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OPSOMMING 
 
 

Die ekstrinsieke getuienis-reël word in die algemeen beskou as een van die mees 

problematiese areas van die Suid-Afrikaanse bewysreg. Die Suid-Afrikaanse Regskommissie 

het dan ook redelik onlangs ondersoek ingestel na die wenslikheid van die behoud of 

afskaffing van die reël.  

 

Ondersoek word ingestel na die ware aard van die ekstrinsieke getuienis-reël en of die reël 

op ’n korrekte wyse in die Suid-Afrikaanse reg ingevoer is. ’n Deeglike kritiese ontleding word 

verder gedoen van die twee komponente waaruit die ekstrinsieke getuienis-reël bestaan, 

naamlik die integrasiereël en die interpretasiereël, met behoorlike verwysing na relevante 

regspraak en die standpunte van akademiese skrywers op hierdie gebied. 

 

Kritiese ondersoek word verder ingestel na die verslag en aanbevelings van die Suid-

Afrikaanse Regskommissie ten aansien van die ekstrinsieke getuienis-reël. Die impak van 

die 1996 Grondwet, asook die moderne ontwikkeling van die rekenaar en elektroniese 

dokumente op die ekstrinsiekegetuienis-reël word ook kortliks ondersoek. 

 

Daar word verder grondig ondersoek ingestel na die ekstrinsieke getuienis-reël in ’n 

regsvergelykende perspektief met spesifieke verwysing na die Engelse, Amerikaanse, 

Kanadese, Nederlandse, Duitse, Franse en Switserse reg, asook die moontlike waarde wat 

sodanige benaderings kan toevoeg tot die reël in ’n Suid-afrikaanse konteks. 

 

Die gevolgtrekking waartoe gekom word in hierdie proefskrif is dat die ekstrinsieke getuienis-

reël aansienlik gemodifiseer moet word in die Suid-Afrikaanse reg deur middel van die 

promulgering van spesifieke wetgewing op hierdie gebied. Die essensie van hierdie 

wetgewing moet daaruit bestaan dat alle relevante ekstrinsieke getuienis toegelaat behoort 

te word ten einde die ware bedoeling van die kontrakspartye vas te stel, behalwe waar dit 

blyk dat hulle ooreengekom het om hulle algehele ooreenkoms in die skriftelike kontrak te 

integreer. Daar behoort egter terselftertyd ’n aansienlike bewyswaarde aan die skriftelike 

dokument, asook die terme daarin vervat, geheg te word ten einde die onskendbaarheid van 

die skriftelike dokument te preserveer. 



 
 

SUMMARY 
 
The parol evidence rule is generally regarded as one of the most problematic areas of the 

South African law of evidence. The South African Law Commission has therefore also 

recently investigated the desirability of the retention or abolition of the rule. 

 

The true nature of the parol evidence rule, as well as the question of whether the rule was 

correctly introduced into the South African law, is investigated in this thesis. A thorough 

critical analysis is also done of the two components of the parol evidence rule, namely the 

integration rule and the interpretation rule, with proper reference to relevant case law and the 

opinions of academic writers in this field. 

 

The report and recommendations of the South African Law Commission with regard to the 

parol evidence rule are critically investigated. The impact of the 1996 Constitution, as well as 

the modern development of the computer and electronic documents on the parol evidence 

rule are also briefly investigated. 

 

The parol evidence rule is fully investigated in a legal comparative perspective, with specific 

reference to the English, American, Canadian, Dutch, German, French and Swiss law, as 

well as the possible value that such approaches can add to the rule in a South African 

context. 

 

The conclusion arrived at in this thesis, is that the parol evidence rule should be greatly 

modified in the South African law by way of the promulgation of specific legislation in this 

field. The essence of this legislation should be that all extrinsic evidence should be allowed 

to establish the true intention of the contracting parties, except where it is shown that they 

have agreed to integrate their full agreement in the written contract. A considerable weight 

should however, simultaneously, be afforded to the written document, as well as the terms 

contained therein, in order to preserve the sanctity of the written document.     
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HOOFSTUK 1 

 

INLEIDING EN TAAKSTELLING 

Thayer het meer as ’n eeu gelede reeds van die ekstrinsieke getuienis-

reël gesê: 

 

 “Few things are darker than this, or fuller of subtle difficulties”.1

 

 

Wigmore het op ’n soortgelyke trant verklaar dat die reël: 

 
“… is attended with a confusion and an obscurity which makes it the most 

discouraging subject in the whole field of Evidence”.2

 

 

Burger het die toepassing van die reël treffend as volg verwoord: 

 
“In truth, its application is much like venturing into an intricate labyrinth 

without a guide”.3

 

 

Die begrip “ekstrinsieke getuienis-reël” (“parol evidence rule”) is 

opsigself ’n wanbeskrywing wat dit volgens Zeffertt, Paizes & Skeen in 

gemeen het met die Heilige Romeinse Ryk: 

  

 “… the distinction of being misleading in all three of its component parts”.4

                                                 
 1  Thayer JB Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law (1898) 

 

             390.                     
 2  Wigmore JH A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials 

at Common Law 3e uitg vol 9 (1940) par 2400.   
 3  Burger AJ “The Parol Evidence Rule in Contract” (1996) Die Landdros 141. 
 4  Zeffertt DT, Paizes AP & Skeen A St Q The South African Law of Evidence 

(voorheen Hoffmann & Zeffertt) (2003) 321. Die “Heilige Romeinse Ryk” het 
natuurlik nie bestaan uit Romeine nie, maar Germane, was geensins “heilig” 
nie (aangesien baie “onheilighede” aan die orde van die dag was in hierdie 
“Ryk”) en het verder ook glad nie gekwalifiseer as ’n “Ryk” nie. Vir hewige 
kritiek op die gebruik van die beskrywing “parol evidence rule” in die 
Amerikaanse reg sien Daniel JL “K.I.S.S. the Parol Evidence Rule Goodbye: 
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Eerstens, beskou menige die reël as ’n reël van die substantiewe reg en 

nie van die bewysreg nie. Getuienismateriaal word deur die reël 

uitgesluit, nie omdat dit inherent onbetroubaar of onvanpas is nie, maar 

omdat die substantiewe reg dit regtens oneffektief verklaar en daarom 

bewys daarvan verbied.5

 

 Dit is derhalwe ook noodsaaklik om ’n 

ondersoek na die klassifisering van die ekstrinsieke getuienis-reël deur 

die Suid-Afrikaanse howe in te stel. Indien sodanige klassifisering dan 

verkeerd was, is dit nodig om ’n ondersoek na die moontlikheid van ’n 

herklassifisering van die reël deur die howe en die gevolge wat uit 

sodanige herklassifisering sal voortspruit, in te stel.  

Tweedens, insinueer die Engelse beskrywing “parol” dat dit slegs 

mondelinge getuienis is wat uitgesluit word. Dit is egter ook misleidend 

aangesien die reël beide geskrewe en mondelinge getuienis kan 

uitsluit.6

 

 Zeffertt, Paizes & Skeen wys byvoorbeeld daarop dat ook die 

volgende getuienis (anders as mondelinge getuienis) deur die werking 

van die reël uitgesluit word: 

“It includes the direct testimony of the parties, their extra-curial statements, 

and their physical acts which are tendered to supplement and contradict a 

complete transaction, and it excludes documents and correspondence other 

than those that actually constitute the transaction or act being considered. 

And it is not confined only to written contracts. Thus, for instance, it has been 

applied to judicial documents and even to unilateral, non formal acts such as 

the written declarations of deceased persons that had been made in the 

course of a duty.”7

 
     

                                                                                                                                            
Simplifying the Concept of Protecting the Parties’ Written Agreement” (2007) 
Syracuse Law Review 227 235-236.    

 5  Zeffertt DT & Paizes AP Parol Evidence with Particular Reference to 
Contract Centre for Banking Law (1986) 1. 

 6  Ibid. 
 7  Zeffertt, Paizes & Skeen 321-322. In S v Ngesi 1986 (2) SA 244 (E) is die 

reël byvoorbeeld toegepas ten aansien van ’n padvervoerpermit. 
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Ten slotte is daar nie net slegs een onverdeelde ekstrinsieke getuienis-

reël nie, maar ten minste twee wyer konsepte wat binne die reël se 

trefwydte val. Die een konsep handel met die mate waarin ’n skriftelike 

kontrak as die enigste uiteensetting van sy bedinge (“sole memorial of 

its terms”) beskou kan word, waarna daar in hierdie proefskrif as die 

“integrasiereël” verwys word. Die ander konsep het te doen met uitleg, 

of die mate waarin die betekenis van die bedinge van ’n skriftelike 

kontrak geraak kan word deur ekstrinsieke getuienis, waarna daar in 

hierdie proefskrif as die “interpretasiereël” verwys word.8

 

 Dit is dan ook 

nodig om ’n volledige ondersoek in te stel na die toepassing van beide 

hierdie reëls in die Suid-Afrikaanse kontraktereg.    

Beide reëls het in Engeland ontstaan en is vandaar na die verskillende 

common law lande en ook na Suid-Afrika versprei. Die bestaan en 

toepassing van beide hierdie reëls is egter uiters omstrede, nie net wat 

die verskillende buitelandse regstelsels aanbetref nie, maar ook die 

Suid-Afrikaanse reg. In hierdie opsig heers daar tans ’n “Babelse” 

verwarring in die Suid-Afrikaanse reg indien die regspraak op hierdie 

gebied nagegaan word. Die posisie word vererger deur die feit dat daar 

’n aansienlike begripsverwarring bestaan ten aansien van die 

komponente waaruit die ekstrinsieke getuienis-reël bestaan. Die 

gebreke in die Suid-Afrikaanse reg ten aansien van die reël is lankal 

reeds deur vooraanstaande skrywers op hierdie gebied, soos Zeffertt & 

Paizes, uitgewys.  

 

Hierdie omstredenheid het ook gekulmineer in ’n ondersoek deur die 

Suid-Afrikaanse Regskommissie. Die aanbeveling van hierdie 

Kommissie kom daarop neer dat die reël effektiewelik afgeskaf en 

vervang behoort te word met ’n kriptiese statutêre bepaling. 

 
                                                 
 8  Zeffertt & Paizes 1. 
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Daar is talle voorstanders vir die afskaffing van die ekstrinsieke 

getuienis-reël, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in verskeie 

buitelandse jurisdiksies. Hierdie voorstanders gaan hoofsaaklik van die 

standpunt uit dat die reël geensins daarin slaag om regsekerheid, 

eenvoud en voorspelbaarheid tot gevolg te hê nie, dat dit gekompliseerd 

en verwarrend is, en dat dit onbillik teen “onskuldige” kontrakspartye 

kan inwerk.  

 

Aan die ander kant is daar ook ’n aantal (alhoewel in die minderheid) 

voorstanders vir die behoud van die reël. Die hoofargumente van 

hierdie voorstanders is dat die reël regsekerheid, eenvoud en 

voorspelbaarheid tot gevolg het en beskerming verleen aan die 

onskendbaarheid (“sanctity”) van die skriftelike kontrak. 

 

Die hoofdoelwit van hierdie proefskrif is om die toepassing van die 

ekstrinsieke getuienis-reël in beide sy komponente in die Suid-

Afrikaanse kontraktereg krities te bespreek, ondersoek in te stel na die 

gewensdheid van die voortbestaan van sodanige reëls in die Suid-

Afrikaanse kontraktereg, ondersoek in te stel na die beste wyse om een, 

of beide, van hierdie reëls af te skaf of te modifiseer en, ten slotte, om 

sekere voorstelle te maak ten einde die aanbieding, hantering en 

uitwerking van ekstrinsieke getuienis in kontraktuele dispute te reguleer. 

 

Die vraag wat op grond hiervan gevra moet word is of die ekstrinsieke 

getuienis-reël werklik nog enige bestaansreg in die Suid-Afrikaanse 

kontrakrereg het. Daar sal natuurlik eers aangetoon moet kan word dat 

hierdie “reël” wel neerkom op ’n regsreël en derhalwe vatbaar is vir 

afskaffing of modifikasie. Ten einde tot hierdie gevolgtrekking te kom is 

dit derhalwe nodig om ’n ondersoek in te stel na die regsteoretiese 

grondslag van die ekstrinsieke getuienis-reël. Wat die interpretasiereël 

in besonder aanbetref is dit ook nodig om ’n ondersoek in te stel na die 
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rol van subjektiewe faktore versus objektiewe faktore in die uitlegproses 

van kontrakte. Daar sal ook ondersoek moet word watter invloed die 

afskaffing of modifikasie van die interpretasiereël op die oorblywende 

kontraktuele uitlegreëls sal hê, indien enige. Ten einde ’n volledige 

geheelbeeld te verkry, moet daar egter ook gefokus word op sekere 

algemene kontrakteregbeginsels soos die verskillende 

wilsooreenstemmingsteorieë, asook die verwantskap tussen hierdie 

teorieë en die ekstrinsieke getuienis-reël, die rol van die beginsel van 

die goeie trou en die toepassing van sekere algemene kontraktuele 

uitlegreëls in die Suid-Afrikaanse kontraktereg. Daar sal ook gekyk moet 

word na die posisie van standaardbedingkontrakte in die Suid-

Afrikaanse kontraktereg en of hierdie tipe kontrakte anders hanteer 

moet word as individueel- ooreengekome kontrakte.    

 

Alternatiewelik moet daar oorweeg word of dit slegs nodig is om een 

van die “subreëls” van hierdie “hoofreël” af te skaf met behoud van die 

ander reël. Wat ook in oorweging geneem moet word is of die blote 

afskaffing van enige van hierdie reëls nie dalk ’n leemte in die Suid-

Afrikaanse reg sal laat nie. ’n Ander moontlikheid is natuurlik dat die 

posisie ten aansien van die toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis 

bloot dieselfde sal bly selfs al word een van die reëls, of albei, afgeskaf. 

Daar word dan ook in besonder gefokus op wat die posisie in 

kontraktuele dispute sal wees ten aansien van die aanbieding, hantering 

en aanwending van ekstrinsieke getuienis indien een, of beide, van die 

reëls afgeskaf of gemodifiseer word.    

 

Indien dit duidelik blyk dat daar ’n behoefte bestaan om een, of beide, 

van die twee subreëls af te skaf of te modifiseer moet daar natuurlik ’n 

deeglike ondersoek ingestel word na die beste wyse om dit te doen. 

Aangesien wetgewing ’n drastiese maatreël is wat gewoonlik as ’n reël 

slegs as ’n laaste uitweg dien, moet daar eers vasgestel word of 
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sodanige afskaffing of modifikasie nie op ’n ander wyse kan plaasvind 

nie. In hierdie opsig sal daar ook spesifiek gefokus moet word op die rol 

van die howe, die beginsel van die goeie trou, die uitwerking van die 

leerstuk van rektifikasie en die grondwetlike bestaanbaarheid van beide 

die integrasiereël en die interpretasiereël. Daar sal ook ondersoek moet 

word watter rol die insluiting van ’n integrasiebeding in ’n skriftelike 

kontrak moontlik kan vervul in die modifikasie van die integrasiereël.  

 

In die ondersoek na die moontlike afskaffing of modifikasie van die 

ekstrinsieke getuienis-reël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg sal ook 

die toepassing en moontlike versagting, modifikasie en afskaffing van 

die reël in buitelandse jurisdiksies ondersoek moet word. Daar kan ook 

met vrug ondersoek ingestel word na die internasionale tendens in 

hierdie opsig.  

 

Alhoewel die ekstrinsieke getuienis-reël van toepassing is op alle 

skriftelike dokumente, soos byvoorbeeld verhandelbare dokumente, 

hofbeslissings, testamente, lisensies, kwitansies en vragbriewe, word 

die tefwydte van hierdie proefskrif spesifiek beperk tot die Suid-

Afrikaanse kontraktereg. Die uiteindelike gevolgtrekkings en 

aanbevelings wat gemaak word, het slegs betrekking op die 

kontraktereg. Daar word geensins gepoog om die indruk te wek dat 

hierdie gevolgtrekkings en aanbevelings ook geldig is wat ander 

dokumente aanbetref nie. Waar enkele gewysdes bespreek word wat 

handel met ander dokumente as kontrakte, word dit slegs gedoen met 

die doel om tot sekere gevolgtrekkings te kom wat op die toepassing 

van die ekstrinsieke getuienis-reël in die algemeen van toepassing is en 

wat net so geldig is vir die kontraktereg as die reg ten aansien van die 

dokument onder bespreking.    
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Ten slotte is ’n kort verduideliking ten aansien van die betrokke 

terminologie wat in hierdie proefskrif gebesig word nodig. Wanneer daar 

verwys word na die “ekstrinsieke getuienis-reël” word daar verwys na ’n 

allesomvattende, oorkoepelende konsep wat bestaan uit twee subreëls, 

naamlik die “integrasiereël” en die “interpretasiereël”. Daar bestaan 

egter in ons reg aansienlike begripsverwarring ten aansien van die 

ekstrinsieke getuienis-reël, veral wat die Engelse vertalings aanbetref.9

 

  

So byvoorbeeld word die Engelse begrip “parol evidence rule” soms 

deur skrywers aangewend om te verwys na die “ekstrinsieke getuienis-

reël”,10 en soms na die enger begrip van die “integrasiereël”.11 Hierdie 

begripsverwarring het ook inslag gevind in die Suid-Afrikaanse 

gewysdes. In die onlangse Engelse saak van KPMG LLP v Network Rail 

Infrastructure Ltd12 word die “parol evidence rule” gelykgestel aan die 

“integrasiereël”. Ook in die Suid-Afrikaanse sake van Philmatt (Pty) Ltd 

v Mosselbank Developments CC13 en Telcordia Technologies Inc v 

Telkom SA Ltd14 word die begrip “parol evidence rule” en die begrip 

“integration rule” as sinonieme aangewend.15 In Aubrey-Smith v 

Hofmeyr16

                                                 
 9  Die verskillende benaderings van die voorste bewysregtelike skrywers het 

aansienlik bygedra tot hierdie begripsverwarring in die Suid-Afrikaanse reg 
en daar word aan die hand gedoen dat daar eerder van ’n eenvormige 
“woordeskat” in hierdie opsig gebruik gemaak moet word. 

 aan die ander kant verwys Corbett R (soos hy toe was) egter 

weer na die interpretasiereël as een van die fasette van die “well-known 

parol evidence rule”. Corbett R sien dus die “parol evidence rule” as ’n 

 10  Sien bv Wigmore par 2400, Zeffertt, Paizes & Skeen 321, Zeffertt & Paizes 
1, Schwikkard PJ & Van der Merwe SJ Principles of Evidence 2e uitg (2002) 
37. 

 11  Sien bv Schmidt CWH & Rademeyer H Schmidt Bewysreg 4e uitg (2000) 
353; Schmidt CWH Bewysreg (1982) 593; Schwikkard & Van der Merwe 38. 

 12  [2006] EWHC 67 Ch D. 
 13  1996 (2) SA 15 (HHA). 
 14  2007 (3) SA 266 (HHA). 
 15  Hierdie terminologie is ook onder andere aangewend in Hartland Implemente 

(Edms) Bpk v Enal Eiendomme BK 2002 (3) SA 653 (NC) op 668 en Simon v 
DCU Holdings (Pty) Ltd 2000 (3) SA 202 (T) op 212. 

 16  1973 (1) SA 655 (K). 
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oorkoepelende begrip wat uit twee subreëls bestaan waarvan die 

“interpretasiereël” een uitmaak. Daar is selfs minstens een beslissing in 

Afrikaans waar die woord "paroolgetuienisreël" gebruik is as sinoniem 

vir die integrasiereël!17

 

 

In Verulam Fuel Distributors CC v Truck & General Insurance Co Ltd18 

het die hof met goedkeuring verwys na Kliptown Clothing Industries 

(Pty) Ltd v Marine and Trade Insurance Co of SA Ltd19 waar die 

Appèlhof die begrip “parol evidence rule” gelykgestel het aan die reël 

wat bepaal dat ekstrinsieke getuienis nie aangewend mag word om die 

ondubbelsinnige betekenis van ’n woord vervat in ’n skriftelike kontrak 

te wysig nie (waarna in hierdie proefskrif as die “interpretasiereël” 

verwys word).20

 

 

In AXZS Industries v A F Dreyer (Pty) Ltd21 het die hof met goedkeuring 

verwys na Tschirpig and Another v Kohrs22

 

 waar die hof die begrip 

“parol evidence rule” en die begrip “extrinsic evidence rule” as 

sinonieme aangewend het.      

Aangesien dit derhalwe ideaal sou wees om bloot na die “integrasiereël” 

te verwys waar daar in Engels na die “parol evidence rule” verwys word, 

is dit problematies weens die aansienlike begripsverwarring en 

verskillende aanwendings van die begrip “parol evidence rule”. Daar 

word ook soms deur skrywers na die “interpretasiereël” as die “clear 

                                                 
 17  Otto v Heymans 1971 (4) SA 148 (T) op 154. 
 18  2005 (1) SA 70 (W). 
 19  1961 (1) SA 103 (A) op 107–108. 
 20  Hierdie terminologie is ook onder andere aangewend deur Jones R in die hof 

a quo. Kroon R het daarna verwys in Harlech-Jones Treasure Architects CC 
v University of Fort Hare 2002 (5) SA 32 (E) op 35 en Van Wyk v Rottcher’s 
Saw Mills (Pty) Ltd 1948 (1) SA 983 (A) op 990 – 992. 

 21  2004 (4) SA 186 (W). 
 22  1959 (3) SA 287 (N) op 287 en 290. 
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meaning rule” verwys.23 Na noukeurige oorweging is daar egter besluit 

om die terminologie aan te neem soos gedeeltelik gebruik deur 

Schwikkard & Van der Merwe, asook Van der Merwe et al, dit wil sê om 

te verwys na die ekstrinsieke getuienis-reël24 as ’n oorkoepelende 

begrip wat bestaan uit twee subreëls naamlik die integrasiereël25 en die 

interpretasiereël.26

  

 Van der Merwe et al verwys as volg in Engels na 

hulle gebruik van die terminologie ten aansien van die reëls: 

“The parol evidence rule has been said to comprise two distinct rules, namely 

the ‘integration rule’ and the ‘interpretation rule’”.27

 

 

Daar is besluit dat die gebruik van hierdie terminologie al die 

verskillende standpunte en toepassings van die reëls ten aansien van 

die toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis die beste sal verwoord. 

 

In die volgende hoofstuk word daar kortliks ingegaan op die geskiedenis 

van die ekstrinsieke getuienis-reël. Daar word ook aangedui dat die 

skriftelike dokument gaandeweg ’n totale gedaanteverwisseling onder-

gaan het vanaf ’n blote simboliese gebaar tot en met ’n konstitutiewe 

regshandeling.        

 

                                                 
 23  Sien Cornelius SJ Principles of the Interpretation of Contracts in South Africa 

2e uitg (2007) 96. 
 24  Schwikkard & Van der Merwe 37 gebruik hierdie begrip en die integrasiereël 

as sinonieme. 
 25  Schwikkard & Van der Merwe 37; Van der Merwe S, Van Huyssteen LF, 

Reinecke MFB & Lubbe GF Contract General Principles 3e uitg (2007) 173.  
 26  Schwikkard & Van der Merwe 42; Van der Merwe et al 173. Deur die gebruik 

van hierdie begrip word daar natuurlik nie gepoog om die indruk te wek dat 
daar slegs een reël van toepassing is by die uitleg van kontrakte en ander 
dokumente nie en bestaan daar talle ander “interpretasiereëls” wat niks te 
doen het met die aanbieding van ekstrinsieke getuienis nie. Die begrip word 
egter aangewend in die konteks van hierdie proefskrif en dit sal nie 
verwarring veroorsaak nie aangesien daar nie ’n omvattende bespreking van 
ander “interpretasiereëls” in hierdie proefskrif voorkom nie. Daar is ook nie 
werklik enige ander beskrywing van hierdie reël in Afrikaans wat, myns 
insiens, sinvol aangewend kan word nie. 

 27  Van der Merwe et al 173. 
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HOOFSTUK 2 

 

GESKIEDENIS VAN DIE EKSTRINSIEKE GETUIENIS-REËL 

A. 

 

Die interpretasiereël 

Wigmore wys daarop dat die interpretasiereël  van ’n onbuigsame en 

bygelowige formalisme tot ’n buigsame rasionalisme ontwikkel het.28

 

 

In die agtiende eeu in Engeland is die woorde wat ’n persoon geuiter 

het as ’n tipe towerformule gesien. Indien die woorde nie korrek op skrif 

gestel was nie, het die persoon die risiko daaraan verbonde gedra.29

 

 

Drie faktore het die verdere ontwikkeling van hierdie konserwatiewe reël 

gekniehalter.30

 

 Eerstens was daar die vooroordeel ten gunste van die 

aangewese erfgenaam by erfopvolging. Regterlike beamptes was nie 

werklik gemoeid met die doelmatige interpretasie van die testament nie 

aangesien hulle eerder uitwerking wou gee aan die testament as om dit 

ongeldig te verklaar. 

Tweedens was daar die tendens van regterlike beamptes om die 

interpretasie van geskrewe dokumente van lede van die jurie te 

weerhou en sodanige interpretasie eerder vir hulself te reserveer. Die 

rede hiervoor was die vrees dat juries geskrewe dokumente sou 

interpreteer net soos hulle in die omstandighede sou goedvind. 

 

Derdens was daar die praktyk van aktevervaardiging waarvolgens elke 

woord en frase ’n spesifieke betekenis gehad het. Daar is gevrees dat 

                                                 
 28  Wigmore on Evidence par 2461. 
 29  Ibid. 
 30  Ibid. 
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hierdie praktyk sy misterie en waarde sou inboet indien die rigiditeit van 

hierdie aktevervaardigingsbedinge sou verdwyn. 

 

Teen die einde van die agtiende eeu het die woorde vervat in ’n 

geskrewe dokument derhalwe ’n inherente vasgestelde en 

onaanvegbare betekenis gehad. Teen die negentiende eeu het daar 

egter ’n meer liberale benadering na vore begin tree. Daar is nou 

toegegee dat die betekenis van geskrewe woorde nie meer vasgestel 

en voorafbepaal is deur die reg nie. Die reël was nou dat indien die 

betekenis van die woorde volgens die standaarde van die gemeenskap 

en die gewone leser daarvan duidelik (“plain”) was, geen afwyking 

daarvan toelaatbaar was nie. Die interpretasiereël in hierdie gedaante 

het in die Engelse reg bly voortbestaan.31

 

 Dieselfde interpretasiereël is 

dan ook in die Suid-Afrikaanse reg ingevoer as ’n deel van die 

ekstrinsieke getuienis-reël.            

B. 

 

Die integrasiereël 

2.1 Inleiding 

 

Die indruk kan geskep word dat die onbetwisbaarheid van die bedinge 

van ’n geskrewe dokument ooreenkom met die streng formalisme van 

primitiewe gemeenskappe waar simboliese handelinge ’n oorheersende 

rol in die vertolking van die reg gespeel het.32

 

 Vreemd genoeg was 

hierdie reël onbekend aan die primitiewe regstelsel van die Germane. 

Die ekstrinsieke getuienis-reël, en meer spesifiek die integrasiereël, het 

slegs teen die einde van die middeleeue tot stand gekom en slegs in 

redelik moderne tye volle erkenning begin geniet.  

                                                 
 31  Ibid. 
 32  Wigmore on Evidence par 2405.   
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Die geskiedenis van die integrasiereël kan rofweg in drie periodes 

ingedeel word:  

• Die eerste periode wat strek vanaf primitiewe tye tot die 

ingebruikneming van die seël in die dertiende eeu;  

• Die tweede periode op Engelse grondgebied tot en met die 

Statute of Frauds and Perjuries in 1678 en;  

• Die derde periode wat strek vanaf 1678 tot die hede.33

 

  

2.2 Eerste periode 

 

In die primitiewe Germaanse gemeenskappe, gedurende die tydperk 

van die barbaarse invalle en onder die Merowingiese en Karolingiese 

monargieë, was die onbetwisbaarheid van die geskrewe dokument 

gewis onbekend.34 Dit kan verduidelik word aan die hand van, en was 

inderdaad voorafbepaal deur, die vlak van die beskaafdheid van 

sodanige gemeenskappe. Tydens die verspreiding van die Germaanse 

stamme na wes en noord en die gepaardgaande absorbering van die 

Romeinse grondgebiede in Gallië, Spanje en Noord-Italië, het hierdie 

stamme twee duidelike gebruike met hulle saamgebring, naamlik ’n 

onkunde van skrif en ’n regsisteem van formele mondelinge 

ooreenkomste.35

 

 

Hierdie Germaanse stamme het die gebruik van geskrewe dokumente 

onder die plaaslike bevolking gevind. Daarbenewens het die plaaslike 

bevolking, ten minste in Italië, ’n gevorderde gewoonte van geskrewe 

ooreenkomste deur middel van notariële dokumente gehad. By hierdie 

gebruik het hulle ingeval, maar dit het steeds volksvreemd aan hulle eie 

                                                 
 33  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore JH “A Brief History of the Parol 

Evidence Rule” (1904) CLR 338 339.   
 34  Ibid. 
 35  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 339; Phipson SL The Law 

of Evidence 7e uitg (1930) 544. 
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idees en gebruike gebly.36 Dit was daarom nie vreemd dat na die 

disintegrasie van die Karolingiese Ryk en die vermindering van die 

Romeins-gebaseerde invloed, teen ongeveer die tiende eeu, die 

volksvreemde element verwerp is nie.37 Die ontwikkeling van hulle 

primitiewe stelsel het hierna getrou aan sy eie aard voortbestaan.38

 

 

Die geskrewe dokument, selfs in sy mees definitiewe vorm (carta) was 

in die Germaanse stelsel bloot een van die simbole wat bygedra het tot 

die formalisme van die transaksie en het, soos die staf, die handskoen, 

en die mes,39 ’n doel onafhanklik van die geskrewe woorde daarin 

gedien. Volgens Wigmore kon sodanige geskrewe dokument absoluut 

niks vir die partye betrokke by die transaksie beteken het nie.40

 

 

In hierdie stadium het die carta dan bloot ’n geriefsrol vertolk; eerstens 

om die formele oordrag van grond simbolies voor te stel,41 en tweedens 

om te waak teen die moontlikheid dat die name van die getuies, 

betrokke by die ooreenkoms, vergeet word.42 Die belangrike en 

onbetwiste feit was dat die skrif self geen regsverbintenis daargestel het 

nie.43

                                                 
 36  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 339. 

 Indien daar enige dispuut ontstaan het oor die bedinge van ’n 

geskrewe ooreenkoms, soos byvoorbeeld die bedrag geld geleen, die 

grond wat oorgedra is of enige voorwaardes, kon en moes die bedinge 

van die ooreenkoms bewys word deur die getuies daartoe te roep, al 

 37  Ibid. 
 38  Brunner H Grundzüge der Deutschen Rechtsgeschichte (1903) 41, 119; 

Pollock F & Maitland FW History of the English Law vol II (1895) 88–190.   
 39  Hierdie is objekte wat deur primitiewe gemeenskappe gebruik is in 

simboliese handelinge ten einde ’n transaksie te beklink en wat bygedra het 
tot die streng formalistiese aard van sodanige regstelsels. Vir meer hieroor 
sien bv Wigmore on Evidence par 2405. 

 40  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 340. 
 41  Vandaar die uitdrukking “kaart en transport”.  
 42  Bresslau H Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien vol I 

(1889) 729.  
 43  Brunner 76, 119, 159; Bresslau 500, 799. 
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was hulle getuienis teenstrydig met die bedinge van die skriftelike 

dokument.44

 

  

Die getuies tot ’n ooreenkoms het derhalwe voortgegaan om die 

hoofbron te wees ten aansien van die bewys van ’n ooreenkoms wat in 

dispuut geplaas is.45

 

 

Die vraag wat natuurlik gevra kan word is waarom die integrasiereël 

slegs in Engeland ontstaan het. Myns insiens, is daar basies twee 

faktore wat, direk of indirek, bygedra het tot die ontstaan en 

voortbestaan van die reël in die Engelse reg.  

 

Die eerste faktor was die gebruik van die seël van dokumente in 

Engeland. Die gebruik van die seël was in alle waarskynlikheid, direk of 

indirek, die hoofoorsaak vir die ontstaan van die integrasiereël 

aangesien sodanige seël die ooreenkoms vir alle praktiese doeleindes 

onaanvegbaar gemaak het. 

 

Die tweede faktor was die bestaan van die juriestelsel in die Engelse 

reg. McCormick voer oortuigend aan dat die integrasiereël deur die 

Engelse howe aangeneem is as ’n prosedurele instrument ten einde 

potensieël nadelige getuienis van die lede van die jurie te weerhou.46

 

 

Hy verklaar dat:  

“From all these sources springs grave danger that honest expectations, 

based upon carefully considered written transactions, may be defeated 

through the sympathetic, if not credulous, acceptance by juries of fabricated 

or wish-born oral agreements.”47

                                                 
 44  Wigmore on Evidence par 2426. 

 

 45  Wigmore on Evidence par 2405.    
 46  McCormick CT “The Parol Evidence Rule as a Procedural Device for Control 

of the Jury” (1932) Yale Law Journal 365. 
 47  McCormick 367. 



 15 

 

McCormick is (myns insiens heeltemal tereg) van mening dat die indruk 

nie gewek moet word dat die howe verantwoordelik was vir die 

uitvinding van die integrasiereël nie. Hy wys daarop dat die ontstaan 

van die reël meer te danke was aan die primitiewe formalisme van die 

vroeë Engelse gemeenskap wat ’n mistieke en seremoniële effektiwiteit 

geheg het aan die carta en die seël. Daar moet egter saamgestem word 

met sy mening dat die reël ’n spesiale oorlewingswaarde in die Engelse 

reg gehad het, naamlik die weerhouding van getuienis van die lede van 

die jurie wat regters genoop het om te glo dat geskrewe dokumente die 

magiese uitwerking gehad het om alle vorige mondelinge ooreenkomste 

uit te wis.48

 

 

Die Engelse Regskommissie is van mening dat ekstrinsieke getuienis in 

die vroeë Engelse regsgeskiedenis dalk eerder uitgesluit is weens die 

werking van die gradering van getuienis in plaas van enige algemene 

“integrasiereël”.49 Die howe het getuienis op grond van meriete 

gegradeer. Mondelinge getuienis was minderwaardig aan geseëlde 

dokumente wat weer minderwaardig was aan geregtelike rekords. 

Volgens ’n streng regsbeginsel kon getuienis nie weerspreek word deur 

minderwaardige getuienis nie. ’n Geseëlde akte kon derhalwe nie 

weerspreek word deur mondelinge getuienis nie.50 Alhoewel dit 

voorkom of ongeseëlde geskrifte nie meerderwaardig was aan 

mondelinge getuienis nie,51 is daar tog gesag daarvoor dat die hiërargie 

van getuienis die rede was vir die uitsluiting van ekstrinsieke getuienis 

op hierdie tydstip.52

 

 

                                                 
 48  McCormick 369. 
 49  The English Law Commission (Law Com No 154) Law of Contract The Parol 

Evidence Rule (1986) par 2.2. 
 50  Ibid. 
 51  Salmond JW “The Superiority of Written Evidence” (1890) 6 LQR 75 76. 
 52  Davis v Symonds (1787) 1 Cox Eq Cas 402; Guardhouse v Blackburn (1866) 

LR 1 P&D 109.  
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Hoe dit ook al sy, het die integrasiereël, myns insiens, indirek sy 

ontstaan te danke aan die werking van geseëlde dokumente aangesien 

dit ’n indirekte invloed gehad het op die algemene denkwyse ten 

aansien van die toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis. Die direkte 

ontstaan van die integrasiereël was dan ook slegs ’n voortsetting van 

hierdie denkwyse, alhoewel daar later ander regverdigingsgronde 

aangevoer is vir die bestaan van die reël.   

 

2.3 Tweede periode 

 

Die ingebruikneming van die seël53 het ’n nuwe era ingelui vir geskrewe 

dokumente. Nie net het die seël ’n metode daargestel om die egtheid 

van dokumente te verifieer nie, maar ook om dit onaanvegbaar te maak 

met verwysing na die bedinge van die ooreenkoms en die gevolglike 

afskaffing van die roep van getuies om die bedinge daarvan te bewys.54

 

  

Die regswaarde van die seël was die resultaat van ’n gebruik wat van 

die Koning afwaarts na die bevolking posgevat het.55 Dit het sy ontstaan 

in die Germaanse beginsel dat die Koning se woord onbetwisbaar was. 

Die Koning se seël op ’n dokument het die inhoud daarvan ook 

onbetwisbaar gemaak.56

                                                 
 53  Teen die einde van die dertiende eeu het die praktyk om ’n seël op ’n 

dokument aan te bring tot stand gekom. Dit is gedoen ten einde ’n 
betroubare wyse daar te stel om dokumente in ’n grootliks ongeletterde 
gemeenskap as eg te waarmerk.   

 Soos wat die gebruik van die seël afwaarts 

toegeneem het, is die seël se waardevolle kwaliteite ook oorgedra. Eers 

het net ’n aantal graafde en biskoppe seëls bekom en het mindere 

persone in hulle guns probeer kom sodat hulle seëls op sekere 

 54  Vir ’n volledige bespreking van die ontwikkeling tydens hierdie periode sien 
Bresslau 510-549. Wigmore on Evidence par 2426; Phipson 544.     

 55  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 342. 
 56  Bresslau 516; Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 342. 
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dokumente aangebring sou word, welke seëls die plek van die 

gebruiklike getuies sou inneem.57

 

 

Uiteindelik het die gewone landsburger in besit van sy eie seël gekom, 

en ook sy seël het ’n dokument onbetwisbaar gemaak, ten minste wat 

homself aanbetref.58 Hierdie verlenging van die gebruik van die seël het 

in die tweede eeu begin en was teen die dertiende eeu voltooi.59 Die ou 

stelsel van bewys deur middel van transaksiegetuies het derhalwe 

stelselmatig verdwyn en teen die veertiende eeu was die gebruik van 

getuies byna heeltemal oorbodig.60

 

 Die kontrakspartye kon derhalwe 

nou op die geskrewe dokument steun om hulle ooreenkoms te bewys.  

Aanvanklik was die kontrakspartye toegelaat om getuienis aan te bied 

om die geskrewe akte te wysig.61 Volgens Blackstone was die rede 

hiervoor dat aktes geattesteer moes word in die teenwoordigheid van 

getuies.62 Aangesien hierdie getuies grootliks ongeletterd was, is die 

akte slegs voorgelees aan die getuies wat teenwoordig was.63 Soos wat 

hierdie getuies meer geletterd begin raak het, het die Engelse howe 

stelselmatig die toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis verbied.64

 

    

Dit het beteken dat wanneer ’n skriftelike ooreenkoms aangegaan is, die 

partye nie langer staatgemaak het op die roep van getuies, wat by die 

aanvanklike oreenkoms betrokke was, vir die bewys van die bedinge 

daarvan nie, maar op die seël aangebring op die dokument, wat die 

bedinge daarvan onbetwisbaar gemaak het.65

                                                 
 57  Wigmore on Evidence par 2426. 

 

 58  Wigmore on Evidence par 2426; Phipson 544. 
 59  Bresslau 534. 
 60  Bresslau 545. 
 61  Plucknett TFT Studies in English Legal History (1983) VII 149. 
 62  Blackstone W Commentaries on the Laws of England (1783) 2.20.2.8. 
 63  Ibid. 
 64  Plucknett 149. 
 65  Bresslau 546. 
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Die werktuig vir die vorming van die integrasiereël is hiermee verskaf en 

daar is voortgegaan om hierdie leerstuk te ontwikkel en uit te brei. Daar 

moet egter in gedagte gehou word dat in Anglo-Normandiese tye skrif 

nog grootliks onbekend was aan die breë bevolking en dat die 

hooftransaksies van daardie tye, naamlik ten aansien van grond, steeds 

mondeling beklink is.66

 

  

Solank as wat die eksterne handeling as die operatiewe element van 

ooreenkomste bly voortbestaan het, het dit ’n konstante struikelblok 

gebly in die ontwikkeling na die idee van ’n onbetwiste geseëlde 

dokument. Gevolglik was die uitbreiding en aanpassing van hierdie 

sienswyse vir die volgende meer as twee eeue, ’n langsame proses.  

