ’n geoorloofde doel: meer spesifiek, ’n dissiplinêre optrede is vermom as ’n verplasing. Die 
handeling is egter ongeldig verklaar omdat die reëls van natuurlike geregtigheid (formele ver- 
eistes) wat gevolg moes word, gerieflikheidshalwe deur die orgaan oor die hoof gesien is. 
Hoewel die verplasing van die skoolhoof wel die geoorloofde doel vir dissiplinêre optrede 
teenoor hom was, moes die audi alteram partem-reël (prosed\ire-voorskrifte) ingevolge dis- 
siplinêre-voorskrifte toegepas word.
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8.6. Die vereiste met betrekking tot die gevolge van die 
outeur se handeling

Die vraag is of die onredelike gevolge of uitwerking van die administra- 
tiewe handeling opsigself genoegsaam is om dit ongeldig te maak. Die howe 
ís geneig om redelike gevolge nie as ’n selfstandige geldigheids- 
vereiste te sien nie maar verwag eerder dat die onredelike gevolg so 
ernstig moet wees dat dit aan die nie-nakoming van een van die ander 
geldigheidsvereistes toegeskryf kan word.46 Indien dit byvoorbeeld bewys 
is dat die outeur ultra vires opgetree het, sal hierdie bewys, en nie die 
onredelike gevolge van die handeling nie, deurslaggewend wees by die 
bepaling van die geldigheid daarvan. Op dieselfde wyse sal onredelike 
gevolge uit ’n handeling wat die formele vereistes verontagsaam, ongeldig 
wees op grond van formele gebreke eerder as op grond van die onredelike 
gevolg wat ingetree het as gevolg van die nie-nakoming van die formele 
vereistes.47

Die onredelikheid van administratiewe handelinge moet bepaal word deur 
die toepassing van juridiese maatstawwe wat hul oorsprong in die gemene 
reg het. In die gemene reg bestaan daar sekere vermoedens van wetsuit- 
leg ingevolge waarvan ’n handeling ’n spesifieke redehke uitwerking 
(gevolg) moet hê.48 Bepaalde individuele reëls wat uit redehkheid vloei het 
as vereistes vir geldige administratiewe optredes uitgekristalliseer, naam- 
lik:

-  niemand mag ’n klaarblyklike onreg aangedoen word nie;

-  die owerheid moet sy bevoegdhede op so ’n wyse uitoefen dat daar so min 
moontlik nadelige uitwerking vir die individu is;

48 In Feinstein v. Baleta 1930 AD 319 sê die hof dat die onredelike uitwerking van ’n 
administratiewe handeling nie opsigself ’n grond vir aanvegting van die geldigheid daarvan 
is nie, maar alleen as bewys kan dien vir mala fides, ongeoorloofde doel of gebrek aan aandag- 
besteding. In Stadsraad van Vanderbijlpark v. Administrateur, Transvaal en Ander 
1982 2 SA 166 (T) word beslis dat onredelikheid per se nie ’n objektiewe ongeldigheidsvereiste 
is nie.

47 ’n Ander standpunt is dat onredelikheid ’n bewys is daarvan dat die outeur nie behoorlik 
aandag aan die saak geskenk het nie: dat hy nie die algemene “duty to act fairly” nagekom het 
nie. Alhoewel hier nie soseer klem gelê word op die objektiewe gevolge nie, sal die eindresul- 
taat dieselfde wees, naamlik dat administratiewe handelinge aan al die vereistes vir geldig- 
heid moet voldoen.

48 Later meer oor hierdie gemeenregtelike vermoedens onder uitleg van wette.
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-  administratiewe magte mag nie op ’n arbitrêre of belaglike wyse 
uitgeoefen word nie;

-  daar moet nie tussen groepe of klasse persone gediskrimineer word

Daar kan ter opsomming gesê word dat ’n administratiewe orgaan nie son- 
der uitdruklike of noodsaaklike magtiging onredelike gevolge deur sy 
liandebng teweeg mag bring nie.49 50 Indien hierdie benadering gevolg sou 
word sou die objektiewe onredelike gevolg van ’n handeling as sodanig, 
die rede wees vir die ongeldigheid van die handeling.51

8.7. Die reël teen mala fídes

Alle administratiewe handelinge moet bona fide verrig word. Die toepas- 
singsgebied van hierdie reël strek verder as die werking van ’n enkele of

49 Wat betref onredelike of diskriminerende wetgewing, moet in gedagte gehou word dat die 
howe nie parlem entêre wetgewing op grond van onredelikheid of die diskriminerende uit- 
werking daarvan ongeldig kan verklaar nie. Die hof sal slegs die wet uitlê ingevolge die 
duidelike oogmerk daarvan (die bedoehng van die wetgewer). Indien onredelikheid of dis- 
kriminasie dus gemagtig word, moet die howe daaraan gevolg gee: S v. Adams 1979 4 SA 791 
(T). In die geval van ondergeskikte wetgewing kan die howe wel tussenbeide tree en 
onredehke en diskriminerende wetgewing ongeldig verklaar: dan moes hierdie onredehkheid 
of diskriminasie nie uitdruklik of by noodwendige implikasie in die magtigende wetgewing 
gemagtig wees nie. Met ander woorde, indien die administratiewe hggaam sonder magtiging 
sou diskrimineer, sou sy handehng ultra vires wees-buite wetsmagtiging: S v. W em er 1980 
2 SA 313 (W).

50 Die skoolhoof wat per abuis of opsetlik ’n bepaalde onderwyser se naam weglaat van die 
merietetoekenningslys en daardeur onredehke gevolge vir hom veroorsaak, se handeling sal 
ongeldig wees. Streng gesproke sou die onderwyser indien die skoolhoof sonder kwade bedoel- 
ings 'pe. abuis) hom onredehk benadeel het, onder die eerste siening wat hierbo onder onrede- 
likheid bespreek is, nie ’n grond tot ongeldigheidverklaring gehad het nie aangesien die han- 
dehng nie onder een van die ander geldigheidsvereistes ongeldig verklaar sou kon word nie. 
Indien redelikheid egter as ’n selfstandige vereiste erken word sal die gesindheid (wat sub- 
jektiew e standaarde vir toetsing vereis) waarmee die outeur die handehng verrig het, nie 
deurslaggewend wees nie maar wel die gevolge (deur objektiew e maatstawwe bepaal) wat 
daaruit vloei.