 

Wat handelskontrakte betref, wil dit voorkom of bogemelde vooruitgang 

teen die veertiende eeu ingeburger was.67 Die ontwikkeling ten aansien 

van grondooreenkomste was egter langsaam. Op hierdie stadium 

(veertiende eeu) het aktes (“charters”) noodsaaklike byvoegsels begin 

word,68

 

 maar was nog nie in elke opsig onaanvegbaar nie.  

Aan die ander kant verwys Littleton daarna dat ’n pleit van voorwaarde, 

behalwe in sekere uitsonderlike gevalle, nie voorkeur sou geniet bo ’n 

vry erfpag (“freehold”) nie, tensy daar skriftelike bewys verskaf kon 

word.69

                                                 
 66  Pollock & Maitland 83, 93, 202, 217; Holdsworth W A History of English Law 

1e uitg vol III (1909) 191, 3e uitg (1923) 222, 401.    

 Die vyftiende eeu was klaarblyklik ’n oorgangsperiode. Teen die 

 67  (1368) YB 41 Edw III 6, 10. 
 68  Pollock & Maitland 82, 91. 
 69  Littleton T Les Tenures du Monsieur Littleton (1481) art 365. Die 

oorspronklike teks lees as volg: “Home ne poet pleder en ascun accion, que 
estate fuist fait en fee, ou en le taille, ou pur terme de vie sur condicion, que 
sil ne voucha u recorde de ceo, ou monstrera un escripte south seale 
provant mesme la condicion; qar il est un comen erudicion, que home per 
pleder ne defetera ascun estate de franktenement per force dascun tiel 
condicion, sinon quil monstera la prove de la condicion en escripte …”        
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sewentiende eeu, ten tye van Lord Coke se kommentaar op Littleton, 

was die moderne reël ten aansien van die onbetwisbaarheid van 

dokumente ten opsigte van alle ooreenkomste wat met grond te make 

gehad het, gevestig.70

 

  

Die nuwe omstandighede teenwoordig in hierdie tydperk het bygedra tot 

die natuurlike ontwikkeling van die integrasiereël. Eerstens, het die 

bevolking in die algemeen meer geletterd begin raak, wat op sy beurt 

weer bygedra het tot die verspreiding van die drukproses in die laat 

vyftiende eeu.71 Lees- en skryfvaardighede was nie langer beperk tot ’n 

paar bevoorregtes nie. Dit was nou natuurlik dat iemand gebonde was 

aan sy skriftelike weergawe van die transaksie, aangesien hy homself 

redelik maklik kon beskerm daarteen dat die skrif gebrekkig was ten 

aansien van een van die ooreengekome bedinge.72 Dit was daarom dan 

ook meer natuurlik om geheel en al op die skrif staat te maak, 

aangesien die afsterwe van die ou metodes (deels as gevolg van 

jurieverhore), die gebruik van transaksiegetuies baie skaars gemaak 

het.73

 

  

Tweedens, het die handelsgewoontes van daardie tyd alreeds die weg 

vooruit gebaan. Handelaars het teen hierdie tyd reeds gebruik gemaak 

van die handelsvorme wat ontwikkel het met die herlewing van die 

handel in die vorige drie eeue.74

                                                 
 70  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 345. 

 Handelsdokumente ten aansien van 

skuld het alreeds op die beginsel van onbetwisbaarheid gerus, wat 

 71  Ibid. 
 72  Bv Babington R wat in (1430) YB 8 H VI 26, 15 die bewys van ’n mondelinge 

voorwaarde om ’n akte te kwalifiseer, verwerp het: “And it will be adjudged 
my own folly that I did not wish to have it written in.” Sien ook Wigmore on 
Evidence par 2426.      

 73  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 346. 
 74  Ibid. 
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ongetwyfeld, in ’n sekere mate, die beginsels van die gevorderde 

Romeinse reg behou het.75

 

 

Derdens, het die streng kontrole oor die lede van die jurie die regters 

indirek beïnvloed om alle beweerde mondelinge ooreenkomste, wat 

deur die jurie misbruik kon word om die woorde vervat in ’n geskrewe 

dokument te verdraai, van hulle te weerhou.76 Daar was naamlik van die 

veronderstelling uitgegaan dat die veiligheid van geskrewe bewys in die 

gedrang was. Indien die partye toegelaat was om ekstrinsieke 

bewerings buite die geskrewe dokument te maak, moes hierdie 

bewerings na die jurie verwys word en daar was geen sekerheid oor 

hoe hulle dit sou hanteer het nie.77

 

  

Hierdie stelling verg verdere verduideliking. Daar word naamlik in siviele 

verhore, waar juriestelsels betrokke is, onderskei tussen regsvrae en 

feitevrae. Regsvrae word deur die regter self beslis sonder enige 

verwysing na die jurie. Feitevrae word egter deur die lede van die jurie 

self beslis. In Baldwin & Francis Ltd v Patents Appeal Tribunal78 het die 

hof met goedkeuring verwys na Neilson v Harford79

 

 waar die hof hierdie 

beginsel as volg verwoord het (waar dit gegaan het oor die uitleg van ’n 

geskrewe dokument): 

“The construction of all written instruments belongs to the court alone, whose 

duty it is to construe all written instruments as soon as the true meaning of 

the words in which they are couched, and the surrounding circumstances, if 

any, have been ascertained by the jury; and it is the duty of the jury to take 

the construction from the court, either absolutely, if there be no words to be 

construed as words of art, or phrases used in commerce, and the surrounding 

                                                 
 75  Ibid. 
 76  Ibid. 
 77  Holdsworth W A History of English Law 3e herdrukte uitg vol IX (1966) 176.   
 78  [1958] 2 All ER 368 op 373. Sien ook Brutus v Cozens (1973) AC 854.   
 79  (1841) 1 Web Pat Cas 295. 
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circumstances to be ascertained, or conditionally, where those words or 

circumstances are necessarily referred to them.”80

 
 

Indien die regters derhalwe eksklusiewe beheer oor die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis uitgeoefen het, kon hulle dit beter beheer het. In 

Altham81

  

 byvoorbeeld bevind die hof dat: 

“It was resolved that the said foreign or collateral averment out of the said 

deed [setting up a prior inconsistent agreement] was not of any force or effect 

in the law. For every deed consists upon two parts, scil., matter of fact, and 

upon the construction in law; matter of fact is to be averred by the party and 

triable by the jurors; the other, being matter in law, is to be discussed by the 

judges of the law.” 

 

Ook in Lawrence v Dodwell82

 

 het die hof by monde van Powell R beslis 

dat in die geval van ’n testament: 

“The averment should be gathered from the words of the will; it is not safe to 

admit a jury to try the intent of a testator.”83

 
 

Laastens, het daar ’n algemene beleid begin posvat ten gunste van die 

betroubaarheid van die geskrewe dokument, teenoor die 

wisselvalligheid van die blote herinnering van getuies. In 1430 het 

Paston R byvoorbeeld die volgende stelling gemaak: 

  

“Thus you would avoid a matter of record by simple surmise.”84

 
 

                                                 
 80  Op 370. 
 81  (1610) 8 Co Rep 155. 
 82  (1659) 1 Lutw 734. 
 83  Sien ook Strode v Russel (1708) 2 Vern 621 waar die hof beslis het dat: “We 

will consider how far it shall be allowed and how far not, after it is read; and 
this is not like the case of evidence to a jury, who are easily biased by it, 
which this Court is not.” 

 84  YB 8 H VI 26, 15. 
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Teen die sewentiende eeu het Coke verklaar dat: 

 
“It would be full of great inconvenience that none should know by the written 

words of a will what construction to make or advice to give but it should be 

controlled by collateral averments.”85

 
        

Wat presies het die integrasiereël egter teen hierdie tyd bepaal? Soos 

alreeds gemeld, het die reël in Anglo-Normandiese tye slegs ’n 

bewysregtelike rol vertolk; die skrif het naamlik die transaksiegetuies as 

’n bewysregtelike metode vervang.86 Hierdie ontwikkeling kan vergelyk 

word met die hedendaagse ontwikkeling waarvolgens skriftelike 

dokumente besig is om grootliks vervang te word deur uitdrukke (“print-

outs”) van rekenaardata. In sy moderne vorm, is dit egter ’n 

konstitutiewe reël; die skrif self is operatief en die skrif is die handeling 

self, nie net bloot een van die moontlike wyses waarmee die handeling 

bewys kon word nie. Hierdie transformasie van die reël het plaasgevind 

deur ’n opeenvolging van idees.87

 

 

Eerstens, kom dit voor asof die nuwe beginsel bloot ’n afstanddoening 

van gewone bewys en die vervanging daarvan met ’n ander vorm van 

bewys was.88

 

 Die persoon wat ’n dokument geseël het, het basies 

afstand gedoen van sy reg om transaksiegetuies na vore te roep om te 

bewys wat die ooreenkoms werklik was. 

Dit was die sentiment op die Europese vasteland, en ook die 

aanvanklike gedagtegang in Engeland. Daar is algemeen na hierdie 

afstanddoening verwys as ’n “estoppel”; ’n beginsel wat toegee dat die 

waarheid kan wees soos beweer deur ’n party en dat hy in die normale 

                                                 
 85  Lord Cheyney’s Case (1591) 5 Co Rep 68a. 
 86  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 347. 
 87  Ibid. 
 88  Ibid. 
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loop van sake die reg gehad het om dit op die gewone wyse te bewys, 

maar dat hy “gestop” word om dit te doen deur sy eie geseëlde 

handeling.89

  

 Daar is in hierdie opsig byvoorbeeld deur die howe beslis 

dat: 

“It does not lie in your mouth to say the obligation is not good.”90

 

  

en: 

        

“If I bring a writ of debt, and count that the defendant bought of me a horse for 

10l., and he wishes to wage his law, I may estop him by the specialty proving 

the said contract; the same law of a receipt, – If he wishes to plead, ‘never 

received’, and tenders his law, he will be estopped of his law by the specialty 

proving the receipt.”91

 
 

Hierdie beginsel is baie goed saamgevat deur Holmes in die volgende 

stelling: 

  

“…if a man said he was bound, he was bound.”92

 

 

Glanvill verwys na die geval waar iemand ’n akte (“charter”) in ’n hof te 

voorskyn bring ten einde ’n verskuldigde bedrag deur ’n skuldenaar te 

bewys.93 Indien die skuldenaar in die ope hof erken dat die seël op die 

akte aan hom behoort, is hy streng daaraan gebonde om die akte te 

erken en om die ooreenkoms daarin beliggaam stiptelik na te kom. So 

’n persoon kan, volgens Glanvill, net homself blameer indien hy skade ly 

omdat hy nie behoorlik na sy seël omgesien het nie.94

                                                 
 89  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 348. 

     

 90  (1368) YB 41 Edw III 10, 6.  
 91  (1460) YB 39 H VI 34, 46. 
 92  Holmes OW The Common Law (1881) 262. 
 93  Glanvill R Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae Qui 

Glanvilla Vocatur (1554) 10.12. 
94    Hall GDG The Treatise on the Laws and Customs of the Realm of 
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Gepaardgaande met hierdie gedagtegang, was die gedagte dat ’n 

ooreenkoms van ’n sekere “aard” nie weerspreek kan word deur ’n 

ooreenkoms van ’n “minderwaardige aard” nie.95 Hierdie teorie het 

alreeds vroeg voorgekom en was klaarblyklik by die Romeinse reg 

geleen.96

 

  

Die aanwending van hierdie gedagte het aanvanklik wyd posgevat en 

was verantwoordelik vir die totstandkoming van ander reëls (waarvan 

die meeste later afgeskaf is), soos byvoorbeeld dat mondelinge betaling 

van ’n verband geen vrystelling daarvan verskaf nie.97

 

 In latere tye het 

hierdie denkwyse egter gedien om die operatiewe element van ’n 

geskrewe dokument voor te stel en te beklemtoon. Hierdie werking van 

die teorie is as volg deur Wigmore verwoord: 

“One concede the possibility that a sealed document may be indisputable, 

and then this other idea will expand and reënforce [sic] the former in every 

direction. In particular, the sealed instrument will ‘discharge’ and ‘determine’ 

any prior transactions, whether really separate and distinct in time, or 

practically contemporaneous. In other words, the sealed instrument will not 

merely prove the transactions, but rather, by replacement, will now be the 

transaction.”98

 
 

                                                                                                                                            
England (Commonly Called Glanvill) (1993) 127 vertaal dit as volg: “In the 
first case, where he acknowledges the seal publicly in court, he is strictly 
bound to warrant the charter and to observe without question the agreement 
set out in the charter as it is contained therein; and he his own poor custody 
if he suffers damage because his seal was poorly kept.” Die oorspronklike 
teks lees as volg: “In primo casu ubi sigillum recognoscit publice in curia, 
cartam illam tenetur prescise warantizare, et conuentionem in ipsa carta 
expressam sicut in ea continetur omnino seruare sine contradiccione, et sue 
male custodie imputet si dampnum incurrat per sigillum suum male 
custoditum.”                                                                                                                                                   

 95  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 348; Phipson 545. 
 96  Ibid. 
 97  Waberley v Bockerel (1542) Dyer 51. 
 98  Wigmore on Evidence par 2426. 



 25 

Nou verwant aan hierdie teorie was die beginsel van die gradering van 

getuienis op grond van die getuieniswaarde daarvan. Die Engelse 

Regskommissie het hierdie beginsel as volg verwoord: 

 

“Matter of averment was inferior to matter under seal, which was in turn 

inferior to matter of judicial record. As a strict rule of law, evidence could not 

be contradicted by evidence of an inferior nature. Thus, a deed could not be 

contradicted by oral testimony.”99

 
    

Hierdie gradering van getuienis is in die vyftiende eeu aanvanklik 

moeilik aanvaar. Wigmore, byvoorbeeld, verwys na die volgende saak: 

  
“In 1422, where the plaintiff sues for money given on account, and the 

defendant asks for profert of the deed of acknowledgement given by him, and 

argues that the deed superseded everything else, just as a bond for 20l. 

would have discharged a prior simple contract for the same, the plaintiff, 

replying, concedes the case put, ‘for the contract and the bond are two 

different contracts, and by the greater I am discharged from the less; but in 

the case of this receipt of money, and the deed which proves its receipt, there 

is but one contract,’ i.e. a contract by delivery of the money, the deed being 

merely evidence.”100

       

  

Hieruit kom dit duidelik na vore dat die idee van die onbetwisbaarheid 

van ’n dokument bly voortbestaan saam met die idee dat die 

ooreenkoms iets onafhanklik was van die dokument self en dat die 

ooreenkoms bloot daardeur bewys word. Die gedagtegang dat die 

dokument die volle ooreenkoms bepaal en saamsmelt, was egter besig 

om veld te wen.101

                                                 
 99  Werkstuk 154 par 2.2. 

 Vir die volgende twee eeue was hierdie 

gedagtegang, naamlik dat die skrif alle vorige of gesamentlike 

ooreenkomste, “oplos”, “vrystel”, “bepaal”, of “vernietig” dominant by die 

 100  YB I H VI 7 31 aangehaal deur Thayer 394. 
 101  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 350. 



 26 

toepassing van die teorie van die integrasiereël.102 In Countess of 

Rutland103 (wat deur sommige akademici beskou word as die oorsprong 

van die ekstrinsieke getuienis-reël)104 is byvoorbeeld beslis dat dit 

onvanpas sou wees indien bedinge van skriftelike dokumente deur 

middel van die onsekere getuienis van ’n feilbare geheue (“slippery 

memory”) bewys kan word.105

 

   

Die weg was hiermee gebaan vir die totstandkoming van die moderne 

integrasiereël, soos dit gedurende die derde periode van die reël se 

geskiedenis ontwikkel het.106

 

 

2.4 Derde periode 

 

Een baie belangrike stap moes egter nog geneem word in die 

ontwikkeling van die integrasiereël. Teen ongeveer die sestiende eeu 

was die toepassingsgebied van die reël nog beperk tot dokumente met 

’n hoë status, naamlik geseëlde dokumente, en nie op gewone 

geskrewe dokumente van toepassing nie. Dit blyk dat die Statute of 

Frauds and Perjuries107

                                                 
 102  Ibid. 

 in 1678 die moderne tydvak met betrekking tot 

 103  (1604) 5 Co Rep ER 89. 
 104  Sien bv Keren H Textual Harassment: A New Historicist Reappraisal of the 

Parol Evidence Rule with Gender in Mind Center for the Study of Law and 
Society Jurisprudence and Social Policy Program (Papers Presented in the 
Center for the Study of Law and Society Bag Lunch Speaker Series) 
(University of California, Berkeley) (2005) Paper 26. “Unexplored aspects of 
the roots of the Rule are illuminated through an in-depth investigation of the 
first case of the contractual Rule, the Countess of Rutland’s Case…” Sien 
ook die bespreking van hierdie saak deur Daniel 233.  

 105  “… every contract or agreement ought to be dissolved by matters of as high 
a nature as the first deed; … also it would be inconvenient that matters in 
writing made by advice and on consideration, and which finally import the 
certain truth of the agreement of the parties should be controlled by 
averment of the parties to be proved by the uncertain testimony of slippery 
memory. And it would be dangerous to purchasers and farmers, and all 
others in such cases, if such nude averments against matter in writing should 
be admitted.” [eie beklemtoning] 

 106  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 350. 
 107  Van 1677. 
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die integrasiereël ingelui het. Die resultaat was voorafbepaal deur die 

faktore reeds gemeld en hierdie wet was slegs die eindproduk daarvan 

en nie die oorsaak daarvan nie.  

 

Hoewel hierdie wet ’n omskrewe toepassingsgebied gehad het, het die 

bewoording van artikel 1 en 2 daarvan die howe die geleentheid gebied 

om die toepassingsgebied van die integrasiereël uit te brei.108

 

 

Twee nuwe gevolge het uit hierdie artikels voortgespruit. Eerstens, is 

die regshandeling deur die dokument geskep, en nie slegs daardeur 

bewys nie en, tweedens, was dit nie meer noodsaaklik dat die 

dokument ’n “akte” (met ander woorde ’n geseëlde dokument) hoef te 

gewees het nie, maar dit kon ook ’n “gewone” dokument wees.109

 

  

Die kontras tussen die houding van die sestiende eeu en die houding 

van ’n eeu later blyk duidelik uit die bepalings van artikel 5 van die 

Statute of Frauds wat bepaal het dat ooreenkomste van grond skriftelik 

aangegaan en onderteken moes wees: 

  
 “… or else they shall be utterly void and of none effect.” 

 

Dieselfde kan gesien word in die bepalings van artikel 7 van die Statute 

of Frauds wat handel oor trustgoed en waarvolgens die skepping 

daarvan: 

  
“… shall be manifested and proved by some writing signed, … or else they 

shall be utterly void and of none effect.” 

 

                                                 
 108  “... in which the estate was spoken of as ‘put in writing’ and as ‘assigned, 

granted or surrendered’, … by deed or note in writing.” [eie beklemtoning] 
 109  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 350; Phipson 546. 
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Die kontras tussen die twee denkrigtings is verder baie duidelik 

waarneembaar in die bepalings van artikel 4 van die Statute of Frauds: 

 
“unless the agreement, … or some note or memorandum thereof, shall be in 

writing.” 
 

Hierdie artikel toon dat die kontrak en die skrif twee aparte konsepte 

kan wees.110

 

 

Wigmore verwoord die bydrae wat die Statute of Frauds tot die 

ontwikkeling van die integrasiereël gemaak het as volg: 

  
“The significance of the statute for the present purpose, then, was in the 

main, first, that it abolished the practice of creating estates of freehold by oral 

livery of seisin only, and, secondly, that it permitted the required document 

(for leases) to be a writing without seal. By the former, it emphasized the 

constitutive (as opposed to the testimonial) nature of the document; by the 

latter, it extended the conception of constitutive documents beyond sealed 

ones to include all writings. The scope of these provisions was limited; but 

their moral and logical influence was wide and immediate. The statute now 

began to be appealed to, in all questions of ‘parol evidence’, as setting an 

example and typifying a general principle.”111

 

 

Die belangrike gevolg was dat, met betrekking tot ’n groot aantal 

transaksies wat nie aan die Statute of Frauds onderworpe was nie, 

maar wat nogtans deur die partye op skrif gestel is (alhoewel nie geseël 

nie), die skrif nou as die konstitutiewe aspek hanteer is.  

 

                                                 
 110  Wigmore on Evidence par 2426. 
 111  Ibid. Sien bv Falkland v Bertie (1696) 2 Vern 333 waar bewys van ’n 

testateur se mondelinge getuienis, wat teenstrydig was met die regswerking 
van sy testament, uitgesluit is en Strode v Russel supra n83 waar die hof 
beslis het dat: “No parol proof or declaration ought to be admitted out of the 
will to ascertain it; … and now since the statute of frauds and perjuries, this is 
stronger, because by that statute all wills are to be in writing.”  
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Die moderne gedagtegang het hiermee teen min of meer die einde van 

die sewentiende eeu wasdom bereik. Die Chancellor’s Court was 

blykbaar aanvanklik traag om die volle leerstuk te aanvaar, wat ten 

minste deels te wyte was aan die vroeër idee dat dit te make gehad het 

met die onbetroubaarheid van die jurie,112 asook die feit dat die hof oor 

’n diskresie beskik het om die werking van vasgestelde regsreëls 

tersyde te stel.113

 

  

Hierdie inkonsekwentheid het in die praktyk egter gou verdwyn en 

daarmee is ’n oorgangsperiode van vier honderd jaar voltooi. Daar is 

nou aanvaar dat ’n ooreenkoms wat op skrif gestel was, deur die 

geskrewe dokument gekonstitueer is, en nie slegs daardeur bewys is 

nie, en dat dit die geval was, hetsy opskrifstelling regtens vereis was of 

nie, en hetsy die dokument geseël was of nie.114

 

 

Bracton wys daarop dat ’n persoon in hierdie stadium aan die skriftelike 

instrument gebonde was.115 Waar iemand, byvoorbeeld, skriftelik 

aangedui het dat hy ’n sekere bedrag skuld, was hy aan hierdie 

skriftelike verklaring gebonde, selfs waar die bedrag nog nie deur die 

skuldeiser aan hom oorbetaal is nie. Hy sou derhalwe ook nie ’n 

eksepsie kon aanteken dat hy nie die bedrag ontvang het nie, 

aangesien hy skriftelik verklaar het dat hy dit skuld.116

                                                 
 112  Strode v Russel supra n83.   

 

 113  Sien bv Tyler v Beversham (1673) Rep temp Finch 80; Feidler v Studley 
(1673) Finch 90. 

 114  Wigmore on Evidence par 2426; Wigmore History 353. 
 115  Bracton H De Legibus et Consuetudinibus Angliae (circa 1250-1256) F.100. 
      116   Thorne SE Bracton on the Laws and Customs of England (1968) vol 2                                       

287 vertaal dit as volg: “One is also bound by a written instrument, as where 
one states in writing that he owes; whether the money was paid him or not 
he is bound by the writing, nor will he be able to except that he did not 
receive the money since he has stated in writing that he owes it”. Die 
oorspronklike teks lees as volg: “Per scripturam vero obligatur quis, ut si quis 
scripserit se debere, sive pecunia numerata sit sive non, obligatur ex 
scriptura, nec habebit exceptionem pecuniae non numeratae contra 
scripturam, quia scripsit se debere.” 
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Bracton gaan voort deur aan te voer dat iemand op hierdie stadium nie 

net gebonde was aan die woorde nie, maar ook die geskrif self asook 

die letters daarin vervat.117 Dit was nie net die letters of die geskrewe 

karakters wat ’n persoon gebind het, of die betekenisvolle taalgebruik 

wat dit uitgedruk het nie, maar beide die taalgebruik en die geskrewe 

letters is gekombineer om die verbintenis tot stand te bring.118

 

 

Teen die agtiende eeu het handtekeninge grootliks begin om die 

gebruik van seëls te vervang en kon transaksiegetuies ooreenkomste 

attesteer deur bloot hulle handtekeninge op die geskrewe dokument 

aan te bring.119

 

 

Die integrasiereël het in min of meer hierdie gedaante vanuit die 

Engelse reg na die “common law” lande,120 insluitend Suid-Afrika, 

versprei.121

 

 Die reël is in die Suid-Afrikaanse reg ingevoer op die 

veronderstelling dat dit deel uitmaak van die formele bewysreg, welke 

reg in Suid-Afrika deur die Engelse reg beheers word. 

2.5 Gevolgtrekking 

 

Indien dit nie vir die gebruik van die seël was nie, sou die integrasiereël 

in alle waarskynlikheid nie tot stand gekom het nie en, indien dit nie vir 

die bestaan van ’n juriestelsel was nie, sou die integrasiereël in alle 

waarskynlikheid nie voortbestaan het in die Engelse reg nie. 
                                                 
 117  Bracton F.100. 
 118  Ibid. 
 119  Blackstone 2.20.2.8. 
 120  Vir ’n volledige bespreking van die integrasiereël in die Suid-Afrikaanse reg, 

sien hoofstuk 4 infra. 
 121  Meiskin v Miklejohn (1870) 2 QSCR 59 (Australië); Cash v Chaffer (1897) 15 

NZLR 416 (Nieu-Seeland); Moran v Mitta Bibee (1876) ILR 2 Calc 58; 
Daimoddee Paik v Kaim Taridar (1879) ILR 5 Calc 300 (Indië); Prowse v 
Wingfield (1854) 4 Nfld 51; Mathews v Holmes (1855) CR 2 AC 230; 
McAlpine v How (1862) 9 Gr 72 (Kanada).  
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Die vraag kan derhalwe gevra word of die integrasiereël werklik nog 

enige bestaansreg het in moderne jurisdiksies waar daar lankal nie 

meer, of nooit, gebruik gemaak is van die seël van ooreenkomste of 

waar juriestelsels nie bestaan nie. 

 

Selfs in Engeland het die gebruik van juries in siviele sake sedert die 

middel van die negentiende eeu al hoe meer in onbruik verval.122 

Huidiglik word juries slegs in siviele sake in Engeland in gevalle van 

laster en bedrog aangestel.123 In alle ander gevalle moet die verlof van 

die hof eers verkry word voordat ’n jurie aangestel mag word124 en raak 

die aanstelling van juries in siviele sake al hoe skaarser.125

 

 

McCormick het selfs al vyf dekades gelede aangevoer dat die spesiale 

beskerming vir geskrewe dokumente deur die weerhouding van 

getuienis van ’n jurie miskien nie meer nodig was nie. Hy verklaar dat 

jurielede meer opgevoed was en meer daartoe bereid en in staat was 

om ’n kritiese en intelligente ontleding van getuienis ten aansien van 

voorafgaande mondelinge ooreenkomste te maak.126

 

 

Op grond hiervan kan daar dan aangevoer word dat die integrasiereël 

selfs nie meer in lande waar daar nog juries in siviele sake aangestel 

word enige bestaansreg het nie, aangesien die tradisionele redes vir die 

weerhouding van ekstrinsieke getuienis van jurielede in die moderne 

samelewing, soos die onbetroubaarheid van die jurie, verval het.       

 

Met die uitbreiding van die integrasiereël het ander oorwegings, soos 

om te waak teen getuienis van ’n geheue wat vervaag (“slippery 
                                                 
 122  Werkstuk 154 par 2.4.  
 123  Artikel 69 van die Supreme Court Act van 1981. 
 124  Ibid. 
 125  Werkstuk 154 par 2.4. 
 126  McCormick 384. 
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memory”), die onskendbaarheid (“sanctity”) van die geskrewe 

ooreenkoms, sekerheid en die ontmoediging van siviele litigasie na vore 

getree om die bestaansreg van die reël te regverdig. Is sodanige nuwe 

oorwegings wat na vore getree egter voldoende vir die reël se 

voortbestaan in die moderne tydvak? Hierdie vraagstuk sal later in 

hierdie proefskrif meer volledig ondersoek word.         

 

In die volgende hoofstuk sal daar ’n volledige ondersoek na die ware 

aard (en gepaardgaande regsbronne) van die ekstrinsieke getuienis-

reël ingestel word. Daar sal ook aangevoer word dat die reël eintlik deel 

uitmaak van die substantiewe kontraktereg en derhalwe verkeerdelik in 

ons reg onder die dekmantel van formele bewysreg ingevoer is.     
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HOOFSTUK 3 

 

KLASSIFIKASIE EN BRONNE VAN DIE EKSTRINSIEKE GETUIENIS-
REËL 

3.1 Inleiding 

 

Suid-Afrikaanse howe het alreeds gedurende die vroeë twintigste eeu 

die ekstrinsieke getuienis-reël as deel van die bewysreg 

geklassifiseer,127 en beslis dat die Engelse reg derhalwe daarop van 

toepassing was. Hierdie standpunt is bevestig deur die Appèlhof in 

Cassiem v Standard Bank of SA Ltd,128

 

 waarin De Villiers AR beslis het 

dat: 

“We are bound by the English rules of evidence and the question has 

therefore to be decided according to English law, the rule being that parol 

evidence is not allowed to alter, vary, or contradict a written instrument.”129

Die posisie was (en is nog steeds) dat die Suid-Afrikaanse materiële reg 

op die Romeins-Hollandse reg, (vir sover dit nie deur statutêre reg 

gewysig is nie), gebaseer is,

   

130

                                                 
 127  Sien Stiglingh v Theron 1907 TS 998; Orsmond v Steyn 18 SC 1. 

 maar dat die formele reg, insluitende 

bewysreg, grotendeels op die Engelse reg gebaseer is. Hierdie situasie 

het ontstaan na die kolonisasie van die verskillende voormalige 

provinsies van Suid-Afrika deur Brittanje gedurende die negentiende en 

vroeë twintigste eeu en die vervanging van die Suid-Afrikaanse 

Romeins-Hollandse formele reg deur die Engelse formele reg. Hierdie 

proses het deur middel van die promulgering van verskeie wette, 

 128  1930 AD 366. 
 129  Op 368. 
 130  Sien die Strafproseswet 51 van 1977. 
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ordonnansies en proklamasies in die verskillende kolonies 

plaasgevind.131

  

 

Na republiekwording is die siviele prosesreg in die Wet op Bewysleer in 

Siviele Sake132 en die strafprosesreg in die Strafproseswet133 

gekonsolideer. Vir sover sekere aangeleenthede nie spesifiek deur die 

bepalings van hierdie twee wette gereël word nie, meld hulle dat die reg 

wat op 30 Mei 1961 (die dag voor republiekwording) gegeld het, van 

toepassing is. Dit beteken dat daar in werklikheid terugverwys word na 

ouer wetgewing wat regstreeks die Engelse bewysreg inkorporeer. Dit 

weerspieël steeds die huidige posisie.134

 

  

3.2 Ekstrinsieke getuienis-reël: materiële of formele reg? 

 

Byna al die skrywers oor hierdie onderwerp is dit eens dat die 

ekstrinsieke getuienis-reël resorteer onder die materiële of substantiewe 

reg en dat dit verkeerdelik deur die howe as ’n reël van die formele 

bewysreg geklassifiseer is. Wigmore, byvoorbeeld, is van mening dat 

die howe dit as sulks gebrandmerk het aangesien hulle geen plek 

daarvoor kon vind in die reëls ten aansien van pleitstukke ingevolge die 

“common law”-pleitsisteem nie en die reël gewoonlik eers toepasssing 

vind as daar by die verhoor getuienis aangebied word.135

 

 

                                                 
 131  Bv Ordonnansie 72 van 1830 in die Kaap, Wet 17 van 1859 in Natal, 

Ordonnansie 11 van 1902 in die Oranje-Vrystaat, Proklamasie 16 van 1902 
in Transvaal.   

 132  25 van 1965. 
 133  56 van 1955 en later 51 van 1977. 
 134  Vir ’n volledige bespreking van die geskiedenis van die bronne van die Suid-

Afrikaanse formele reg sien Schmidt & Rademeyer 11–22. 
 135  Wigmore JH A Students’ Textbook of the Law of Evidence (1935) par 490. 
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Hy gaan voort om ’n uiters treffende voorbeeld136

 

 hiervan te verskaf wat 

kortliks as volg opgesom kan word. 

Jones stel ’n siviele eis in teen die Smith Maatskappy (die verweerder) 

vir persoonlike beserings gely. Die verweerder pleit dat hy nie ingevolge 

die eis aanspreeklik is nie, aangesien Jones ’n 

skuldkwytskeldingsooreenkoms onderteken het. By die verhoor, tydens 

die aanbieding van getuienis deur die verweerder, handig die 

verweerder se regsverteenwoordiger die skriftelike ooreenkoms in as 

getuienis en bewys dat die handtekening van Jones daarop eg is.  

 

Jones se regsverteenwoordiger maak egter beswaar en verklaar dat 

daar getuies is wat sal getuig dat die ooreenkoms nooit afgelewer is nie, 

maar dat Jones dit onderteken het terwyl hy in die hospitaal was en 

tydelik onder sy kopkussing bewaar het en daarna nooit weer deur hom 

gesien is tot nou toe nie. Die verweerder se regsverteenwoordiger 

beroep hom op die integrasiereël en die hof verbied die aanbieding van 

hierdie getuienis. Jones se regsverteenwoordiger bied hierna getuienis 

aan om te bewys dat Jones se hoofbesering dit vir hom onmoontlik 

gemaak het om die dokument self te lees en dat hy dit slegs onderteken 

het en onder sy kopkussing bewaar het in afwagting van ’n vriend om dit 

aan hom voor te lees asook dat dit nooit sy bedoeling was om ’n 

skuldkwytskelding te onderteken vir die betrokke bedrag geld daarin 

gespesifiseer nie. Weer eens word daar ’n beroep gemaak op die 

integrasiereël en weer eens word die getuienis deur die hof uitgesluit.  

Jones se regsverteenwoordiger bied hierna getuienis aan met die 

strekking dat op die tydstip waartydens die ooreenkoms oorhandig is, 

die verweerder se agent aan Jones gemeld het dat gemelde dokument 

slegs betrekking het op die monetêre deel van hulle aanbod en dat daar 

                                                 
 136  Hierdie dien ook as voorbeeld van die somtyds onregverdige en nadelige 

gevolge wat kan voortspruit uit die toepassing van die integrasiereël. 
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’n permanente pos op hom wag by sy terugkeer as voorman van een 

van die verweerder se winkels. Weer eens word dieselfde beswaar 

geopper en die getuienis word weer eens uitgesluit. Jones se 

regsverteenwoordiger maak hierna beswaar teen die feit dat, alhoewel 

daar na die dokument as ’n skuldkwytskelding verwys word, dit nie 

geseël is nie, en dat dit ’n vereiste is waaraan ’n skuldkwytskelding 

moet voldoen. Dieselfde beslissing word deur die hof gemaak.   

 

Ten slotte, nadat die dokument toelaatbaar bevind is en uitgelê is, word 

daar bevind dat dit die woorde bevat: “stel hiermee die Smith Hysbak 

Maatskappy vry van alle eise”. Jones se regsverteenwoordiger maak 

beswaar hierteen aangesien die verweerder se naam in die pleitstukke 

aangedui word as die “Smith Maatskappy”. In antwoord hierop bied die 

verweerder se regsverteenwoordiger getuienis aan om te bewys dat die 

oorspronklike “Smith Hysbak Maatskappy” sy naam verander het nadat 

die eisoorsaak ontstaan het, na die “Smith Maatskappy”, dat sommige 

van die ou briefhoofde nog in gebruik is en dat die maatskappy 

algemeen bekend is onder beide name. Die hof laat hierdie getuienis 

toe.137

 

 

Al die uitsprake in bogemelde voorbeeld is volgens Wigmore gemaak 

volgens uitsprake aangaande die toelaatbaarheid van getuienis. In al 

vyf bogemelde gevalle is die besware wat geopper en deur die hof 

beslis is, volgens hom egter gegrond op materiële reg. Dit gaan volgens 

hom oor die regsgeldigheid en uitwerking van die bewese feite op die 

relevante geskrewe dokument, of anders gestel, of die dokument ’n 

juridiese handeling daargestel het, asook die wyse van die uitleg 

daarvan.138

 

  

                                                 
 137  Wigmore Students’ Textbook par 490. 
 138  Ibid. 
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Volgens Wigmore is dit hoe die reëls van die materiële reg in velerlei 

verhore beskou is as bewysregreëls. Hy verwoord dit as volg: 

  
“What counsel and judge were really doing was to answer the following 

questions, before giving effect to the document: Granting that there is a 

writing before us, has it been brought home to the party as his jural act? Was 

it meant to supersede all other negotiations and to embody the sole terms of 

the transaction? Was it attended with the required formality? To what external 

objects do its words apply? These are questions which cannot be answered 

without looking away from the writing to other data. But until they are 

answered the writing has no efficacy.”139

 
 

Daar is volgens hom geen towerkrag teenwoordig in die blote geskrewe 

dokument nie. Die geskrewe dokument stel prima facie ’n regshandeling 

daar, maar ander inligting (ekstrinsieke getuienis buite die dokument) 

moet eers oorweeg word alvorens dit as ’n regshandeling beskou kan 

word. Nadat hierdie eksterne faktore ondersoek is, kan daar besluit 

word of daar regskrag aan die geskrewe dokument gegee kan word of 

nie. Die reëls van die materiële reg bepaal derhalwe waaraan ’n 

geskrewe dokument moet voldoen om as ’n regshandeling te 

kwalifiseer, en nie die reëls van die bewysreg nie.140

 

 

Thayer is van mening dat daar bloot (verkeerdelik) aanvaar word dat die 

ekstrinsieke getuienis-reël deel van die bewysreg uitmaak aangesien dit 

te doen het met geskrewe dokumente wat in hulle aard bewys is van 

wat hulle uiteensit. Hy onderskei verder tussen ’n aantal konsepte wat 

bygedra het tot hierdie verkeerde klassifisering van die 

eksintriekegetuienis-reël.141

 

 

                                                 
 139  Ibid. 
 140  Ibid. 
 141  Thayer JB A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law (1969) 

390. 
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Eerstens onderskei hy tussen reëls van die materiële reg en reëls van 

die bewysreg. Hy voer oortuigend aan, net soos Wigmore, dat waar die 

reg sekere vereistes neerlê vir ’n handeling om regsgeldig te wees, 

soos opskrifstelling, dit baie dikwels nie vereistes is ingevolge die 

bewysreg nie. Dit is volgens hom vormvereistes wat nodig is vir die 

totstandkoming van ’n sekere regshandeling, soos byvoorbeeld ’n 

ooreenkoms vir die vervreemding van grond, of ’n testament.142

 

  

In sodanige gevalle hoort hierdie vereistes tuis onder die materiële reg 

van die relevante dissipline, en wanneer getuienis, of feite wat in 

bewyslewering aangebied word, verwerp word aangesien daar nie aan 

hierdie vormvereistes voldoen is nie, is dit die materiële reg wat dit 

uitsluit en nie die bewysreg nie.143

 

 

Daar moet saamgestem word met hierdie standpunte van Wigmore en 

Thayer. ’n Baie vereenvoudigde voorbeeld kan gevind word in die Suid-

Afrikaanse kontraktereg. Artikel 2(1) van die Wet op Vervreemding van 

Grond144

 

 bepaal uitdruklik:  

“Geen vervreemding van grond na die inwerkingtreding van hierdie artikel is, 

behoudens die bepalings van artikel 28, van krag nie tensy dit vervat is in 'n 

vervreemdingsakte wat deur die partye daarby of deur hulle agente, 

handelende op hulle skriftelike gesag, onderteken is.” 