51 In Theron en Andere v. Ring van Wellington van die NG Sendingkerk in Suid- 
Afrika en Andere 1976 2 SA 1 (A) het die Appêlhof redehkheid as ’n onafhankhke vereiste 
vir geldigheid erken alhoewel daar nie ’n duidehke meerderheidsbesluit daaroor was nie. Die 
minderheid (wat natuurhk nie ingevolge die presedente-stelsel -  stare decisis -  bindend is 
nie, maar wat wel oorredingskrag mag hê) besluit egter dat onredelikheid wel ’n onafhanklike 
ongeldigheidsgrond moet wees. Die praktiese uitwerking van so ’n benadering is dat die howe 
’n baie wyer hersieningsgebied sal hê en feitlik verphg sal wees om die gemeenregtelike ver- 
moede teen onredelikheid toe te pas.



Geldigheid: administratiewe onderwyshandelinge 71

meer geldigheidsvereistes: dit betrek inderdaad al die geldigheidsver- 
eistes van administratiewe handelinge. Kortweg kan gesê word dat indien 
die outeur sy aandag aan al die aspekte van die saak bestee het, met ander 
woorde, al die geldigheidsvereistes nagekom het, dit vanselfsprekend 
beteken dat hy ook bona fide opgetree het. Aan die ander kant kon ’n 
outeur wat mala fide opgetree het nie behoorlike aandagbesteding gee nie, 
juis omdat sy bewustelike kwade bedoelings volle aandagbesteding ver- 
hinder het.52 Mala fides is dus ’n ongeldigheidsbewussyn. Aan die 
ander kant moet in gedagte gehou word dat ’n ongeldige handeling nie gel- 
dig word weens die bona fide optrede van die outeur nie.53

Hoewel bona fides dus nie ’n onafhanklike geldigheidsvereiste is nie, vorm 
dit die onderliggende reël waarop die geldigheid van alle admini- 
stratiewe handelinge berus.54 Die aanwesigheid van mala fides by die 
outeur kan bepaalde gevolge veroorsaak:

a. Wanneer wetgewing bepaal dat interne remedies wat deur interne 
kontrole beskikbaar is, uitgeput moet word voordat die howe om gereg- 
telike hulp genader word, sal die outeur se mala fide-optrede die 
benadeelde persoon die reg gee om regstreeks die hof te nader;

b. Selfs waar geregtelike kontrole uitdruklik deur wetgewing uitgesluit 
word sal die hof steeds in die geval van mala fide-optrede ’n hersie- 
ningsbevoegdheid hê;

c. Die hof meng nie maklik in met die diskresionêre bevoegdhede van die 
administratiewe orgaan nie, en sal by hersiening nie die orgaan se 
besluit ongedaan maak nie maar dit eerder terugverwys sodat die 
orgaan self sy besluit kan heroorweeg. Wanneer die orgaan reeds mala

52 Die skoolhoof wat mala fide optree weet of behoort te weet dat as gevolg van sy kwade 
bedoelings, sy optrede, weens die oorskryding van die outeursvereiste, formele vereiste, die 
doels- of gevolgsvereiste ongeldig gaan wees. Ten spyte van hierdie wete gaan hy egter steeds 
voort met die verrigting van die ongeldige handeling. Die skoolhoof wat dus op kwaadwilhge 
wyse teenoor ’n personeelhd optree en nalaat om hom vir ’n merietetoekenning aan te beveel, 
is bewus van sy wanoptrede en besef ook dat hy nie sy persoonlike griewe op hierdie wyse teen 
die personeelhd kan laat geld nie. ’n Hoër orgaan kan die skoolhoof se handeling ongeldig ver- 
klaar en opdrag gee hoe opgetree moet word.

53 As voorbeeld kan hier verwys word na die bespreking onder ongeoorloofde doel waar die 
goeie gesindheid van die outeur nie sy handeling met ’n ongeoorloofde doel, geldig kan maak 
nie.

54 In die uitspraak Bam v. Minister o f  Justice and Others 1976 4 SA 643 (Tk) het die 
Transkeise hof dit bevestig deur te beslis dat op die administratieff egtelike gebied die uitdruk- 
king mala fide gebruik word om ’n verskeidenheid situasies te dek.
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fide opgetree het, sou dit egter sinneloos wees om die saak na hom 
terug te verwys vir heroorweging: in so ’n geval gee die hof dan 
instruksies aan die orgaan hoe hy sy besluit moet wysig;

d. Die adminisiratiewe orgaan (werknemer) sal deur sy ongeldige hande- 
ling wat te kwade trou verrig is, die staat aanspreeklik stel, selfs waar 
sodanige aanspreeklikheid uitgesluit of beperk word.

Opsomming

Die algemene legaliteitsbeginsel in die onderwysreg vereis dat alle admini- 
stratiewe onderwyshandelinge, hetsy dit intem of ekstern gelding het, aan 
al die basiese regsvereistes vir ’n geldige handeling voldoen.

Die regsvereistes moet in die interne skoolsubstruktuur deur die skoolhoof 
— hetsy op formele of informele wyse -  in die uitoefening van sy wye bevoegd- 
hede, nagekom word.

Basiese regverdigheid en bilhkheid word nie slegs in die regsprekende 
handehnge van die burgerlike howe gevind nie: die hof beshs wel op gesag- 
hebbende wyse en skep regspraak deur middel van sy besluite. Bilhkheid 
en regverdigheid is die grondslag waarop gesonde onderwysbeleid en 
-administrasie moet berus en daarom moet elke onderwysorgaan of -lig- 
gaam deur sy optredes, hierdie bewussyn uitleef.

Die individuele geldigheidsvereistes is elkeen op ’n besondere aspek van die 
handeling gerig. Slegs wanneer aan al die aspekte van die handeling 
behoorlik aandag bestee is, kan gesê word dat ’n billike en regverdige hand- 
eling verrig is. ’n Handeling wat nie aan al die geldigheidsvereistes voldoen 
nie, word gewoonlik ’n onreëlmatige handeling genoem omdat ’n reël of 
bepaalde reëls vir geldigheid verontagsaam is. Die hoër admini- 
stratiewe orgaan kontroleer die ongeldige handeling by wyse van volledige 
heroorweging, en herstel die ewewig deur middel van die toepassing van 
interne maatreëls. Die hof kan ook in spesiale gevalle by wyse van gereg- 
telike kontrole, die aangeleentheid hersien.

9. BEH EER (KONTROLE) OOR ADM INISTRATIEW E  
O N D E R W YSH  AN DELINGE

(Aangesien baie van hierdie stof reeds in die bespreking ingewerk is, sal 
wat nou volg slegs kortliks aangebied word.)
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9.1. Inleiding

Die beheer oor administratiewe handelinge kan op twee wyses plaasvind, 
naamlik, deur middel van nie-geregtelike of geregtelike beheer of deur 
beide.