 

Getuienis van die bestaan van ’n mondelinge ooreenkoms oor die 

vervreemding van grond sal derhalwe deur die howe uitgesluit word; nie 

omdat die Suid-Afrikaanse bewysreg dit verbied nie, maar aangesien 

                                                 
 142  Thayer 390–391. 
 143  Ibid. Wanneer ’n regter bv die stelling maak dat: “I found my judgment on 

one of the most useful rules in the law, namely, that when parties have put 
their contract into writing, that writing determines what the bargain is”, soos 
beslis in Langton v Higgins 4 H&N 402, gee hy nie ’n reël van die bewysreg 
weer nie. 

 144  68 van 1981. 
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die Suid-Afrikaanse materiële kontraktereg dit uitsluit, aangesien daar 

nie aan die wetlike vormvereistes vir die totstandkoming van ’n geldige 

kontrak oor die vervreemding van grond voldoen is nie.   

 

Tweedens onderskei Thayer tussen die verskillende gebruike van die 

woord “bewys”. Waar dit gebruik word in die konteks van “bewysreg”, 

beteken dit basies getuienis, of die indiening van feite in ’n geregshof 

om die afleiding van ander feite daaruit te regverdig. Dit sluit nie alles in 

wat verband hou met die algemene konsep van bewys of regslogika, of 

die populêre gebruik daarvan, naamlik alle bewysregtelike 

aangeleenthede nie. “Bewys” in hierdie konteks word slegs gebruik vir 

sover dit noodsaaklik is om getuienis in ’n geregshof aan te bied waar 

dit ’n feitelike aangeleentheid moet vasstel wat onbekend of in geskil 

is.145

 

  

Die reëls van die bewysreg reguleer hierdie forensiese proses en 

bepaal nie vraagstukke wat op blote logika of ondervinding berus nie. 

Om derhalwe te praat van “bewys” en om vraagstukke daaromtrent te 

beantwoord, in die blote sin van ’n logiese bewysregtelike kwaliteit of 

feit, is nie om te verwys na ’n area wat eiesoortig aan die bewysreg is 

nie. Dit is slegs wanneer daar verwys word na “bewys” in die konteks, 

en vir die doeleindes van litigasie, waar daar van “bewysreg” in sy 

suiwer konteks gepraat kan word.146

 

 

Phipson sluit hierby aan deur sy stelling dat die materiële reg “rights, 

duties and liabilities” omskryf, terwyl die formele reg “the procedure, 

pleading and proof by which substantive law is applied in practice” 

omskryf.147

                                                 
 145  Thayer 391. 

 Salmond voer egter oortuigend aan dat ook die formele reg 

“regte” bepaal soos die reg om getuienis af te lê, asook die feit dat die 

 146  Ibid.  
 147  Phipson SL On Evidence 13e uitg (1982) par 1. 
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materiële reg nie alleen regte nie, maar ook remedies omskryf.148 Hy 

omskryf derhalwe die formele of prosesreg eenvoudig as “that branch of 

the law that governs litigation”.149

 

 Die onderskeid tussen die twee 

afdelings van die reg omskryf hy dan ook as volg: 

“Substantive law is concerned with the ends which the administration of 

justice seeks; procedural law deals with the means by which those ends are 

to be attained.”150

 

 

Van Apeldoorn deel hierdie sentiment waar hy verklaar dat: 

 
“Het materiële privaatrecht regelt de private belangen. Het formele 

privaatrecht regelt de over private belangen gevoerde rechtsstrijd, maw de 

wijze waarop die regels van het materiële privaatrecht met hulp van de 

rechter worden gehandhaafd.”151

 

 

In die saak van Tregea v Godart152

 

 verwoord die hof hierdie beginsel, 

met verwysing na die bewysreg, as volg:    

“What must be proved is a question of substantive law, the manner of proving 

it is the concern of the rules of evidence.” 

 

Derdens, waar daar deur die howe beslis word dat “getuienis 

toelaatbaar of ontoelaatbaar” is, hou hierdie ”toelaatbaarheid” nie 

noodwendig verband met die bewysreg nie. Thayer verduidelik: 

 
“For, in such cases, not merely is it true that the admission or rejection of 

what is offered may turn wholly on a doubt as to the mere logical quality of 

what is offered, or as to the true limits of the governing propositions of 

                                                 
 148  Salmond JW Salmond on Jurisprudence 12e uitg (1966) par 128. 
 149  Ibid. 
 150  Ibid. 
 151  Van Apeldoorn LJ Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht 16e uitg 

(1972) 182. Sien ook die bespreking van Schmidt & Rademeyer 6.  
 152  1939 AD 16 op 31. 
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substantive law, pleading, or procedure, which in every case must fix the 

character of what is put forward as being relevant or the reverse; but also, 

where a declaration as to the admissibility of evidence is clearly not of this 

sort, yet it is very often merely a single specimen, out of myriads that might be 

offered, of probative matter not excluded by the law of evidence.”153

 
 

Vierdens wys Thayer daarop dat daar ’n onderskeid getref moet word 

tussen dokumente wat ’n kontrak daarstel en dokumente wat bloot 

bewys is van ’n eksterne feit, los en onafhanklik daarvan.154 Die 

dokument is in so geval slegs skriftelike bewys van ’n transaksie of 

ooreenkoms wat reeds geldig en volledig is daarsonder.155

 

 

Talle skrywers is verder, myns insiens heeltemal tereg, van mening dat 

die ekstrinsieke getuienis-reël getuienis ontoelaatbaar maak aangesien 

sodanige getuienis irrelevant is weens die uitwerking van ’n reël van die 

materiële reg. Volgens Schmidt en Rademeyer is dit ’n reël dat wanneer 

’n regshandeling eenmaal in ’n skriftelike stuk beliggaam is, slegs die 

inhoud van die stuk relevant ten einde te bepaal wat die terme van die 

regshandeling is.156

 

 Zeffertt & Paizes deel hierdie sentiment waar hulle 

verklaar dat: 

“Material is excluded by the rule, not because it is inherently untrustworthy or 

undesirable, but because the substantive law renders it legally ineffective, 

thus forbidding its proof.”157

 
 

Zeffertt, Paizes & Skeen is verder van mening dat: 

 
“If the document is conclusive as to the terms of the transaction, evidence of 

different or additional terms will be excluded because the rule of substantive 

                                                 
 153  Thayer 392. 
 154 Thayer 393. 
 155  Ibid. 
 156  Schmidt & Rademeyer 8. 
 157  Zeffertt & Paizes 1. 
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law makes such evidence irrelevant. Similarly, if rules of construction require 

the meaning of a document to be decided without reference to certain 

extrinsic facts, evidence of those facts will also be irrelevant.”158

 
   

Volgens hierdie skrywers het die howe, in plaas daarvan om slegs te 

beslis dat ekstrinsieke getuienis irrelevant is, van die standpunt 

uitgegaan dat ekstrinsieke getuienis ontoelaatbaar is. Die gevolglike 

resultaat was dat die materiële reg vermom is as ’n bewysregtelike 

reël.159

 

 

Dit is egter interessant om te let op die beslissings van die Suid 

Afrikaanse howe na die Cassiem-uitspraak160 met betrekking tot die 

klassifisering van die ekstrinsieke getuienis-reël. In die saak van Avis v 

Verseput161

 

 was Centlivres AR van mening dat die reël deel uitmaak 

van die bewysreg. Hy verklaar: 

“In this case the question of the admissibility of the evidence must be 

determined by the law in force in the Supreme Court of Judicature in 

England.”162

 
 

In Union Government v Vianini Ferro-Concrete Pipes (Pty) Ltd163

  

 het 

Watermeyer AR hom daarvan weerhou om standpunt in te neem, en 

obiter opgemerk dat: 

“This rule, or perhaps it would be more correct to say these rules, have 

always, so far as I am aware, been regarded in South African Courts as rules 

of evidence; but several writers upon the law of evidence such as Wigmore 

and others, quoted by Phipson in Chapter 45 of his book, hold the view that 

                                                 
 158  Zeffertt, Paizes & Skeen 321. 
 159  Ibid. 
 160  Supra n128. 
 161  1943 AD 331. 
 162  Op 378. 
 163  1941 AD 43. 
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they are not strictly rules of evidence. These writers suggest that the 

exclusionary rule is merely consequential upon a substantive rule of law 

which makes the writing conclusive as to the terms contained in it and 

consequently regards as of no legal force and effect prior negotiations or 

promises relating to a matter expressly or impliedly settled and determined by 

the written terms. Whatever may be the correct view as to the nature of the 

rules …”164

     
  

In Von Ziegler v Superior Furniture Manufacturers (Pty) Ltd165

 

 was die 

hof ook versigtig om standpunt in te neem en beslis Trollip R (soos hy 

toe was): 

“It is not clear whether the rule is strictly one of evidence regulating the 

admissibility of evidence, or a rule of substantive law … Wigmore on 

Evidence, 3rd ed. Vol. IX para. 2400, states unequivocally that it is not a rule 

of evidence but one of substantive law, but so far our Courts have regarded it 

as a rule of evidence, or at any rate a rule regulating the admissibility of 

evidence … This Court is bound by that authoritative view. Consequently it is 

obliged by secs. 55 and 56 of the Transvaal Evidence Proclamation, 16 of 

1902, to follow the English law on the parol evidence rule, and not any rule of 

Roman-Dutch Law or American law in so far as that might differ from the 

English law.”166

 
 

In Schroeder v Vakansieburo (Edms) Bpk167

 

 was Bekker R (alhoewel 

obiter) egter onomwonde van mening dat die ekstrinsieke getuienis-reël 

onder die materiële reg resorteer: 

“The question whether or not a contract in writing may be varied by parol 

evidence is question of substantive law …”168

 

 

                                                 
 164  Op 47. 
 165  1962 (3) SA 399 (T). 
 166  Op 403. 
 167  1970 (3) SA 240 (T). 
 168  Op 242. 
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Die hof het hom egter nie uitgelaat ten aansien van die presedent wat in 

Cassiem geskep is nie. 

 

Ook in Slabbert, Verster & Malherbe (Bloemfontein) Bpk v De Wet169

 

 

steun die hof klaarblyklik hierdie sentiment:       

“I agree with Mr. Schneider's submission that if parol evidence to contradict, 

vary or alter the terms of a written agreement is inadmissible by these rules of 

substantive law it would be a complete negation of these rules to admit that 

evidence by invoking the exceptio doli.”170

 

  

In National Board (Pretoria) (Pty) Ltd and another v Estate 

Swanepoel171

 

 was die Appèlhof egter meer uitgesproke (in ’n obiter 

dictum): 

“Because the parol evidence rules were thought, probably wrongly, to be a 

part of the law of evidence they have been received into the law of this 

country.”172

 
 

In Venter v Birchholtz173

 

 het die Appèlhof egter geen twyfel gehad nie 

dat: 

“Ondanks die feit dat die integrasiereël tot die materiële reg behoort …, het dit 

in sy Engelsregtelike gestalte ons stelsel onder 'n bewysregtelike dekmantel 

ingeglip … en word daar grootliks op Engelse presedente staatgemaak.”174

 
               

Daar moet egter in die algemeen kritiek uitgespreek word teenoor die 

Suid-Afrikaanse howe se benadering ten aansien van die klassifisering 

                                                 
 169  1963 (1) SA 835 (O). 
 170  Op 839. 
 171  1975 (3) SA 16 (A). 
 172  Op 18. 
 173  1972 (1) SA 276 (A). 
 174  Op 282. 
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van die ekstrinsieke getuienis-reël, aangesien dit aanleiding gegee het 

tot die aanname van ’n leerstuk wat nie in die Suid-Afrikaanse regstelsel 

tuishoort nie. Wat die Cassiem-saak aanbetref het die hof bloot 

aangeneem dat die ekstrinsieke getuienis-reël deel uitmaak van die 

bewysreg, en Engelse reg derhalwe daarop van toepassing gemaak, 

sonder om enigsins ’n ondersoek te loods na die ware aard van die reël. 

 

Die vraag wat natuurlik hier gevra kan word, is of die Suid-Afrikaanse 

howe die Engelse bewysreg in geheel moet navolg, insluitende die 

Engelse klassifisering van wat ’n bewysregtelike reël uitmaak. Of moet 

slegs daardie Engelse bewysregtelike reëls toegepas word wat deur die 

Suid-Afrikaanse reg as sulks geklassifiseer word?175 Zeffertt en Paizes 

is van mening dat laasgenoemde situasie behoort te geld, en staaf 

hierdie standpunt deur verwysing na die saak van Trust Bank van Afrika 

Bpk v Eksteen,176

 

 waar die hof beslis het dat die beginsels van die Suid-

Afrikaanse reg van estoppel nie altyd aanleiding gee tot dieselfde 

gevolge as dieselfde reëls van die Engelse reg nie, en dat die Engelse 

reg nie as ’n formele bron van die Suid-Afrikaanse reg van estoppel 

beskou moet word nie.  

Die beginsels wat bepaal welke metodes aangewend moet word by die 

klassifisering van regsreëls ressorteer onder die internasionale 

privaatreg, en word algemeen beskou as een van die mees 

problematiese gebiede van hierdie afdeling van die reg.177

                                                 
 175  Vgl Zeffertt & Paizes 12. 

 Die kritiek 

wat egter gelewer kan word teen die hof in die Cassiem-saak is dat dit 

 176  1964 (3) SA 402 (A). 
 177  Vgl Anderson v The Master 1949 (4) SA 660 (E) (steun vir die lex causae 

benadering ingevolge waarvan klassifikasie geskied kragtens die vreemde 
regstelsel); Laconian Maritime Enterprises Ltd v Agromar Lineas Ltd 1986 (3) 
SA 509 (D) (steun vir die lex fori benadering ingevolge waarvan klassifikasie 
geskied kragtens die regstelsel van die hof waarin die geding gevoer word, 
m.a.w die plaaslike regstelsel); Laurens NO v Von Höhne 1993 (2) SA 104 
(W) (steun vir die via media benadering ingevolge waarvan klassifikasie 
geskied kragtens ’n middeweg tussen die lex fori en die lex causae).   
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lukraak die Engelse klassifisering van die ekstrinsieke getuienis-reël 

oorgeneem het sonder enige oorweging of die hof wel aan sodanige 

klassifisering gebonde was.   

 

Ook die latere uitsprake van die Appèlhof moet in hierdie opsig 

gekritiseer word. Die voorsittende beamptes in die betrokke 

aangeleenthede het, ondanks die feit dat talle van hulle aanvaar het dat 

die ekstrinsieke getuienis-reël verkeerdelik as ’n reël van die bewysreg 

geklassifiseer is, dit bloot goedsmoeds as sulks aanvaar, sonder om die 

moontlikheid van ’n herklassifisering van die reël te oorweeg.  

  

Dit was ook nog altyd, myns insiens verkeerdelik, ’n tendens van Suid-

Afrikaanse howe om oor die algemeen oorversigtig te wees om kritiek 

uit te spreek teenoor vorige hofuitsprake (veral dié van die Appèlhof) 

wat klaarblyklik verkeerd beslis is. Die geskiedenis het ook getoon dat 

selfs die Appèlhof slegs in sekere uitsonderingsgevalle afgewyk het van 

sy vorige uitsprake. Die onvermydelike gevolg hiervan was dat alle 

Suid-Afrikaanse howe, die Appèlhof ingesluit, in latere uitsprake 

hulleself gebonde geag het aan die uitspraak, en gepaardgaande 

regsbron, soos uiteengesit in die Cassiem-saak. 

 

Dit is verder ook interessant om te let op die Suid-Afrikaanse 

Regskommissie se standpunt in hierdie verband. In Oktober 1986 het 

die Kommissie ’n verslag die lig laat sien waarin die totale Suid-

Afrikaanse bewysreg hersien is. Die Kommissie wou hom egter nie 

enigsins uitspreek ten aansien van die ekstrinsieke getuienis-reël nie, 

aangesien: 
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“Parol evidence does not form part of the law of evidence and it was therefore 

not investigated”.178

 
  

3.3 Die estoppelvraagstuk 

 

Wat hierdie situasie nog meer problematies maak, is Phipson se stelling 

dat die ekstrinsieke getuienis-reël: 

  
“… is sometimes thought to be based … on the doctrine of estoppel, as the 

party is precluded by his acknowledgement in writing from disputing what is 

so acknowledged …”179

 
 

Volgens Zeffertt & Paizes kon Phipson slegs estoppel weens 

wanvoorstelling (“by representation”) in gedagte gehad het – A se 

voorstelling dat die bedinge van ’n ooreenkoms in ’n geskrewe 

dokument vervat is, verbied hom om ekstrinsieke getuienis aan te 

bied.180

 

 

Estoppel weens wanvoorstelling is in Engeland gekategoriseer as ’n 

reël van die bewysreg. In Avon County Council v Howlet181

 

 het die hof 

beslis dat: 

“Estoppel by representation is a rule of evidence, the consequence of which 

is simply to preclude the representor from averring facts contrary to his own 

representation …”182

 
 

Zeffertt & Paizes vra hulself dan ook, heeltemal tereg, die vraag af: 

  
                                                 
 178  Suid-Afrikaanse Regskommissie Projek 6 Review of the Law of Evidence 

Oktober 1986. 
 179  Phipson par 38-02. 
 180  Zeffertt & Paizes 12. 
 181  [1983] 1 All ER 1073 (CA). 
 182  Op 1087. 
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“If that be so, must we apply the English law of estoppel, and hence the parol 

evidence rule, because a South African statute enjoins us to apply the English 

law of evidence?”183

 

 

Volgens Dixon word estoppel ook in Australië beskou as ’n reël van die 

bewysreg.184 Sy aanvaar ook klaarblyklik die standpunt van De Wet dat 

estoppel nie ’n bewysregtelike reël kan wees nie, aangesien dit nie 

versoenbaar sou wees met die vereiste dat estoppel gepleit moet word 

nie.185

 

  

Zeffertt & Paizes is egter van mening dat dit ’n non sequitur is om te sê 

dat, aangesien estoppel gepleit moet word, dit noodwendig beteken dat 

dit nie ’n bewysregtelike reël is nie.186

 

 Daar kan nie met hierdie 

standpunt van Zeffertt & Paizes saamgestem word nie. ’n Kenmerk van 

prosesreg, waarby die bewysreg ingesluit is, is dat dit slegs werking 

geniet in die konteks van ’n verhoor self, terwyl dit die materiële reg is 

wat in die pleitstukke deur die partye gepleit word. Die bewysregtelike 

reël van res ipsa loquitur (“die feite spreek vanself”) kan as ’n voorbeeld 

geneem word. Die werking van hierdie reël word nie spesifiek gepleit in 

die pleitstukke nie, maar die hof kan, na al die getuienis aangehoor is, ’n 

sekere afleiding daaruit maak.  

Daar moet derhalwe met De Wet saamgestem word dat, weens die feit 

dat estoppel gepleit moet word, dit as ’n reël van die bewysreg 

gediskwalifiseer word. 

 

                                                 
 183  Zeffertt & Paizes 12. 
 184  Dixon ML “Delegation of Powers in South African Administrative Law” (1985) 

TSAR 310 316. 
 185  De Wet JC “Estoppel by Representation” (1939) Die Suid-Afrikaanse Reg 

par 6. 
 186  Zeffertt & Paizes 13. 
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Ook Sonnekus is van mening dat estoppel ’n reël van die materiële reg 

is nieteenstaande die feit dat daar in enkele uitsprake verklaar is dat dit 

’n bewysregtelike reël is.187

 

 

Wat die Engelse reg aanbetref het Ewart reeds in 1900 die standpunt 

ingeneem dat dit onhoudbaar is om te verklaar dat estoppel deel van 

die bewysreg is.188 Daar was verskeie Engelse sake waarin hierdie 

standpunt ondersteun is.189 In die saak van Canada & Dominion Sugar 

Co Ltd v Canadian National (West Indies) Steam Ships Ltd190

 

 het Lord 

Wright dan ook aangevoer dat: 

“Estoppel is a complex legal notion involving a combination of several 

essential elements, the statement to be acted upon, action on the faith of it, 

resulting detriment to the actor. Estoppel is often described as a rule of 

evidence, as, indeed, it may be so described. The whole concept is more 

correctly viewed as a substantive rule of law.”191

 

 

In Moorgate Mercantile Co Ltd v Twitchings192

                                                 
 187  Sonnekus JC Die Estoppelleerstuk in die Suid-Afrikaanse Reg 2e uitg (2000) 

17. Een van die sake waarna Sonnekus verwys is Arthur v Central News 
Agency Ltd 1925 TPD 588 waar Krause R op 595 verklaar het dat: “Now it is 
perfectly true that estoppel is a matter of evidence …”. Hy verwys ook na die 
saak van Sprinz v Rayton Diamonds Ltd 1926 WLD 23 waar Krause R op 28 
verklaar het: “From this statement it follows that estoppel by representation is 
part of the law of evidence.” Vgl ook North Eastern Districts Association 
(Prop) Ltd v Surkhey Ltd 1932 WLD 181 op 186 en West v Pollak & 
Freemantle 1937 TPD 64 waar Greenberg R die volgende vreemde 
omskrywing gebruik het naamlik “the rule of evidence of estoppel”.      

 verklaar Lord Denning 

MR dat estoppel nie ’n reël van die bewysreg is nie, maar ’n eisoorsaak. 

Dit is volgens Lord Denning ’n beginsel van billikheid en geregtigheid 

ingevolge waarvan ’n kontraksparty wat ’n sekere indruk by ’n ander 

 188  Ewart JS An Exposition of the Principles of Estoppel by Misrepresentation 
(1900) 188–195.  

 189  Sien in hierdie verband Bower GS & Turner AK Estoppel by Representation 
3e uitg (1977) par 7.  

 190  1947 AC 46 (PC). 
 191  Op 56. 
 192  [1975] 3 All ER 314 (CA). 
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party gewek het, nie toegelaat sal word om terug te gaan op sy woord 

waar dit vir hom onbillik sou wees om dit te doen nie.193

 

   

Ook Halsbury & Hailsham voer aan dat estoppel dikwels beskryf word 

as ’n reël van die bewysreg, maar dat dit meer korrek is om die konsep 

as deel van die substantiewe reg te beskou.194

 

 

Sonnekus voer oortuigend aan dat daar tans in die Suid-Afrikaanse reg 

in beginsel aanvaar word dat estoppel deel uitmaak van die materiële 

reg, maar dat dit geen regsveranderende gevolge meebring nie.195

 

    

Dixon is verder van mening dat estoppel as ’n reël van die materiële reg 

beskou moet word, aangesien ’n bewysregtelike reël slegs inter partes 

werking geniet, terwyl ’n reël van die materiële reg ook derde partye 

bind, soos in die geval van estoppel.196

  

 Schmidt is van mening dat, 

aangesien estoppel die bewys of weerlegging van sekere feite belet, dit 

deur die meerderheid van Engelse regsgeleerdes as ’n reël van die 

bewysreg beskou word. Volgens hom word die aanvoering van 

getuienis, myns insiens heeltemal tereg, deur estoppel belet slegs in die 

opsig dat daardie getuienis irrelevant is weens die werking van die 

materiële reg. Hy verwoord hierdie sentiment as volg: 

“As ’n party aldus belet word om ’n feit te bewys, beteken dit dat daardie feit 

nie ’n factum probandum in die saak is nie. Dit is dus nie ’n probans wat 

geraak word nie, maar die probandum self.”197

                                                 
 193  Op 326. 

 

 194  Halsbury HSG & Hailsham DMH Halsbury’s Laws of England 4e uitg 16 
(1992) par 951. 

 195  Sonnekus 19. Sonnekus verwys na die saak van Akojee v Sibanyoni 1976 
(3) SA 440 (W) om sy standpunt te staaf.  

 196  Dixon 316. 
 197  Schmidt 574. Schwikkard & Van der Merwe 17 verduidelik dat die facta 

probanda daardie feite is wat ’n party moet bewys ten einde sukses te kan 
hê en dat die facta probantia daardie feite is wat neig om die feite in geskil te 
bewys of te weerlê.  
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Zeffertt & Paizes vra hulself dan, op grond hiervan, die volgende 

relevante vraag af: 
 

“But, if we have categorized the rules of the English law of estoppel as not 

being imported into our law by our evidentiary statutes, why should we import 

one of the English rules of estoppel by representation – the integration rule – 

by virtue of those very statutes?”198

 

 

Hierdie skrywers voer verder aan dat, selfs indien die Suid-Afrikaanse 

howe korrek was in die klassifisering van die ekstrinsieke getuienis-reël 

as ’n reël van die bewysreg, en dat dit daarom op ons howe van 

toepassing is, daar nie noodwendig enige meriete daarin lê om dit toe te 

pas nie.199

 

  

Hulle is ook verder van mening dat, aangesien dit nie duidelik is of die 

ekstrinsieke getuienis-reël op ’n korrekte wyse in ons regstelsel 

ingevoer is nie, ons regstelsel geen probleme behoort te ondervind om 

daarvan ontslae te raak nie, indien dit met óf Romeins-Hollandse 

regsbeginsels, óf met ons sin van wat billik en prakties is bots.200

 

  

Hierdie standpunt kan egter nie ondersteun word nie. Die feit van die 

saak is dat daar wetgewing bestaan wat ons howe verplig om Engelse 

bewysreg toe te pas, en dat hulle derhalwe nie in ’n posisie is om die 

ekstrinsieke getuienis-reël af te skaf bloot op grond daarvan dat dit bots 

met die Romeins-Hollandse reg of hulle sin van wat billik en prakties is 

nie. Daar sal later in meer besonderhede met hierdie aspek gehandel 

word.201

 

         

                                                 
 198  Zeffertt & Paizes 13. 
 199  Zeffertt & Paizes 15. 
 200  Zeffertt & Paizes 14–15. 
 201  Sien die bespreking infra hoofstuk 4.9. 
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3.4 Romeinse en Romeins-Hollandse reg 

 

Die vraag wat gevra kan word is: wat sou die regsposisie gewees het 

indien die Suid-Afrikaanse howe in die verlede sou beslis het dat die 

ekstrinsieke getuienis-reël deel uitmaak van die materiële 

(kontrakte)reg? Dit is duidelik dat die Romeins-Hollandse reg in so ’n 

geval van toepassing sou wees. Die posisie wat sou geld ingevolge die 

Romeins-Hollandse reg sal derhalwe kortliks bespreek word. Daar sal 

ook kortliks gekyk word na die Romeinse reg.  

 

3.4.1 Romeinse reg 

 

Gedurende die pre-klassieke periode202 van die Romeinse reg was 

regshandelinge in absolute vorme vervat. Daar is groot klem gelê op die 

letterlike betekenis van die woorde wat geuiter is en kon die 

eenvoudigste fout aanleiding gee tot onverwagte of onwelkome 

resultate.203

 

 

In die Romeinse reg het die grootste aantal verbintenisse uit 

ooreenkoms ontstaan.204 Die verbintenisskeppende ooreenkoms was 

egter onbekend aan die klassieke Romeinse reg205 en het geen plek in 

hulle regstelsel gehad nie. Daar het ook geen behoefte bestaan aan ’n 

abstrakte begrip van die ooreenkoms nie aangesien daar geen 

regsgevolge uit sodanige ooreenkoms voortgevloei het nie. Daar is 

slegs ’n prosesformulier verleen aan duidelik omskrewe afsonderlike 

ooreenkomste.206

                                                 
 202  Die periode vanaf ongeveer 753–150 v.C. Sien Joubert CP Romeinse Reg 

vir Regspraktisyns en Akademici (2004) 2–10.   

 Gedurende die klassieke periode is daar egter begin 

 203  Zimmermann R The Law of Obligations – Roman Foundations of Civilian 
Tradition (1990) 622–625. 

 204  Joubert 262.       
 205  Die periode vanaf ongeveer 150 v.C. – 250 A.D. Sien Joubert 10; Van Zyl 

DH Geskiedenis van die Romeins-Hollandse Reg (1979) 18.   
 206  Ibid. 
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om weg te beweeg van die streng formalisme en letterlike uitleg van die 

pre-klassieke periode.207 Die uitleg van ooreenkomste was minder 

streng aangesien regshandelinge uit die oogpunt van die goeie trou 

beskou is.208 Uiteindelik is selfs formele ooreenkomste uitgelê op die 

basis van individuele bedoeling eerder as die objektiewe betekenis van 

die woorde wat daarin vervat is.209 ’n Dubbelsinnige beding is so uitgelê 

dat dit die transaksie so effektief moontlik gemaak het.210

 

      

In die Bisantynse tydperk211 was daar wel ’n omskrywing aan die 

verbintenisskeppende ooreenkoms geheg.212 Die latere Europese 

regswetenskap is op hierdie algemene leer van ooreenkomste gebou. ’n 

Ooreenkoms is beskryf as ’n tweesydige regshandeling wat bestaan uit 

die wilsooreenstemming van twee of meer partye wat dieselfde 

beoog.213 In hierdie tydperk het die ooreenkomsteleer, wat onbekend 

was aan die klassieke Romeinse reg, ontstaan. Wilsooreenstemming 

was derhalwe ’n vereiste wat beteken het dat die partye werklik moes 

wil, dat hulle hierdie wil moes verklaar het en dat die wil van die een 

party moes ooreenstem met die wil van die ander party.214

 

 

Thomas som die posisie teen hierdie tyd as volg op: 

 
“… [t]hese solemn words, however, were in use in olden times: but 

subsequently there was enacted the constitution of Leo which, abolishing the 

                                                 
 207  Zimmermann 625–628. 
 208  Kaser M Das Römische Privatrecht 10e uitg (1975) 8.2.2b. 
 209  Kaser 8.2.2c. 
 210  Borkowski A & Du Plessis P Textbook on Roman Law 3e uitg (2005) 255–

256. 
 211  306 AD – 337 AD. Sien Joubert 14. 
 212  Ibid. 
 213  D2.14.1.1, D214.1.2. “Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis 

nomen appellatum est) et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et 
consensus”.    

 214  Joubert 262. 
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solemnity of words, sought only the meaning and meeting of minds of the 

parties, whatever the words in which it was expressed.”215

 
        

Geen verbintenisskeppende ooreenkoms het tot stand gekom waar 

hierdie wilsooreenstemming nie teenwoordig was nie.216 Waar daar wel 

wilsooreenstemming aanwesig was, maar nie regsgeldiglik in die lewe 

geroep is nie (byvoorbeeld deur bedrog, dwang of dwaling), kon daar 

gedurende die Bisantynse tydperk in bepaalde omstandighede ’n 

regsmiddel teen die ooreenkoms verleen word.217 Dit was nie die geval 

in die klassieke Romeinse reg nie waar dit bloot voldoende was indien 

daar aan die vorm van die ooreenkoms voldoen is.218 Dit was die geval 

al het wilsooreenstemming tussen die partye ontbreek.219

   

 

In Rood v Wallach220

 

 het Innes HR (soos hy toe was) die verskillende 

kategorieë kontrakte in die tyd van Justinianus as volg opgesom: 

“In the time of Justinian, for instance, the conventions which could be 

enforced by action were the stipulatio, the four consensual contracts (sale, 

lease, partnership, agency), the real contracts (mutuum, commodatum, 

depositum, and pignus), the inominate contracts (do ut des, etc.), the pacts in 

respect of which a special remedy was given by the edict of the praetor (pacta 

praetoria), or by special statute (pacta legitima), or which were added to and 

formed part of other actionable contracts (pacta adjecta). All other 

conventions were nuda pacta.”221

 

 

                                                 
 215  I3.15.1 soos vertaal deur Thomas JAC The Institutes of Justinian (1975) 207. 

Die oorspronklike teks lees as volg: “Sed haec sollemnia verba olim quidem 
in usu fuerunt: postea autem Leoniana constitutio lata est, quae, sollemnitate 
verborum sublata, sensum et consonantem intellectum ab utraque parte 
solum desiderat, licet quibuscumque verbis expressus est.”   

 216  D2.14.1.3. 
 217  Joubert 262. 
 218  Joubert 262–263. 
 219  Joubert 263. 
 220  1904 TS 187. 
 221  Op 197. 
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Verbintenisskeppende ooreenkomste (obligationes ex contractu) is weer 

onderverdeel in die volgende:222

 

 

• Obligatio re;223

• obligatio verbis;

 
224

• obligatio litteris;

 
225

• obligatio consensu.

 en 
226

 

 

In die klassieke Romeinse reg was die stipulatio ’n abstrakte 

regshandeling. Dit beteken dat die promissor gebind word deur die 

spreek van ’n sekere woord en dat sy gebondenheid nie afhanklik was 

van die rede waarom hy homself verbind het nie (iusta causa 

promittendi). Aangesien die stipulatio ’n negotium stricti iuris was, kon ’n 

party hom gedurende hierdie tydperk slegs op bedrog beroep indien die 

afwesigheid van bedrog ’n uitdruklike beding van die ooreenkoms was.  

 

Die instelling van die exceptio doli teen ongeveer 66 v.C. het egter ’n 

groot kentering teweeggebring. Joubert vertaal die formulering van die 

exceptio doli as volg: 

 
“Indien in daardie aangeleentheid niks deur die bedrog van Aulus Agerius 

gedoen is of gedoen word nie.”227

 

 

Die exceptio doli het ’n tweeledige strekking gehad, naamlik: 

 

                                                 
 222  I3.13.2; D44.7.1.1. 
 223  Wat ook ’n handeling vereis het soos die lewering van ’n saak. Gaius 3.90; 

I3.14. 
 224  Wat ook die spreek van formele woorde vereis het. Gaius 3.92; I3.15. 
 225  Wat ook formele skrif vereis het. Gaius 3.128; I3.21. 
 226  Waar blote ooreenkoms voldoende was. Gaius 3.135; I3.22.  
 227  Joubert 279; Gaius 4.119. Die oorspronklike teks lees as volg: “Si in ea re 

nihil dolo malo Auli Agerii factum sit neque fiat.” 
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• Waar die skuldenaar beweer dat die eiser homself skuldig 

gemaak het aan bedrog voor die instel van die vordering, wat 

bekend gestaan het as die exceptio doli specialis.228

• Waar die skuldenaar beweer dat die eiser iets eis wat hom 

regtens mag toekom, maar waarop hy volgens redelikheid en 

die goeie trou nie geregtig is nie, wat bekend gestaan het as die 

exceptio doli praesentis generalis.

 

229

 

 

In Bank of Lisbon and South Africa Ltd v De Ornelas230 het die Appèlhof 

verklaar dat die exceptio doli generalis nooit deel uitgemaak het van die 

Romeins-Hollandse (en derhalwe ook Suid-Afrikaanse) reg nie. Die hof 

het aangevoer dat dit in die klassieke Romeinse reg op mala fides 

gebaseer was.231 In Van der Merwe v Meades232 het die Appèlhof 

verklaar dat, ingevolge die gemene reg, ’n verkoper hom nie op ’n 

voetstootsklousule kan beroep waar hy bedrieglik verborge gebreke in 

die koopsaak verswyg het nie. Die koper kan in so ’n geval homself op 

die exceptio/replicatio doli beroep.233 Joubert wys daarop dat hierdie 

remedie niks te doen het met die exceptio doli generalis nie.234 Joubert 

kritiseer ook die standpunt van Kerr235 waar hy die twee regsmiddele as 

sinonieme beskou.236

 

    

Dit is interessant om daarop te let dat die Romeinse reg op presies die 

teenoorgestelde wyse ontwikkel het as die Engelse reg ten aansien van 

                                                 
 228  Joubert 279. 
 229  Dit word so genoem aangesien die bedrog (dolus) aanwesig geag word by 

litis contestatio (praesentis) en aangesien daar in werklikheid nie sprake van 
bedrog is nie (generalis). D45.1.36, D44.4.2.3.  

 230  1988 (3) SA 580 (A). Sien ook die bespreking infra hoofstuk 4.6.11 en 4.9. 
 231  Op 594 en 595. 
 232  1991 (2) SA 1 (A). 
 233  Op 5, 6, 7 en 41.  
 234  Joubert 280. 
 235  Kerr AJ “The Replicatio Doli Reaffirmed. The Exceptio Doli Available in our 

Law” (1991) SALJ 583-586. 
 236  Joubert 280. 



 57 

die ekstrinsieke getuienis-reël. Waar die reël glad nie bekend was aan 

die primitiewe Engelse reg nie, was die woorde wat vervat is in die 

contractus verbis (stipulatio)237 van die vroeë Romeinse reg van primêre 

belang.238 Dit het aanleiding daartoe gegee dat die woorde letterlik 

uitgelê is en dat die bedoeling van die partye totaal en al ontken is.239

 

 

In die latere ontwikkeling van die Romeinse reg is die woorde vervat in 

die contractus verbis egter as minder belangrik beskou aangesien daar 

blykbaar teen hierdie stadium aanvaar is dat die contractus verbis ook 

op ’n conventio berus het. Waar daar dus bewys kon word dat daar 

geen wilsooreenstemming was nie, was daar nie ’n bindende kontrak 

(stipulatio) nie.240

 

  

In die geval van kontrakte wat op skrif gestel is, was die skrif steeds ’n 

bewysmiddel wat in sommige gevalle ’n selfs sterker bewyswaarde as 

die getuies van die ooreenkoms self gehad het. Dit was egter teen 

hierdie tyd slegs ’n bewysmiddel wat weerlê kon word.241 Mondelinge 

getuienis van die betrokke getuies is derhalwe in sommige gevalle as 

meer betroubaar beskou as die geskrewe dokument self.242 Selfs die 

onderhandelinge tussen die kontrakspartye was toelaatbare getuienis in 

die uitleg van die geskrewe ooreenkoms.243

 

 

Waar die skrif egter slegs as bewys gedien het van die onderliggende 

ooreenkoms, en nie ook ’n konstitutiewe vereiste was soos met die 
                                                 
 237  ’n Streng, eenvoudige formele kontrak (stricti iuris) en belangrikste 

kontraktuele verbintenis (obligatio ex contractu) wat tot stand gekom het 
tussen teenwoordige persone (inter praesentes partes). I3.15; D45.1.5.1. 
Sien ook die bespreking van Joubert 274.       

 238  D45.1 .126.2; D45.1.99; D45.1.38.18; D34.5.26; Van Warmelo P “Die Uitleg 
van Kontrakte” (1960) SALJ 69 219.     

 239  Ibid. 
 240  I3.19.23; Van Warmelo 219. 
 241  N6.2.3. 
 242  Ibid. 
 243  Buckland WW A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian (1963) 

415. 