9.2. Nie-geregtelike beheer

9.2.1. Interne kontrole

Interne of huishoudelike beheer wat deur die administrasie self binne die 
inteme kontrole-struktuur uitgeoefen word, is die belangrikste vorm van 
nie-geregtelike beheer. Hierdie beheer vind plaas oor handelinge wat 
intern geld, maar ook oor optredes wat ’n eksterne werking het.55 Soos 
reeds genoem, is interne kontrole ’n doeltreffende en goedkoop wyse van 
appêl om administratiewe geskille intern op te los sonder die tussenkoms 
van die burgerhke howe.56

Die heroorweging van die aangeleentheid of geskil word gewoonlik deur die 
hoër administratiewe orgaan (die huishoudelike tribunaal) op ’n volle- 
dige wyse waargeneem sodat mens kan sê dat die saak eintlik de novo 
(van nuuts af) aangehoor word. Alle omringende feite en redes (asook nuwe 
getuienis) word in oënskou geneem om te bepaal of daar enige beweerde 
magsoorskryding of onreëlmatigheid plaasgevind het. Verder word die 
wenslikheid van die handeling ondersoek en die meriete daarvan beoor- 
deel. Kortom, die hersieningsliggaam moet vasstel of ’n geldige admini-

55 Weer eens moet in gedagte gehou word dat handelinge wat binne die skooladministrasie 
geld ook daarbuite gelding kan hê: die skoolhoof se inteme skoolbeleid en -organisasie kan ook 
die ouers of ander privaat persone raak. Handelinge wat egter ’n tipiese intem e geaardheid 
het, is naamlik die skoolhoof in sy optredes teenoor sy personeel: die regsverhouding wat tus- 
sen die skoolhoof en die sportorganiseerder en die skoolhoof en die sportonderwyser ontstaan. 
(Die handeling tussen die sportorganiseerder en die sportonderwyser -  in die genoemde voor- 
beeld -  is natuurlik ook ’n interne aangeleentheid.) ’n Skoolbestuurshandeling wat eksterne 
werking kan hê, is byvoorbeeld die handeling wat tussen die leerling (sy ouer/voog) en die 
sportorganiseerder ontstaan in die geval waar argumente oor sy deelname aan sportaktiwi- 
teite ontstaan.

56 Ter verduideliking kan gesê word dat die onderwysadministrasie tog onder die 
tradisionele uitvoerende gesag tuishoort. Die regsprekende gesag (die burgerlike howe) 
voer regsprekende handelinge, wat regspraak skep, uit. Hier is weer ’n duidelike voorbeeld 
van die skeiding van magte ingevolge waarvan die interne administratiewe kontrole-han- 
delinge dus nie regsprekende handelinge kan wees nie.
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stratiewe handeling verrig is.57 Inteme kontrole verskaf dus moonthkhede 
vir herverhoor en herevaluering van administratiewe beslissings en vir 
die verwydering van onbekwame amptenare waar dit nodig mag blyk. 
Binne die skoolsubstruktuur is die skoolhoof die hersieningshggaam vir 
onderlinge personeelaangeleenthede. Die skoolhoof kan egter nie ’n per- 
soneellid verwyder, degradeer of afdank weens onprofessionele optrede of 
wangedrag nie. So ’n drastiese aangeleentheid strek baie verder as die 
interne administrasie van die skool: per slot van sake is die skoolhoof deur 
middel van die desentralisasie-gesagsverhouding weer onderworpe 
aan die kontrole van die onderwysdepartement en die onderwysberoeps- 
raad. In sulke gevalle rapporteer die skoolhoof hierdie optrede en word dit 
op hoër vlak gekontroleer. Dit word dan verder tot op hoogste vlak tussen 
die bepaalde hersieningsliggaam of -orgaan en die betrokke onderwyser 
wat homself moet verdedig, gevoer.58

Die struktuur van interne kontrole word gewoonlik in wetgewing 
aangedui. Uit hoofde van sy gesagsposisie en as professionele leier van die 
skool, is die skoolhoof ingevolge interne wetgewing die inteme skool- 
hersieningsorgaan. ’n Ander belangrike kontrole-liggaam is die FOR met 
sy tugkomitee wat ingevolge ondergeskikte wetgewing voorgeskrewe tug- 
en dissiplinêre prosedures teenoor onderwysers instel. Deur sentrale en 
ondergeskikte wetgewing word voorgeskryf dat in die verskillende onder- 
wysdepartemente in hoër beroep na ’n bepaalde direkteur, die administra- 
teur of die minister gegaan word. Die minister is normaalweg ook die hoog- 
ste hersieningsorgaan binne die onderwysdepartement.

9.2.2. Parlementêre kontrole

Die tradisionele uitvoerende gesag is aan die Parlement (wetgewer) 
verantwoordelik. Dit beteken dat die sentrale uitvoerende rade en die

57 Inge volge die gesagsposisie binne die skoolsubstruktuur, sal die skoolhoof die hersienings- 
liggaam van skoolaangeleenthede wees. In die geval van inteme handelinge, sal hy onder- 
hnge personeeloptredes kontroleer: indien die sportorganiseerder opdragte aan die sport- 
onderwyser gee waaroor daar onenigheid ontstaan, sal die skoolhoof as leier van buitemuurse 
aktiwiteite die aangeleentheid kontroleer -  natuurlik met inagneming van die vereistes vir 
administratiewe handelinge. Op dieselfde wyse sal hy die eksterne handehng, wat tussen die 
ouer van die leerling en die sportorganiseerder ontstaan het, kontroleer en skik. In beide die 
gevalle kan die hoof nuwe getuienis inroep; feite wat nie vroeër direk ter sake was nie, onder- 
soek en sy sportkomitee raadpleeg oor die wenslikheid van die optredes. Deur hierdie wyses 
van ondersoek moet die skoolhoof uiteindehk in staat wees om ’n selfstandige besluit wat bilhk 
en regverdig is, te neem.
58 Die handehng tussen die skoolhoof en die sportorganiseerder kan natuurlik ook nie deur 
die skoolhoof (die outeur) hersien word nie (die sportonderwyser het reeds regte verkry) tensy 
die handehng nog nie voltooi is nie. Die handelinge wat deur die skoolhoof verrig word, word
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tweede- en derdevlak liggame wat onder hulle setel, almal uiteindelik 
regstreeks/onregstreeks verantwoording moet doen teenoor die Parlement. 
Op hierdie wyse kan alle administratiewe optredes dan deur die Parlement 
gekontroleer word. Vir onderwyssake beteken dit dat die onderskeie minis- 
tersrade verslag moet doen aan hulle wetgewende huise oor eie onderwys- 
aangeleenthede: waar algemene onderwyssake ter sprake kom, moet die 
Kabinet weer aan die Parlement in sy geheel, rapporteer. ’n Voor- 
beeld hier is dat ondergeskikte onderwyswetgewing deur die Staats- 
president en administrateurs (proklamasies) en die ministers (regulasies), 
ná uitvaardiging, in die Parlement (of die afsonderlike huise, na gelang van 
geval) ter tafel gelê moet word. Hierdie wyse van kontrole is egter nie altyd 
doeltreffend nie aangesien partypolitiek ’n groot rol speel.