 58 

contractus litteris244 nie, het dit oor so ’n sterk bewyswaarde beskik dat 

dit in sekere gevalle as onweerlegbare bewys beskou is en in ander 

gevalle baie moeilik weerlegbaar was.245

 

 

Die volgende voorbeelde illustreer gevalle waar die skrif as 

onweerlegbare bewys beskou is. Waar ’n persoon in skrif verklaar het 

dat hy van iemand geld ontvang het, kan hy nie na die verloop van ’n 

lang tydperk die verweer opwerp dat hy inderdaad nie die geld ontvang 

het nie.246 Daar is ook gevalle waar die skrif na ’n tydperk van dertig 

dae as onweerlegbare bewys beskou is.247 ’n Verdere voorbeeld is dat 

die bewys van die ontvangs van ’n bruidskat, asook ’n bewys van 

bewaargewing van geld of sake, onmiddellik onweerlegbare bewys 

daargestel het.248

 

 

Die volgende voorbeelde illustreer gevalle waar die skrif moeilik 

weerlegbaar was. Waar daar ’n skriftelike skuldbewys is en die debiteur 

aanvoer dat hy die volle verskuldigde bedrag, of ’n gedeelte daarvan 

betaal het, moes hy dit deur middel van vyf geskikte getuies bewys 

het.249 Marcellus wys daarop dat die geskrifte van amptenare wat 

sekere heffings ontvang het, ’n groter bewyswaarde gehad het as 

mondelinge getuienis.250

 

 

Die basiese beginsel was egter nog steeds dat die skrif slegs bewys 

was van die verbintenis. Alhoewel die skrif ’n baie goeie bewys was, 

                                                 
 244  ’n Ander kategorie van skriftelike ooreenkoms bekend aan die vroeë 

Romeinse reg waarvolgens die skrif nie net bewyswaarde van die 
onderliggende verbintenis gehad het nie, maar ook ’n konstitutiewe vereiste 
was waardeur die verbintenis in die lewe geroep is. Sien Van Warmelo 219–
220. 

 245  Van Warmelo 220. 
 246  I3.21; Van Warmelo 220.   
 247  C4.30.14.2; Van Warmelo 220.  
 248  C4.30.14.1; Van Warmelo 220. 
 249  C42.0.18; Van Warmelo 220. 
 250  D22.3.10.  
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was dit nie noodwendig ’n beter bewys as byvoorbeeld die mondelinge 

getuienis van die getuies betrokke by die verbintenis nie.251 Die mening 

is gehuldig dat daar ’n groter bewyswaarde aan die getuies as aan die 

skrif self geheg moes word.252

 

 

Ter opsomming kan daar dus aangevoer word dat daar ’n gradering in 

die Romeinse reg plaasgevind het van die bewyswaarde wat aan die 

skrif verbonde aan ’n bepaalde verbintenis geheg moes word. Sekere 

skriftelike dokumente is as konstitutief beskou of het as onweerlegbare 

bewys gedien van dit wat daarin vervat was. Ander weer was moeilik 

weerlegbaar en ander kon redelik maklik weerlê word deur middel van 

andersoortige getuienis.253

 

 

3.4.2 Romeins-Hollandse reg 

 

Die basiese beginsel van die Romeins-Hollandse reg was dat alle 

beloftes wat ernstig en doelbewus gemaak is, afdwingbaar was.254 

Skriftelike ooreenkomste is dan ook uitgelê in ooreenstemming met die 

gemeenskaplike bedoeling van die partye.255

 

 

Die posisie in die Romeins-Hollandse reg was in baie opsigte dieselfde 

as die Romeinse reg wat betref die aanbieding van ekstrinsieke 

                                                 
 251  C4.21.15. 
 252  N73.3. 
 253  Sien die bespreking van Van Warmelo 221. 
 254  Huber U Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt 

gebrukelyk 4e uitg (1742) 3.1.20; De Groot H Inleiding tot de Hollandsche 
Rechtsgeleerdheid (1767) 6.6.2; Van Leeuwen S Het Roomsch-Hollandsch 
Recht (1780) 4.2.2; Van der Linden J Regtsgeleerd, Practicaal en Koopmans 
Hanboek (1861) 1.14.2.  

 255  Vinnius A Tractatus de Pactis (1679) 20.1; Van Bijnkershoek C Quastionum 
Iuris Privati (1752) 2.15.7; Voet J Commentarius ad Pandectas (1829) 
22.4.11.  
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getuienis.256 Die Romeins-Hollandse reg het egter ook ’n onderskeid 

getref tussen private en openbare dokumente.257

 

  

Die meeste skrywers was dit eens dat private dokumente weerlegbaar 

was.258 Die openbare dokument was volledige bewys van die inhoud 

daarvan,259

 

 maar die skrywers het uiteenlopende menings gehad oor of 

dit weerlegbaar was of nie. 

Huber was van mening dat die dokument deurslaggewend was, maar 

dat bewys van getuies wel aangehoor kon word as die getrouheid van 

die dokument of die inhoud daarvan weerspreek is.260

 

 

Van der Keessel steun klaarblyklik hierdie standpunt aangesien die skrif 

ook volgens hom bindend is, ten minste wat ’n skulderkenning aanbetref 

wat nie uit ’n geldlening ontstaan het nie en die skuldenaar die 

dokument erken het of dit namens hom opgestel is.261

 

 

Alhoewel Merula van mening was dat die dokument altyd slegs ’n 

bewysmiddel daargestel het, verklaar hy dat die openbare dokument, 

behalwe in ernstige gevalle, onweerlegbare bewys van die inhoud 

daarvan was. Hy was verder van mening dat die dokument ’n sterker 

bewys daargestel het as getuies.262

 

 

Matthaeus steun die standpunt dat skriftelike bewys sterker is as die 

bewys deur getuies. Hy voer dit egter nog verder deurdat hy van 
                                                 
 256  Sien die bespreking van Van Warmelo 222–224. 
 257  Voet 22.4 (waar hy die publica instrumenta omskryf); Huber U Praelectiones 

iuris Romani et Hodierni (1689) 22.4.2; Merula P Manier van Procederen, in 
de provintien van Holland, Zeeland ende West-Vriesland, belangende civile 
zaaken (1705) 4.66.2; Van Warmelo 222. 

 258  Sien Voet 22.4.11; Van Warmelo 222. 
 259  Merula 4.66.2.3; Van Warmelo 222. 
 260  Huber 22.4.11, 22.4.13; Van Warmelo 222. 
 261  Van der Keessel Dictata ad Grotium 3.5.1; Van Warmelo 223. 
 262  Merula 4.66.2.5; Van Warmelo 222. 
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mening was dat die bewys deur getuies nie teen skriftelike bewys 

aangevoer kon word nie.263

 

 

Volgens De Groot is die dokument volledige bewys en onweerlegbaar 

behalwe in die geval waar bedrog ter sprake is.264

 

 

Voet volg die Romeinsregtelike tradisie en verklaar dat die geskrewe 

dokument in sy geheel weerlê kan word indien daar wesenlike 

teenstrydighede in die dokument self vervat is, indien daar teenstrydige 

geskrifte bestaan het, indien daar bewys kon word dat een van die 

kontrakspartye nie teenwoordig was by kontraksluiting nie, of daar 

getuienis aangebied is wat die skriftelike dokument weerspreek.265

 

 

Ook Lee, in sy bespreking van die Romeins-Hollandse reg, gaan van 

die standpunt uit dat die aanbieding van ekstrinsieke getuienis wel 

toelaatbaar is om die bedinge van ’n skriftelike ooreenkoms te bewys: 

 
“If an action is brought upon a contract, the plaintiff must prove its terms, and 

identify the defendant as the party liable. The proof of contract is part of the 

law of evidence and lies outside the scope of this work. Let it suffice to point 

to the general rule that in every case the best evidence must be produced. In 

the case of a written contract this means the original instrument together with 

so much parol evidence as is necessary to explain the circumstances of the 

contract and the nature of the liability alleged.”266

 
 [my kursivering] 

Hierdie standpunt word klaarblyklik ook gehandhaaf deur Van der 

Linden in sy kommentaar op Voet se Pandekte: 

 

                                                 
 263  Matthaeus A De Probationibus Liber JS Entrup Recensuit et Praefationem 

adjecit (1739) 3.132. Van Warmelo 223.  
 264  De Groot 3.3.7. 
 265  Voet 22.4.14, 22.4.15. 
 266  Lee RW An Introduction to Roman-Dutch Law 5e uitg (1953) 268.  
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“Writing admitted but contents denied. – Plainly if he admits that he did the 

writing, but says that the things contained in the writing are false, the screed 

will have its full and proper weight until the contrary has been proved.”267

        

 [my 

kursivering]             

Ook vanuit Suid-Afrikaanse regspraak kan die afleiding gemaak word  

dat die ekstrinsieke getuienis-reël ’n onbekende verskynsel is in die 

Romeins-Hollandse reg. In Weinerlein v Goch Buildings Ltd268

 

 het die 

hof kortliks Romeins-Hollandse regsbronne bespreek, veral in die opsig 

waar die exceptio doli en die verbod op ekstrinsieke getuienis oorvleuel. 

Die bronne wat die hof aangehaal het, slaan egter meer op die uitleg 

van kontrakte, veral in die geval van bedrieglike wanvoorstelling, as die 

aanbieding van ekstrinsieke getuienis om die bedinge daarvan te 

bewys: 

“Semper veritati errorem cedere oportet, says Faber in his Code 4.16. def.10, 

the mistake must yield to the truth. ‘In contracts regard must be had rather to 

the truth of the matter (rei veritas) than to what has been written,’ is laid down 

in C.4.22. L.1; and Gothofredus notes: ‘for there may be mistake in the 

writing.’ (Cf.C.4.50.L.5 and L.6.). 

 

The language of the Code is significant: ‘It has often been laid down that an 

error in computation which has been made in one contract or in more than 

one, does not prejudice the truth’ (veritati non afferre praejudicium). From the 

above it is clear that the Romans did not allow the true agreement between 

the parties to be prejudiced by a slip of the pen or other inaccurate 

expression.”269

 

 

                                                 
 267  Van der Linden J The Selective Voet being the Commentary on the Pandects 

of Johannes Voet (vertaal deur Percival Gane) 3 (1956) 750 soos uiteengesit 
in C4.30, 13, D9.2.23.  

 268  1925 AD 282. 
 269  Op 289. 
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In die lig van bogemelde, kan die Romeins-Hollandse reg ten aansien 

van die aanbieding van ekstrinsieke getuienis derhalwe kortliks as volg 

opgesom word: 

 

• Die skriftelike dokument dien slegs as bewysmateriaal. 

• Daar word ’n onderskeid getref tussen private en openbare 

dokumente. 

• Openbare dokumente beskik oor ’n sterker bewyswaarde as 

private dokumente. 

• Private dokumente het in sekere gevalle ’n bewyswaarde 

gelykwaardig aan openbare dokumente gehad, byvoorbeeld 

waar die private dokument deur drie getuies onderteken is.270

• Die openbare dokument, asook die private dokument wat 

daarmee gelykstaan, verskaf volledige bewys van die inhoud 

daarin vervat. In uitsonderlike gevalle kon hierdie dokumente 

egter wel deur ekstrinsieke getuienis weerlê word. 

 

• Geskrewe dokumente verskaf derhalwe slegs bewys in ’n 

meerdere of mindere mate, van die bedoeling van die partye. 

• Die basiese beginsel is dat die dokument nie onweerlegbare 

bewys was van die inhoud daarin vervat nie. 

• In die praktyk is egter ’n al hoe groter bewyswaarde aan 

skriftelike bewys toegeken. Die dokument kon derhalwe in 

sommige gevalle, net soos in die Romeinse reg, 

onweerlegbare bewys van die inhoud daarvan daarstel. 

 

Die basiese beginsel in die Romeins-Hollandse reg, ten minste wat 

gewone private dokumente aanbetref, was dat die bedoeling van die 

partye vooropstaan en dat soveel ekstrinsieke getuienis aangebied mag 

word as wat nodig is om sodanige bedoeling vas te stel. 

                                                 
 270  Voet 22.4.6. 
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3.4.3 Gevolgtrekking 

 

In die lig van bogemelde bespreking blyk dit duidelik dat die 

integrasiereël en die interpretasiereël onbekend was aan die Romeinse 

en Romeins-Hollandse reg.  

 

Die vraag is egter of ’n herklassifisering van die ekstrinsieke getuienis-

reël deur die Suid-Afrikaanse howe, en die gevolglike navolging van die 

Romeins-Hollandse reg, noodwendig sal meebring dat die reël 

outomaties afgeskaf sal word. Daar kan ’n argument uitgemaak word 

dat indien daar aanvaar word dat die reël deel uitmaak van die 

materiële reg, (en ekstrinsieke getuienis derhalwe in elk geval uitgesluit 

word weens die werking daarvan aangesien die getuienis irrelevant is), 

die werking van die reël in elk geval sal voortbestaan ongeag die 

herklassifisering daarvan. 

 

Myns insiens is dit egter nie ’n algemene beginsel van die materiële reg 

dat ekstrinsieke getuienis van die bestaan van ’n aparte ooreenkoms of 

betekenis van die bedinge daarvan uitgesluit word aangesien dit 

irrelevant is nie. Dit is juis as gevolg van die werking van die 

ekstrinsieke getuienis-reël dat daar bepaal word dat hierdie getuienis 

inderdaad irrelevant is aangesien daar ’n integrasie van die partye se 

bedoeling plaasgevind het. 

 

Myns insiens sal die navolging van die Romeins-Hollandse reg die 

gevolg meebring dat die ekstrinsieke getuienis-reël wel afgeskaf sal 

word en dat die getuienis wat voorheen as irrelevant beskou is weens 

die werking van die reël, as hoogs relevant beskou kan word deur die 

howe. 
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Die Romeins-Hollandse reg sal nie slaafs nagevolg kan word nie en 

daar sal voorsiening gemaak moet word vir veranderde moderne 

omstandighede. So sal dit byvoorbeeld absurd wees om te bepaal dat ’n 

sekere aantal getuies benodig word om ’n skriftelike kontrak in die 

huidige Suid-Afrikaanse reg omver te werp! 

 

Dit wil egter nie sê dat die spesifieke beginsels van die Romeinse en 

Romeins-Hollandse reg geen waarde vir ons huidige reg kan hê nie. 

Inteendeel, hierdie beginsels kan ’n betekenisvolle waarde toevoeg tot 

die hervorming van ons reg ten aansien van die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis. Dit is veral die klem wat gelê is op die 

bewyswaarde van skriftelike kontrakte wat met vrug aangewend kan 

word in ons reg. Ook die gradering van verskillende kontrakte in die 

Romeinse en Romeins-Hollandse reg kan op ’n indirekte wyse ’n 

waardevolle bydrae lewer tot die huidige Suid-Afrikaanse kontraktereg, 

veral waar daar sprake is van standaardbedinge in ’n kontrak.               

  

3.5 Die huidige posisie 

 

Die huidige posisie, met betrekking tot die bronne van die Suid-

Afrikaanse bewysreg, en derhalwe die ekstrinsieke getuienis-reël, is in 

’n groot mate vasgestel deur die uitspraak van die Appèlafdeling in Van 

der Linde v Calitz271

 

 en kan kortliks as volg opgesom word: 

(a) ’n Beslissing van die Geheime Raad voor 1950 moet beskou 

word asof dit ’n beslissing van die Appèlafdeling self is en die 

                                                 
 271  1967 (2) SA 239 (A). Hierdie uitspraak, waarin die hof voorkeur aan ’n ouer 

Geheime Raad beslissing bo ’n beslissing van die House of Lords gegee het, 
is redelik wyd gekritiseer. Sien Davids J “State Privilege and Precedent in the 
Law of Evidence” (1967) SALJ 245; Kahn E “The Rules of Precedent Applied 
in South African Courts” (1967) SALJ 308 328–330; Kerr AJ “Rules in the 
Law of Evidence which were in Force ‘on the Thirtieth Day of May 1961’” 
(1965) SALJ 169.  
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Appèlafdeling kan van sodanige uitspraak afwyk indien dit 

duidelik verkeerd beslis was. 

 

(b) ’n Uitspraak van die Engelse Hooggeregshof (“Supreme Court of 

Judicature”) (of “House of Lords” wat, alhoewel dit nie deel 

gevorm het van die Engelse Hooggeregshof nie, dit bind) voor 30 

Mei 1961, is bindend op die Appèlafdeling in die mate waarin dit 

beskou word as ’n korrekte uiteensetting van die Engelse reg. 

 

(c) ’n Reël van die Engelse reg kan so onvanpas wees aan die Suid-

Afrikaanse regstelsel, dat dit verkeerd sal wees om dit slaafs na 

te volg. 

 

(d) Uitsprake van die Engelse howe na 31 Mei 1961, asook ’n 

uitspraak van die Geheime Raad na 1950, bind nie ons howe nie, 

maar het oorredingswaarde. 

 

(e) Die gevolg is dat Suid-Afrikaanse bewysreg klaarblyklik in ’n groot 

mate “bevries” is in die gedaante wat dit op 30 Mei 1961 

aangeneem het. 

 

Schmidt en Rademeyer voer op grond hiervan aan dat die Suid-

Afrikaanse bewysreg, soos wat dit op 30 Mei 1961 gegeld het, derhalwe 

nie voortaan deur regspraak verder ontwikkel kan word nie.272 Ons 

howe sal egter nog steeds sodanige reg moet interpreteer en by 

sodanige interpretasie sal Engelse gewysdes wat na hierdie datum die 

lig gesien het, wel oorredingskrag hê, maar niks meer as dit nie.273

                                                 
 272  Schmidt & Rademeyer 18. 

 

 273  Van der Linde v Calitz supra n271 op 944–945; Papenfus v Transvaal Board 
for the Development of Peri-Urban Areas 1969 (2) SA 66 (T) op 69; Rusmarc 
SA (Pty) Ltd v Hemdon Enterprises (Pty) Ltd 1975 (4) SA 626 (W) op 630; S 
v Naicker 1965 (2) SA 919 (N) op 932–933, waar Caney R van mening was 
dat Engelse uitsprake van na 30 Mei 1961 wat dit duidelik stel dat hulle 
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Soos later in hierdie proefskrif bespreek, het hierdie beginsel later 

aanleiding gegee tot uiters ironiese gevolge!274

 

 

Schmidt en Rademeyer is van mening dat, alhoewel Engelse 

bewysregtelike regspraak nie altyd noulettend deur ons howe gevolg 

hoef te word nie, daar nie van vaste reëls of beginsels van die Engelse 

bewysreg afgewyk kan word nie.275 Die vraag bly egter of ons howe 

gebonde is aan die duidelik verkeerde klassifisering van ’n regsreël as 

deel van die bewysreg deur die Engelse howe. Myns insiens, verskaf 

Van der Linde v Calitz276

 

 die gesag daarvoor dat die Hoogste Hof van 

Appèl wél kan afwyk van die presedent van die Engelse howe indien dit 

duidelik blyk dat die Engelse reg deur sodanige howe verkeerd vertolk 

is.  

Daar moet in gedagte gehou word dat die verkeerde klassifisering van 

die Engelse howe weinig, indien enige, invloed op die Engelse 

jurisprudensie gehad het. In Suid-Afrika het sodanige klassifisering 

egter ’n wesenlike invloed op die ontwikkeling van ons reg gehad met 

betrekking tot die bewys van die skriftelike bedinge van ’n ooreenkoms.  

 

Op grond van hierdie beginsels kan daar derhalwe gevra word of die 

Hoogste Hof van Appèl enigsins oor die bevoegdheid beskik om af te 

wyk van die klassifisering van die ekstrinsieke getuienis-reël as ’n reël 

van die bewysreg, met die gevolglike uitwissing van regspraak wat 

ontwikkel het oor ’n tydperk van meer as sewentig jaar.277

                                                                                                                                            
handel oor die reg soos dit altyd was, en derhalwe ook op 30 Mei 1961, van 
toepassing is ingevolge die 30 Mei-klousules. Volgens Schmidt word daar 
seker hiermee bedoel dat ons howe hulle “moet” toepas.  

 

 274  Sien die bespreking infra hoofstuk 6.  
 275  Schmidt & Rademeyer 21. 
 276  Supra n271. 
 277  Die konstitusionaliteit, asook moontlike rol wat die Konstitusionele Hof kan 

vertolk in die afskaffing van die reël sal later in hierdie proefskrif behandel 
word. 
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Om hierdie vraag te beantwoord sal daar gekyk moet word na watter 

beginsels die Hoogste Hof van Appèl sal toepas waar die afwyking van 

’n vorige uitspraak van die vorige Appèlafdeling ter sprake is. In hierdie 

opsig is daar drie beginsels deur die Hoogste Hof van Appèl deur Olivier 

J278 in Brisley v Drotsky279

• Waar die vorige beslissing(s) op ’n klaarblyklike oorsig of 

wanopvatting of fout berus het;  

 neergelê, naamlik: 

• Waar die hof se aandag in die vorige beslissing(s) nie op 

relevante gesagsbronne gevestig was nie; en  

• Die beginsel van regsekerheid en kontinuïteit.  

 

Ten aansien van die eerste beginsel het die hof met goedkeuring 

verwys na die beslissing in Bloemfontein Town Council v Richter280

 

 

waar die hof verklaar het dat: 

“The ordinary rule is that this Court is bound by its own decisions and unless 

a decision has been arrived at on some manifest oversight or 

misunderstanding that is there has been something in the nature of a 

palpable mistake a subsequently constituted Court has no right to prefer its 

own reasoning to that of its predecessors – such preference, if allowed, would 

produce endless uncertainty and confusion.”281

 

 

Die gemelde hof gaan voort om te verklaar dat die stare decisis-leerstuk 

derhalwe meer rigied deur die Hoogste Hof van Appèl toegepas moet 

word as enige ander bestaande hof.282

 

 

                                                 
 278  In die meerderheidsbeslissing van die hof is daar slegs verwys na twee 

beginsels naamlik waar ’n vorige saak verkeerd beslis is en regsekerheid. 
Olivier R het in sy minderheidsuitspraak egter uitgebrei op hierdie twee 
beginsels deur ook na die stare decisis-leerstuk te verwys.     

 279  2002 (4) SA 1 (HHA). 
 280  1938 AD 195. 
 281  Op 232. 
 282  Ibid. 
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In die Brisley-saak is die trefwydte van die sogenaamde Shifren-

beginsel,283 ingevolge waarvan alle wysigings van die kontrak aan 

bepaalde formaliteite moet voldoen, aangeveg. Die Hoogste Hof van 

Appèl verklaar dat daar voorheen ’n hele aantal teenstrydige provinsiale 

beslissings ten aansien van die bindende aard van ’n geen-

wysigingsbeding was en dat daar, selfs nog voor die Shifren-uitspraak, 

ook van verskeie oorde akademiese kritiek daarteen gelewer is.284 Die 

hof bevind dan dat die debat geensins nuut was tydens die Shifren-

uitspraak nie en dat die hof klaarblyklik weens beleidsoorwegings, 

doelmatigheidsredes en volgens die hof se insigte ’n bepaalde 

standpunt laat seëvier het.285

 

 

Die hof in die Brisley-saak het derhalwe tot die gevolgtrekking gekom 

dat daar nie met reg verklaar kon word dat die Shifren-uitspraak op ’n 

klaarblyklike oorsig of wanopvatting berus het nie en die hof was nie 

bereid om op grond hiervan die stare decisis-leerstuk te omseil nie.286

 

 

Myns insiens kan daar nie fout gevind word met hierdie redenasie van 

die hof nie. Die vraag is egter wat die posisie sal wees indien dit aan die 

Hoogste Hof van Appèl gestel sou word dat die verkeerde klassifisering 

van die ekstrinsieke getuienis-reël op ’n klaarblyklike oorsig of 

wanopvatting van die vorige Appèlhof berus het. 

 

Myns insiens sou so ’n argument beslis oor meriete beskik. Die 

Appèlhof het nooit, waar die klassifisering van die ekstrinsieke 

getuienis-reël ter sprake gekom het, die verskillende standpunte 

oorweeg en ’n besliste standpunt, soos die hof in die Shifren-saak, 

                                                 
 283  Soos uiteengesit in SA Sentrale Ko-op Graanmaatskappy Bpk v Shifren 

1964 (4) SA 760 (A). 
 284  Op 25. 
 285  Ibid. 
 286  Op 21 en 25. 
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ingeneem nie. Alhoewel die Appèlhof in verskeie sake287

 

 aanvaar het 

dat die klassifisering van die reël op ’n klaarblyklike wanopvatting of fout 

berus het, het die hof dit daar gelaat en nie verder ondersoek ingestel 

na die moontlike herklassifisering van die reël nie. 

Die tweede beginsel op grond waarvan die Hoogste Hof van Appèl mag 

afwyk van sy vorige uitsprake is indien die hof se aandag in die vorige 

beslissings nie op relevante gesagsbronne gevestig is nie.288

 

 

In die Brisley-saak het die hof daarop gewys dat daar geen negering 

van bindende gesag in die Shifren-beslissing voorgekom het nie. Die 

hof in Shifren was deeglik bewus van die relevante gesagsbronne en 

die akademiese debat rondom geen-wysigingsbedinge.289

 

 

Wat die Cassiem-saak290 aanbetref wil dit voorkom of die hof se aandag 

nie op die relevante gesagsbronne en/of standpunte gevestig is nie en 

die hof derhalwe die ekstrinsieke getuienis-reël op grond daarvan 

miskien verkeerd geklassifiseer het.291

                                                 
 287  Venter v Birchholtz supra n173; National Board (Pretoria) (Pty) Ltd v Estate 

Swanepoel supra n171. 

  

 288  John Bell & Co Ltd v Esselen 1954 (1) SA 147 (A) op 153; Brisley v Drotsky 
supra n279 op 25. 

 289  Brisley v Drotsky supra n279 op 25. 
 290  Supra n128. 
 291  Op hierdie stadium was daar verskeie akademiese standpunte wat aangedui 

het dat die reël deel uitmaak van die substantiewe reg en nie die materiële 
reg nie. Thayer 409 is van mening dat die reël en sy uitsonderings deel 
uitmaak van die substantiewe reg en vermom is as ’n bewysregtelike reël. Hy 
verklaar dat: “[I]t is the use of such matter, not the proving of it, which is 
objectionable; the averment of it in pleading, the having an issue on it, the 
going to the jury with it, that is forbidden” en ten aansien van die 
uitsonderings: “[T]he true inquiry is whether certain claims or defences are 
allowable. If relief can be had in such cases the law of evidence has nothing 
to say as to any kind of evidence, good under the general rules, which may 
be offered to prove these things. In so far as extrinsic facts are a legal basis 
of claim or defence, extrinsic evidence is good to prove them.” Wigmore 
steun hierdie standpunt waar hy verklaar: “It is a rule of substantive law, 
because it deals with the question in what sources and materials are to be 
found the terms of a legal act, and not a rule of evidence dealing with the 
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Die derde, en miskien belangrikste, beginsel wat in ag geneem word 

waar die Hoogste Hof van Appèl van sy vorige uitsprake wil afwyk is die 

beginsel van regsekerheid en kontinuïteit.292

 

 

Daar is ’n hele aantal beslissings waarin hierdie beginsel deur die 

Appèlhof beklemtoon en toegepas is. Die hof het in die Brisley-saak 

verklaar dat: 

 
“Om nou die Shifren-beginsel in sy geheel te begrawe, kan kommersiële 

chaos skep, ’n vraagteken plaas agter talle bestaande kontrakte, en, les bes, 

kontraproduktief wees ten aansien van beleggings en ondernemings wat op 

die lange duur almal se belange kan bevorder, soos die oprigting en verhuur 

van wooneenhede.”293

 

 

Die hof was verder van mening dat, indien die risiko van hofgedinge wat 

weens beweerde mondelinge ooreenkomste kan ontstaan nie effektief 

uitgeskakel kan word nie, sakelui en privaat kontrakspartye hulle aan 

die handelsverkeer sal onttrek of hulle toevlug sal neem tot ander, 

minder gewenste beskermingsmeganismes.294

 

 

Alreeds in Harris v Minister of the Interior295 het die Appèlhof verklaar 

dat die hof nie sommer sal afwyk van ’n vorige uitspraak waar daar vir ’n 

aantal jare op grond daarvan gehandel is en regte daaronder verkry is 

nie.296

 

 

                                                                                                                                            
value of one fact as probative of another.” Leake SM Principles of the Law of 
Contracts 5e uitg (1906) 182–183 deel hierdie standpunt.          

 292  Brisley v Drotsky supra n279 op 21 en 25–26. 
 293  Op 26. 
 294  Ibid. 
 295  1952 (2) SA 428 (A).  
 296  Op 454.  
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In John Bell & Co Ltd v Esselen297 het die hof met goedkeuring verwys 

na Union Government (Minister of Lands) v Estate Whittaker,298 waar 

Solomon AR verklaar het dat die hof, weens regsekerheid, nie daarop 

geregtig was om die relevante vraagstuk te heropen of om terug te keer 

na die oorspronklike bronne van ons reg om te bepaal of die Romeins-

Hollandse reg daar korrek vertolk is nie.299

 

 

In Cullinan v Noordkaaplandse Aartappelkernmoerkwekers Koöperasie 

Bpk300 moes die hof beslis of die leerstuk van die versweë prinsipaal 

nog enige bestaansreg gehad het. Die hof verklaar dat, alhoewel die 

leerstuk inderdaad indruis teen die grondbeginsels van ons reg, dit nie 

oorboord gegooi kan word nie aangesien die beginsel al bykans vir 

honderd jaar in die handelsverkeer toegepas is. In die verlede is daar 

volgens die hof talle transaksies aangegaan waar partye regte verkry 

het en verpligtinge aangegaan het weens die werking van die leerstuk. 

Indien die hof sou beslis dat die leerstuk nie meer geldig is nie, sou 

hierdie regte en verpligtinge skielik nie meer bestaan nie.301 Die hof 

verklaar dat die leerstuk so ingeburger is in ons reg dat die hof verplig is 

om dit as geldende reg te aanvaar.302

 

 

Bogemelde sake is nagevolg in Tuckers Land and Development 

Corporation (Pty) Ltd v Strydom;303 Attorney General Northern Cape v 

Brühns;304 Barclays Western Bank Ltd v Ernst305 en Thorougbred 

Breeders’ Association v Price Waterhouse.306

 

  

                                                 
 297  1954 (1) SA 147 (A). 
 298  1916 AD 194. 
 299  Op 206. 
 300  1972 (1) SA 761 (A).  
 301  Op 767. 
 302  Op 768. 
 303  1984 (1) SA 1 (A) op 16–17. 
 304  1985 (3) SA 686 (A) op 701. 
 305  1988 (1) SA 243 (A) op 253. 
 306  2001 (4) SA 551 (HHA) op 601. 
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Die hof in die Brisley-saak het verder verklaar dat die beginsel van 

regsekerheid des te meer geld waar die Hoogste Hof van Appèl in 

resente tye na die Shifren-saak verwys het en die betrokke beginsel 

toegepas het.307

 

   

Myns insiens sal die toepassing van hierdie beginsel die grootste 

struikelblok verteenwoordig in die moontlike herklassifisering van die 

ekstrinsieke getuienis-reël. Waar daar moontlik in die toekoms 

aangevoer kan word dat die reël hergeklassifiseer moet word, sal die 

Hoogste Hof van Appèl in alle waarskynlikheid verwys na bogemelde 

gewysdes en aanvoer dat die reël al vir bykans tagtig jaar in ons reg 

toegepas is en daar talle regte daaronder verkry is wat nie deur ’n hof 

tot niet gemaak kan word nie. Daar kan selfs geargumenteer word dat, 

selfs al herklassifiseer die Appèlhof die reël, dit nie noodwendig sal 

beteken dat die toepassing van die reël sal verander nie. Myns insiens, 

sal die beginsel van regsekerheid meer gewig dra as enige potensiële 

nadeel vir ’n kontraksparty weens die toepassing van die ekstrinsieke 

getuienis-reël.          

 

Die argument kan verder uitgemaak word dat die toepassing van die 

ekstrinsieke getuienis-reël in die Suid-Afrikaanse regsmilieu so 

onvanpas is dat dit nie slaafs nagevolg behoort te word nie, aangesien 

ons nie oor ’n juriestelsel beskik nie.308

 

  

McCormick maak in hierdie opsig ’n goeie standpunt uit dat die 

ekstrinsieke getuienis-reël ’n prosedurele instrument is met die doel om 

potensieël nadelige getuienis van die lede van die jurie te weerhou.309

                                                 
 307  Op 26. Sien Randcoal Services Ltd v Randgold and Exploration Co Ltd 1998 

(4) SA 825 (HHA) op 841 en Golden Fried Chicken (Pty) Ltd v Sirad Fast 
Foods CC 2002 (1) SA 822 (HHA) op 826. 

 

Daar moet met Zeffertt & Paizes se standpunt dat die ekstrinsieke 

 308  Sien die bespreking supra hoofstuk 2.4. 
 309  McCormick 365. Sien ook die bespreking supra hoofstuk 2.2 & 2.4.  
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getuienis-reël slegs ’n ware rol kan vervul in ’n juriestelsel en dat die 

reël derhalwe nie werklik in Suid-Afrika tuishoort, waar daar nie meer 

juries bestaan nie, saamgestem word.310

 

 

Dit is egter hoogs onwaarskynlik dat die Hoogste Hof van Appèl die 

ekstrinsieke getuienis-reël slegs op grond van hierdie argument sal 

afskaf, aangesien daar ook ander bestaansredes aangevoer kan word 

vir die toepassing van die reël.311

 

 Die weerhouding van potensieël 

nadelige getuienis van die lede van die jurie is slegs een van hierdie 

redes. 

3.6 Gevolgtrekking 

 

Dit blyk duidelik dat die ekstrinsiekegetuienisreël deel uitmaak van die 

substantiewe reg en derhalwe verkeerdelik in ons reg ingevoer is onder 

die dekmantel van die formele bewysreg. Wegewing verplig ons howe 

dan ook om die Engelse reg ten aansien van hierdie reël na te volg 

soos dit op 30 Mei 1961 was.   

 

Dit wil voorkom of dit hoogs onwaarskynlik is dat die Hoogste Hof van 

Appèl die ekstrinsieke getuienis-reël in die nabye toekoms sal 

herklassifiseer. Die belangrikste redes hiervoor is die beginsels van 

regsekerheid en kontinuïteit. Zeffertt, Paizes & Skeen steun hierdie 

gevolgtrekking waar hulle verklaar dat: 

  
“In South Africa the ‘parol evidence rule’ has been applied on the assumption 

that it forms a part of the English law of evidence, and however questionable 

this view may be, it is now too late for the courts to do anything about it.”312

                                                 
 310  Zeffertt & Paizes 15–16. 

 

 311  Soos die feit dat die reël sekerheid tot gevolg het, dat dit die 
onskendbaarheid (“sanctity”) van die skriftelike kontrak beskerm, dat dit 
onnodige en tydrowende litigasie ontmoedig en dat dit bedrog verhoed.  

 312  Zeffertt, Paizes & Skeen 321. 
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Schwikkard & Van der Merwe sluit hierby aan: 

  
“As a matter of practicality, however, it must be accepted that English 

precedent has become so entrenched in South African law that it must now 

be regarded as an ineradicable part thereof. A return to Roman-Dutch 

sources is unlikely.”313

 
 

In die saak van Strydom v Coach Motors (Edms) Bpk314

 

 het Hiemstra R 

(soos hy toe was) dan ook verklaar dat: 

“Hierdie reël word in Engels die "parol evidence rule" genoem en hoewel daar 

'n sterk saak voor uitgemaak kan word dat ons hier met substantiewe reg te 

doen het en nie met bewysreg nie, was die ontwikkeling in die praktyk 

sodanig dat die reël stewig in die bewysreg ingelyf is. Die oerbronne moet 

derhalwe Engels wees en nie Romeins-Hollands nie”.315

 
 

Indien dit blyk dat die integrasiereël afgeskaf of gewysig behoort te word 

in die Suid-Afrikaanse kontraktereg, is dit dan ook duidelik dat 

herklassifisering nie ’n oplossing is nie. Indien dit blyk dat afskaffing of 

modifikasie van die ekstrinsieke getuienis-reël die aangewese weg is 

om te volg, sal daar later in hierdie proefskrif in meer besonderhede 

gekyk word na die mees doeltreffendste metode om dit te 

bewerkstellig.316

 

 

In die volgende hoofstuk word daar krities ondersoek ingestel na die 

eerste komponent van die ekstrinsieke getuienis-reël, naamlik die 

integrasiereël. Daar word gepoog om aan te toon dat die integrasiereël 

nie slaag in die hoofredes vir sy huidige bestaan, naamlik sekerheid en 
                                                 
 313  Schwikkard & Van der Merwe 39. 
     314    1975 (4) SA 838 (T).  
     315    Op 840. 
     316    Sien die bespreking infra hoofstuk 14. 
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finaliteit, asook die voorkoming van litigasie nie, en dat die voortbestaan 

daarvan in sy huidige gedaante nie meer in die Suid-Afrikaanse reg 

geregverdig kan word nie.       
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HOOFSTUK 4 

 

DIE INTEGRASIEREËL 

4.1 Inleiding 

 

Die essensie van die integrasiereël word baie goed as volg deur 

Wigmore opgesom:317

  

 

“This process of embodying the terms of a jural act in a single memorial may 

be termed the integration of the act, i.e. its formation from scattered parts into 

an integral documentary unity. The practical consequence of this is that its 

scattered parts, in their former and incohate shape, do not have any jural 

effect; they are replaced by a single embodiment of the act. In other words: 

When a jural act is embodied in a single memorial, all other utterances of the 

parties on that topic are legally immaterial for the purpose of determining what 

are the terms of their act.” [my beklemtoning] 

 

Ons howe is dan ook grootliks deur die standpunte van Wigmore 

beïnvloed en het hierdie aspek van die ekstrinsieke getuienis-reël as die 

toepassing van die relevantheidsteorie benader. Dit het ingehou dat die 

uiteensetting van ’n regshandeling in ’n geskrewe stuk alle vorige of 

gelyktydige uitinge van die partye regtens irrelevant gemaak het vir 

doeleindes van die vassteling van die bedinge van die ooreenkoms.  

 

Hierdie benadering het aanleiding gegee tot die formulering van die 

sogenaamde integrasie- en gedeeltelike integrasie- (“partial integration”) 

reëls, wat voorgegee het om aan die bedoeling van die partye betrokke 

by die ooreenkoms uitwerking te gee. In die geval waar die partye 

                                                 
 317  Wigmore on Evidence par 2425. Met goedkeuring aangehaal in die bekende 

saak van National Board (Pretoria) (Pty) Ltd v Estate Swanepoel 1975 (3) SA 
16 (A) op 26.  
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bedoel het dat die geskrewe stuk finaal en volledig moes wees, het volle 

integrasie plaasgevind, en was dit ontoelaatbaar om die dokument deur 

middel van getuienis van vorige of gelyktydige ooreenkomste aan te vul 

of te weerspreek. Waar die bedoeling egter was dat die geskrewe stuk 

finaal was, maar onvolledig, het gedeeltelike integrasie plaasgevind en, 

alhoewel die dokument nie weerspreek kon word nie, kon dit deur 

ekstrinsieke getuienis aangevul word.318

 

 

Uit voorgaande blyk dit duidelik dat die totstandkoming van ’n integrasie 

totaal en al afhanklik is van die bedoeling van die partye. Wat egter 

minder duidelik is, is op welke wyse hierdie bedoeling vasgestel moet 

word. Die beginsels wat toegepas moet word om hierdie bedoeling van 

die partye vas te stel, het aanleiding gegee tot die totstandkoming van 

ten minste twee denkskole.  

 

Die eerste denkskool, soos voorgestaan deur Corbin, is geskoei op die 

vasstelling van die ware bedoeling van die partye deur alle getuienis toe 

te laat wat vir hierdie vasstelling relevant is.319

 

  

Die tweede denkskool, soos voorgestaan deur Williston, plaas ook die 

bedoeling van die partye op die voorgrond van die ondersoek, maar 

deur ’n verbod op die aanbieding van sekere relevante getuienis te 

plaas, word daar in baie gevalle tot ’n kunsmatige of fiktiewe simulasie 

van sodanige bedoeling gekom.320

 

 

Daar moet saamgestem word met Zeffertt & Paizes se standpunt dat: 

  

                                                 
 318  Zeffertt & Paizes 2. 
 319  Corbin AL Corbin on Contracts A Comprehensive Treatise on the Rules of 

Contract Law vol 3 (1960) par 573.  
 320  Williston S A Treatise on the Law of Contracts 3de uitg vol 4 (1961) par 610 

en 618. 
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“Whether Corbin’s or Williston’s view is to be preferred is ultimately a matter 

to be determined by considerations of fundamental judicial policy”.321

 

 

Hierdie standpunt word baie goed verwoord deur Calamari en Perillo 

waar hierdie skrywers verklaar dat daar twee verskillende 

beleidsrigtings is wat nagevolg kan word. Aan die een kant is daar die 

beleidsrigting wat bepaal dat die publiek beter gedien word indien daar 

uitwerking gegee word aan die partye se algehele ooreenkoms, 

mondeling en skriftelik, selfs al bestaan daar ’n risiko dat daar 

ongeregtighede kan plaasvind deur middel van bedrog. Aan die ander 

kant is daar die beleidsrigting wat bepaal dat die sekuriteit verbonde 

aan transaksies vereis dat die partye hulle algehele ooreenkoms op 

skrif moet stel, selfs al sal dit aanleiding gee tot ongeregtighede wat per 

geleentheid mag plaasvind.322

 

 

Daar sal vervolgens gekyk word na hoe die toepassing van die 

integrasiereël in die Engelse en Suid-Afrikaanse reg uitgekristalliseer 

het deur ’n bespreking van die relevante gewysdes.323

 

 

4.2 Toepassing van die integrasiereël in die Engelse reg 

 

4.2.1 Die inhoud van die reël 

 

In Goss v Lord Nugent324

 

 is die inhoud van die integrasiereël soos volg 

uiteengesit: 

                                                 
 321  Zeffertt & Paizes 4. 
 322  Calamari JD & Perillo JM The Law of Contracts (1970) 109. 
 323  Die Engelse en Suid-Afrikaanse reg word afsonderlik bespreek aangesien 

die ontwikkeling van die toepassing van die reël verskillend plaasgevind het 
in die twee jurisdiksies. 

 324  (1833) 5 B&Ad 58. 
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“If there is a contract which has been reduced to writing, verbal evidence is 

not allowed to be given … so as to add to or subtract from, or in any manner 

vary or qualify the written contract.”325

 

 

In Jacobs v Batavia and General Plantations Trust326

 

 het Lawrence R 

die reël as volg beskryf: 

“It is firmly established as a rule of law that parol evidence cannot be admitted 

to add to, vary or contradict a deed or other written instrument. Accordingly, it 

has been held that … parol evidence will not be admitted to prove that some 

particular term, which had been verbally agreed upon, had been omitted (by 

design or otherwise) from a written instrument constituting a valid and 

operative contract between the parties.”327

 

      

In Shore v Wilson328

 

 is daar aangevoer dat regsekerheid die 

regverdiging vir die bestaan van die reël was, aangesien die 

afwesigheid daarvan tot gevolg sou gehad het dat geen regsgeleerde 

met sekerheid advies sou kon verleen op grond van die uitleg van ’n 

skriftelike ooreenkoms nie. 

Ten einde die uitwerking van die integrasiereël te versag, het die 

Engelse howe egter reeds op ’n vroeë stadium begin om uitsonderings 

op die reël te ontwikkel. Hierdie uitsonderings kan kortliks as volg 

opgesom word: 

 

• Ekstrinsieke getuienis is toelaatbaar om ’n kollaterale 

ooreenkoms te bewys, tensy daar ’n beding in die skriftelike 

kontrak vervat is wat bepaal dat die kontrak die volle 

ooreenkoms bevat.329

                                                 
 325  Op 64. 

 Aanvanklik het die howe egter ’n 

 326  (1924) 1 Ch 287. 
 327  Op 295. 
 328  (1842) 8 ER 450. 
 329  Lewison K The Interpretation of Contracts 3de uitg (2004) 72.  
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onderskeid tussen ’n kollaterale ooreenkoms wat die skriftelike 

kontrak aanvul en een wat dit weerspreek, getref.330 In Lysnar 

v National Bank of New Zealand331 het die Privy Council 

hierdie standpunt bevestig, maar die mening gehuldig dat dit 

nie in alle gevalle maklik was om te onderskei tussen ’n 

kollaterale ooreenkoms wat die skriftelike kontrak aanvul en 

een wat dit weerspreek nie. Hierdie standpunt was in 

ooreenstemming met die beslissing in De Lasalle v 

Guildford.332 In City and Westminister Properties (1934) Ltd v 

Mudd333 en Brikom Investments Ltd v Carr334

• Die aanbieding van ekstrinsieke getuienis is toelaatbaar waar 

die doel daarvan is om die geldigheid van die skriftelike 

kontrak aan te veg, soos in gevalle van dwaling of 

wanvoorstelling, asook in gevalle van rektifikasie.

 is daar egter 

wegbeweeg van hierdie benadering en het die onderskeid 

tussen die twee tipes kollaterale ooreenkomste klaarblyklik 

verval. 

335

• Ekstrinsieke getuienis is verder toelaatbaar om aan te dui dat 

’n skriftelike kontrak nog nie van krag is nie weens die nie-

vervulling van ’n opskortende voorwaarde. In Pym v 

Campbell

 

336

                                                 
 330  Ibid. 

 het die partye ’n skriftelike ooreenkoms 

aangegaan ten aansien van die verkoop van ’n aandeel in ’n 

uitvindsel. Die koper is toegelaat om mondelinge getuienis aan 

te bied dat die ooreenkoms nie in werking sou tree alvorens 

die uitvindsel deur die koper se ingenieur goedgekeur is nie. 

 331  (1935) NZLR 129. 
 332  (1901) 2 KB 215. 
 333  (1959) Ch 129.  
 334  (1979) QB 467. 
 335  Lewison 73. 
 336 (1866) 6 E&B 370. 
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• Getuienis is toelaatbaar om ’n handelsgebruik te bewys. In 

Hutton v Warren337

• In die afwesigheid van ’n “entire agreement”-klousule,

 is ’n huurkontrak uitgelê op grond van die 

handelsgebruik dat die huurder geregtig was op redelike 

vergoeding vir saad en arbeid alhoewel dit nie in die skriftelike 

kontrak beding is nie. 
338 is 

getuienis toelaatbaar om aan te toon dat die skriftelike kontrak 

nie bedoel was om die algehele ooreenkoms van die partye te 

verteenwoordig nie. Lewison is van mening dat alhoewel dit 

voorkom of hierdie uitsondering destruktief is ten aansien van 

die integrasiereël, die party wat aanvoer dat die skriftelike 

kontrak nie die volle ooreenkoms bevat nie, ’n vermoede moet 

weerlê dat dit wel die geval is.339 In Gillepsie v Cheney Egar & 

Co340

• Ekstrinsieke getuienis mag verder aangevoer word om die 

partye tot die ooreenkoms te identifiseer,

 het die hof verklaar dat waar die partye ’n definitiewe 

skriftelike kontrak opgestel het, daar ’n vermoede bestaan dat 

die kontrak bedoel was om al die bedinge daarvan in te sluit. 

Dit is egter slegs ’n vermoede en dit staan ’n party vry om 

getuienis aan te bied dat daar ’n latere ooreenkoms was wat 

bedoel was om saam met die eerste skriftelike kontrak 

uitwerking te hê (aangesien die skriftelike kontrak nie bedoel 

was om al die bedinge van die ooreenkoms in te sluit nie). 

341

                                                 
 337  (1836) 1 M&W 466. 

 of om die 

      338    Lewison 80-81, met verwysing na McGrath v Shah (1987) 57 P&CR 452,  
Deepak Fertilisers and Petrochemical Corp v Davy McKee [1999] 1 All            
ER (Comm) 69 en Inntrepeneur Pub Co v East Crown (2000) 2 Lloyd’s Rep 
611 wys daarop dat die insluiting van so ’n beding getuienis uitsluit van enige 
kollaterale ooreenkoms asook van enige getuienis om aan te toon dat die 
kontrak deels mondeling, deels skriftelik aangegaan is.    

 339  Lewison 71. 
 340  (1896) 2 QB 59. 
 341  Fung Ping Shan v Tong Shun (1918) AC 403; Homburg Houtimport BV v 

Agrosin Ltd (2003) 2 WLR 711.  
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onderwerp daarvan te identifiseer,342 of om addisionele 

vergoeding te bewys.343

 

 

Nassar wys, myns insiens heeltemal tereg, daarop dat hierdie 

uitsonderings ontstaan het aangesien moderne gekompliseerde en 

uitgebreide regsverhoudings net soveel buigsaamheid vereis as 

regsekerheid.344

 

 

Die toepassing van die integrasiereël in die Engelse reg het oor ’n 

aantal dekades ’n aansienlike ontwikkeling ondergaan. Die howe het in 

die eerste plek gesteun op die feit dat ’n ooreenkoms deels mondeling, 

deels skriftelik aangegaan is en, tweedens, op die beginsel van die 

kollaterale ooreenkoms om die toepassing van die integrasiereël te 

omseil. 

 

Die eerste beginsel word goed deur J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v 

Andrea Merzario Ltd geïllustreer.345

 

 

Die eiser in hierdie saak was ’n invoerder van masjinerie wat ’n kontrak 

met die verweerder vir die vervoer van sekere masjiene na Engeland 

per boot gesluit het. Die kontrak is gesluit ingevolge die 

standaardhandelsgebruik waarvolgens die verweerder absolute vryheid 

oor die metode van vervoer sou hê. Die kontrak het die verweerder 

gevrywaar teen enige aanspreeklikheid vir skade of vernietiging van die 

betrokke masjiene. 

 

                                                 
 342  Ogilvie v Foljambe (1817) 3 Mer 53; Freeguard v Rogers (1999) 1 WLR 375 

(CA); Partridge v Lawrence (2003) EWCA Civ 1121. 
 343  Clifford v Turrell (1841) 1 Y&C Ch Cas 138; Turner v Forwood [1951] 1 All 

ER 746.  
 344  Nassar 38. 
 345  (1976) 1 WLR 1078. 
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Die verweerder het voor 1967 reëlings vir die vervoer van die masjiene 

in kratte en treilers onder die boot se dek getref, aangesien die 

masjiene kon roes indien dit op die dek vervoer sou word. In 1967 het 

die verweerder voorgestel dat daar na houers oorgeskakel word vir die 

vervoer van die masjiene en aan die eiser ’n mondelinge versekering 

gegee dat die houers onder die boot se dek vervoer sou word. Op grond 

hiervan het die eiser met die verweerder ooreengekom dat die masjiene 

in die betrokke houers vervoer sou word.  

 

As gevolg van ’n oorsig deur die verweerder is een van die houers op 

die boot se dek vervoer en het die houer oorboord geval. Die eiser het 

skadevergoeding van die verweerder geëis vir die totnietgaan van die 

houer op grond van kontrakbreuk van die vervoerkontrak. Die hof het 

bevind dat die mondelinge versekering ’n uitdruklike beding van die 

ooreenkoms was en, aangesien die ooreenkoms deels mondeling, 

deels skriftelik, aangegaan is, getuienis van die mondelinge beding 

toelaatbaar was. 

 

Die saak van City and Westminister Properties (1934) Ltd v Mudd346

 

 sit 

die beginsel van die kollaterale ooreenkoms goed uiteen. 

Die verweerder was die huurder van ’n winkel en het in die kantoor 

agter in die winkel geslaap. In 1947, tydens onderhandelinge tussen die 

eiser (verhuurder) en die verweerder, is daar ’n skriftelike konsep-

huurooreenkoms aan die verweerder gestuur vir ondertekening. Die 

huurooreenkoms het ’n klousule bevat wat verklaar het dat die perseel 

nie aangewend kon word vir enige behuisings- of oorslaapdoeleindes 

nie.  

 

                                                 
 346  Supra n333. 
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Die eiser se agent het egter aan die verweerder gemeld dat die eiser 

nie enige besware sou hê indien die verweerder in die winkelperseel 

woon nie. Die verweerder het die ooreenkoms op grond van hierdie 

versekering onderteken.  

 

In 1956 het die eiser die hof genader vir kansellasie van die 

huurooreenkoms op grond van ’n verbreking van gemelde beding deur 

die verweerder. Die verweerder het ontken dat hy kontrakbreuk gepleeg 

het en aangevoer dat die eiser afstand gedoen het van die relevante 

beding. Die hof het bevind dat, aangesien die verweerder slegs die 

ooreenkoms onderteken het as gevolg van die mondelinge versekering 

deur die eiser se agent, hy geregtig was om staat te maak op die 

versekering vir so lank as wat hy die winkelperseel geokkupeer het. 

 

Die leerstuk van die kollaterale ooreenkoms is deur die hof in die 

Evans-saak347 aangeneem. Poole wys daarop dat die bedinge van die 

kollaterale ooreenkoms selfs voorrang kan geniet bo teenstrydige 

bedinge van die geskrewe hoofkontrak.348

 

          

In Peirce v Corf,349 waar dit gegaan het oor die vraag of daar verwys 

kan word na ’n ander dokument om die skriftelike kontrak aan te vul, is 

die beginsel neergelê in Dobell v Hutchinson350

 

 deur die hof bevestig. 

Die hof verklaar dat: 

“Therefore on the document itself there must be some reference from the one 

to the other, leaving nothing to be supplied by parol evidence …”351

 

 

                                                 
 347  Supra n345. 
 348  Poole J Casebook on Contract Law 8ste uitg (2006) 211.   
 349  (1874) LR 9 QB 210. 
 350  (1835) 3 Ad & El 355. 
 351  Op 371. 
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In die rigtinggewende beslissing van Long v Millar352

 

 het die hof egter 

afgewyk van hierdie streng toepassing van die integrasiereël. In hierdie 

saak is ekstrinsieke getuienis toegelaat om ’n skriftelike kontrak, 

onderteken deur die eiser, te verbind met ’n skriftelike kwitansie 

onderteken deur die verweerder. 

In Stokes v Whicher353

 

 verklaar die hof dat waar daar in die skriftelike 

kontrak ’n verwysing is na ’n ander ooreenkoms, ekstrinsieke getuienis 

toelaatbaar is om aan te toon wat die ander ooreenkoms behels. Indien 

al die bedinge skriftelik vervat is in die ander ooreenkoms, word daar ’n 

voldoende memorandum van die volle ooreenkoms verkry deur die twee 

ooreenkomste saam te lees. 

In Timmins v Moreland Street Property Co Ltd354 het die Appèlhof met 

goedkeuring verwys na die beslissing in Long v Millar,355 maar nog ’n 

stap verder gegaan. Die hof verklaar dat waar twee of meer dokumente 

saamgelees kan word om ’n gesamentlike ooreenkoms te vorm, daar ’n 

dokument moet wees wat onderteken is waarin daar ’n uitdruklike of 

geïmpliseerde verwysing is na sodanige ander dokument of 

ooreenkoms. Waar daar sodanige verwysing is, mag ekstrinsieke 

getuienis aangebied word om die ander dokument te identifiseer en die 

ooreenkoms wat dit uiteensit te verduidelik. In so ’n geval kan al die 

dokumente wat as sodanig geïdentifiseer is, saamgelees word om die 

ooreenkoms te vorm.356

 

 

In Elias v George Sahely & Co (Barbados) Ltd357

                                                 
 352  (1879) 4 CPD 450. 

 het die Privy Council 

hierdie benadering as ’n korrekte uiteensetting van die moderne 

 353  (1920) 1 Ch 411. 
 354  [1957] 3 All ER 265.  
 355  Supra n352. 
 356  Op 276.  
 357  [1982] 3 All ER 801. 
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Engelse reg beskou. Die hof moes in hierdie saak beslis of ’n geskrewe 

dokument en ’n kwitansie saamgelees kon word om ’n ooreenkoms te 

vorm. Die hof verklaar dat die kwitansie in die onderhawige geval 

verwys het na ’n ander dokument of ooreenkoms, naamlik ’n 

koopooreenkoms van ’n bepaalde eiendom. Die hof was van mening 

dat ekstrinsieke getuienis derhalwe aangevoer kon word om die 

ooreenkoms te verduidelik en enige dokument te identifiseer wat 

daaraan verwant was.358

 

 

4.2.2 Die Engelse Regskommissie 

 

4.2.2.1    Inleiding 

 

In 1965, toe die Engelse Regskommissie tot stand gekom het, het dit 

voorgestel dat die Engelse kontraktereg ondersoek moes word met die 

oog op die hervorming en kodifikasie daarvan.359 In 1972, nadat 

aansienlike werk gedoen is ten aansien van die voorbereiding van ’n 

konsepkodifikasie van die kontraktereg, het die Engelse 

Regskommissie tot die gevolgtrekking gekom dat die publikasie van 

sodanige kodifikasie nie die beste manier was om publieke aandag te 

vestig op sekere gedeeltes van die Engelse kontraktereg wat 

hervorming genoodsaak het nie.360

 

  

Werk aan die produksie van sodanige kontraktuele kodifikasie is 

derhalwe opgeskort en die Kommissie het verklaar dat dit beoog het om 

’n aantal werkstukke ten aansien van sekere gedeeltes van die Engelse 

                                                 
 358  Op 807. 
 359  Eerste Program, Law Com No 1, Item 1; Eerste Jaarverslag, 1965–1966, 

Law Com No 4, par 31.    
 360  Agtste Jaarverslag, 1972–1973, Law Com. No.58, par 3–5.  
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kontraktereg te publiseer. Die doelwit was om vas te stel of wysigings 

daarvan noodsaaklik was, en indien wél, in welke mate.361

 

 

4.2.2.2 Werkstuk 70 van 1976 

 

In 1976 het die Engelse Regskommissie werkstuk nommer 70 

gepubliseer, wat gehandel het oor die ekstrinsieke getuienis-reël. In 

hierdie werkstuk het die Kommissie tot die gevolgtrekking gekom dat 

daar soveel uitgebreide uitsonderings op die ekstrinsieke getuienis-reël 

in die Engelse reg bestaan dat die vraag gevra kan word of die reël nie 

grootliks daardeur vernietig is nie.362

 

  

Die Kommissie was van mening dat indien die reël afgeskaf sou word, 

die resultaat steeds dieselfde sou wees in talle sake, maar dat daar in 

sommige sake ’n ander (en meer regverdige) resultaat kon wees. Die 

Kommissie het derhalwe voorlopig aanbeveel dat die ekstrinsieke 

getuienis-reël in die Engelse reg afgeskaf moes word.363

 

 

4.2.2.3 Werkstuk 154 van 1986 

 

Die Engelse Regskommissie het aansienlike kommentaar vanuit 

verskeie oorde ontvang op die aanbevelings gemaak in werkstuk 70,364

 

 

wat uiteindelik gekulmineer het in die publikasie van werkstuk 154 in 

1986. Daar word vervolgens kortliks na die belangrikste aspekte van 

hierdie werkstuk gekyk. 

(a) Die trefwydte van die reël 

                                                 
 361  The English Law Commission (Law Com No 154) Law of Contract The Parol 

Evidence Rule (1986) par 1.1. 
 362 The English Law Commission (Law Com. No. 70) (1976) par 21. 
 363  Werkstuk 154 par 1.3 
 364  Sien die Bylaag tot werkstuk 154 op 31 vir ’n lys van persone wat 

kommentaar gelewer het op werkstuk 70.  
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Die Engelse Regskommissie het dit in werkstuk 154 duidelik gestel dat 

hulle slegs gemoeid was met daardie gedeelte van die ekstrinsieke 

getuienis-reël wat bekend staan as die integrasiereël en nie met die 

interpretasiereël of beste getuienis-reël nie.365

 

 

(b) Die aard van die reël 

 

Die Kommissie het aangedui dat sover hul kennis strek geen Engelse 

hof dit ooit nodig gevind het om die integrasiereël in detail ten aansien 

van sy toepassing, trefwydte en uitwerking te ontleed nie. Die 

Kommissie het die volgende uiteensetting verskaf ten opsigte van die 

aanname dat die integrasiereël as ’n regsreël kwalifiseer: 

  
“We have now concluded that although a proposition of law can be stated 

which can be described as the ‘parol evidence rule’ it is not a rule of law 

which, correctly applied, could lead to evidence being unjustly excluded. 

Rather, it is a proposition of law which is no more than a circular statement: 

when it is proved or admitted that the parties to a contract intended that all the 

express terms of their agreement should be as recorded in a particular 

document or documents, evidence will be inadmissible (because irrelevant) if 

it is tendered only for the purpose of adding to, varying, subtracting from or 

contradicting the express terms of that contract. We have considerable 

doubts whether such a proposition should properly be characterised as a 

‘rule’ at all, but several leading textbook writers and judges have referred to it 

as a ‘rule’ and we are content to adopt their terminology for the purposes of 

this report”.366

 
 

Na ’n volledige bespreking van talle standpunte ten aansien van die 

aard van die integrasiereël,367

                                                 
 365  Werkstuk 154 par 1.2. 

 het die Kommissie tot die gevolgtrekking 

gekom dat daar geen regsreël bestaan waarvolgens getuienis 

 366  Werkstuk 154 par 2.7. 
 367  Sien die bespreking in par 2.8–2.16 van werkstuk 154.  
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ontoelaatbaar is of geïgnoreer moet word slegs omdat daar ’n dokument 

bestaan wat lyk soos ’n volledige kontrak nie. Of die dokument 

kwalifiseer as ’n volledige kontrak hang af van die bedoeling van die 

partye, objektief beoordeel, en nie van enige regsreël nie.368

 

 

(c) Moderne toepassing van die integrasiereël 

 

Die Kommissie het die volgende drie voorbeelde (wat verbatim vir 

doelmatigheidsredes aangehaal word) van die moderne toepassing van 

die integrasiereël in die Engelse reg verskaf: 

 
(i)  “A proposes to enter into a contract with B under which he agrees to 

hire a car from B. The contract documentation provides that the 

minimum period of hire is to be twelve months. Just before signing the 

relevant document A says to B, ‘I take it that I can terminate this 

contract at any time on giving seven days’ notice’. B replies, ‘Certainly, 

you may.’ After three months A gives B a week’s notice of termination 

and returns the car. B claims that the contract has another nine 

months to run and claims damages from A. The court should give 

judgment in A’s favour. Either there was a single contract made partly 

orally and partly in writing, the oral part overriding any inconsistent 

part of the writing, or the parties made an oral contract collateral to, 

and overriding, the written one. The parties’ expressed intention, as 

understood by the conversation, was that the contract could be 

terminated on a week’s notice. Evidence of the conversation would not 

be excluded by any parol evidence rule.” 

 

(ii) “On 1 July 1985 A makes B a present of a cheque in B’s favour for 

£1,000 dated 31 December 1985. B endorses the cheque in favour of 

C. On 1 November 1985 C presents the cheque to A’s bank and, 

when it is unpaid, immediately issues a writ for £1,000 against A, 

claiming as endorsee of that cheque. C alleges that at the time A drew 

the cheque he orally agreed with B that although the cheque was 

                                                 
 368  Werkstuk 154 par 2.17. 
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dated 31 December, it could be presented and would be honoured on 

or after 1 November. Evidence of the conversation between A and B 

should not be admitted. It will, however, not be excluded because of 

the parol evidence rule but because under section 3 of the Bills of 

Exchange Act 1882 cheques must be in writing. C cannot sue on the 

cheque and rely upon evidence of oral terms.” 

 

(iii) “A agrees ‘subject to contract’ to sell his house to B for £50,000. 

Contracts are drawn up stating this price and are returned, signed, to 

the respective solicitors ready for exchange. Before exchange takes 

place, B complains to A that the price is too high and A agrees to 

reduce it by £5,000. Thinking that if they tell their solicitors of this 

reduction the legal fees will be increased, A and B agree to say 

nothing to the solicitors but confirm the reduction by exchange of 

letters. In due course, the solicitors exchange the contracts showing 

the price as £50,000. A then seeks to maintain that the price to be 

paid is £50,000, relying on B’s signed contract. He seeks to exclude 

evidence of the reduction by relying on the parol evidence rule. 

However, the court should admit this evidence and give effect to the 

agreed reduction. The clear intention of the parties was that the price 

would be £45,000, not £50,000. The situation may be analysed either 

as a single contract contained in two documents, one of which was 

inaccurate because inconsistent with the true agreement as reflected 

in the other, which was intended to prevail, or the parties entered into 

two contracts, the one collateral to the other but taking effect so as to 

override it because constituting the true intention of the parties.”369

 
 

(d) Gevolgtrekking van die Engelse Regskommissie 

 

Die Engelse Regskommissie het derhalwe tot die gevolgtrekking gekom 

dat die integrasiereël, vir sover daar aangevoer kan word dat enige 

sodanige regsreël ’n onafhanklike bestaan voer in die Engelse reg, nie 

die uitwerking het om getuienis uit te sluit wat toegelaat behoort te word 

ten einde geregtigheid tussen die partye te laat geskied nie. Die gesag 
                                                 
 369  Werkstuk 154 par 2.44. 
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wat aangevoer kan word om die bestaan van ’n reël te ondersteun wat 

sodanige uitwerking het, sal, volgens die Kommissie, deur moderne 

Engelse howe onderskei word en nie nagevolg word nie.  

 

Getuienis sal derhalwe slegs uitgesluit word waar die aanhoor daarvan 

nie in ooreenstemming is met die (werklike of objektiewe) bedoeling van 

die partye nie. Die Kommissie het dan ook ten aansien van die 

trefwydte van die integrasiereël verklaar dat terwyl dit voorkom of ’n 

wyer integrasiereël op ’n vroeër stadium bestaan het, daar nie volgens 

hulle aangevoer kan word dat sodanige wyer reël huidiglik in die 

Engelse reg bestaan nie.370

 

 

(e) Aanbevelings van die Engelse Regskommissie 

 

Die Engelse Regskommissie het aan die einde van Werkstuk 154 

verskeie redes aangevoer waarom die promulgering van wetgewing om 

die werking van die integrasiereël te reguleer nie die aangewese roete 

was om te volg nie,371 en dat dit meer gewens was om, indien nodig, 

opvoeding aan die publiek ten aansien van die werking van die 

integrasiereël te verskaf.372

 

 

In Wild v Civil Aviation Authority373 en Haryanto (Yani) v ED & F Man 

(Sugar) Ltd374

                                                 
 370  Werkstuk 154 par 2.45. 

 is die Regskommissie se benadering nagevolg. In die 

 371  Sien par 3.1–3.6 van Werkstuk 154.   
 372  Sien die opmerking in Werkstuk 154 par 3.7: “The above are but some 

examples of the impossibility, as we see it, of drafting unambiguous and 
helpful legislation in this field. If we had a comprehensive code of civil 
evidence, the simple absence of a parol evidence rule would solve the 
problem. But a single statement divorced from its context, as it needs must 
be in the absence of a statutory code, is likely, at best, to be as confusing as 
clarifying. We hope that this report will itself go some way towards clarifying 
the law and that a process of re-educating, if necessary, is a more 
satisfactory means of achieving justice than any attempt to legislate.”  

 373  CA 25 September 1987 (ongerapporteerd). 
 374  (1986) 2 Lloyd’s Rep 44. 
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Haryanto-saak het die hof, nadat getuienis aangehoor is, verklaar dat hy 

geen twyfel gehad het dat die partye nie bedoel het dat die skriftelike 

kontrakte hulle volle ooreenkoms verteenwoordig nie. Die hof het hom 

as volg oor die integrasiereël uitgelaat: 

 
“If it be objected that there can scarcely be anything left of the parol evidence 

rule when this case is within an exception to it, so be it. The rule may once 

have been beneficial in discouraging litigation, but I do not see that has any 

tendency to promote justice.”375

 

 

Die hof het verder verklaar dat die bewyslas op die eiser rus om te 

bewys dat die ooreenkoms anders was as dit wat in die skriftelike 

kontrak vervat was. Alhoewel die standaard van bewys berus op die 

gewone siviele beginsel van ’n oorwig van waarskynlikheid, is ’n 

belangrike faktor wat in die “skale” geplaas moet word, die feit dat 

besigheidsmense oor die algemeen nie ’n skriftelike kontrak sal 

onderteken indien die ooreenkoms nie in ooreenstemming met hulle 

bedoeling is nie.376

 

  

In die Nieu-Suid-Walliese saak van State Rail Authority of New South 

Wales v Heath Outdoor Pty Ltd377

                                                 
 375  Op 47. 

 het die hof beslis dat die Engelse reg 

korrek deur die Engelse Regskommissie uiteengesit is waar die 

Kommissie verklaar het dat die blote feit dat daar ’n kontraktuele 

dokument voortgebring word (maak nie saak hoe volledig dit voorkom 

nie), dit nie ekstrinsieke getuienis van mondelinge bedinge kan uitsluit 

waar een van die partye aanvoer dat dit deel van die ooreenkoms vorm 

nie. Indien die mondelinge bedinge bewys kan word, kan getuienis 

daarvan nie uitgesluit word nie, aangesien ’n hof sal bevind dat die 

ooreenkoms gedeeltelik uit die skriftelike kontrak en gedeeltelik uit die 

 376  Ibid. Alhoewel daar nie fout gevind kan word met hierdie redenasie nie, 
neem dit nie die werking van standaardbedingkontrakte voldoende in ag nie. 

 377  (1986) 7 NSWLR 170. 
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mondelinge bedinge bestaan. In so ’n geval kan daar volgens die 

Kommissie geen “integrasiereël” bestaan nie.   

 

Ten slotte word die huidige posisie ten aansien van die toepassing van 

die integrasiereël in die Engelse reg goed opgesom deur Zuppi waar hy 

verklaar dat: 

 
“In the birthplace of the rule, the parol evidence principle has begun to show 

its rifts.”378

 
 

4.3 Toepassing van die integrasiereël in die Suid-Afrikaanse reg 

 

Die uitwerking van die integrasiereël op die toelaatbaarheid van 

getuienis word beklemtoon in sy tradisionele formulering, soos 

uiteengesit in die veel aangehaalde saak van Union Government v 

Vianini Ferro-Concrete Pipes (Pty) Ltd,379

 

 waar Watermeyer AR beslis 

het dat: 

“… this Court has accepted the rule that when a contract has been reduced to 

writing, the writing is, in general, regarded as the exclusive memorial of the 

transaction and in a suit between the parties no evidence to prove its terms 

may be given save the document or secondary evidence of its contents, nor 

may the contents of such document be contradicted, altered, added to or 

varied by parol evidence …”380

 
 

In Johnston v Leal381

                                                 
       378    Zuppi AL “The Parol Evidence Rule: A Comparative Study of the   

 het die hof beklemtoon dat die doel en uitwerking 

van die integrasiereël is om te verhoed dat ’n geïntegreerde skriftelike 

kontrak gewysig word, of dit aangevul word, of dit deur middel van 

Common Law, the Civil Law Tradition, and Lex Mercatoria” (2007) 35    
Georgia Journal of  International and Comparative Law 233 243.     

 379  1941 AD 43. 
 380  Op 47. 
 381  1980 (3) SA 927 (A). 



 95 

ekstrinsieke getuienis weerspreek word, ten einde die bedinge van die 

kontrak te herskryf (“to redefine the terms of the contract”) om sodoende 

op die kontrak, soos gewysig, te steun.382

 

 

4.4 Gedeeltelike integrasie 

 

Die sogenaamde “gedeeltelike-integrasiereël” is slegs ’n uitvloeisel van 

die integrasiereël en is as volg deur Corbett AR in Johnston v Leal 

uiteengesit:383

  

 

“Where a written contract is not intended by the parties to be the exclusive 

memorial of the whole of their agreement but merely to record portion of the 

agreed transaction, leaving the remainder as an oral agreement, then the 

integration rule merely prevents the admission of extrinsic evidence to 

contradict or vary the written portion; it does not preclude proof of the 

additional or supplemental oral agreement.”384

 

 

Die gedeeltelike-integrasiereël laat derhalwe dieselfde vraag ontstaan 

as die integrasiereël, naamlik of die geskrewe stuk die “sole memorial” 

van die ooreenkoms tussen die partye was.385 Of, anders gestel, wat 

presies is in die skriftelike stuk geïntegreer?386 Indien daar enige twyfel 

bestaan hieroor, moet daar eerstens gelet word op die bedoeling van 

die partye wat die regshandeling verrig het. Die verbod se trefwydte is 

naamlik slegs beperk tot dit wat die partye bedoel het om in skrif uit te 

druk.387

    

   

                                                 
 382  Op 943. 
 383  Supra n381.  
 384  Op 944. 
 385  Zeffertt, Paizes & Skeen 324. 
 386  Schmidt 595. Sien ook Barnett v Van der Merwe 1980 (3) SA 606 (T) op 609. 
 387  Schmidt 595. 
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In Du Plessis v Nel388

  

 het die hof verklaar dat partye die bedoeling kan 

hê om slegs ’n gedeelte van hul transaksie op skrif te stel en dan is 

slegs daardie betrokke (skriftelike) gedeelte aan die integrasiereël 

onderworpe. Van den Heever AR het hierdie sentiment as volg 

verwoord: 

“But the parties are not by this rule compelled to reduce all their legal 

relationships, however remotely related to such subject matter, to writing. 

Even where the subject matter of an oral contract is so closely related to that 

of the written instrument that the conclusion of one is consideration for the 

other, the oral contract may be proved if truly extrinsic and therefore not in 

conflict with the written contract”.389

 
 

Gemelde bedoeling van die partye word vasgestel vanuit die dokument 

self, maar ook vanuit die woorde en gedrag van die partye en die 

omringende omstandighede. Die hof het die wyse waarop hierdie 

bedoeling vasgestel mag word as volg uiteengesit in Johnston v Leal:390

 

 

“... it is permissible for the Court to hear evidence of the surrounding 

circumstances, including the relevant negotiations of the parties, in order to 

determine whether the parties intended a written contract to be an integration 

of their whole transaction or merely a partial integration”.391

 
 

4.5 Opskrifstelling ’n vereiste 

 

Daar moet ’n onderskeid getref word tussen gevalle waar die reg 

opskrifstelling as ’n voorvereiste stel vir die regshandeling en wanneer 

                                                 
 388  1952 (1) SA 513 (A). 
 389  Op 539. Sien ook Avis v Verseput 1943 AD 331 op 380 en, in die algemeen, 

Slabbert, Verster en Malherbe (Bloemfontein) Bpk v De Wet 1963 (1) SA 835 
(O) op 837–838; Capital Building Society v De Jager 1963 (3) SA 381 (T) en 
Smit v Walles 1985 (2) SA 189 (T) op 196–198. 

 390  Supra n381. 
 391  Op 945.  
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opskrifstelling uit eie keuse deur die partye tot die ooreenkoms 

plaasvind.  

 

Wat die integrasiereël aanbetref, het dit basies dieselfde werking vir 

albei soorte regshandelinge. Wat die eerste soort geval aanbetref, moet 

egter in gedagte gehou word dat die betrokke wet wat die opskrifstelling 

vereis, sekere mondelinge bedinge, wat andersins ingevolge die 

integrasiereël bewysbaar sou wees, ongeldig kan verklaar.392

 

  

In hierdie opsig moet daar basies op die strekking van die betrokke wet 

gelet word. Waar die algemene formule geld, naamlik dat ’n sekere 

soort kontrak “nie geldig sal wees nie tensy dit skriftelik aangegaan en 

deur die partye onderteken is”, het dit die uitwerking dat geen 

voorafgaande,393 gelyktydige,394 of latere395 mondelinge ooreenkoms as 

’n toevoeging tot die betrokke skriftelike kontrak kan geld nie, selfs al 

sou getuienis daarvan ingevolge die integrasiereël toelaatbaar gewees 

het.396

 

  

Muller v Pienaar397

                                                 
 392  Schmidt 594. 

 verskaf ’n goeie voorbeeld hiervan. Die hof het 

beslis dat, al verhoed die verbod op die aanbieding van ekstrinsieke 

getuienis nie dat getuienis aangevoer word om te bewys dat een van 

die partye opgetree het namens ’n versweë prinsipaal nie, sodanige 

getuienis waarskynlik ontoelaatbaar is waar daar ’n statutêre 

skrifvereiste is, soos in die geval van ’n koopkontrak ten opsigte van 

grond. Die rede hiervoor is volgens die hof: 

 393  Sien bv Du Plessis v Nel supra n388; Buckley v Vosloo 1970 (4) SA 159 
(OK); Prudential Shippers SA Ltd v Tempest Clothing Co (Pty) Ltd 1976 (4) 
SA 75 (W) op 82. 

 394  Vgl Du Plessis v Nel supra n388 op 538. 
 395  Sien bv Schoeman v Botha 1968 (1) SA 637 (T). Vgl ook Louw v Central 

Motors (Vivgrey) (Pty) Ltd 1951 (3) SA 461 (T). 
 396  Vgl Barkhuizen  v Jackson 1957 (3) SA 57 (T) op 58. 
 397  1968 (3) SA 195 (A). 
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“… nie omdat dit ’n uitsondering is op die bewysreëls ten opsigte van 

mondelinge getuienis wat heet ’n skriftelike kontrak te weerspreek of wysig 

nie, maar omdat dit sou sondig teen die bepalings van art 1 van Wet 68 van 

1957, aangesien daardie voorskrif vereis dat daar sekerheid moet bestaan 

omtrent die identiteit van die partye”.398

    

 

Daar mag in so geval ook geen ekstrinsieke getuienis aangebied word 

om ’n beding aangaande die wyse van betaling ten aansien van 

sodanige kontrak te bewys nie, en die relevante beding moet in die skrif 

self vervat wees.399

 

 

Daar sal later in meer besonderhede by die bespreking van die latere 

wysigings van ’n skriftelike kontrak aan hierdie aspek aandag gegee 

word.400

 

 

4.6 “Uitsonderings” op die integrasiereël 

 

4.6.1 Inleiding 

 

Volgens Zeffertt & Paizes het die Williston-benadering,401

  

 of dan ten 

minste die tradisionele benadering wat dit weerspieël, aanleiding gegee 

tot die onvermybare gevolg dat daar ’n algemene integrasiereël deur die 

Suid-Afrikaanse howe, waarop daar ’n aantal kategorieë uitsonderings 

bestaan, geformuleer is. Hierdie skrywers verklaar : 

                                                 
 398  Op 204. Sien ook artikel 2(1) van die Wet op Vervreemding van Grond 68 

van 1981 wat bepaal: “Geen vervreemding van grond na die 
inwerkingtreding van hierdie artikel is, behoudens die bepalings van artikel 
28, van krag nie tensy dit vervat is in ’n vervreemdingsakte wat deur die 
partye daarby of deur hulle agente, handelende op hulle skriftelike gesag, 
onderteken is.” 