9.2.3. Die vereiste dat interne remedies uitgeput moet word

Die vraag word gewoonlik gevra of al die voorgeskrewe interne remedies 
wat deur interne kontrole verskaf word, uitgeput moet word voordat die 
burgerlike howe vir geregtelike hersiening genader kan word. Geregtelike 
kontrole bestaan naas interne kontrole maar is in der waarheid vreemd 
aan die interne struktuur en meganisme van die administrasie en staan 
daarbuite. In hierdie lig beskou, is die aandrang op die reël dat interne 
remedies uitgeput moet word, verstaanbaar. Dit is immers onredehk om 
hof toe te hardloop voordat die statutêre remedies uitgeput is: laasge- 
noemde is gewoonlik goedkoper en minder omslagtig as geregtelike 
remedies.

Aangesien wetgewing en regspraak nie altyd duidelik stel of interne 
remeaias uitgeput moet word of nie, is sekere praktiese riglyne wat konsen- 
treer op die aard van die administratiefregtelike verhouding waar- 
binne die kontrole plaasvind, neergelê:

-  in die administratiewe dekonsentrasie-verhouding sal dit alleen 
logies en wenslik wees dat die laer orgaan alle moontlikhede van 
inteme beroep uitgeput het alvorens hy die hof nader. Binne die skool- 
substruktuur is die skoolhoof tog die verantwoordelike orgaan met 
volledige hersienings- en kontrolebevoegdhede binne die skoolhiërargie. 
’n Beroep op die hof voordat die skoolhoof die aangeleentheid hersien 
het sal ontydig wees en in werklikheid neerkom op ’n dwarsboming van 
praktiese skooladministrasie. Mens sou kon sê dat die geskil op hierdie

m vervoig byvoorbeeld in hoër beroep na die superintendent of ’n direkteur van Onderwys 
geneem.
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stadium nog nie beregbaar is nie en derhalwe nie as konkrete regs- 
dispuut voor die hof gelê kan word nie;59

-  in die administratiewe desentralisasie-verhouding bestaan die 
moontlikheid van geregtelike beroep naas interne beroep. Die aard van 
die hersieningsaansoek sal deurslaggewend wees. Indien die saak oor 
doelmatigheids- of beleidsoorwegings gaan sal interne beroep verkies 
word omdat die hof hom nie oor beleidsake wil uitspreek nie. Wanneer 
suiwer regsgronde in gedrang is, soos die nie-nakoming van geldig- 
heidsvereistes, is geregtelike beroep meer voor-die-handliggend. 
Onthou egter dat, soos hierbo genoem is, dit ’n verkeerde opvatting is 
dat slegs geregshowe deur hulle regsprekende handelinge, regs- 
dispute mag beoordeel.

9.3. Geregtelike kontrole

Geregtelike beheer word deur die burgerlike howe uitgeoefen. Hierdie 
gesaghebbende beslissings skep regspraak en ingevolge die prese- 
dente-stelsel (stare decisis-leerstuk) is laer howe gebind aan die beslis- 
sings van hoër howe.60 Hoewel geregtelike kontrole buite die staats-

59 Dit lyk nie wenslik dat die sportorganiseerder of die sportonderwyser die hof nader oor die 
skoolhoof se mala fíde kontrole-handeling nie. Streng gesproke kontroleer die skoolhoof nie 
hierdie handeling nie maar is dit sy eie handeling omdat hy die verantwoordelike orgaan is en 
die sportorganiseerder en sportonderwyser in elk geval nie selfstandig opgetree het nie. Die 
skoolhoof is tog deur die desentralisasie-verhouding met die onderwysdepartement ver- 
bind en daarom word hy nie in sy hoedanigheid as sk oolh oof in die hof aangespreek nie: die 
hoogste orgaan in die openbare onderwysstruktuur (gewoonhk die minister, administrateur 
of direkteur) wat uiteindelik verantwoordelikheid dra, word aangespreek. In die 
hoedanigheid as hoogste onderwysorgaan tree hy namens die staat in die hofgeding op. 
Hieronder word meer besonderhede oor staatsaanspreeklikheid gegee. (Hou in gedagte dat 
die sportorganiseerder of die sportonderwyser in gepaste gevalle waar hulle persoonlik deur 
die skoolhoof se optrede benadeel is, wel ’n privaatregtelike (siviele) aksie teen die skool- 
hoof kan instel waar laasgenoemde dan ook in sy private hoedanigheid, aangespreek word.) 
Kyk onder geregtelike kontrole vir die vereiste van ’n regsdispuut.
60 Soos reeds genoem is is ’n hofbeslissing ’n regsprekende handeling en moet aan sekere 
vereistes voldoen:
a. Daar moet ’n regsdispuut ofonsekerheid  ten opsigte van regte, bevoegdhede en vryhede 

bestaan waaroor dan ’n beslissing gevel word;
b. Die orgaan wat die regsprekende handehng verrig moet in wese ’n hof wees: dit moet onaf- 

hanklik wees; toeganklik vir almal; hofprosedures volg en regsbekwame lede hê;
c. Die handeling moet bindend en fínaal wees en die orgaan wat dit uitgevoer het, functus 

officio.
Hou in gedagte dat regsprekende beamptes ook dikwels administratiewe handelinge ver- 
rig: die landdros reik ’n opnemingsbevel vir die geestesongestelde persoon uit; die regter
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administrasie staan is dit desnietemin baie belangrik en word as die hoek- 
steen van beheer oor administratiewe optrede in ’n demokratiese staat 
beskou: in hierdie verband kan dus gesê word dat geregtelike kontrole 
naas inteme kontrole bestaan.61

Soos hierbo genoem is, heers daar binne die openbare onderwyshiërargie 
solidariteit. Dit beteken dat die een staatsorgaan nie teenoor die ander ’n 
regsgeding (die burgerlike howe staan buite die administrasie) aanhangig 
kan maak nie: per slot van sake dien albei staatsorgane dieselfde open- 
bare belang en moet dus ’n verenigde front vertoon. Die staat is met 
juridiese persoonlikheid beklee, wat beteken dat dit in die oë van die reg, 
’n persoon is wat met regte, bevoegdhede, voorregte en verpligtinge beklee 
is. Sy onderdele, staatshggame en -organe, beklee, behalwe in bepaalde 
gevalle, nie afsonderlike regspersoonlikheid nie maar tree as verteen- 
woordigers van die staat op. Daarom dra die staat uiteindelik in regsgedinge 
aanspreeklikheid vir die onregmatige dade van sy dienaars.62

Indien die orgaan (die dienaar: onderwyser of skoolhoof) wel besluit om in 
interne sake, die hof om geregtelike hulp te nader moet hy dus in sy per- 
soonlike hoedanigheid teen die onderwysowerheid optree.63 Deur middel 
van die gesaghebbende regspraak wat uit die geding voortvloei word die 
saak in die openbaar gestel en daarom kan die solidariteit van die staat nie 
op so ’n wyse aangetas word deur een orgaan wat ’n ander in die openbaar 
aanspreek nie.

In die geval van handelinge wat eksterne werking het, naamlik waar die 
ouer van die leerling of ’n ander private persoon teen die skoolhoof in sy 
openbare hoedanigheid of teen ’n superintendent (inspekteur), geregtelike

6« vervoig m a a k  ’n sekwestrasiebevel. U sal vind dat hierdie bevele of verbiedinge (suiwer 
administratiewe handebnge) nie aan die vereistes van regsprekende handelinge voldoen nie 
maar wel dikwels die sogenaamde kwasie-judisiële handelinge is.

61 Uit hoofde van die leerstuk van skeiding van magte is die staatsadministrasie (die uit- 
voerende gesag) geskei van die regsprekende gesag. Die regbank is immers ook bekend vir sy 
onafhanklikheid.

62 Die hoogste uitvoerende orgaan in die staat word deur die regsprekende gesag aan- 
gespreek. Dit verduidelik ook hoekom die skoolhoof binne die skoolsubstruktuur nie ’n onder- 
wyser kan afdank nie aangesien die saak intern tot op hoogste vlak gevoer moet word. Sien 
hieronder meer oor staatsaanspreeklikheid.

83 Kyk in dié verband na die V an Coller-saak waar die skoolhoof in sy persoonlike hoedanig- 
heíd teenoor die Administrateur van Transvaal optree: in die Swart-saak het die betrokke 
onderwysers persoonlik teenoor die Minister van Onderwys en Kultuur (Raad van Verteen- 
woordigers) opgetree oor hulle skorsing.
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stappe wil neem, sal die staat aanspreeklik wees vir die onregmatige daad 
van sy dienaar: die hoogste onderwysorgaan, as verteenwoordiger van die 
staat, word gewoonlik as respondent in appêlle of aansoeke aangespreek.

Die applikant wat die hof om geregtelike kontrole nader moet aan sekere 
voorwaardes voldoen, onder andere moet hy locus standi hê om sy saak in 
die hof aanhangig te maak en interne remedies moet eers uitgeput word.64

9.3.1. Hersiening

Die Hooggeregshof (met sy verskillende provinsiale afdelings) is die 
geregtelike hersieningsliggaam vir administratiewe handelinge.

Ingevolge die gemene reg het die Hooggeregshof ’n inherente hersien- 
ingsbevoegdheid oor alle administratiewe handelinge.65 Selfs in sekere 
gevalle waar wetgewing hierdie bevoegdheid uitsluit, sal die hof teësinnig 
wees om dit te aanvaar en in bepaalde gevalle dit nogtans uitoefen.66

Wanneer ’n administratiewe handeling hersien word handel die hof vol- 
gens die vermoede dat die handeiing geldig verrig is tensy die teenoor- 
gestelde duidelik blyk. Die toepassing van hierdie vermoede kan egter nie 
’n ongeldige handeling geldig maak nie. Die gronde vir hersiening is hoof- 
saaklik growwe onreëlmatigheid of duidelike onregmatigheid, met ander 
woorde, ’n versuim om aan die geldigheidsvereistes te voldoen. Die 
hof sal hom nie uitspreek oor sake wat uitsluitlik oor skoolbeleid handel nie

64 Sien meer oor locus standi hieronder en inteme remedies hierbo.

65 Die hofbeslissings waarna in hierdie bespreking verwys word en waarin die hoogste onder- 
wysorgaan namens die staat optree, is bykans almal uitsprake van provinsiale afdelings van 
die Hooggeregshof waarin die besluite van intem e hersieningsliggam e heroorweeg is. In 
die Van Coller-saak (hierbo) het die Transvaalse afdeling van die Hooggeregshof die dissipli- 
nêre optrede van die Administrateur van Onderwys (Transvaal) teen die skoolhoof, hersien. 
Die Administrateur van Transvaal, die hoogste onderwysorgaan, word namens die staat aan- 
gespreek. In die Cape Teachers Professional Association and Others-saak nader die 
Kaapse onderwysersvereniging -  wat nie ’n amptelike (statutêre) onderwysberoepsraad is nie 
— die Kaapse afdeling van die Hooggeregshof om die besluit van die Minister van Onderwys 
te hersien.

66 Daar is wel voorbeelde in onderwyswetgewing waar nie uitdruklik vir geregtelike hersien- 
ing of appêl (sien hieronder) voorsiening gemaak word nie: in die Wet op die Opleiding van 
Geestelik Vertraagde Kinders 63 van 1974 word in art 27 bepaal dat die besluit van die minis- 
ter “afdoende” is; die Ordonnansie op Spesiale Onderwys (Transvaal) 20 van 1968 bepaal in 
art 4 dat die besluit van die administrateur “afdoende” is; in die Wet op Onderwysdienste 41 
van 1967 art 36, is die minister se besluit “afdoende”.
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en sal ook nie oor die wenslikheid of doelmatigheid (die meriete) van skool- 
bestuurshandehnge uitspraak lewer nie. Verder mag die hof buite die oor- 
konde van die verrigtinge wat voor hom dien gaan om vas te stel of die 
onreëlmatigheid wel plaasgevind het. Die hof sal egter nie sy eie opinie in 
die plek van dié van die administratiewe orgaan stel nie maar verwys 
gewoonhk die saak terug na die interne orgaan vir heroorweging.67

Hersiening is ’n baie doeltreffende geregtelike remedie vir administra- 
tiewe geskille omdat dit op alle administratiewe handelinge van toepassing 
kan wees maar nogtans administratiewe beleid en -doelmatigheid respek- 
teer. Die verskillende prosedures wat vir hersiening gevolg word, word nie 
hier bespreek nie.

9.3.2. Statutêre appêl

Statutêre appêl is ook ’n doeltreffende geregtehke remedie alhoewel ons 
howe geen inherente appêl-jurisdiksie het nie. Appêlle word oor regs- 
en feitekwessies aangehoor maar slegs waar jurisdiksie uitdruklik statu- 
têr verleen word. Ondergeskikte wetgewers (soos die administrateurs, 
ministers of onderwys-wetgewendeliggame op derdevlak) kan nie vir 
statutêre appêlle in huhe ondergeskikte wetgewing voorsiening maak nie, 
tensy hulle deur die Parlement (in sentrale wetgewing) daartoe gemagtig is.