 399  Du Plessis v Van Deventer 1960 (2) SA 544 (A) op 551. 
 400  Sien die bespreking infra hoofstuk 4.6.7. 
 401  Sien die bespreking supra hoofstuk 4.1. 
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“This is something that often happens when the courts, in attempting to 

determine whether evidence is relevant or supererogatory, fail to recognize 

that relevance does not exist in a vacuum”.402

 
 

Daar was ook kritiek vanuit verskeie oorde ten aansien van hierdie 

benadering van ons howe. Zeffertt & Paizes is van mening dat hierdie 

benadering afgeskaf behoort te word403 en deel die sentiment van 

Calamari en Perillo waar hierdie skrywers verklaar dat hierdie 

benadering aanleiding gee tot ’n gedwonge insluiting van feitesituasies 

in kategorieë waar die integrasiereël nie van toepassing is nie.404

 

 

Schmidt is ook van mening dat die verskillende kategorieë van 

toelaatbare getuienis nie kwalifiseer as egte uitsonderings op die 

integrasiereël nie, maar eerder as gevalle wat buite die werking van die 

reël val.405

 

 

Schwikkard & Van der Merwe deel hierdie standpunt: 

  
“Some of these are not truly exceptions, but rather instances which fall 

outside the scope of the rule”.406

 

 

Zeffertt, Paizes & Skeen stem saam: 

  
“These cases are frequently regarded as exceptions to the general rule, but it 

is probably more accurate to say that if the rule is correctly formulated, they 

do not come within its scope at all”.407

 
 

                                                 
 402  Zeffertt & Paizes 5. 
 403  Zeffertt & Paizes 5. 
 404  Calamari & Perillo 110. 
 405  Schmidt 596–597. 
 406  Schwikkard & Van der Merwe 39. 
 407  Zeffertt, Paizes & Skeen 327. 
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Selfs van die Suid-Afrikaanse howe het die menings van gemelde 

skrywers op hierdie punt gesteun. In Strydom v Coach Motors (Edms) 

Bpk408

  

 het Hiemstra R byvoorbeeld beslis dat: 

“Hulle word soms ‘exceptions to the parol evidence rule’ genoem, 

uitsonderinge op die reël teen ekstrinsieke getuienis, maar hulle is in 

werklikheid gebiede wat nie deur die reël gedek word nie en nie teen die reël 

aanstoot nie.”409

 
 

Hoe dit ook al sy, hierdie “reël-uitsondering”-benadering is deur die 

meeste van ons howe gevolg en daar word derhalwe, 

gerieflikheidshalwe, by hierdie klassifikasie gehou. 

 

4.6.2 Memoranda 

 

Die integrasiereël is slegs van toepassing op ’n dokument waarin die 

partye ooreengekom het om die bedinge van hul ooreenkoms te 

beliggaam. Die reël het geen uitwerking op ’n nota of memorandum wat 

opgestel is bloot met die doel om bewys van ’n essensieël mondelinge 

ooreenkoms te verskaf nie. Anders gestel, die verbod op die aanbieding 

van ekstrinsieke getuienis geld nie waar die dokument ’n blote 

aantekening of memorandum van ’n regshandeling is nie.410 Sodanige 

dokument kan ’n erkenning van een van die partye wat dit gemaak het, 

of daartoe toegestem het, bevat, maar, soos alle informele erkennings, 

mag dit deur ekstrinsieke getuienis weerspreek word.411

 

  

Die Engelse saak van Allen v Pink412

                                                 
 408  1975 (4) SA 838 (T). 

 dien as ’n goeie voorbeeld 

hiervan. Die eiser in hierdie saak het ’n perd by die verweerder gekoop 

 409  Op 840. 
 410  Schmidt 599. 
 411  Zeffertt, Paizes & Skeen 327. 
 412  (1838) 4 M&W 140. 
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en van hom ’n nota ontvang wat gelees het: “Bought of G Pink, a horse 

for the sum of £7.2s.6d”. Die hof het beslis dat die dokument nie bedoel 

het om die bedinge van die ooreenkoms uiteen te sit nie, en het 

derhalwe die eiser toegelaat om getuienis aan te bied ten effekte dat die 

mondelinge ooreenkoms ’n waarborg ten opsigte van die perd se 

toestand bevat het. In Becket v Nurse413 het die hof beslis dat die feit 

dat slegs een van die partye die dokument onderteken het, ’n 

aanduiding is dat die partye bedoel het dat dit niks meer as ’n 

memorandum is nie. Dit is egter geensins afdoende nie, en die toets 

hiervoor is as volg deur Tindall R geformuleer in Union Government 

(Minister of Finance) v Chatwin:414

 

 

“… the test is whether the parties have deliberately agreed to record their 

agreement in writing. The mere fact that the document is signed by only one 

party does not prove that it is a unilateral act, for there may be a second party 

who acts upon the faith of it as a part of a transaction”.415

 
 

In Reilly v Seligson and Clare Ltd416 het die Appèlhof beslis dat waar die 

partye bedoel het dat ’n dokument, wat slegs deur een van hulle 

onderteken is, die kontrak tussen hulle moet verteenwoordig, die 

aanbieding van ekstrinsieke getuienis om die dokument te wysig, 

ontoelaatbaar is.417 Alhoewel die toets gestel word as die bedoeling van 

die partye, word die bedoeling van die partye objektief vasgestel deur 

die aard van die dokument en die omringende omstandighede.418

 

 

                                                 
 413  [1948] 1 All ER 81. 
 414  1931 TPD 317. Sien ook Baker v Afrikaanse Nasionale Afslaers en 

Agentskap Maatskappy (Eiendoms) Beperk 1951 (3) SA 317 (A); 
Netherlands Bank of SA v Stern 1955 (1) SA 667 (W).  

 415 Op 321. 
 416  1977 (1) SA 625 (A).  
 417  Op 637. 
 418  Zeffertt, Paizes & Skeen 327. 
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Daar moet egter kritiek gelewer word op hierdie benadering van die 

Engelse en Suid-Afrikaanse howe, aangesien die eksterne 

manifestasies van die partye se bedoeling, objektief beoordeel, in 

gevalle waar daar nie sprake is van vertrouensbeskerming nie,419 kan 

aanleiding gee daartoe dat hulle gebonde is aan die bedinge van wat 

voorkom om ’n kontrak te wees, selfs indien die bedoeling was dat dit 

slegs as ’n memorandum moes dien.420

 

 

Zeffertt, Paizes & Skeen is verder, myns insiens heeltemal tereg, van 

mening dat daar derhalwe ’n situasie kan ontstaan waar objektiewe 

voorkoms voorrang geniet bo die realiteit, selfs waar daar subjektief 

gesproke geen wanindruk geskep is ten aansien van die aard van die 

dokument nie.421

 

  

Dit is in ooreenstemming met die benadering wat deur Williston 

voorgestaan word, wat, soos reeds gestel, aanleiding gee tot ’n fiktiewe 

en kunsmatige “bedoeling” van die partye.422

 

  

Dat hierdie benadering aanleiding kan gee tot baie onbevredigende 

resultate word goed geïllustreer deur die Engelse saak van Hutton v 

Watling.423

                                                 
 419  Met ander woorde waar een van die partye by die ander party die redelike 

indruk gewek het dat die memorandum wel ’n uiteensetting van hulle volle 
ooreenkoms was. 

 Die verweerder in hierdie saak het ’n melkerybesigheid aan 

die eiseres verkoop en aan haar ’n getekende dokument oorhandig 

waarin die bedinge van die koopooreenkoms uiteengesit was, en wat ’n 

opsie bevat het wat aan haar die geleentheid gebied het om die grond, 

waarop die besigheid geleë was, te koop. Toe die eiseres die opsie wou 

uitoefen, het die verweerder aangevoer dat die dokument ’n 

 420  Zeffertt, Paizes & Skeen 326. 
 421  Ibid. 
 422  Sien die bespreking in 4.1 supra.  
 423  [1948] 1 All ER 803. 
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memorandum was wat nie die bedinge van ’n mondelinge ooreenkoms 

korrek uiteengesit het nie.  

 

Lord Greene R het beslis dat daar gevra moet word wat die koper 

(eiseres) as ’n gewone redelike persoon, wat ’n intelligente begrip van 

die Engelse taal gehad het, en die dokument uitgelê het in die lig van 

die relevante omstandighede, gedink het die dokument beteken het toe 

sy dit ontvang het.424

  

 

Daar moet saamgestem word met die standpunt van Zeffertt, Paizes & 

Skeen waar hierdie skrywers verklaar dat die vraag eerder die volgende 

moes wees: Het die partye inderdaad ooreengekom dat die dokument 

die finale uiteensetting van hulle ooreenkoms sou wees en, indien nie, 

het die verkoper se optrede die koper daartoe oorreed dat dit wel die 

geval was, en was hy (die koper) redelik en bona fide in hierdie 

vertroue?425

 

  

Indien hierdie benadering gevolg word, kan daar ten minste van ’n ware 

“bedoeling” van die partye gepraat word en sal hierdie “bedoeling” nie 

slegs tot ’n blote fiksie verminder word nie. Hierdie benadering is ook 

meer in lyn met die huidige Suid-Afrikaanse kontraktereg wat, myns 

insiens, die korrekte benadering sou wees om te volg in soortgelyke 

gevalle.426

 

 

                                                 
 424  Op 403 en 805. 
 425 Zeffertt, Paizes & Skeen 326. Hierdie formulering is natuurlik nie heeltemal in 

ooreenstemming met die toets vir direkte vertrouensbeskerming wat in 
Sonap Petroleum (SA) (Pty) Ltd (formerly known as Sonarep (SA) (Pty) Ltd v 
Pappadogianis 1992 (3) SA 234 (A) vir sover dit verwys na bona fides 
geformuleer is nie. Die rol van die goeie trou is naamlik nog nie deur die 
howe vasgestel in die toets vir direkte vertrouensbeskerming nie. Sien die 
bespreking infra hoofstuk 5 asook Van der Merwe et al 316–324. 

 426  Ibid. 
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Slegs ’n gedeelte van ’n skriftelike stuk kan ook buite die trefwydte van 

die integrasiereël val. Erkennings of ander feitelike bewerings word 

partymaal in ’n skriftelike stuk vervat sonder dat die partye bedoel het 

dat dit enige regsgevolge tot gevolg moet hê. In sodanige gevalle is die 

aanbieding van ekstrinsieke getuienis wel toelaatbaar om die 

onjuistheid van die relevante bewerings aan te toon.427

 

  

Du Plessis v Van Deventer428

 

 is ’n goeie voorbeeld hiervan. In hierdie 

saak het ’n kontrak onder andere bepaal dat: 

• die verkoper erken dat hy reeds die bedrag van £1240 

ontvang het; en   

• die balans, nl £2760, in kontant betaalbaar is teen registrasie 

van transport op die koper se naam. 

 

Die hof het beslis dat die eerste klousule bloot ’n kwitansie was en slegs 

prima facie bewys van sy inhoud was. Die hof het derhalwe getuienis 

toegelaat ten effekte dat die partye mondeling ooreengekom het dat die 

£1240 dadelik na ondertekening betaal sou word en dat slegs £150 wel 

betaal is. 

 

Indien ’n klousule egter deur die partye as ’n bron van regte en 

verpligtinge gesien word, val dit binne die bestek van die integrasiereël, 

selfs al sou die klousule ’n skulderkenning bevat en ongeag of sodanige 

erkenning juis was of nie. In Slabbert, Verster en Malherbe Bpk v De 

Wet429

                                                 
 427  Schmidt 600. 

 het die hof die aanbieding van ekstrinsieke getuienis van die 

werklik verskuldigde bedrag verbied, waar die relevante skulderkenning 

gekoppel was aan ’n onderneming om die balans in bepaalde 

paaiemente te betaal, en beslis dat die betrokke gedeelte van die 

 428  1960 (2) SA 544 (A). 
 429  1963 (1) SA 835 (O). 
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dokument eerder die geaardheid van ’n promesse gehad het as dié van 

’n kwitansie. 

 

In Otto v Heymans430

 

 het die hof egter beslis dat die datum van ’n 

dokument nie deel vorm van ’n regshandeling nie, en dat ekstrinsieke 

getuienis derhalwe toelaatbaar is om die korrekte datum te bewys. 

Hierdie is duidelik nie ’n uitsondering op die integrasiereël nie. Die 

integrasiereël is doodeenvoudig nie van toepassing nie, aangesien ’n 

memorandum of nota nie kwalifiseer as ’n dokument waarin ’n 

regshandeling of ooreenkoms uiteengesit word nie. Hierdie sentiment 

word treffend deur Zeffertt & Paizes verwoord: 

  
“A memorandum or receipt, whose purpose is evidentiary, is not hit by the 

integration rule precisely because it is not a jural act embodying the terms of 

the parties’ final transaction in writing but a record of their act intended to 

assist the parties in proving what that act had been”.431

   
  

4.6.3 Handels- en plaaslike gebruike 

 

In Frank v Ohlsson’s Cape Breweries Ltd432 is beslis dat handels- en 

plaaslike gebruike dikwels stilswyend inbegrepe is in ’n skriftelike 

ooreenkoms, en getuienis derhalwe aangebied kan word om sodanige 

gebruike te bewys, mits dit nie met die skrif onversoenbaar is nie. In die 

Engelse saak van Brown v Byrne,433

 

 byvoorbeeld, is beslis dat ’n 

handelsgebruik, ingevolge waarvan skeepseienaars afslag op 

vragtariewe toegelaat het, nie teenstrydig was met ’n verklaring van die 

volle bedrag in ’n ladingsbrief nie.  

                                                 
 430  1971 (4) SA 148 (T). 
 431  Zeffertt & Paizes 19. 
 432  1924 AD 289. 
 433  (1854) 3 E&B 703. 
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Aan die ander kant is ’n gebruik, ingevolge waarvan rubber wat van 

Singapoer na New York verskeep is en oor Amerika deur trein versend 

is, teenstrydig verklaar met ’n kontrak wat bepaal het dat die goedere 

per vaartuig na die hawe van ontslag verskeep moes word.434

 

  

Getuienis van ’n handelsgebruik kan ook by wyse van vertolking 

toegelaat word en Schmidt is van mening dat dit eerder die korrekte 

benadering is.435

 

 

Daar kan aangevoer word dat dit nie as ’n werklike uitsondering op die 

integrasiereël kwalifiseer nie en dat daar nie ’n volledige integrasie van 

al die (stilswyende) bedinge van die ooreenkoms plaasgevind het nie, 

maar slegs ’n gedeeltelike integrasie. Daar kan dus as gevolg daarvan 

ekstrinsieke getuienis aangebied word om hierdie addisionele 

(stilswyende) bedinge te bewys.   

 

4.6.4 Ongeldigheid 

 

Die aanbieding van ekstrinsieke getuienis is toelaatbaar om te bewys 

dat die betrokke dokument nie ’n geldige regshandeling bevat nie. Dit is 

die regsgeldigheid van die regshandeling wat aangeval word en, indien 

die beroep suksesvol is, is daar niks waarop die integrasiereël kan 

inwerk nie.436 Getuienis kan byvoorbeeld aangebied word om te bewys 

dat die kontrak tot stand gekom het as gevolg van bedrog,437 dwang of 

wanvoorstelling,438 en derhalwe vernietigbaar is of dat die kontrak nietig 

is as gevolg van dwaling,439

                                                 
 434  Re an Arbitration between L Sutro & Co and Heilbut, Symons & Co [1917] 2 

KB 348.  

 gebrek aan wilsooreenstemming of ’n 

 435  Schmidt 600. 
 436  Ibid.  
 437  Sien bv Dawson v Cape Times Ltd 1962 CPD 144. 
 438  Sien bv Janowski v Evans 1978 (3) SA 16 (O). 
 439  Sien Munnik and Munnik v Sydney Clow & Co Ltd 1965 (4) SA 313 (T). 



 107 

basiese onderliggende veronderstelling,440 ongeoorloofdheid,441 of die 

nie-nakoming van ’n statutêre vereiste.442

 

  

In Philmatt (Pty) Ltd v Mosselbank Developments CC443 het die hof die 

beginsel dat die integrasiereël nie die hof verhoed “om ondersoek in te 

stel na die ware aard van die ooreenkoms ten einde die geoorloofdheid 

daarvan te bepaal” nie toegepas om ekstrinsieke getuienis toe te laat 

om aan te toon dat ’n kontrak nie ’n wesenlike beding bevat het nie en 

dat dit daarom nietig was aangesien daar nie voldoen is aan die 

bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Vervreemding van Grond444

 

 

nie. 

Dit is nie werklik ’n uitsondering op die integrasiereël nie, aangesien 

daar nie sprake is van ’n “geldige” regshandeling nie. Daar kan dus 

aangevoer word dat die integrasiereël slegs van toepassing is op 

kontrakte wat geldige of geoorloofde regshandelinge beliggaam. 

 

4.6.5 Gesimuleerde kontrakte 

 

Aangesien die integrasiereël slegs van toepassing is waar dit die 

bedoeling was dat die skriftelike dokument die bedinge van die betrokke 

ooreenkoms uiteensit, is die aanbieding van ekstrinsieke getuienis wel 

toelaatbaar om te bewys wat die werklike aard van die regshandeling is. 

Met ander woorde, getuienis is toelaatbaar om aan te toon dat die ware 

ooreenkoms iets anders was, of dat dit opgestel is vir ’n spesiale doel, 

                                                 
 440  Sien Williams v Evans 1978 (1) SA 1170 (K); Kok v Osborne 1993 (4) SA 

788 (SO) op 796.  
 441  Sien Noffke v Credit Corporation of South Africa Ltd 1964 (3) SA 451 (T). 
 442  Sien Philmatt (Pty) Ltd v Mosselbank Developments CC 1996 (2) SA 15 (A); 

Campbell Discount Co Ltd v Gall [1961] 2 All ER 104. Vgl ook die 
verskillende benaderings op ’n soortgelyke punt in Davids v Brooklands Car 
Sales 1956 (1) SA 745 (K). 

 443  Supra n442.  
 444  68 van 1981. 
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indien die dokument so opgestel is om daaraan ’n ander gedaante te 

verleen.445 In Cohen v Commissioner for Inland Revenue446

 

 is beslis dat 

die aanbieding van ekstrinsieke getuienis in die geval van ’n 

skenkingskontrak toelaatbaar was om te bewys dat dit inderdaad geen 

skenking was nie, maar ’n gesimuleerde “kontrak” om ’n 

skuldvereffening te verberg.  

Ook in Moodley v Moodley447 het die respondente gepoog om ’n 

ooreenkoms te bewys wat “in fact, not a simple agreement of sale” was 

(as dit enigsins kon kwalifiseer as ’n koopooreenkoms), ingevolge 

waarvan die applikant oordrag van die betrokke eiendom sou bekom. 

Die hof het beslis dat die aanbieding van ekstrinsieke getuienis wel 

toelaatbaar was om aan te toon dat daar ’n spesiale doel met die 

kontrak was. Insgelyks, waar ’n party ’n dokument onderteken het wat 

voorgee dat dit ’n uit-en-uit sessie of ’n oordrag van eiendom is, kan 

ekstrinsieke getuienis aangevoer word om te bewys dat die eiendom 

oorhandig was om te dien as sekuriteit vir ’n skuld en die bedoeling 

nooit was om eiendomsreg oor te dra nie.448 Innes R het hierdie 

beginsel as volg verwoord in Beaton v Baldachin Bros:449

 

 

“The general rule is clear: a party to a written agreement cannot vary its terms 

by parol evidence. But a party to such a writing which it is sought to sue 

against him, may lead evidence to show that the document in question is not 

a contract at all, that it was not intended by its signatories to operate as such, 

but was given for another purpose. And when he has thus got rid of the 

                                                 
 445  Schmidt 601; Zeffertt, Paizes & Skeen 328. 
 446  1948 (4) SA 616 (T). 
 447  1991 (1) SA 358 (N). 
 448  Fisher v Schlemmer 1962 (4) SA 651 (T). Die oordraggewer dra egter die 

risiko dat hy deur die werking van estoppel verbied kan word om hierdie feit 
teen ’n derde party te bewys. 

 449  1920 AD 312.  
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writing, he may, if he can, establish another verbal contract as the true 

agreement”.450

 
 

Schmidt kritiseer die uitspraak in Fisher v Schlemmer451

  

 aangesien hy 

van mening is dat hierdie uitsondering blykbaar aangewend is om ’n 

egte voorwaarde in ’n dokument in te lees. In hierdie saak het D aan S 

onvoorwaardelik twee polisse gesedeer. Die hof het getuienis toegelaat 

om te bewys dat die sessies voorwaardelik was, aangesien dit slegs 

bedoel was om ’n skuld te verseker en: 

“… the Court is entitled to go behind the document and ascertain the true 

nature of the transaction which culminated in the cession of rights”.452

 
 

Schmidt wys egter daarop dat so ’n breë bevoegdheid om “agter die 

dokument” te gaan kyk na die ware ooreenkoms tussen die partye die 

integrasiereël feitlik ongedaan sal maak. Volgens hom sal die skrif dan 

altyd slegs as prima facie bewys van die regshandeling dien. Hy is van 

mening dat die getuienis eerder toegelaat kon gewees het op grond 

daarvan dat die partye nie bedoel het om die hele ooreenkoms op skrif 

te stel nie. Met ander woorde, die voorwaarde is buite die skrif om 

beding en kon daarom bewys word.453

 

 

Hierdie standpunt van Schmidt moet egter gekritiseer word. Die feit dat 

daar ’n voorwaarde, hetsy voorwaardelik, hetsy onvoorwaardelik, in die 

kontrak vervat was, was irrelevant in hierdie saak met betrekking tot die 

toepassing van die relevante uitsondering op die feite. Die hof het nie ’n 

voorwaarde in die kontrak ingelees nie, maar slegs gekyk na die ware 

aard van die ooreenkoms. In hierdie geval was dit nie ’n uit en uit sessie 

(soos voorgegee in die dokument) nie. Daarom was dit nie ’n blote 
                                                 
 450  Op 315. 
 451  Supra n448. 
 452  Op 652. 
 453  Schmidt 601. 
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oordrag van eiendomsreg nie, maar ’n sekuriteitstelling vir ’n bestaande 

skuld waar die partye nie bedoel het om eiendomsreg oor te dra nie.  

 

Die kontrak is derhalwe nie aangegaan vir die doel wat in die kontrak 

uiteengesit is nie, maar ’n spesiale doel wat slegs buite die kontrak om 

bewys kon word. Dit gaan naamlik hier oor die ware aard van die 

ooreenkoms wat aangegaan is.  

 

In Kroukamp v Buitendag454 het die hof egter beslis dat waar 

opskrifstelling ’n statutêre vereiste is, daar nie na die voorafgaande 

onderhandelinge gekyk mag word om vas te stel of die kontrak in 

werklikheid ’n skynkontrak is, ten einde dit weens gebrekkige 

voldoening aan die formaliteitsvereistes te vernietig nie. Die hof het die 

betoog dat die invoeging van ’n fiktiewe koopprys neergekom het op 

nie-nakoming van die statutêre skrifvereiste verwerp. Die hof beslis dat 

daar aan die statutêre skrifvereiste voldoen word indien daar ex facie 

die dokument wilsooreenstemming aangaande al die wesenlike bedinge 

van die kontrak was.455

 

  

Daar moet in wese saamgestem word met hierdie beslissing. Die hof 

het aangevoer dat die ware aard van die ooreenkoms tussen die partye 

een van “koop en verkoop” was en dat die fiktiewe koopprys bloot 

addisioneel was tot die hoofooreenkoms. Die partye het derhalwe nie ’n 

gesimuleerde regshandeling aangegaan wat verdoesel was in ’n 

dokument wat voorgegee het om ’n ander tipe regshandeling te wees 

nie. Dit was te alle tye hulle bedoeling dat die kontrak een van die koop 

en verkoop van grond was. As sulks val hierdie beslissing dus 

heeltemal binne die trefwydte van hierdie uitsondering.  

 

                                                 
 454  1981 (1) SA 606 (W). 
 455  Op 609. 
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Wat hierdie uitsonderingsgeval in die algemeen aanbetref, blyk dit egter 

ook duidelik dat dit nie ’n werklike uitsondering is nie. Die integrasiereël 

is in sodanige gevalle bloot nie van toepassing nie aangesien daar nie 

’n ware ooreenkoms voor die hof geplaas was wat die werklike aard van 

die ooreenkoms tussen die partye uiteengesit het nie. Al wat die hof dan 

in al hierdie gevalle doen, is om getuienis aan te hoor ten aansien van 

die ware ooreenkoms. Anders gestel, dit kan aangevoer word dat die 

integrasiereël nie van toepassing is op “skynooreenkomste” nie. 

 

4.6.6 Kollaterale bedinge 

 

Die geval van kollaterale of sydelingse bedinge is besonder 

problematies, nieteenstaande die feit dat hierdie beginsel redelik 

eenvoudig is. Die verbod op ekstrinsieke getuienis geld, soos reeds 

vermeld, nie ten aansien van aangeleenthede wat buite om die skrif 

gereël word nie.456 Dit dui dan op ’n geval van gedeeltelike integrasie.457

 

 

Die partye mag derhalwe ’n kollaterale ooreenkoms bewys, naamlik ’n 

ooreenkoms wat, selfs al handel dit in breë trekke met dieselfde 

onderwerp as die skriftelike “hoofooreenkoms”, bedoel is om langs dit te 

bestaan en nie daarmee strydig is nie. 

Die saak van Avis v Verseput458

 

 kan as illustrasie hiervan vermeld word. 

’n Akte waarin die ontbinding van ’n vennootskap gereël is, het nie 

melding gemaak van ’n mondelinge ooreenkoms wat bepaal het dat een 

vennoot aan die ander vennoot ’n kwart van die profyt sou betaal vir ’n 

tydperk van twee jaar nie.  

                                                 
 456  Schmidt 602. 
 457  Sien die aanhaling van Johnston v Leal supra n381. Sien ook Brink v Botha 

1943 KPD 176; Lampbrechts v Burger 1955 (1) SA 476 (T).    
 458  Supra n389. 



 112 

Die hof het getuienis van die mondelinge ooreenkoms toegelaat, 

aangesien die partye nie bedoel het om die ontbinding van die 

vennootskap uitsluitlik in die betrokke akte te reël nie, en aangesien die 

mondelinge ooreenkoms nie teenstrydig was met die skriktelike kontrak 

nie.459

 

 Centlivres AR was van mening dat die mondelinge ooreenkoms 

nie teenstrydig was met die skriftelike kontrak nie, aangesien die bewys 

daarvan neergekom het op niks meer as die bewys van “bykomstige” 

(“further”), nie-teenstrydige “teenprestasie” (“consideration”). 

Hierdie aspek verg verdere verduideliking. In die Engelse reg lei die 

afwesigheid van “teenprestasie” (“consideration”) tot die gevolg dat ’n 

kontrak nietig verklaar kan word. Derhalwe mag die afwesigheid van 

“consideration” altyd deur middel van ekstrinsieke getuienis in die 

Engelse reg bewys word.  

 

Insgelyks, waar ’n akte nie melding maak van teenprestasie nie, of 

slegs ’n nominale teenprestasie uiteensit, is ekstrinsieke getuienis altyd 

toelaatbaar om die ware teenprestasie te bewys.460 In die Engelse saak 

van Turner v Forwood461

 

 het Lord Goddard aangetoon dat hierdie 

beginsel nie beperk behoort te word slegs tot gevalle waar ’n nominale 

teenprestasie in ’n akte uiteengesit word nie. Hy het die toepassing van 

hierdie beginsel as volg verwoord: 

“Now, the settled rule of law is, that you may prove a further consideration 

which is consistent with the consideration stated on the face of the deed. You 

                                                 
 459  ’n Soortgelyke saak was Lambrechts v Burger supra n457 waar die hof 

getuienis toegelaat het van ’n mondelinge ooreenkoms dat ’n bepaalde 
bedrag wat betaalbaar was op grond van ’n skriftelike ooreenkoms slegs 
opeisbaar sou wees indien die skuldeiser die skuldenaar se kinders gratis by 
hom sou laat loseer het. 

 460  Clifford v Turrel (1845) 1 Y&C Ch Cas 138; Zeffertt & Paizes 28.  
 461  [1951] 1 All ER 746. 
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cannot be allowed to prove a consideration inconsistent with it, but you may 

prove another which stands with it”.462

 
 

Dit was dan ook hoe Centlivres AR die Engelse reg verstaan het in Avis 

v Verseput.463 Dit blyk egter dat hierdie stelling van Lord Goddard die 

Engelse reg te wyd gestel het. Die reël wat bepaal dat waar ’n sekere 

teenprestasie in ’n akte vervat is, ’n ander bestaande teenprestasie 

bewys kan word, moet in konteks beskou word.464

 

 Tapper dui baie 

duidelik aan dat hierdie reël uit die Engelse aktevervaardigingspraktyk 

ontstaan het, en dat daar geen Engelse gesag bestaan wat bepaal dat 

ekstrinsieke getuienis toelaatbaar is om ’n egte teenprestasie in ’n akte 

te bewys nie: 

“As a matter of conveyancing practice, it became usual to insert a nominal 

consideration in many deeds in order to avoid the implication of a use, so it 

was reasonable to infer that, so far as the intention of the parties was 

concerned, these cases were the same as those in which no consideration 

was inserted in a deed. There is no authority dealing with the admissibility of 

extrinsic evidence to vary a real consideration stated in a deed”.465

 

 

In Du Plessis v Nel466

  

 het Van den Heever AR ook na die reël as uniek 

aan die Engelse reg verwys. Zeffertt, Paizes & Skeen is van mening: 

“That the rule does derive from principles quite foreign to our law has been 

submitted by us above; it has been conclusively shown by Van den Heever 

JA. That extremely learned judge has stressed that the the term ‘additional 

consideration’ is derived from English cases in which the extra, oral terms 

were supplementary to a nominal consideration which had been mentioned in 

a written deed for technical reasons peculiar to the English law”.467

                                                 
 462  Op 397. 

     

 463  Supra n389 op 337–338. 
 464  Zeffertt & Paizes 28. 
 465  Tapper C Cross & Tapper On Evidence 8ste uitg (1995) op 771. 
 466  1952 (1) SA 513 (A) op 535. 
 467  Zeffertt, Paizes & Skeen 329.  
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Bogemelde uiteensetting van die Engelse reg stem egter nie ooreen 

met die posisie in die Suid-Afrikaanse reg waar teenprestasie nie ’n 

vereiste is vir die totstandkoming van ’n geldige ooreenkoms nie.468 

Volgens Zeffertt, Paizes & Skeen kon Centlivres AR in Avis v 

Verseput469

  

 derhalwe slegs met “consideration” bedoel het “die rede 

vir”: 

“The only way to rationalise this, in a South African context, that does not 

require consideration in contract, is to assume that his lordship’s reasoning 

was based on a semantic shift in the meaning to be attributed to the term 

‘consideration’, that is to say, to attribute to it the sense of ‘the reason for’. 

Otherwise his lordship’s remarks are difficult, if not impossible to construe. 

Looked at in this way, his lordship would seem to have reasoned as follows: 

A, in order to take over the business, undertook in writing that V be paid £X. 

The ‘additional consideration’ (that is, the reason) why it was agreed that V 

was only to be paid £X was the fact that A had promised V a quarter of the 

profits. In this sense, the ‘additional consideration’ did not ‘contradict’ the 

writing. It could be proved precisely because it was the ‘consideration’ (the 

reason) why it was agreed that V was to get £X”.470

 
 

Indien hierdie skrywers korrek is, moet die woordkeuse van Centlivres 

AR, met alle respek, gekritiseer word, aangesien dit aanleiding gegee 

het tot groot verwarring in die Suid-Afrikaanse regspraak. Indien die 

regter met “consideration” bedoel het “die rede vir” kon hy dit tog in 

duidelike terme so gestel het deur bloot te verwys na “the reason for”.  

 

Daar word egter aan die hand gedoen dat Centlivres AR wél in sy 

gebruik van die term “consideration” dieselfde betekenis daaraan geheg 

het as in die Engelse reg. Hierdie afleiding kan gemaak word uit die feit 

                                                 
 468  Conradie v Rossouw 1919 AD 279. 
 469  Supra n389. 
 470  Zeffertt, Paizes & Skeen 329. 
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dat hy juis verwys het na gesag ten aansien van “additional 

consideration”, soos verstaan in die Engelse reg. Die regter het 

byvoorbeeld verwys na die saak van The King v The Inhabitants of 

Scammonden471

 

 waar daar deur die King’s Bench beslis is dat: 

“… where the consideration expressed in a deed of conveyance was £28, 

parol evidence was admissable to prove that £30 was the real 

consideration”.472

 
 [my kursivering] 

Centlivres AR het ook verklaar: 

 
“The rule is that, where there is one consideration stated in the deed, you 

may prove any other consideration which existed, not in contradiction to the 

instrument; and it is not in contradiction to the instrument to prove a larger 

consideration than which is stated.”473

 
 [my kursivering] 

Die regter kon met die gebruik van die term “larger consideration” tog 

net teenprestasie (“consideration”), soos verstaan in die Engelse reg 

bedoel het. ’n Mens kan tog nie praat van ’n “groter” (“larger”) “rede vir” 

nie! Die enigste afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat hy homself 

gebonde geag het aan die Engelse presedent, soos uiteengesit in die 

Turner-saak.474

 

 Dit wil dus voorkom of die Suid-Afrikaanse howe weer 

eens ’n (klaarblyklik verkeerde) Engelse presedent oorgeneem het in 

ons regstelsel.  

Daar kan derhalwe ook nie saamgestem word met die mening van 

Zeffertt & Paizes dat Centlivres AR die Engelse reël uit sy konteks 

aangewend het waar hy verklaar het dat die reël van toepassing op 

                                                 
 471  100 ER 685. 
 472  Avis v Verseput supra n389 op 378. 
 473  Op 379. 
 474  Supra n461. 
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addisionele prestasie op die feite in Avis v Verseput475 van toepassing 

was nie. Daar kan ook nie saamgestem word met hierdie skrywers se 

standpunt dat hierdie saak die vreemde gevolge illustreer van ’n situasie 

waar volksvreemde beginsels oorgeneem word in ons reg en hierdie 

beginsels daarby aangepas moet word nie.476

 

 

Centlivres AR het nie ’n Engelse reël buite sy konteks toegepas nie, of 

’n vreemde konsep in ons reg oorgeneem nie, maar bloot ’n (verkeerde) 

Engelse presedent nagevolg en verkeerd uitgelê. In sy uitspraak verwys 

hy geensins na gevalle waar “geen” “consideration” of ’n “nominal 

consideration” ter sprake is nie, maar bloot na “’n verdere prestasie” (“a 

further consideration”) wat in ooreenstemming is met die “prestasie” 

(“consideration”) vervat in die akte.477

 

  

Wat derhalwe gekritiseer moet word, is nie die toepassing van Engelse 

reëls buite hulle konteks nie, maar die blote navolging van Engelse 

presedente sonder ’n behoorlike ondersoek na die korrektheid daarvan, 

asook ’n verkeerde uitleg van gemelde presedente. Indien Centlivres 

AR sou toegee dat die Engelse presedent van Turner478

 

 verkeerd was 

en dat die Engelse reg ten aansien van “additional consideration” slegs 

van toepassing was op gevalle waar daar sprake was van “geen” of ’n 

nominale “consideration”, sou hy dalk in staat gewees het om te beslis 

dat die “additional consideration”-leerstuk beperk moet word tot sy 

Engelse tuiste, en dat dit geen bestaansreg in die Suid-Afrikaanse reg 

het nie. 

                                                 
 475  Zeffertt & Paizes 29. 
 476  Zeffertt & Paizes 30. 
 477  Avis v Verseput supra n389 op 379. 
 478  Supra n461. 
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Hoe dit ookal sy, die “additional consideration”-leerstuk het ’n intregrale 

rol gespeel in die Suid-Afrikaanse reg. Die resultaat hiervan was wat 

Zeffertt & Paizes na verwys as:  

  
“… the blackest confusion and case law that is impenetrable to the subtlest 

lawyer – let alone the ordinary men to whom it ought to relate”.479

 
 

Waar opskrifstelling ’n vereiste is vir die geldigheid van ’n ooreenkoms, 

het die “additional consideration”-beginsel, volgens Zeffertt, Paizes & 

Skeen, ’n nog meer subtiele transformasie ondergaan.480 In Veenstra v 

Collins481 het Schreiner R beslis dat waar die partye niks meer gedoen 

het as om mondeling ooreen te kom op addisionele teenprestasie wat 

die teenprestasie vervat in die geskrewe hoofooreenkoms aanvul nie, 

getuienis van die mondelinge prestasie nie toelaatbaar is waar die 

hoofooreenkoms regtens op skrif gestel moet word nie. Waar die 

mondelinge ooreenkoms egter die vorm aanneem van ’n belofte 

waardeur een van die partye oorgehaal word om die hoofooreenkoms 

aan te gaan, mag hierdie mondelinge ooreenkoms bewys word al word 

daar vereis dat die hoofooreenkoms op skrif gestel moet word.482

 

 

Zeffertt, Paizes & Skeen vra egter die vraag waarom dit nodig moet 

wees vir die kollaterale, mondelinge ooreenkoms om ’n belofte te wees 

wat een van die partye oorreed om die hoofooreenkoms te sluit? Hulle 

is van mening dat dit vermoedelik noodsaaklik is in die Engelse reg. 

Anders sou die mondelinge ooreenkoms ongeldig wees weens ’n 

gebrek aan “teenprestasie” (“consideration”). Hulle is verder van mening 

dat dit nie enige relevansie in die Suid-Afrikaanse reg kan hê nie, 

behalwe in die verwronge sin dat die leerstuk beteken dat ’n party ’n 

                                                 
 479  Zeffertt & Paizes 30. 
 480  Zeffertt, Paizes & Skeen 330. 
 481  1938 TPD 458. 
 482  Op 461. 
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belofte om ’n addisionele teenprestasie te lewer, kan bewys indien dit 

iets was wat die teenprestasie van die hoofkontrak affekteer. Volgens 

Zeffertt, Paizes & Skeen sal die kontrak glo nie deur hierdie subtiele 

redenasie “weerspreek” word nie. Dit is volgens hierdie skrywers die 

gevolg waar die hof ’n ander betekenis aan “teenprestasie” 

(“consideration”) geheg het as wat dit gehad het in die Engelse reg. 

Hulle is derhalwe van mening dat dit hoogs onregverdig was van 

Colman R om te verklaar dat Schreiner R se dictum nie die duidelikheid 

weerspieël wat normaalweg ’n kenmerk is van sy regterlike stellings nie, 

aangesien ons howe hierdie gebrek aan duidelikheid onmoontlik 

gemaak het.483

 

 

Zeffertt & Paizes is van mening dat hierdie gebrek aan duidelikheid die 

gevolg is van die ontoepaslike “oorplanting van ’n nier in plaas van ’n 

hart”.484

 

 

Die toets wat deur moderne Suid-Afrikaanse howe in hierdie gevalle 

gebruik word om die bedoeling van die partye vas te stel is om te vra of 

die beweerde voorafgaande ooreenkoms teenstrydig is met die bedinge 

van die skriftelike dokument. In die 19e eeuse Engelse saak van Brown 

v Byrne485

  

 is beslis dat die getuienis wat toegelaat word nie van ’n aard 

moet wees wat teenstrydig is met die skriftelike kontrak nie. Die feit dat 

dit bloot die kontrak wysig is egter nie genoegsame rede om die 

getuienis uit te sluit nie, aangesien dit moontlik is om ’n wesenlike 

beding by die geskrewe bedinge van die kontrak te voeg sonder om die 

kontrak se werking drasties te verander.  

                                                 
 483  Zeffertt, Paizes & Skeen 330. 
 484  Zeffertt & Paizes 32. 
 485  [1854] All ER 1304. 
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In Joubert v Steenkamp486

 

 het die hof, waar ’n koopooreenkoms bepaal 

het dat die koopprys van ’n sekere stuk grond £450 was, getuienis van 

’n beweerde voorafgaande mondelinge ooreenkoms om ’n addisionele 

£100 te betaal, verbied. 

Zeffertt, Paizes & Skeen gaan voort om talle probleemareas ten aansien 

van die “additional consideration”-leerstuk uit te lig. Daar word eger aan 

die hand gedoen dat die benadering, wat deur Christie voorgestaan 

word, die beste is om toe te pas in alle gevalle waar daar van “additional 

consideration” ter sprake is. 