Gedurende appêlverrigtinge mag die hof nie buite die oorkonde wat voor 
hom dien, gaan nie maar moet wel op die meriete van die saak ingaan. 
Appêlle kan ook net teen finale bevele aangeteken word en nie teen voor- 
lopige of interlokutoriese bevele nie. Daar is drie soorte geregtelike appêlle:

a. Appëlle vanaf laer howe na die Hooggeregshof kragtens die Landdros- 
howewet;

b. Appêlle van statutêre, nie-geregtelike liggame soos die dranklisensie- 
raad, wat op dieselfde wyse as hierbo behandel word;68

c. Appêlle van statutêre hggame soos die rasseklassifikasieraad waar- 
voor ’n spesiale appêlprosedure voorgeskryf word.

67 Waar die interne orgaan egter mala fide opgetree het gee die hof instruksies hoe die 
orgaan sy besluit moet uitvoer.

68 Die Wet op die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes 116 van 1976 (nou herroep) 
het in art 24 bepaal dat ’n onderwyser wat hom veronreg gevoel het oor die optrede van die 
SAOR teen hom, ná kennisgewing aan die raad en binne drie maande na die datum van die 
optrede, appêl kon aanteken by die betrokke provinsiale afdeling van die Hooggeregshof van 
Suid-Afrika.
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9.3.3. Interdik

Die interdik is ook ’n doeltreffende geregtelike remedie en kan deur ’n 
applikant aangevra word waar hy vrees dat ’n handeling of ’n dreigende 
handeling van die administrasie, hom sal benadeel of sy regte sal aantas. 
Die interdik word gewoonhk in dringende gevalle aangevra wanneer geen 
ander remedie wat doeltreffende verligting sal gee, beskikbaar is nie. Die 
applikant moet dus bewys dat hy onherstelbare skade sal ly indien die 
interdik geweier sou word.

Daar bestaan nog verskeie geregtelike remedies wat nie hier bespreek 
word nie. Raadpleeg die bronnelys vir verdere inhgting.

9.3.4. Die vereiste van locus standi

Die vraag by locus standi is of die belang wat ’n aansoeker klaarblyklik by 
’n saak het, ’n genoegsame regserkende belang is om sy aanvraag vir 
geregtehke kontrole te regverdig. In ons reg is die posisie dat enige persoon 
locus standi het om die hof te nader om regshulp in die vorm van hersien- 
ing, ’n interdik of om ’n eis om skadevergoeding in te stel indien hy verlies 
of skade gely het.

Wanneer algemene administratiewe wetgewende handelinge bestry 
word moet die applikant bewys dat hy een van die klas of groep persone 
is op wie die maatreëls van toepassing is, en dat sy regte, voorregte en 
bevoegdhede geraak sal word inchen dit in werking sou tree. Verder het die 
applikant in die algemene regsverhouding ’n belang in die nakoming 
van prosedures en reëls wat so ’n algemene verhouding reël, sonder dat hy 
werklike of potensiële benadehng hoef te bewys.

In die individuele regsverhouding word regte, voorregte en bevoegd- 
hede geskep, gewysig of beëindig. Waar die belang van ’n privaatpersoon of 
’n ander administratiewe liggaam regstreeks deur ’n administratiewe 
handeling geraak word, het so ’n persoon of hggaam dus locus standi om ’n 
geregtehke remedie aan te vra. Derdes -  persone wat nie regstreeks by die 
individuele verhouding betrokke is nie -  sal slegs locus standi hê indien 
hulle die een of ander persoonlike belang kan bewys, soos byvoorbeeld 
dat die handeling huhe moontlik kan benadeel of huUe binne die klas of 
groep val om wie se ontwU die handeling verrig is.

Opsomming

Daar is verskeie vorms van nie-geregtehke beheer oor administratiewe 
handelinge: inteme kontrole is die belangrikste omdat dit onderhggend
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aan doeltreffende praktiese staatsadministrasie is. Alhoewel dit nie 
regspraak skep nie is dit bindend binne die betrokke administratiewe 
hiërargie.

Geregtelike kontrole word deur die burgerlike howe uitgeoefen en skep 
algemeen-bindende regspraak. Normaalweg sal interne remedies eers 
uitgeput moet word voordat die howe om regshulp genader word. Voordat 
die hof om ’n geregtelike remedie genader word, moet vasgestel word of die 
applikant locus standi het.

Die bespreking hierbo is geensins volledig nie. Raadpleeg die bronnelys vir 
bykomende bteratuur.

10. ST A A TSA A N SP R E E K LIK H E ID  AS G EV O LG  V A N  
AD M IN ISTR ATIEW E O N D E R W Y SH A N D E L IN G E

10.1. Inleiding

Hou in gedagte dat in die bespreking hieronder na die aanspreekhkheid 
wat die staat as gevolg van regsgedinge opdoen, verwys word. Wanneer 
die staat in die openbare howe deur sy dienaar of ’n privaatpersoon 
aangespreek word, moet beide dit in hulle persoonlike hoedanighede 
doen: wat die dienaar betref, is dit die staat en nie sy onderdele wat in hier- 
die gevalle met juridiese persoonlikheid beklee is nie.69

Soos reeds aangetoon is, behels die staatsadministrasie al die organe wat 
regstreeks met die uitoefening van owerheidsmagte gemoeid is. In die loop 
van sy verpligtinge verrig die administrasie handehnge wat die regte van 
individue raak en wat dikwels benadehng veroorsaak. In die meeste 
gevalle het die administrasie ’n wettige grondslag vir sy optrede en dan 
het die individu geen aksie nie. In sommige gevalle handel die administra- 
sie egter op ’n onregmatige wyse en berokken daardeur skade of verlies 
aan die individu. In hierdie gevalle vereis die reg dat die benadeelde per- 
soon vergoed word.

Artikel 1 van die Wet op Staatsaanspreekhkheid 20 van 1957 bepaal dat 
die staat aanspreeklik sal wees vir die “onregmatige daad wat deur ’n 
dienaar van die Staat handelende in sy hoedanigheid en binne die

69 Hou in gedagte dat sekere outonome onderwysliggame soos die FOR, wel met regs- 
persoonlikheid beklee is. Onder bepaalde omstandighede kan hierdie liggame in hulle 
amptehke hoedanigheid optree teen, byvoorbeeld, die Minister van Onderwys en Kultuur 
(Volksraad).
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omvang van sy bevoegdheid as so ’n dienaar, verrig is.” Uit die Wet 
word ook afgelei dat in die geval van aanspreeklikheid op grond van ’n 
onregmatige daad, daar geen verskil tussen die posisie van die staat en sy 
dienare (pubhekreg) en dié van die heer en dienskneg in die privaatreg, 
bestaan nie.

Om ’n privaatregtelike basis vir staatsaanspreekhkheid te aanvaar, kan 
egter probleme oplewer aangesien die staat nie bloot as ’n private 
werkgewer gesien moet word nie. Per slot van sake tree die staat en sy 
organe in die openbare belang op en sou ’n privaatregtelike basis in hier- 
die geval, te arm wees. Daar bestaan by ons egter nog nie ’n algemeen aan- 
vaarbare regsgrondslag vir staatsaanspreeklikheid as gevolg van admini- 
stratiewe handelinge nie. ’n Meer aanvaarbare grondslag (wat wel ’n wyse 
van privaatregtelike aanspreekhkheid is), sou wees dat die staat in sy 
wydvertakte dienste in die openbare belang, die risiko moet dra dat sy die- 
nare onregmatige dade sal pleeg wat skade kan veroorsaak en wat ver- 
goed moet word.

Omdat staatsaanspreekhkheid byna uitsluitlik as gevolg van administra- 
íiewe handelinge binne die individuele verhouding ontstaan, word daar 
op die “suiwer administratiewe handeling” as bron van aanspreeklikheid 
gekonsentreer.

10.2. Regmatige administratiewe handelinge

’n Regmatige administratiewe handeling geskied binne die bevoegd- 
hede van die administratiewe orgaan. Die interpretasie van “bevoegd- 
hede”, soos dit ook in die genoemde Wet verskyn, lewer egter probleme op. 
Dit kan ’n eng betekenis dra ingevolge waarvan bevoegdhede dan as statu- 
têre bevoegdhede beskou word. In hierdie verband sou die intra vires- 
handeling van die administratiewe outeur dan ’n regmatige handeling 
wees, ongeag die feit dat dit ’n onredehke uitwerking vir die individu het. 
S ó  gesien, sal hierdie administratiewe optrede nie voldoen aan die beginsel 
van algemene legaliteit nie: met ander woorde, volgens die bespreking 
van geldige handelinge (hierbo), sou hierdie handeling ’n ongeldige 
administratiewe handeling wees. Aangesien algemene legaliteit die 
basiese struktuur vir gesonde staatsadministrasie is, moet egter na aan- 
leiding van wat hierbo gesê is, aangevoer word dat onredelike uitoefening 
van ’n statutêre administratiewe bevoegdheid ongeldig is, maar boonop 
ook onregmatig indien die onredelike uitoefening daarvan regte, 
bevoegdhede en vryhede aantas.70

70 Soos reeds hierbo onder die redelikheidsvereiste verduidehk is, beteken onredelikheid 
hier die inbreukm aking op regte, bevoegdhede en vryhede van die individu.
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Daar word aanbeveel dat “bevoegdhede” in die genoemde Wet breed ver- 
tolk moet word sodat dit in werklikheid beteken, “handelende in sy 
hoedanigheid en binne die omvang van sy funksies of werksaam- 
hede as so ’n dienaar.” 71 In die onderwysprofessie sou hierdie benadering 
die uitwerking hê dat die skoolhoof nie alleen ingevolge sy wetgewende 
bevoegdhede (hetsy dit uitdruklike, geïmpliseerde ofversweë bevoegdhede 
is) moet optree nie, maar ook billik en regverdig. A1 die geldigheids- 
vereistes moet dus nagevolg word en in hierdie opsig sal die handeling dus 
nie slegs regmatig moet wees nie maar ook geldig ingevolge die alge- 
mene legaliteitsbeginsel.

10.3. Onregmatige administratiewe handelinge

Uit wat hierbo gesê is, kan mens nou die stelling maak dat ’n onregmatige 
administratiewe handeling ’n ongeldige handeling is wat skuldiglik op 
die regte van die individu inbreuk maak en hom skade of verlies
berokken.

By die bepaling van onregmatige administratiewe handelinge moet die vol- 
gende kriteria toegepas word:

10.3.1. ’n Onregmatige administratiewe handeling is uiteraard 
ongeldig

Onregmatige administratiewe handelinge is nie outomaties onregmatige 
dade nie.'2 Slegs daardie onregmatige administratiewe handelinge wat 
inbreuk maak op regte en daardeur skade of verlies veroorsaak, 
lewer moontlike grond vir staatsaanspreeklikheid.73

71 Hierdie uitleg is dan ook in ’n Appêlhofbeslissing aanvaar: M hlongo NO v. Minister o f 
Police 1978 2 SA 551 (A). Die staat se aanspreeklikheid vir die handelinge van polisiedienare 
(soos in die genoemde beslissing), is bo twyfel gestel met die byvoeging van art 5 tot die 
Polisiewet 7 van 1958. Die uitwerking van dié wetswysiging is dat d’e staat aanspreeklik is vir 
die onregmatige handelinge van polisiemanne wat binne die omvang van hulle “werksaam- 
hede” uitgevoer is. Weens die besondere aard van polisiewerksaamhede, moet mens egter ver- 
sigtig wees om dit nie gelyk te stel met die administratiewe optredes van ander staatsorgane 
nie.

72 Onregmatige dade -  delikte -  is veral op die gebied van die privaa treg bekend en word aan 
soortgelyke vereistes getoets.

73 Soos hierbo genoem, is daar baie gevalle waar die skoolhoof wel uit hoofde van sy 
gesagsposisie op die regte van sy personeellede kan inbreuk maak: hierdie inbreukmaking is 
egter nie onregmatig nie.
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10.3.2. Die administratiewe orgaan wat ’n onregmatige daad
gepleeg het, moes ’n skuldige gemoedstoestand gehad het

Die skuldvorm wat hier, en ook in die privaatreg, vereis word is óf opset 
(mala fídes of dolus) óf nalatigheid (culpa). Die verwytbare gesind- 
heid by opset word aan subjektiewe maatstawwe getoets, naamlik, het 
die betrokke skoolhoof opsetlik (mala fide) opgetree? By die vraag na 
nalatigheid word die sorg wat ’n redelike man (die bonus paterfamilias) 
aan die dag sou lê, as ’n toets gebruik: naamlik, sou ’n redelike skoolhoof so 
opgetree het? Hierdie toets is ’n objektiewe redelikheidstoets.

10.3.3. Die onregmatige daad moes deur ’n dienaar van die staat 
verrig word

Om vas te stel wie ’n dienaar van die staat is moet na die status van die per- 
soon gekyk word. Riglyne in dié verband is die volgende: wie betaal die per- 
soon; met wie het hy ’n dienskontrak aangegaan; wie besluit oor sy bevor- 
dering, verplasing of ontslag?