 

Volgens Christie moet daar totaal en al vergeet word van die 

verwarrende begrippe van “kollaterale kontrakte” en “additional 

consideration” en moet al hierdie gevalle hanteer word asof dit 

“voorafgaande oorredende kontrakte” (“prior inducing contracts”) is.487

  

 

Hy sit dan ook die benadering wat gevolg moet word ten aansien van 

“voorafgaande oorredende kontrakte” as volg uiteen: 

“Die vraag is of getuienis toelaatbaar is om ’n sogenaamde voorafgaande 

oorredende kontrak te bewys. Voorafgaande, aangesien dit die skriftelike 

kontrak voorafgaan, al is dit net vir ’n paar oomblikke, en oorredend, 

aangesien die uitvoer daarvan die sluiting van die skriftelike kontrak 

teweegbring. Die patroon van sodanige kontrakte is “Ek sal nie die kontrak 

onderteken nie, behalwe as jy my x belowe”; x word belowe en derhalwe 

word die kontrak onderteken. Kan die mondelinge belofte om x te presteer 

bewys en afgedwing word? Voor hierdie vraag beantwoord kan word, moet 

twee beginsels oorweeg word. Die eerste, naamlik pacta sunt servanda, 

vereis dat ooreenkomste afgedwing moet word maak nie saak hoe informeel 

nie. Die tweede, naamlik die integrasiereël, vereis dat geïntegreerde 

skriftelike kontrakte voorrang geniet bo voorafgaande onderhandelinge, en 

selfs ooreenkomste, en dit vervang. Die antwoord is derhalwe dat indien die 

                                                 
 486  1909 TS 169.  
 487  Christie RH The Law of Contract in South Africa 5e uitg (2006) 201. 
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skriftelike kontrak nie die afwesigheid van X of X-1 belowe nie, die 

mondelinge belofte bewys en afgedwing kan word, aangesien daar geen 

konflik met die skriftelike kontrak is nie, maar as die skriftelike kontrak die 

afwesigheid van X of X-1 belowe, kan die mondelinge belofte nie bewys en 

afgedwing word nie, aangesien daar ’n konflik bestaan en die skriftelike 

kontrak voorrang geniet”.488

 
 [my vertaling]  

Met verwysing na “additional consideration” vra Christie homself af of 

die uitspraak in Avis v Verseput489 beteken dat waar ’n skriftelike 

koopkontrak die kooprys as R1 000 uiteensit, getuienis aangebied mag 

word van ’n voorafgaande of gelyktydige mondelinge ooreenkoms om 

die koopprys te verhoog tot R1 500? Sy antwoord is ontkennend, 

behalwe waar die skriftelike kontrak ’n bedrieglike handeling daarstel, 

soos byvoorbeeld om die Ontvanger van Inkomste te mislei.490

 

 

Hy kom tot hierdie gevolgtrekking, eerstens, aangesien die verwysing 

na die Engelse sake, waarop in die Avis-saak staatgemaak is, aantoon 

dat elkeen ’n eenvoudige geval van ’n “voorafgaande oorredende” 

ooreenkoms was. In die tweede plek was die “additional consideration” 

vervat in die voorafgaande of gelyktydige ooreenkoms nie in een van 

die gevalle van dieselfde aard as die “consideration” wat in die 

skriftelike hoofkontrak uiteengesit is nie. Met ander woorde, in geen van 

hierdie gevalle het die voorafgaande oorredende ooreenkoms X belowe 

terwyl die skriftelike hoofkontrak die afwesigheid van X, of X-1, belowe 

het nie.491

 

  

Dit was waar, selfs in die geval van R v Scammonden,492

                                                 
 488  Christie 198–199.  

 hierbo 

bespreek, waar Centlivres AR verklaar het dat die beginsel vervat in die 

 489  Supra n389. 
 490  Sien bv Joubert v Steenkamp supra n486. 
 491  Christie 200. 
 492  Supra n471. 
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kopstuk van hierdie saak vermeld dat waar die prestasie vervat in ’n 

transportakte uiteengesit is as £28, ekstrinsieke getuienis toelaatbaar 

was om te bewys dat die prestasie inderdaad £30 was. 

 

Christie voer oortuigend aan dat die uiteensetting van die beginsel 

vervat in die kopstuk egter totaal en al verkeerd is. Die laer hof in 

hierdie saak het geweier om getuienis toe te laat ten aansien van die 

£30, maar het bevind dat vier “guineas”, wat deel gevorm het van ’n 

boete wat in die akte uiteengesit is, beskou moes word as deel van die 

“consideration”. Dit het derhalwe die koopprys van £28 onveranderd 

gelaat.493

 

 

Tweedens voer Christie aan dat, ten spyte van Centlivres AR se 

onkritiese aanvaarding van die kopstuk in die Scammonden-saak, die 

regters in die Avis-saak dit duidelik gemaak het dat die “additional 

consideration” slegs bewysbaar was aangesien dit nie strydig was met 

die skriftelike kontrak nie. Volgens Christie het dit derhalwe die tipiese 

patroon van ’n voorafgaande oorredende kontrak aangeneem en die 

“koopprys” in die skriftelike hoofkontrak in effek onveranderd gelaat.494

 

 

Derdens, indien daar in die Scammonden-saak beslis is wat in die 

kopstuk staan, sal dit in direkte konflik wees met die Engelse 

beslissings in Meres v Ansell,495 Angell v Duke496 en Minton v Geiger.497

 

 

Vierdens, het ons howe voortdurend geweier om die “additional 

consideration”-leerstuk te vertolk op ’n wyse wat getuienis van 
                                                 
 493  Christie 200–201. 
 494  Christie 201. 
 495  [1771] 95 All ER 1053 (aanvaar deur Van den Heever in Du Plessis v Nel 

supra n388  op 537–538). 
 496  (1875) 32 LT 320 (aanvaar in Bodenstein v Frankfurth 1928 TPD 210 op 

214, 215–216; Cross v Ferreira 1950 (3) SA 443 (K); Du Plessis v Nel supra 
n388 op 537–538). 

 497  (1873) 23 LT 449 (aanvaar in Cross v Ferreira supra n496 op 451).  
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mondelinge ooreenkomste wat X belowe toelaat in die geval waar die 

skriftelike hoofkontrak die afwesigheid van X, of X-1, belowe.498

 

 

Laastens verwys Christie na Du Plessis v Nel499

  

 waar Van den Heever 

AR verklaar het dat: 

“If you wish to prove that anything less or more than that which is promised in 

the written contract was promised in an oral contract prior to or 

simultaneously with the execution of the former, you seek to contradict, vary, 

add to or subtract from the terms of the instrument, if words mean anything, 

and if that were permissible, the rule may as well be cast overboard since it 

would have become a delusion”.500

         
 

Zeffertt & Paizes stel ’n ander alternatief voor. Met verwysing na 

Veenstra v Collins,501

                                                 
 498  Joubert v Steenkamp supra n486; Dunbar v Escombe Avenue Nursing Home 

1921 WLD 45 op 50–51; Le Riche v Hamman 1946 AD 648 op 652–653; 
Cross v Ferreira supra n496; Gerber v Naude 1971 (3) SA 55 (T); 
Bodenstein v Frankfurth supra n496; Den v Barnetson 1913 SR 165 op 168.   

 waar die partye ’n skriftelike ooreenkoms 

aangegaan het vir die verkoop van ’n sekere eiendom, en die hof beslis 

het dat bewys van ’n voorafgaande mondelinge ooreenkoms (wat 

bepaal het dat die verkoper belowe het om sekere herstelwerk te verrig 

aan die eiendom), toelaatbaar was aangesien daar geen 

teenstrydigheid was nie, verklaar hulle dat mens nie met die resultaat 

fout kan vind nie. Hulle is egter van mening dat die beginsel onnet en 

onnodig is. Volgens hulle behoort ’n verkoper wat ’n koper oorreed het 

om skriftelik ooreen te kom om ’n koopprys van RX te betaal aangesien 

die verkoper mondeling onderneem het om die koopsaak te herstel, 

gebonde te wees aan die “geloof” wat hy deur sy belofte gewek het. Die 

koper het onderneem om RX te betaal aangesien hy op die belofte 

staatgemaak het, die koper was redelik en bona fide deur daarop staat 

 499  Supra n388. 
 500  Op 538.  
 501  Supra n481. 
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te maak en die verkoper behoort derhalwe op grond daarvan gebonde 

te wees, selfs al vereis die reg dat al die wesenlike bedinge van die 

koopooreenkoms skriftelik moet wees. Zeffertt & Paizes vra dan ook 

heeltemal tereg waarom ons ’n Engelse kontrakteregreël, wat vermom 

is as ’n bewysregtelike reël, moet toepas om tot hierdie gevolgtrekking 

te kom deur middel van ’n subtiele en kasuïstiese redenasie wat 

gebaseer is op beginsels wat nie op ons reg van toepassing is nie.502

 

 

Indien dit nie was vir die beperkings opgelê deur die integrasiereël nie, 

kon daar met hierdie standpunt saamgestem word. Die probleem is 

egter dat, ingevolge die integrasiereël, getuienis slegs van sodanige 

voorafgaande ooreenkomste toelaatbaar is, indien dit nie “teenstrydig” 

is met die bepalings van die skriftelike hoofkontrak nie.  

 

Alvorens hierdie benadering dus gevolg kan word, naamlik dat ’n party 

aan die voorafgaande ooreenkoms gebonde gehou moet word weens 

die redelike vertroue en geloof wat hy by die ander party gewek het, 

moet daar eers vasgestel word of die integrasiereël op die gegewe feite 

van die saak van toepassing is. Indien die bepalings van die 

voorafgaande ooreenkoms strydig is met die bepalings van die 

skriftelike hoofkontrak, is die integrasiereël van toepassing en mag geen 

getuienis daarvan aangebied word nie. Getuienis mag selfs nie eers 

aangevoer word om aan te toon dat die een party deur ’n bona fide en 

redelike vertroue oorreed is deur die voorstelling van die ander party om 

die hoofkontrak te sluit nie.  

 

Daar word gedeeltelik saamgestem met hierdie skrywers vir sover hulle 

die standpunt huldig dat die integrasiereël afgeskaf moet word en daar 

in die plek daarvan (waar dit gaan oor “additional consideration”) eerder 

van ’n suiwerder kontraktuele benadering gebruik gemaak moet word.   
                                                 
 502  Zeffertt & Paizes 32–33. 
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Indien Christie dus reg verstaan word, word daar aan die hand gedoen 

dat daar op die volgende wyse gehandel moet word met sake waar 

“additional consideration” ter sprake is:  

 

Eerstens moet al sodanige gevalle hanteer word asof dit op ’n 

“voorafgaande oorredende ooreenkoms” (“prior inducing contract”) 

gebaseer is. 

 

Tweedens moet daar gelet word op die aard van die “teenprestasie” 

(“consideration”). Indien die aard van die teenprestasie vervat in die 

voorafgaande ooreenkoms dieselfde is as dit wat in die skriftelike 

hoofkontrak voorkom (byvoorbeeld die betaling van ’n geldsom), sal 

getuienis aangaande die voorafgaande ooreenkoms “teenstrydig” wees 

met die bepalings van die hoofkontrak, en derhalwe ontoelaatbaar 

wees. Indien die aard van die prestasie egter verskillend is van dit wat 

in die hoofkontrak vervat is (byvoorbeeld die betaling van ’n kwart van 

die winste van ’n vennootskap soos in die Avis-saak), sal getuienis van 

die voorafgaande ooreenkoms nie “teenstrydig” wees met die bepalings 

van die hoofkontrak nie, en daarom toelaatbaar wees.  

 

Daar word aan die hand gedoen dat indien hierdie benadering gevolg 

word, al kom dit volgens Zeffertt & Paizes neer op “subtle reasoning”, dit 

die meeste probleme wat voortspruit uit die “additional consideration”-

leerstuk sal oplos. 

 

Hierdie benadering is in werklikheid nie ’n uitsondering op die 

integrasiereël nie, aangesien die kollaterale beding deel uitmaak van die 

skriftelike “hoofkontrak” en derhalwe onlosmaaklik deel vorm van ’n 

“single memorial”, en nie buite die trefwydte daarvan val nie. Die 
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“hoofkontrak” stel derhalwe weer eens slegs ’n “gedeeltelike integrasie” 

daar.          

                     

4.6.7 Latere wysigings 

 

In die geval waar ’n skriftelike regshandeling eenmaal tot stand gekom 

het en die partye daarna, skriftelik of mondeling, ooreenkom om 

wysigings aan die dokument aan te bring of dit in sy geheel op te hef, is 

bewys van hierdie latere ooreenkoms altyd toelaatbaar. Die rede 

hiervoor is dat die latere ooreenkoms kwalifiseer as ’n heeltemal nuwe 

regshandeling, al affekteer dit die vorige regshandeling, en is daar, 

normaalweg, niks wat verhinder dat dit tot stand kom nie. Daar bestaan 

twee “uitsonderings” op hierdie beginsel.  

 

Eerstens, waar die partye in hul aanvanklike skriftelike regshandeling 

gestipuleer het dat enige wysigings slegs skriftelik sal geskied, sal 

bewys van ’n latere mondelinge ooreenkoms om dit te wysig, in die 

afwesigheid van bedrog of mala fides,503 ontoelaatbaar wees aangesien 

dit irrelevant is.504

 

   

Waar daar ’n geen-wysigingsbeding in ’n skriftelike kontrak vervat is, sal 

’n mondelinge wysiging te dien effekte dat een van die partye se 

verpligtinge verminder of afgeskaf word, dan ook nie bewys kan word 

                                                 
 503  Zeffertt, Paizes & Skeen 339. Hierdie tipe beding moet nie verwar word met 

bedinge wat ontwerp is om die status van ’n dokument as ’n volledige 
integrasie van die partye se ooreenkoms buite geskil te plaas nie. Sien in 
hierdie opsig die bespreking infra hoofstuk 8.7. 

 504  Vgl SA Sentrale Ko-op Graanmaatskappy Bpk v Shifren supra n283; Pelser v 
Smith 1979 (3) SA 687 (T); Oceanair (Natal) Pty Ltd v Sher 1980 (1) SA 317 
(D) op 324; Brisley v Drotsky supra n279; Hutchison D “Non-variation 
Clauses in Contract: Any Escape from the Shifren Straightjacket?” (2001) 
SALJ 720. ’n Beding in ’n kontrak dat die ooreenkoms glad nie in die 
toekoms gewysig mag word nie, is ongeldig aangesien dit neerkom op ’n 
negering van die partye se kontrakteerbevoegdheid. Dit is egter nie die geval 
hier nie, aangesien die partye slegs bepaal op welke wyse hulle sal 
kontrakteer. 
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nie. ’n Party mag egter nog steeds eensydiglik afstand doen van ’n reg 

wat hom ingevolge die kontrak toekom. In Impala Distributors v Taunus 

Chemical Manufacturing Co (Pty) Ltd505

 

 het Hiemstra R die Suid-

Afrikaanse reg op hierdie gebied as volg kernagtig uiteengesit: 

“Wanneer ’n kontrak bepaal dat ontbinding daarvan alleen skriftelik kan 

geskied, kan so ’n beperking by mondelinge wilsooreenstemming herroep 

word. Wanneer die kontrak ’n verdere bepaling bevat dat geen bepaling van 

die kontrak gewysig kan word anders as op skrif nie, verskans dit die 

beperking teen herroeping en is mondelinge ontbinding nie meer moontlik nie. 

Afstanddoening kan geldiglik mondeling geskied, maar alleen deur ’n party 

ten opsigte van ’n reg wat uitsluitend aan homself toekom uit hoofde van die 

kontrak. Van ’n reeds ontstane vorderingsreg uit kontrakbreuk kan ook 

mondeling afstand gedoen word”.506

 

 

Kerr kritiseer egter, myns insiens heeltemal tereg, hierdie uitspraak.507

                                                 
 505  1975 (3) SA 273 (T). 

 

Kerr voer aan dat die wysiging van ’n skriftelike kontrak en die 

beëindiging daarvan twee verskillende konsepte verteenwoordig. Die 

regsbeleid kan wel wees om erkenning te verleen aan bedinge wat 

ontwerp is om sekerheid te skep ten gunste van bestaande skriftelike 

bedinge ten koste van toekomstige mondelinge wysigings aan skriftelike 

kontrakte. Waar die partye egter mondeling ooreenkom om hulle 

skriftelike kontrak (waarin daar ’n geen-wysigingsbeding vervat is) te 

beëindig kan ’n hof na, sê ’n tydperk van vyf jaar, nog steeds verklaar 

dat die partye teenoor mekaar kontraktueel gebonde is? Kerr voer aan, 

myns insiens korrek, dat dit nie die posisie kan wees nie. Daar word dan 

ook aangevoer dat daar ’n duidelike onderskeid tussen die wysiging en 

 506  Op 278. Sien ook bv Barnett v Van der Merwe 1980 (3) SA 606 (T); Van As v 
Du Preez 1981 (3) SA 760 (T). In lg saak is beslis dat ’n mondelinge 
ooreenkoms, ingevolge waarvan die huurder ’n verminderde huurgeld sou 
betaal, nie bewys kon word nie, maar dat afstanddoening deur gedrag, nl 
aanvaarding vir 13 maande van die laer bedrag huurgeld deur die 
verhuurder, wel bewys kon word. 

 507  Kerr AJ The Principles of the Law of Contract 6de uitg (2002) 150–151. 
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die beëindiging van ’n skriftelike kontrak getref behoort te word. Waar 

daar ’n geen-wysigingsbeding in ’n skriftelike kontrak vervat is moet alle 

toekomstige wysigings op skrif gestel word, maar behoort die 

beëindiging van die kontrak nog steeds mondeling te kan plaasvind.508

 

     

Die tweede uitsondering is daardie gevalle waar wetgewing bepaal dat 

’n kontrak skriftelik moet wees. Ook in so ’n geval moet ’n latere 

wysiging skriftelik plaasvind.509 Zeffertt, Paizes & Skeen is van mening 

dat die beslissings waarop hierdie beginsel berus op grond van ’n nie-

kritiese toepassing van Engelse sake gemaak is.510 Hierdie sake het nie 

gehandel met kontrakte wat regtens op skrif gestel moes word as ’n 

vereiste vir geldigheid nie, maar met die ou Engelse Statute of 

Frauds,511 wat gehandel het oor die toelaatbaarheid van getuienis van 

die inhoud van kontrakte wat regtens slegs by wyse van skrif bewys kon 

word.512

 

 Zeffertt & Paizes sit hierdie kritiek as volg uiteen: 

“To say that a term cannot be proved by oral evidence necessarily signifies 

that a term that has been agreed on subsequently to the conclusion of a 

written agreement cannot be proved by oral evidence. It is a non-sequitur to 

say that, because writing is a prerequisite to the validity of an agreement, a 

valid agreement cannot be subsequently varied by parol.”513

 

 [my 

beklemtoning] 

Indien daar krities na hierdie standpunt van gemelde skrywers gekyk 

word, moet die vraag gevra word wat die doel of oogmerke van die 

betrokke wetgewing is.514

                                                 
 508  Sien ook die kritiek van McLennan JS “The Demise of the 'Non-variation' 

Clause in Contract?” (2001) SALJ 574 578. 

 Indien die doel van die wetgewing slegs is dat 

 509  Sien Bal v Van Staden 1902 TS 128; Kuper v Bolleurs 1913 TPD 334; Louw 
v Central Motors (Vivgrey) (Pty) Ltd 1951 (3) SA 461 (T). 

 510  Soos bv Stead v Dawber & Stephenson (1838) 10 Ad & E.  
 511  Sien die bespreking supra hoofstuk 2.4. 
 512  Zeffertt, Paizes & Skeen 338–339. 
 513  Zeffertt & Paizes 35. 
 514  Van der Merwe et al 164. 
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opskrifstelling ’n vereiste is vir die totstandkoming van ’n bepaalde 

regshandeling moet daar met gemelde standpunt saamgestem word. 

Indien die doel van die wetgewing egter is dat opskrifstelling ’n vereiste 

is, sodat al die wesenlike bedinge van die regshandeling in die 

skriftelike dokument vervat moet wees, moet daar met die betrokke 

hofbeslissings saamgestem word. 

 

Indien daar gekyk word na die Wet op Vervreemding van Grond515

 

 is 

die oogmerke daarvan na bewering volgens Van der Merwe et al (met 

verwysing na regspraak): 

“… om sekerheid ten aansien van transaksies vir die vervreemding van grond 

te bevorder, om sodoende geskille te beperk en bedrog en meineed in 

verband met ’n belangrike kategorie van transaksies te ontmoedig”.516

 
 

Die indruk wat myns insiens hierdeur geskep word, is dat dit in hierdie 

geval die wetgewer se bedoeling was dat alle wesenlike bedinge van 

die kooptransaksie in die skriftelike dokument beliggaam moet word. Dit 

sluit in dat alle latere wysigings op skrif gestel moet word.  

 

Wat borgkontrakte aanbetref, is gemelde oorwegings ook van belang,517 

veral om voornemende borge bewus te maak van die gevare wat uniek 

is aan ’n borgstelling, deur die bedinge daarvan direk onder die aandag 

van die betrokke borg te bring518 en deur die oorgang van 

onderhandeling na verbintenis af te baken.519

                                                 
      515  68 van 1981. 

 Ook in hierdie gevalle wil 

      516   Van der Merwe et al 164. 
      517   Sien Intercontinental Exports (Pty) Ltd v Fowles 1999 (2) SA 1045 (HHA); 
            Milner Street Properties (Pty) Ltd v Eckstein Properties (Pty) Ltd 2001 (4) SA  
            1315 (HHA); Fourlamel (Pty) Ltd v Maddison 1977 (1) SA 333 (A); Northern  
            Cape Co-operative Livestock Agency v John Roderick & Co 1965 (2) SA 64 
            (O); Standard Bank of SA Ltd v Cohen (1) 1993 (3) SA 846 (SOK).     
      518  Fourlamel (Pty) Ltd v Maddison supra n517 op 342–343.  
      519  Van der Merwe et al 164-165. 
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dit voorkom of die oogmerke van die betrokke wetgewing was dat al die 

wesenlike bedinge skriftelik moet wees, asook enige latere wysigings. 

 

Die Nasionale Kredietwet520 vereis opskrifstelling om die uitbuiting van 

verbruikers deur kredietgewers te voorkom. Hierdie doelwit word bereik 

deur die skepping van ’n standaardbedingkontrak wat die bedinge 

voorgeskryf in artikel 93 moet bevat. Dit wil derhalwe voorkom of die 

oogmerke met hierdie wetgewing is dat die totale regshandeling, asook 

enige latere wysigings, op skrif moet wees ten einde die beste 

beskerming te verleen aan verbruikers.521

 

  

Die vereiste van opskrifstelling wat betrekking het op skenkings wat nog 

uitgevoer moet word, laat blyk dat die oogmerke van die wetgewing522  

daarop gemik is om te verseker dat die skenker ’n ernstige bedoeling 

het om sodanige transaksie te sluit.523 Die statutêre skrifvereiste bied 

derhalwe aan ’n skenker die geleentheid om hom te bedink (locus 

poenitentiae), voordat die skenkingsooreenkoms op skrif gestel word.524

 

 

In hierdie gevalle wil dit dus voorkom of die oogmerke met die betrokke 

wetgewing bloot was om voorsiening te maak vir die totstandkoming 

van ’n skenkingskontrak. Die skrifvereiste is bloot daargestel om ’n 

ernstige bedoeling aan die kant van die skenker te verseker.  

Waar die regshandeling derhalwe reeds by wyse van opskrifstelling tot 

stand gekom het (en daar dus reeds ’n ernstige bedoeling aan die kant 

                                                 
      520  34 van 2005.   
      521  Sien ook die Wet op Huurbehuising 50 van 1999. 

522 Artikel 5 van die Algemene Regswysigingswet 50 van 1956 bepaal dat: “Met                                                                
dien verstande dat geen skenkingskontrak waaronder nog gepresteer moet 
word en wat na die inwerkingtreding van hierdie Wet aangegaan word, geldig 
is nie, tensy die bepalings daarvan beliggaam is in 'n skriftelike dokument wat 
onderteken is deur die skenker of iemand wat handel op sy skriftelike gesag 
wat deur hom in die teenwoordigheid van twee getuies verleen is.” 

     523   Vgl Jordaan v De Villiers 1991 (4) SA 396 (K). 
 524 Vgl Davis v Executors Estate WP Prinsloo (1899) 6 OR 64; Jolly v Herman’s 

Executors 1903 TS 515; Docrat v Willemse 1989 (1) SA 487 (N). 
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van die skenker bewerkstellig is), behoort daar, myns insiens, nie enige 

probleme te ontstaan indien daar latere mondelinge wysigings aan die 

skriftelike skenkingskontrak aangebring word nie. 

 

Gemelde hofbeslissings het klaarblyklik slegs te doen met die latere 

mondelinge wysiging van ’n skriftelike kontrak. Daar is in Le Grange v 

Pretorius525 beslis dat die partye mondeling kan ooreenkom om ’n 

skriftelike kontrak in sy geheel te kanselleer. Dit hang egter af van ’n 

uitleg van die betrokke wetgewing. So het die hof byvoorbeeld beslis dat 

’n kontrak vir borgstelling, wat ingevolge artikel 6 van die Algemene 

Regswysigingswet526 skriftelik moet wees, mondeling gekanselleer kan 

word.527 ’n Gedeeltelike kansellasie is egter nie regtens toelaatbaar nie, 

aangesien dit neerkom op ’n wysiging van die kontrak.528

 

  

Getuienis is egter toelaatbaar om te bewys dat prestasie, wat 

verskillend is van dit wat in die kontrak uiteengesit is, mondeling of deur 

gedrag aanvaar is om ’n party se verpligtinge ingevolge die kontrak op 

te hef.529

 

 

Daar kan geargumenteer word dat ook hierdie nie ’n ware uitsondering 

op die integrasiereël is nie. Die latere wysiging van die aanvanklike 

ooreenkoms het naamlik tot gevolg dat ’n aanvanklike regshandeling 

vervang word deur ’n nuwe regshandeling. Die integrasiereël is dus nie 

op hierdie gevalle van toepassing nie.  

 

4.6.8 Opskortende voorwaardes 

 

                                                 
 525  1943 TPD 223. 
 526  50 van 1956. 
 527  Visser v Theodore Sassen and Son (Pty) Ltd 1982 (2) SA 320 (K). 
 528  Ferreira v SAPDC (Trading) Ltd 1983 (1) SA 235 (A). 
 529  Van der Walt v Minnaar 1954 (3) SA 932 (O). Dit kom neer op estoppel deur 

gedrag.  
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In Stiglingh v Theron530 het die hof beslis dat getuienis van ’n 

ooreenkoms wat ’n skriftelike kontrak opskort, toelaatbaar is om te 

bewys dat die skriftelike kontrak nie tans in werking is nie. Die hof, by 

wyse van Innes R, het verklaar dat dit ’n skynuitsondering op die 

integrasiereël is, aangesien die getuienis nie die dokument wysig nie. 

Die opskortende voorwaarde wysig nie die bedinge soos vervat in die 

dokument nie, maar skort slegs die werking daarvan op. Indien die 

opskorting verval, verkry die kontrak werking in ooreenstemming met sy 

gewone betekenis.531

 

 

Grosskopf AR het hierby aangesluit in Philmatt (Pty) Ltd v Mosselbank 

Developments CC532 waar hy verklaar het dat die integrasiereël nie 

ekstrinsieke getuienis van ’n voorafgaande of gelyktydige ooreenkoms 

dat die skriftelike kontrak nie werking sal verkry behalwe by die 

plaasvind van ’n onsekere toekomstige gebeurtenis uitsluit nie.533

 

 

Die appèlregter het egter verder gegaan en beslis dat dit problematies 

bly om vas te stel in watter omstandighede hierdie uitsondering op die 

integrasiereël sal geld en wanneer ekstrinsieke getuienis van ’n 

opskortende voorwaarde toelaatbaar sal wees.534

 

 

Die voorwaarde moet egter nie teenstrydig met die bedinge van die 

skriftelike dokument wees nie535

                                                 
 530  Supra n127. 

 of, anders gestel, die voorwaarde moet 

’n egte voorwaarde wees wat die uitvoerbaarheid van die kontrak 

opskort, sonder om enige van sy bedinge te wysig, en nie ’n 

 531  Op 1003. 
 532  Supra n442.   
 533  Op 23. 
 534  Ibid.  
 535  Wilson v Cape Town Stevedoring Co 1916 CPD 540; Cohen & Sons v 

Lockett 1916 TPD 51; Thiart v Kraukamp 1967 (3) SA 219 (T); Johnston v 
Leal supra n381.  
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sogenaamde “voorwaarde” wat eintlik ’n beding van die kontrak is 

nie.536

 

  

Die regmatige plek vir “voorwaardes” van hierdie aard is in die 

dokument waarin die partye ooreengekom het om al die bedinge van 

hul ooreenkoms uiteen te sit self.537

 

 Indien die voorwaarde ’n egte een 

is, maak dit nie saak of dit positief of negatief van aard is nie.  

Christie voer aan dat dit moeilik is om te sien hoe getuienis van ’n 

ontbindende voorwaarde ooit aangebied kan word sonder om die 

skriftelike kontrak te wysig of te weerspreek.538 Hierdie standpunt van 

Christie is nagevolg in die onlangse saak van Sealed Africa (Pty) Ltd v 

Kelly.539 Epstein WAR het beslis dat daar in die onderhawige geval 

sprake was van ’n ontbindende voorwaarde en nie ’n opskortende 

voorwaarde nie, en dat die aanbieding van ekstrinsieke getuienis 

derhalwe ontoelaatbaar was.540 Die rede hiervoor is volgens die hof dat 

’n ontbindende voorwaarde van die aard soos aangevoer deur die 

respondente, wat in sy aard die bedinge van die skriftelike dokument 

weerspreek, in die skriftelike dokument vervat moet wees.541

 

  

Hierdie beslissing, asook die standpunt van Christie, moet egter 

gekritiseer word. Wat is werklik die groot verskil tussen ’n opskortende 

voorwaarde en ’n ontbindende voorwaarde? Die een voorwaarde maak 

voorsiening daarvoor dat die uitvoerbaarheid van die kontrak opgeskort 

word totdat ’n sekere gebeurtenis plaasgevind het, die ander een dat 

                                                 
 536  Union Government v Vianini Ferro-Concrete Pipes supra n163.  
 537  Christie 197. 
 538  Menashe v Georgiadis 1936 SR 59; Schweizer Reneke Garage v Meyer 

1963 (1) SA 391 (T). 
 539  2006 (3) SA 65 (W). 
 540  Op 72. 
     541   Ibid. 
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die kontrak ontbind word indien ’n sekere gebeurtenis in die toekoms 

plaasvind.  

 

Indien die uitgangspunt is dat ’n ontbindende voorwaarde teenstrydig is 

met die bepalings van die skriftelike kontrak, kan daar net sowel 

geargumenteer word dat ’n opskortende voorwaarde ook teenstrydig 

daarmee is. Soos Schmidt tereg aantoon, weerspreek of wysig ’n 

opskortende voorwaarde ook die skriftelike kontrak, aangesien die 

“tydstip” waarop prestasie moet plaasvind daardeur geraak word.542

 

 

Indien getuienis toelaatbaar is om aan te toon dat die kontrak nie tans 

meer in werking is nie as gevolg van die werking van ’n opskortende 

voorwaarde, wat verhoed ’n hof om getuienis toe te laat ten effekte dat 

die kontrak nie tans in werking is nie aangesien dit ontbind is weens die 

werking van ’n ontbindende voorwaarde?   

Daar word derhalwe aan die hand gedoen dat die onderskeid tussen die 

twee verskillende voorwaardes kunsmatig en onlogies is en alle 

voorwaardes dus oor dieselfde kam geskeer moet word.   

 

Zeffertt, Paizes & Skeen is verder van mening dat die moderne Suid-

Afrikaanse reg probleme ondervind as gevolg van die nalatenskap van 

hofbeslissings wat teoreties ’n verkeerde standpunt ingeneem het ten 

aansien van die aard van ’n opskortende voorwaarde.  

 

Volgens Zeffertt, Paizes & Skeen is die korrekte posisie met betrekking 

tot die Suid-Afrikaanse reg uiteengesit in Tuckers Land & Development 

Corporation (Pty) Ltd v Strydom.543

                                                 
      542    Schmidt 602.  

 In hierdie saak het die hof beslis dat 

die korrekte manier om ’n opskortende voorwaarde te behandel is om 

dit te beskou as ’n beding wat die uitvoerbare gedeelte van ’n kontrak 

 543 1984 (1) SA 1 (A).  
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opskort. Met ander woorde, dit is ’n beding wat die werking van die 

kontrak afhanklik maak van ’n onsekere, toekomstige gebeurtenis.544 

Daardeur skort dit die verpligting om die verpligtinge ingevolge die 

kontrak na te kom op.545

 

 

Volgens Zeffertt, Paizes & Skeen546 het die kumulatiewe effek van 

verkeerde beslissings, asook die presedenteleer, daartoe bygedra dat 

ons howe ’n “koopkontrak” wat ’n opskortende voorwaarde bevat het, 

nie as ’n kontrak beskou het alvorens die voorwaarde vervul is nie.547 

Volgens hierdie skrywers het die presiese regsaard van ’n opskortende 

voorwaarde, ernstige komplikasies ten opsigte van die werking van die 

integrasiereël. Dit is so aangesien, ingevolge Pym v Campbell,548 die 

integrasiereël bewys toelaat by wyse van ekstrinsieke getuienis van ’n 

“voorafgaande voorwaarde” (“condition precedent”) wat ’n skriftelike 

kontrak se werking uitstel totdat die voorwaarde vervul is. Dit gee 

volgens hulle aanleiding tot stellings wat herevaluasie noodsaak.549

 

 

Hulle verwys dan as voorbeeld hiervan na Ryan Nigel Corporation 

(Cape) (Pty) Ltd v Peires550 waar Burger R beslis het dat waar daar ’n 

skriftelike ooreenkoms is, getuienis van ’n opskortende voorwaarde 

natuurlik altyd aangebied mag word.551

 

   

                                                 
 544  Tamarillo (Pty) Ltd v BN Aitken (Pty) Ltd 1982 (1) SA 398 (A) op 432. 
 545  Zeffertt, Paizes & Skeen 336.  
 546  Ibid.  
 547  Sien bv Corondimas v Badat 1946 AD 458; Palm Fifteen (Ltd) v Cotton Tail 

Homes (Pty) Ltd 1978 (2) SA 872 (A); Sentraalwes Personeel Ondernemings 
(Edms) Bpk v Wallis 1978 (3) SA 80 (T); Soja (Pty) Ltd v Tuckers Land & 
Development Corporation Ltd 1981 (3) SA 314 (A). Hierdie standpunte is 
gehuldig ten spyte van Joubert AR se aparte instemmende uitspraak in 
Tuckers Land & Development Corporation (Pty) Ltd v Strydom supra n543 
waarin hy aangetoon het dat die Corondimas standpunt nie versoenbaar is 
met Romeinse of Romeins-Hollandse reg nie. 

 548  (1856) 6 E&B 370. 
 549  Zeffertt, Paizes & Skeen 336. 
 550  1976 (3) SA 660 (K). 
 551  Op 662. 
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Daar moet in gedagte gehou word dat die Engelse 

ekstrinsiekegetuienis-uitsondering van toepassing is op “conditions 

precedent”, maar dat die blote benaming van ’n voorwaarde as ’n 

“condition precedent”, dit nie noodwendig ’n voorwaarde maak wat die 

uitvoerbaarheid552

 

 of, volgens die verkeerde beskouing, die 

totstandkoming van die kontrak opskort nie.  

Aan die ander kant egter, indien dit blyk dat ’n geskrewe dokument ’n 

beding bevat wat onmiddellik uitvoerbaar is, is ekstrinsieke getuienis tot 

die effek dat die nakoming van die beding se verpligtinge afhanklik is 

van ’n toekomstige, onsekere gebeurtenis, ontoelaatbaar.553

 

 

In Thiart v Kraukamp554 moes die hof beslis of getuienis aangebied kon 

word van ’n voorafgaande mondelinge ooreenkoms wat bepaal het dat 

’n skriftelike koopkontrak gekanselleer sal word as ’n landbanklening nie 

aan die respondent verleen word nie. Die hof was van mening dat 

sodanige getuienis ontoelaatbaar was, aangesien dit die uitwerking sou 

hê om ’n geldende onvoorwaardelike kontrak te verander in ’n 

voorwaardelike kontrak, met die gevolg dat die ekstrinsieke getuienis 

lynreg sou bots met die geskrewe dokument. Zeffertt, Paizes & Skeen is 

van mening dat Thiart v Kraukamp in beginsel suiwer is, maar verkeerd 

is in die lig van vorige presedente. Volgens hierdie skrywers het die 

samevoeging van die Engelse en Romeins-Hollandse reg aanleiding 

gegee tot ’n onsuiwer regsleerstuk wat vererger is deur ’n plaaslike fout 

ten aansien van die regsaard van ’n opskortende voorwaarde. Volgens 

hulle is dit verder ook te laat om hierdie fout reg te stel.555

                                                 
 552  Resisto Diary (Pty) Ltd v Auto Protection Insurance Co Ltd 1963 (1) SA 632 

(A). 