’n Verdere vraag is wanneer handel die dienaar in sy hoedanigheid as 
dienaar van die staat. Sekere formele en materiële toetse word hier 
aangewend. Die formele toets is naamhk, is die onregmatige daad tydens 
werksure gepleeg? Hierdie toets is nie afdoende nie aangesien die skoolhoof 
ook in sy hoedanigheid as skoolhoof buite werksure kan optree. Die 
materiële toetse wat dus saam met die formele toets gebruik moet woi d, is 
om te vra na die doel waarvoor die skoolhoof opgetree het en om die aard 
van sy liandeling te ondersoek.74 ’n Verdere materiële toets is om na die 
aard van die verhouding tussen die staat en die skoolhoof te kyk. In hier- 
die verband is die howe geneig om te vra dat die staat ten tyde van die han- 
deling deur die skoolhoof, kontrole oor hom moes uitoefen. Die kon- 
troletoets het egter baie probleme opgelewer omdat aangeneem was dat ’n 
amptenaar wat ’n diskresie uitoefen, nie onder beheer van die staat was 
nie.75 Dit sou beteken dat die uitoefening van ’n diskresie neerkom op 
optrede in ’n private hoedanigheid. Op hierdie wyse sou die skoolhoof vir 
al sy wye diskresionêre handelinge, persoonlik aanspreeklik gewees het.

74 Wanneer die aard van die skoolhoof se handeling ondersoek word, word veral op sy 
gesagsposisie gelet. Die adjunk-hoof sal ook met betrekking tot bestuurshandelinge in sy 
hoedanigheid v an dienaar van die staat optree, maar in dié verband beklee hy egter nie die 
gesagsposisie nie aangesien slegs die skoolhoof hierdie besondere status het.

75 In nog ’n polisiesaak, Naidoo en Andere v. M inister van Polisie 1978 4 SA 954 (T), het 
die hof oor die belaglike uitwerking van hierdie eng toepassing van die kontroletoets besin.
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Eintlik vra die howe deesdae nie meer na die kontroletoets nie maar eerder 
of die dienaar uit hoofde van sy verleende gesag opgetree het. Deur hier- 
die wyse van ondersoek word weliswaar nog na beheer of kontrole gevra 
maar op ’n baie breër vlak: dit wil sê, of die handeling ingevolge die betrokke 
regsvoorskrifte uitgevoer is.

10.3.4. Die veronregte persoon moet bewys dat hy skade gely het

Die soort skade wat op die staat as gevolg van administratiewe handelinge 
verhaal kan word, word ook deur die privaatreg bepaal.

Vermoënskade word deur middel van die actio legis Aquiliae verhaal, 
terwyl persoonlikheidskade soos eerkrenking en belastering, by wyse van 
die actio iniuriarum geëis word. '6 Die individu kan wel ’n lasteraksie teen 
die staat instel maar nie andersom nie.

10.3.5. Die staat is bevoeg om sy aanspreeklikheid by wyse van 
wetgewing te wysig

Die staat kan sy aanspreeklikheid te eniger tyd vóór of ná die pleging van 
’n onregmatige daad deur sy dienaar, reël. In sekere gevalle kan aan- 
spreeklikheid beperk of uitgesluit word.'7 Verder kan ook sekere formele 
prosesregtelike vereistes by wyse van wetgewing voorgeskryf word, byvoor- 
beeld, die vereistes met betrekking tot die bestelling van stukke, wie nomi- 
naal as verweerder of respondent gedagvaar moet word en die tydperk waar- 
binne ’n aksie ingestel moet word.76 77 78

76 Beide aksies word deliktuele aksies genoem maar word ingestel na gelang van die aard 
van die skade wat gely is. Die actio legis Aquiliae word ingestel waar die veronregte persoon 
materiële skade of verlies gely het: byvoorbeeld, deur die skoolhoof se opsetlike handeling is 
die skoolbus beskadig. Die reg eis dat die materiële skade wat daardeur gely is, deur hierdie 
aksie herstel word en gewoonlik word ’n geldbedrag uitbetaal. In die geval van die actio 
iniuriarum word die veronregte se persoonlikheid, soos sy goeie naam, reputasie of eergevoel 
aangetas. Die aard van hierdie “skade” of “verlies” is dus nie van ’n stoflike (geldelike) aard nie 
maar geestelik (persoonlik), byvoorbeeld, waar die skoolhoof die onderwyser of leerling belas- 
ter. Nadat die actio iniuriarum suksesvol ingestel is, word die “skade” of “verlies” wel deur 
die hof in ’n geldwaarde bereken en aan die veronregte uitbetaal.

77 Die Wet op die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes, hierbo aangehaal, het in 
art 25 bepaal dat die SAOR en ’n lid en ’n werknemer daarvan, nie teenoor iemand aanspreek- 
lik is vir skade wat voortspruit uit ’n handeling wat ingevolge bepaalde artikels van die wet 
verrig is nie.

78 Ingevolge die bogenoemde Wet is bepaal dat die onderwyser binne drie maande na die 
optrede van die SAOR teen hom, appël by die Hooggeregshof kon aanteken.
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10.3.6. Skuldlose of risiko-aanspreeklikheid

As ’n algemene reël erken ons reg nie skuldlose aanspreeklikheid wat op 
risiko gebaseer is nie. In sommige gevalle vergoed die staat wel die individu 
wat skade gely het ten spyte van die feit dat daar geen skuld aan die kant 
van die dienaar (outeur) was nie: soos in die geval van gevaarhke bedrywig- 
hede ingevolge die Elektrisiteitswet 40 van 1958.79

10.3.7. Beperking op staatsaanspreeklikheid deur die vermoede 
dat die staat nie deur sy eie wette gebind word nie

Wanneer wetgewing nie uitdruklik bepaal dat die staat deur sy wetgewing 
gebind word nie, tree die vermoede dat die staat nie gebind word nie, in 
werking.80

Opsomm ing

By die bepaling van staatsaanspreeklikheid vir administratiewe hande- 
linge moet telkens na die aard en verhouding van die staat en sy dienare 
gekyk word. Sekere toetse moet hier aanwending vind.

Omdat die staat met regspersoonlikheid beklee is, sal die hoogste gesags- 
draende orgaan in die onderwysstruktuur, synde in sy hoedanigheid as 
verteenwoordiger van die staat, in regsgedinge aangespreek word.

“Regmatige” administratiewe handelinge moet ingevolge die algemene 
legaliteitsbeginsel vertolk word sodat die staat ook aanspreeklik gehou 
word vir administratiewe handelinge wat onredelike gevolge oplewer.

Onregmatige administratiewe handelinge is ongeldige handelinge. By die 
vasstelling van staatsaanspreeklikheid in hierdie geval, moet sekere 
aspekte in gedagte gehou word.

Hierdie bespreking moet met verdere leesstof in die bronnelys aangevul 
word.

79 Om derhalwe met ’n deliktuele eis teen die staat te slaag moet die eiser dus benewens 
onregmatigheid en skade, ook opset of nalatigheid by die staatsamptenaar bewys.

Later meer hieroor onder die uitleg van wette.
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