 

 553  Zeffertt, Paizes & Skeen 336. 
 554  Supra n535. 
 555  Zeffertt, Paizes & Skeen 337. Sien ook die bespreking van hierdie saak deur 

Schmidt 602. Sommige skrywers het hierdie probleem opgemerk, bv 
Mendelowitz M “‘The Parol Evidence Rule’ and Suspensive Conditions in 
Contracts” (1978) SALJ 32. Sien ook Van der Merwe et al 177. 
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Daar moet saamgestem word met die standpunt van Zeffertt, Paizes & 

Skeen ten aansien van hul benadering in hierdie gevalle, naamlik dat 

die korrekte metode is om dogmatisme te vermy, na dinge uit ’n 

praktiese oogpunt te kyk en te verklaar dat alles afhang van die 

bedoeling van die partye. Sommige bepalings kan, ingevolge ’n 

voorafgaande ooreenkoms, die totstandkoming van ’n kontrak, wat die 

uitvoerbare inhoud van daardie ooreenkoms beliggaam, opskort, terwyl 

ander bepalings die uitvoerbare inhoud gedeeltelik of in sy geheel kan 

uitstel, met ander woorde die plig om een of meer van die verpligtinge 

van ’n bestaande ooreenkoms na te kom. Dit is ’n geval van uitleg en 

die gevolg ten aansien van die toelating van getuienis sal verskil na 

gelang van wat die partye se bedoeling is.556

 

 

Wat “conditions precedent” aanbetref maak O’Dowd egter ’n baie goeie 

punt wat onbeantwoordbaar is. Hy is van mening dat die probleem 

daarin bestaan dat amper enige variasie van ’n kontrak sodanig 

bewoord kan word om dit te laat lyk soos ’n “condition precedent”. Hy 

verskaf die voorbeeld van waar die koopprys in ’n skriftelike 

koopooreenkoms uiteengesit word as R1 000 en die verkoper van 

voorneme is om te bewys dat dit inderdaad R1 100 was. In so ’n geval 

kan die verkoper bloot argumenteer dat die betaling van ’n addisionele 

R100 ’n “condition precedent” was om regswerking aan die ooreenkoms 

te verleen. O’Dowd wys ook daarop dat so ’n ooreenkoms logieserwys 

moet faal indien daar enigiets van die integrasiereël oorbly. Die vraag 

volgens hom is, heeltemal tereg, op grond van watter beginsel die lyn 

getrek moet word.557

 

 

                                                 
 556  Zeffertt, Paizes & Skeen 337. 
 557  O’Dowd AP The Law of Evidence in South Africa (1963) 125. 
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Daar moet met Schmidt saamgestem word dat getuienis van 

opskortende voorwaardes as ’n ware “uitsondering” op die 

integrasiereël kan kwalifiseer. Alhoewel die aard van die prestasie nie 

daardeur geraak word nie, word die tydstip wanneer dit gelewer moet 

word wel. Die skriftelike ooreenkoms word derhalwe wel deur 

ekstrinsieke getuienis gewysig.558

 

 

4.6.9 Addisionele partye 

 

Waar dit blyk dat ’n persoon ’n skriftelike kontrak as ’n party onderteken 

het, is bewys van ’n voorafgaande ooreenkoms, ingevolge waarvan hy 

geen aanspreeklikheid ingevolge daarvan sou opdoen nie,559 of ten 

effekte dat hy nie bedoel het om daaraan gebonde te wees nie,560 

ontoelaatbaar. Getuienis mag egter aangebied word om te bewys dat hy 

opgetree het namens ’n bekende of versweë prinsipaal.561

 

 

Getuienis van addisionele partye is egter nie toelaatbaar indien dit die 

uitdruklike bedinge van die kontrak sou weerspreek,562 of indien die 

kontrak onderhewig is aan ’n statutêre skrifvereiste nie.563 In 

laasgenoemde geval vereis die reg self dat die geskrewe dokument al 

die partye moet aantoon. Getuienis is egter toelaatbaar om aan te toon 

wat die “verhouding” was tussen die partye uiteengesit in die kontrak, 

byvoorbeeld dat hulle as vennote met mekaar gekontrakteer het.564

 

 

                                                 
 558  Schmidt 602. 
 559  Steenkamp v Webster 1955 (1) SA 524 (A). 
 560  Bacon v Cooper 1910 WLD 311. 
 561  Cook v Aldred 1909 TS 150.  
 562  Sien bv Fred Drughorn Ltd v Rederiaktiebolaget Transatlantic [1919] AC 203, 

[1919] All ER Rep 1122; Kruger v Rheeder 1972 (2) SA 391 (O). 
 563  Mineworkers’ Union v Cook 1959 (1) SA 709 (W).  
 564  Muller v Pienaar 1968 (3) SA 195 (A). 
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Dat hierdie nie werklik kwalifiseer as ’n ware uitsondering op die 

integrasiereël nie, word goed opgesom deur die volgende dictum van 

Innes R in Cook v Aldred565

  

 (waar dit gaan oor ’n versweë prinsipaal):  

“Such evidence does not in truth vary the written contract, because the 

liability of the other party to the contract remains. It simply informs the court 

that some other person is entitled to sue upon it, and that the principal desires 

to enforce his rights under it”.566

 
 

4.6.10 Rektifikasie 

 

Rektifikasie is op die beginsel dat die verbod op ekstrinsieke getuienis 

nie kan geld ten opsigte van ’n geskrewe dokument wat nie die partye 

se ooreenkoms korrek weergee nie, gebaseer. Hierdie aspek sal later 

volledig bespreek word.567

 

 

4.6.11 Die exceptio doli 

 

Schmidt bespreek die exceptio doli as een van die “uitsonderings” op 

die integrasiereël. In die saak van Bank of Lisbon v De Ornelas568

 

 het 

die Appèlhof egter beslis dat hierdie leerstuk nooit deel uitgemaak het 

van die Romeins-Hollandse reg nie en, alhoewel dit in talle uitsprake as 

deel van ons reg beskou is, het die hof dit finaal afgeskaf as ’n reël van 

die Suid-Afrikaanse reg. Hierdie leerstuk sal derhalwe nie verder hier 

bespreek word nie. 

4.7 Die Suid-Afrikaanse Regskommissie 

 

                                                 
 565  Supra n561.  
 566  Op 151. 
 567  Sien die bespreking infra hoofstuk 7. 
 568  Supra n230. 
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In April 1998 het die Suid-Afrikaanse regskommissie ’n omvattende 

verslag uitgebring waarin sekere aanbevelings aan die Minister van 

Justisie voorgelê is ten aansien van, onder andere, die ekstrinsieke 

getuienis-reël (waarby die integrasiereël inbegrepe is). Hierdie aspek 

sal later meer volledig bespreek word.569

 

   

4.8 Die grondslag van kontraktuele aanspreeklikheid 

 

In ’n onlangse studie verklaar Pretorius dat daar regverdiging is vir drie 

algemene benaderings tot kontraktuele aanspreeklikheid wat sigbaar is 

in die Suid-Afrikaanse regspraak:570

 

 

• Eerstens is daar ’n subjektiewe benadering wat gekwalifiseer 

word deur die leerstuk van estoppel in gevalle van dissensus. 

• Tweedens is daar ’n subjektiewe benadering wat gekwalifiseer 

word deur ’n direkte toepassing van die vertrouensteorie in 

gevalle van dissensus. 

• Laastens is daar ’n objektiewe benadering wat gekwalifiseer word 

deur die iustus error- benadering. 

 

Alhoewel die eerste benadering in teorie nog deel uitmaak van die Suid-

Afrikaanse kontraktereg, is die gebruik daarvan deur die howe vir alle 

praktiese doeleindes gestaak na die bekende saak van Sonap 

Petroleum (SA) (Pty) Ltd (formerly known as Sonarep (SA) (Pty) Ltd) v 

Pappadogianis.571

 

  

Die tweede, subjektiewe benadering, bepaal die totstandkoming van ’n 

kontrak deur na die werklike subjektiewe bedoelings van die 

                                                 
 569  Sien die bespreking infra hoofstuk 6. 

570   Pretorius C-J The Basis of Contractual Liability A Comparative Study  
 (2002) ongepublisserde LLD tesis Universiteit van Suid-Afrika 428.                                                                                                                                    

      571    Supra n425. 
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kontrakspartye te kyk. As daar geen daadwerklike wilsooreenstemming 

tussen die partye bestaan nie, kan geen kontrak tot stand kom nie. Die 

partye is derhalwe nie kontraktueel gebonde waar wilsooreenstemming 

verhinder word deur een of ander faktor, soos dwaling, nie.572

 

 Die 

partye moet derhalwe ad idem wees ten aansien van al die elemente 

waaruit wilsooreenstemming bestaan, wat as volg opgesom kan word: 

• Die kontrakspartye moet eensgesind wees ten aansien van die 

gevolge wat hulle in die lewe wil roep; 

• Die partye moet die bedoeling hê om hulle regtens te bind; en 

• Die partye moet bewus wees van hulle eensgesindheid.573

 

     

Hierdie benadering geniet groot steun in die Suid-Afrikaanse 

kontraktereg.574 In Saambou-Nasionale Bouvereniging v Friedman575

 

 

het Jansen AR hierdie beginsel as volg verwoord: 

“In die algemeen word geleer dat die grondslag van ’n ooreenkoms 

consensus ad idem, wilsooreenstemming, tussen die partye is. Ons bronne, 

literatuur en regspraak is deurspek met ’n terminologie en stellings wat 

daarop dui dat met consensus bedoel word die saamval van wat elke party 

werklik (psigologies) wil.”576

 
 

Die teoretiese grondslag van hierdie benadering staan bekend as die 

sogenaamde wilsteorie.577

 

  

                                                 
 572  Van der Merwe et al 22; Christie 1; Joubert DJ General Principles of the Law 

Of Contract (1987) 79; Lubbe GF & Murray CM Farlam and Hathaway 
Contract Cases, Materials and Commentary 3e uitg (1988) 106; Pretorius 11. 

 573  Van der Merwe et al 23; Pretorius 12–13.  
 574  Société Commerciale de Moteurs v Ackermann 1981 (3) SA 422 (A); Adams 

v SA Motor Industry Employers Association 1981 (3) SA 1189 (A).  
 575  1979 (3) SA 978 (A). 
      576   Op 993. 
      577   Van der Merwe et al 22; Christie 1; Joubert 79; Lubbe & Murray 106;  
  Pretorius 11. 
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Die subjektiewe benadering word gekwalifiseer deur die toepassing van 

direkte vertrouensbeskerming. Volgens direkte vertrouensbeskerming 

kan ’n kontraksparty gebonde gehou word aan ’n kontrak indien hy die 

redelike vertroue by die ander kontraksparty gewek het dat hy dieselfde 

bedoeling as sodanige party gehad het. Die kontrak berus dus op die 

redelike vertroue wat gewek is dat daar wel wilsooreenstemming 

bestaan, selfs al is daar geen werklike wilsooreenstemming tussen die 

partye nie.578

 

  

Hierdie benadering is tans stewig ingeburger in die Suid-Afrikaanse 

kontraktereg. Ingevolge hierdie benadering word die subjektiewe 

benadering in die eerste plek toegepas by die vasstelling van 

kontraktuele aanspreeklikheid. Aangesien die subjektiewe benadering 

egter nie altyd aanvaarbare resultate tot gevolg het nie, het ons howe 

ook die toepassing van direkte vertrouensbeskerming in sekere 

omstandighede aangeneem.579 In Mondorp Eiendomsagentskap 

(Edms) Bpk v Kemp580

 

 het die Appèlhof dit as volg verduidelik: 

“… word vry algemeen aanvaar dat die wilsteorie, as grondslag van 

kontraktuele gebondenheid in ons reg, in gepaste gevalle deur die 

vertrouensteorie getemper word”.581

 
 

Die derde, objektiewe benadering, bepaal dat die totstandkoming van ’n 

kontrak op die basis van die kontrakspartye se objektiewe 

ooreenstemmende verklarings van hulle bedoeling vasgestel word, 

terwyl hulle subjektiewe bedoelings geensins ’n rol speel nie. Daar word 
                                                 
 578  Van der Merwe et al 38; Christie 1; Joubert 80; Kerr 20,23; Lubbe & Murray 

106; Pretorius 65. 
 579  Mondorp Eiendomsagentskap (Edms) Bpk v Kemp 1979 (4) SA 74 (A); 

Société Commerciale de Moteurs v Ackermann supra n13; Horty 
Investments (Pty) Ltd v Interior Acoustics (Pty) Ltd 1984 (3) SA 537 (W); 
Sonap Petroleum (SA) (Pty) Ltd (formerly known as Sonarep (SA) (Pty) Ltd) 
v Pappadogianis supra n425.     

      580  Supra n579. 
      581  Op 78.  
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derhalwe gekyk na die objektiewe eksterne manifestasies van die 

partye se bedoelings.582 Die teoretiese grondslag van hierdie 

benadering staan bekend as die sogenaamde verklaringsteorie.583

 

 

Die objektiewe benadering word gekwalifiseer deur die toepassing van 

die iustus error-leerstuk, waarna ook verwys word as indirekte 

vertrouensbeskerming.584

                                                 
   582  Van der Merwe et al 24; Christie 1; Joubert 80; Lubbe & Murray 106; 

 Aangeleenthede van dissensus word nie net 

altyd deur die howe beoordeel deur middel van ’n direkte ondersoek na 

die teenwoordigheid van werklike wilsooreenstemming of die redelike 

vertroue op die bestaan van wilsooreenstemming nie. Dikwels voer ’n 

kontraksparty aan dat hy nie aan ’n kontrak gebonde is nie weens 

dwaling aan sy kant. Ingevolge die subjektiewe benadering is bewys 

van ’n wesenlike dwaling in so ’n geval voldoende. Indien die ander 

kontraksparty nogtans so ’n dwalende party gebonde wil hou aan die 

kontrak, sal hy moet bewys dat daar ’n redelike vertroue van 

wilsooreenstemming gewek is. Die howe het egter ’n benadering in 

sodanige gevalle ontwikkel wat altwee hierdie stadiums in een proses 

Pretorius 48. Vir ’n goeie voorbeeld van die toepassing van die 
objektiewe benadering sien National and Overseas Distributors 
Corporation (Pty) Ltd v Potato Board 1958 (2) SA 473 (A) waar die 
Appèlhof waar die hof hierdie benadering kortliks as volg opgesom 
het op 479: “If the respondent had been a natural person who had                                                                                           
accepted a tender according to its terms, there is no doubt that a contract 
would have been made when the acceptance was communicated to the 
tenderer, as by posting it. It would not be possible for such a natural person, if 
he repudiated, to escape liability by proving that he had posted the wrong 
letter or the like. That follows from the generally objective approach to the 
creation of contracts which our law follows. (See van Ryn Wine and Spirit Co 
v Chandos Bar, 1928 T.P.D. 417 at pp. 424, 425; Irvin and Johnson (S.A.) Ltd 
v Kaplan, 1940 CPD 647 at pp. 650, 651; and the cases therein cited.).”                                                                                     

      583  In die Engelse reg word daar ’n “objektiewe teorie van bedoeling” 
            toegepas. Vir meer hieroor sien Cooke J & Oughton D The Common Law  

  of  Obligations 3e uitg (2000) 142-145.                                               
      584    Van der Merwe et al 42–43; Christie 313–329; Joubert 79; Kerr 242–243;  

Pretorius 403; Van der Merwe S “Die Duiwel, die Hof en die Wil van ’n  
Kontraktant” (1979) JC Noster: ’n Feesbundel 13; Reinecke MFB & Van der 
Merwe S “Dwaling by kontraksluiting Horty Investments (Pty) Ltd v Interior 
Accoustics (Pty) Ltd 1984 3 SA 537 (W)” (1984) TSAR 290; Reinecke MFB 
“Regstreekse of Onregstreekse Toepassing van die Vertrouensteorie?” 
(1989) TSAR 509.  
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saamvat. Hierdie benadering staan bekend as die iustus error-

benadering.585

 

 

Ten spyte van kritiek uit verskeie oorde,586 is die iustus error-

benadering tans ook stewig in ons reg ingeburger. Ingevolge die iustus 

error-benadering moet ’n party wat kontraktuele aanspreeklikheid wil 

vryspring deur op dwaling te steun, eerstens bewys dat die dwaling 

wesenlik was (soos deur die subjektiewe benadering vereis). 

Tweedens, moet sodanige party verder aantoon dat sy dwaling redelik 

was. Ten aansien van hierdie aspek wyk die iustus error-benadering 

van die wilsteorie in sy ongekwalifiseerde vorm af. Deurdat die howe 

ook vereis dat ’n wesenlike dwaling redelik moet wees, het hulle die 

uitwerking wat dissensus deur middel van ’n subjektiewe dwaling op die 

bestaan van ’n kontrak kan hê, aansienlik beperk. Op hierdie wyse het 

die finale besluit oor die ontstaan van ’n kontrak afhanklik geraak van 

subjektiewe, sowel as objektiewe, faktore.587

 

  

Van der Merwe et al voer aan dat die iustus error-benadering (bo en 

behalwe direkte vertrouensbeskerming) nie ’n verdere alternatiewe 

grondslag daargestel het ingevolge waarvan ’n party gebonde gehou 

kan word aan ’n ooreenkoms nie. Hulle is van mening dat die iustus 

error-benadering, as sulks, nie ’n teoretiese verduideliking is ingevolge 

                                                 
     585    Horty Investments (Pty) Ltd v Interior Acoustics (Pty) Ltd 1984 (3) SA  

 537 (W); Osman v Standard Bank National Credit Corporation Ltd 1985                 
(2) SA 378 (K); Du Toit v Atkinson’s Motors Bpk 1985 (2) SA 893 (A); 
Spindrifter (Pty) Ltd v Lester Donovan (Pty) Ltd 1986 (1) SA 303 (A); 
Nasionale Behuisingskommissie v Greyling 1986 (4) SA 917 (T); Kempston 
Hire (Pty) Ltd v Snyman 1988 (4) SA 465 (T); Kok v Osborne 1993 (4) SA 788 
(SOK); Maresky v Morkel 1994 (1) SA 249 (K); Dlovo v Brian Porter Motors 
Ltd 1994 (2) SA 518 (K); Lake v Caithness 1997 (1) SA 667 (E); Goldberg v 
Carstens 1997 (2) SA 854 (K); Prins v ABSA Bank 1998 (3) SA 904 (K); 
Hlobo v Multilateral Motor Vehicle Accidents Fund 2001 (2) SA 59 (HHA); 
Brink v Humphries & Jewell (Pty) Ltd 2005 (2) SA 419 (HHA); Van Aartsen v 
Van Aartsen 2006 (4) SA 131 (T).       

     586   Sien bv Reinecke & Van der Merwe Dwaling by Kontraksluiting 290; 
 Reinecke Vertrouensteorie 509.   
     587   Van der Merwe et al 43; Kerr 243. 
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waarvan ’n party aan ’n kontrak gebonde gehou kan word nie en dat 

daardie rol vervul word deur die wilsteorie soos aangevul deur die 

vertrouensteorie. Indien ’n party se dwaling derhalwe redelik is, word hy 

toegelaat om op sodanige dissensus te steun aangesien daar geen 

kontrak tot stand gekom het nie. Aan die ander kant, indien sodanige 

party se dwaling onredelik was in die omstandighede, word die kontrak 

in stand gehou op grond van die vertroue wat gewek is by die 

kontrakafdwinger, nieteenstaande die feit dat daar nie 

wilsooreenstemming was nie. 

 

Pretorius steun egter nie hierdie standpunt nie.588 Volgens Pretorius het 

die Suid-Afrikaanse howe oor ’n tydperk van ongeveer ’n eeu tussen 

subjektiewe en objektiewe benaderings ten aansien van kontraktuele 

aanspreeklikheid gefluktueer. Die subjektiewe benadering neem die 

wilsteorie as vertrekpunt en kwalifiseer dit met die leerstuk van estoppel 

of die (direkte) vertrouensteorie in gevalle van dissensus. Die meer 

kontroversiële objektiewe benadering, aan die ander kant, maak gebruik 

van ’n tipe verklaringsteorie en kwalifiseer dit met die iustus error-

leerstuk.589

 

 

Pretorius wys verder daarop dat die Appèlhof in die Sonap Petroleum-

saak590 gepoog het om die subjektiewe en objektiewe benaderings met 

mekaar te versoen deur die iustus error-leerstuk in terme van die 

vertrouensteorie te omskryf. Gevolglik is Pretorius van mening dat die 

iustus error-leerstuk niks anders as ’n indirekte toepassing van die 

vertrouensteorie is nie.591

                                                 
 588  Pretorius C-J “The Basis and Underpinnings of the Caveat Subscriptor Rule” 

(2008) THRHR 660.  

 Pretorius voer dan ook aan dat die Hoogste 

 589  Pretorius Caveat Subscriptor 661. 
 590  Supra n425. 
 591  Pretorius Caveat Subscriptor 661. 
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Hof van Appèl voorkeur verleen aan die subjektiewe benadering in die 

vorm van die “wilsvertrouensteorie”.592

 

 

Pretorius wys egter daarop dat die iustus error-benadering voortgaan 

om guns te geniet by die howe. Pretorius voer aan dat daar onlangse 

uitsprake van die Hoogste Hof van Appèl is wat klaarblyklik ’n 

objektiewe benadering in die konteks van ’n wesenlike dwaling 

beklemtoon. Pretorius kom derhalwe tot die gevolgtrekking dat die 

objektiewe benadering soos vergestalt deur die verklaringsteorie en 

gekwalifiseer deur die iustus error-leerstuk steeds in die positiewe reg 

oorleef ondanks die feit dat dit miskien nie die mees verkose 

benadering is nie.593

 

  

Pretorius voer verder oortuigend aan dat die verskille tussen die drie 

benaderings ten aansien van die vasstelling van kontraktuele 

aanspreeklikheid nie wesenlik is nie aangesien dit in die meeste gevalle 

tot dieselfde resultaat aanleiding sal gee.594 Hy verklaar verder, myns 

insiens heeltemal tereg, dat in alle gevalle waar dissensus ter sprake is, 

die vertrouensbeginsel die beslissende faktor sal wees.595

 

  

Pretorius kom tot die gevolgtrekking dat ons howe hulleself verbind het 

tot die waarde van individualisme wat die kontraktereg onderlê. Hy wys 

dan ook daarop dat die sekerheid verbonde aan ooreenkomste ’n 

integrale deel uitmaak van die Suid-Afrikaanse kontraktereg en dat ’n 

party derhalwe gewoonlik gebonde gehou sal word aan sy 

gemanifesteerde toestemming tot ’n ooreenkoms. Dit is slegs in hoogs 

uitsonderlike gevalle waar vertrouensbeskerming, in watter vorm ookal, 

                                                 
 592  Pretorius Caveat Subscriptor 662. 
 593  Ibid. 
      594    Pretorius 428-429.  
      595    Ibid. 
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verligting aan ’n kontraksparty sal verleen waar sodanige party op die 

afwesigheid van wilsooreenstemming steun.596

 

     

4.9 Regsteoretiese grondslag van die integrasiereël 

 

Van der Merwe et al (met verwysing na regspraak)597 voer aan dat die 

rede vir die bestaan van die integrasiereël daarin geleë is dat waar die 

partye self hulle ooreenkoms in ’n skriftelike dokument wat ’n volledige 

en finale “kristallisasie” van hulle wilsooreenstemming is, geïntegreer 

het, ekstrinsieke getuienis ten aansien van die onderhandelinge en 

inhoud van hulle ooreenkoms irrelevant en misleidend is.598

 

  

Lubbe & Murray, met verwysing na regspraak,599 beskou ’n 

geïntegreerde skriftelike kontrak as ’n abstraksie van alles wat vooraf 

tussen die partye plaasgevind het. Lubbe & Murray is van mening dat 

die gevolg wat voortvloei uit hierdie abstraksie ’n aanname 

(“assumption”) is dat addisionele getuienis ten aansien van die partye 

se ooreenkoms oortollig en irrelevant is aangesien dit nie die hof enige 

iets meer kan vertel wat nie alreeds in die skriftelike kontrak vervat is 

nie.600 Volgens Joubert beteken die integrasiereël nie dat ekstrinsieke 

getuienis nie aangebied kan word in litigasie met betrekking tot 

kontraktuele dispute nie, maar dat dit slegs aangebied kan word vir 

sover dit relevant is.601

 

  

                                                 
     596   Pretorius 430. 

 597  National Board (Pretoria) (Pty) Ltd v Estate Swanepoel supra n317; Johnston 
v Leal supra n381; Traub v Barclays National Bank Ltd 1983 (3) SA 619 (A).  

 598  Van der Merwe et al 174. 
 599  African Films Trust Ltd v Popper 1915 TPD 201 op 204; Du Plessis v Nel 

supra n388 op 534. 
 600  Lubbe & Murray 216. 
 601  Joubert 58. 
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Kerr, met verwysing na regspraak,602 verklaar op sy beurt dat daar nie 

verwag word dat die ware impak (“real import”) van ’n skriftelike kontrak 

op ’n ander plek gevind kan word as die bedinge daarin vervat nie.603

 

  

Volgens Christie dien die integrasiereël die belangrike doel om te 

verseker dat waar die partye besluit het dat hulle ooreenkoms op skrif 

gestel moet word, hierdie besluit gerespekteer sal word en die skriftelike 

kontrak derhalwe aanvaar sal word as die enigste getuienis van die 

bedinge van die ooreenkoms.604

 

 

Die vraag bly egter steeds wat die grondslag is van die integrasiereël. 

Myns insiens is daar vier moontlikhede, naamlik: 

 

• ’n Uitdruklike of stilswyende beding deur die partye om te 

integreer; 

• ’n Beding wat van regsweë ingelees word (naturale); 

• ’n Ooreenkoms (uitdruklik of stilswyend) tussen die partye om te 

integreer; 

• ’n Blote regsreël. 

 

Dit is baie belangrik om hierdie onderskeid te maak aangesien dit ’n 

wesenlike invloed het op die wyse waarop die integrasiereël moontlik 

afgeskaf kan word. Indien die grondslag van die integrasiereël neerkom 

op ’n beding van die skriftelike kontrak of ’n ooreenkoms tussen die 

partye om te integreer, sal moontlike wetgewing moet neerkom op ’n 

verbodsbepaling van so ’n beding of ooreenkoms.605

                                                 
 602  Premier, Free State v Firechem Free State (Pty) Ltd [2000] 3 All SA 247 (A). 

 Indien die 

grondslag van die integrasiereël egter bloot op ’n regsreël berus kan die 

integrasiereël wel afgeskaf word. ’n Uitdruklike beding en uitdruklike 

 603  Kerr 349. 
 604  Christie 176. 
 605  Sien ook die bespreking in hoofstuk 8 infra. 
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ooreenkoms is nie problematies nie en daar sal in die bespreking wat 

volg gekonsentreer word op die ander moontlikhede ten aansien van die 

grondslag van die integrasiereël. 

 

4.9.1 Stilswyende beding 

 

’n Stilswyende beding is ’n beding wat voortvloei (of na bewering 

voortvloei) uit die gemeenskaplike bedoeling van die partye wat nie deur 

hulle uitgedruk is nie.606 So ’n beding word afgelei uit die uitdruklike 

bedinge en omringende omstandighede van ’n kontrak, asook die 

gedrag van die partye na kontraksluiting.607 Die bestaan van ’n 

stilswyende beding kan nie afgelei word waar dit onversoenbaar sou 

wees met die uitdruklike bedinge van die kontrak nie.608

 

 

Om die bestaan van ’n stilswyende beding vas te stel het ons howe die 

sogenaamde “innocent bystander”-toets vanuit die Engelse reg 

aangeneem.609 Hierdie toets is as volg in die Engelse saak Reigate v 

Union Manufacturing Co (Ramsbottom) geformuleer:610

                                                 
 606  Van der Merwe et al 279; Christie 167; Kerr 338. In die saak van Alfred 

McAlpine & Son (Pty) Ltd v Transvaal Provincial Administration 1974 (3) SA 
506 (A) op 531–532 het Corbett WAR die volgende omskrywing aan ’n 
stilswyende beding gegee: “… an unexpressed provision of the contract 
which derives from the common intention of the parties, as inferred by the 
Court from the express terms of the contract and the surrounding 
circumstances. In supplying such an implied term the Court, in truth, declares 
the whole contract entered into between the parties”. Sien Kerr 339–341 vir 
’n kritiese bespreking ten aansien van die terminologie wat gebruik word om 
stilswyende bedinge te beskryf.  

  

 607  Alfred McAlpine & Son (Pty) Ltd v Transvaal Provincial Administration supra 
n606 op 531–532; Botha v Coopers & Leibrand 2002 (5) SA 347 (HHA) op 
360.  

 608  First National Bank of SA Ltd v Rugby Union 1997 (3) SA 851 (W) op 864; 
Kelvinator Group Services (Pty) Ltd v McCulloch 1999 (4) SA 840 (W) op 
844; Transnet Ltd v Rubenstein 2006 (1) SA 591 (HHA) op 598–599.   

 609  Van der Merwe et al 280; Christie 169 en 171 wys daarop dat die eerste deel 
van hierdie toets in die Engelse reg bekend staan as die “Moorcock-doctrine” 
met verwysing na die Engelse saak van The Moorcock (1889) 14 PD 64 en 
die tweede deel as die “officious bystander”-toets. Lubbe & Murray verwys 
ook na die “officious bystander”-toets. Kerr 356 voer aan dat die toets ook 
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“You must only imply a term if it is necessary in the business sense to give 

efficacy to the contract; if it is such a term that you can be confident that if at 

the time the contract was being negotiated someone had said to the parties: 

‘What will happen in such a case?” they would have both replied ‘Of course, 

so-and-so. We did not trouble to say that; it is too clear’.”611

  
  

Die howe het dit egter op verskeie geleenthede benadruk dat hulle nie 

maklik ’n stilswyende beding in ’n kontrak sal inlees nie.612 In City of 

Cape Town (CMC Administration) v Bourbon-Leftley613

 

 het die hof 

aangevoer dat die rede hiervoor is dat die howe nie kontrakte vir partye 

kan maak nie en ook nie hulle ooreenkomste kan aanvul bloot omdat dit 

redelik of gerieflik is om dit te doen nie. 

Christie, met verwysing na regspraak,614 wys heeltemal tereg daarop 

dat waar ’n aangeleentheid ondubbelsinnig gereël word deur ’n 

uitdruklike beding, geen stilswyende beding in die kontrak ingelees kan 

word om dieselfde aangeleentheid te reël nie.615

 

 Indien die uitdruklike 

beding egter dubbelsinnig is, word die deur oopgelaat vir die bevinding 

van die bestaan van ’n stilswyende beding. 

Van der Merwe et al wys daarop dat dit op eerste oogopslag lyk of ons 

howe hierdie toets verstaan om te beteken dat die stilswyende beding 
                                                                                                                                            

beskryf word as die “hypothetical bystander”, die “inquisitive bystander” en 
die “imaginative bystander”-toets.   

 610  1918 1 KB 592 op 605. 
 611  Op 483. 
 612  Techni-Pak Sales (Pty) Ltd v Hall 1968 (3) SA 231 (W) op 236; Alfred 

McAlpine & Son (Pty) Ltd v Transvaal Provincial Administration supra n605 
op 532; Wilkins v Voges 1994 (3) SA 130 (A) op 136–137 en 143; Botha v 
Coopers & Leibrand supra n606; Birkenruth Estates (Pty) Ltd v Unitrans 
Motors (Pty) Ltd 2005 (3) SA 54 (W) op 64; Consol Ltd h/a Consol Glass v 
Twee Jonge Gezellen (Pty) Ltd 2005 (6) SA 1 (HHA); City of Cape Town 
(CMC Administration) v Bourbon-Leftley 2006 (3) SA 488 (HHA) op 494–495.  

 613  Supra n612 op 494.    
 614  Mullin (Pty) Ltd v Benade Ltd 1952 (1) SA 211 (A) op 215; Cape Town 

Municipality v Silber 1971 (2) SA 537 (K) op 543. 
 615  Christie 168. 
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werklik deur die kontrakspartye bedoel moes gewees het.616 Hulle voer 

egter oortuigend aan dat hierdie standpunt misleidend is aangesien die 

partye se versuim om die beding in hulle kontrak in te sluit weens die 

feit is dat die partye nie daaraan gedink het tydens hulle 

onderhandelinge nie en nie die feit dat hulle daaraan gedink het maar 

verkies het om dit nie in te sluit omdat dit te voor-die-hand-liggend was 

nie. Indien die partye dan nie aan die beding gedink het tydens hulle 

onderhandelinge nie, kan daar later beswaarlik aangevoer word dat 

hulle bedoel het dat die beding deel van hulle ooreenkoms moes vorm. 

Alles inaggenome is Van der Merwe et al van mening dat die howe die 

bedoeling van die partye vooropstel by die bepaling van die bestaan 

van ’n stilswyende beding wat dan verklaar waarom die stilswyende 

beding nie teenstrydig mag wees met die uitgedrukte bedoeling van die 

partye nie.617

 

      

Die howe verwys ook in die meeste gevalle na die veronderstelde 

bedoeling van die partye. Soos Van der Merwe et al egter aanvoer, 

beteken dit bloot dat daar gevalle is wat die gevolgtrekking regverdig 

dat die beweerde beding binne die trefwydte van die partye se werklike 

bedoeling val, al het hulle die betrokke beding nie in gedagte gehad 

nie.618 Die howe maak ook gebruik van objektiewe faktore om die 

veronderstelde bedoeling van die partye vas te stel, naamlik die 

besigheidseffektiwiteit (“business-efficacy”) van die kontrak619 en dit 

waarop redelike kontrakspartye ooreen sou kom in die omstandighede 

van die betrokke geval.620 In hierdie opsig is die “innocent bystander”-

toets dan ook geobjektifiseer.621

                                                 
 616 Van der Merwe et al 280. 

 

 617  Van der Merwe et al 281. 
 618  Ibid. 
 619  Wilkins v Voges supra n612; Standard Bank of SA Ltd v Durban Security 

Glazing (Pty) Ltd 2000 (1) SA 146 (D) op 164.  
 620  Wilkins v Voges supra n612 op 141; Joubert 67–68. 
 621  Van der Merwe et al 282. 
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Christie wys daarop dat die “innocent bystander”-toets ook in die 

volgende twee gevalle objektief toegepas moet word:622

 

 

• Eerstens, is dit nie nodig om te bewys dat die partye ooit hulle 

aandag op die betrokke beding gevestig het nie;623

• Tweedens, moet daar aangeneem word dat die partye eerlik 

gehandel het.

 en 

624

 

 

Nog ’n beginsel wat algemeen toepassing vind by stilswyende bedinge 

is dat die stilswyende beding wat in die kontrak ingelees wil word, 

duidelik en presies geformuleer moet kan word.625

 

 

Die howe gebruik egter nie altyd in alle gevalle die “innocent bystander”-

toets nie. In Minister van Landbou-tegniese Dienste v Scholtz,626

                                                 
 622  Christie 171–172. 

 

byvoorbeeld, het die hof ’n beding dat ’n bul vrugbaar was, ingelees in 

die skriftelike kontrak al was dit duidelik dat die waarborg teen verborge 

gebreke wel sou kon geld. Die remedies beskikbaar vir verborge 

gebreke wat gebaseer is op die aedilisiese aksies het egter verjaar en 

die hof het derhalwe bevind dat daar ’n stilswyende waarborgsbeding in 

die kontrak ingelees moet word. Die waarborg teen verborge verbreke 

sou egter kon geld aangesien die bul vir teeldoeleindes aangekoop was 

 623  Wilkins v Voges supra n612 op 136. 
 624  Administrator (Tvl) v Industrial and Commercial Timber and Supply Co Ltd 

1932 AD 25 op 33.  
 625  Rapp and Maister v Aronovsky 1943 WLD 68 op 75; Desai v Greyridge 

Investments (Pty) Ltd 1974 (1) SA 509 (A) op 522–523. 
 626  1971 (3) SA 188 (A). Sien ook die bespeking van hierdie saak deur Lubbe & 

Murray 425–429 en Vorster JP Implied Terms in the Law of Contract in 
England and South Africa (ongepubliseerde doktorale verhandeling) (1987) 
118–121. Vgl ook Van den Berg v Tenner 1975 (2) SA 268 (A); Alfred 
McAlpine & Son (Pty) Ltd v Transvaal Provincial Administration supra n606; 
Cardoso v Tuckers Land and Development Corporation 1981 (3) SA 54 (W); 
Petersen v Incorporated General Insurances 1982 (3) SA 1 (K); Falch v 
Wessels 1983 (4) SA 172 (T).      
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en die verkoper daarvan bewus was. Die stilswyende beding wat in die 

kontrak ingelees is, was ook nie nodig om besigheidseffektiwiteit aan 

die transaksie te verleen nie. Van Blerk WHR, wat die 

meerderheidsuitspraak van die hof uiteengesit het, het bloot bevind dat 

daar duidelik uit die getuienis en die omringende omstandighede afgelei 

kan word dat die partye die ooreenkoms aangegaan het met die 

verstandhouding dat die verkoper onderneem het om ’n bul te lewer wat 

vir teeldoeleindes geskik is en dat dit derhalwe ’n stilswyende beding 

van die ooreenkoms was.627 Vorster voer oortuigend aan dat die 

“innocent bystander”-toets nie in hierdie geval van toepassing was nie 

aangesien dit ’n bewese feit was dat die partye ’n onuitgedrukte 

gemeenskaplike bedoeling ten aansien van ’n bepaalde aspek gehad 

het.628 Volgens Vorster het die hof in die onderhawige geval bevind dat 

daar uitdruklike wilsooreenstemming tussen die partye bestaan het al 

was dit nie uitdruklik so in hulle ooreenkoms uitgedruk nie.629

 

    

4.9.2 Bedinge wat van regsweë ingelees word (naturalia) 

 

’n Verdere moontlikheid is dat die integrasiereël kan neerkom op ’n 

naturale630 van die skriftelike kontrak. Naturalia is onuitgedrukte 

bedinge wat as ’n reël by wyse van regsweë op elke kontrak van ’n 

bepaalde klas van toepassing gemaak word.631

                                                 
 627  Op 201. 

 In die saak van A 

 628  Vorster Implied Terms 120. 
 629  Vorster Implied Terms 120 kritiseer ook die minderheidsuitspraak van De 

Villiers WAR waar hy verwys het na die “Moorcock”-leerstuk om sy uitspraak 
te ondersteun dat daar nie ’n stilswyende beding in die kontrak ingelees kan 
word dat daar gewaarborg is dat die bul inderdaad vrugbaar was nie.  

 630  Salmond & Williams gebruik die begrip van “implied term” in Engels om 
hierdie tipe beding te beskryf om dit te onderskei van wat hulle ’n “tacit term” 
(stilswyende beding) noem. 

 631  Van der Merwe et al 283; Christie 159; Joubert 65; Lubbe & Murray 417; Kerr 
338. Vir ’n bespreking van die onderskeid tussen stilswyende bedinge en 
naturalia (of geïmpliseerde bedinge), sien Minister van Landbou-tegniese 
Dienste v Scholtz supra n626 op 197.  
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Becker & Co (Pty) Ltd v Becker632 is daar verklaar dat die naturalia van 

die onderskeie spesifieke kontrakte wat aan die Suid-Afrikaanse 

kontraktereg bekend is op Romeinsregtelike beginsels van redelikheid 

en billikheid gebaseer is. In die saak van Alfred McAlpine & Son (Pty) 

Ltd v Transvaal Provincial Administration633 het die hof verklaar dat 

naturalia ’n objektiewe bepaler van die kontraktuele inhoud is gegrond 

op oorwegings van die openbare beleid en die beginsel van goeie 

trou.634

 

              

4.9.3 Ooreenkoms 

 

Om die bestaan van ’n stilswyende ooreenkoms vas te stel het die howe 

twee verskillende toetse ontwerp. Die eerste toets staan bekend as die 

sogenaamde “geen ander redelike uitleg”-toets en is as volg in Standard 

Bank of South Africa Ltd v Ocean Commodities Inc635

 

 geformuleer: 

“In order to establish a tacit contract it is necessary to show, by a 

preponderance of probabilities, unequivocal conduct which is capable of no 

other reasonable interpretation than that the parties intended to, and did in 

fact, contract on the terms alleged. It must be proved that there was in fact 

consensus ad idem”.636

 

 

In Joel Melamed and Hurwitz v Cleveland Estates (Pty) Ltd637

                                                 
     632   1981 (3) SA 406 (A).  

 het 

Corbett AR egter die korrektheid van bogemelde formulering 

 633  Supra n606.   
 634  Vgl ook Van der Merwe et al 283; Lubbe & Murray 417; Van Nieuwkerk v 

McCrae 2007 (5) SA 21 (W) en South African Forestry Co Ltd v York 
Timbers Ltd 2005 (3) SA 323 (HHA) waar Brand AR verklaar het dat: 
“Indeed, our courts have recognised explicitly that their powers of 
complementing or restricting the obligations of parties to a contract by 
implying terms should be exercised in accordance with the requirements of 
justice, reasonableness, fairness and good faith.” 

 635  1983 (1) SA 276 (A). 
 636  Op 292. 
 637  1984 (3) SA 155 (A). 
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bevraagteken en het hy die sogenaamde “oorwig van waarskynlikhede”-

toets uiteengesit: 
 

“In this connection it is stated that a court may hold that a tacit contract has 

been established where, by a process of inference, it concludes that the most 

plausible probable conclusion from all the relevant proved facts and 

circumstances is that a contract came into existence”.638

 

  

Christie voer aan dat hierdie twee toetse op sigwaarde onversoenbaar 

is.639

 

 Christie is van mening dat dit nie nodig is om enigeen van die 

twee toetse in sy totaliteit te verwerp nie aangesien dit moontlik is om ’n 

sintese te bereik wat die beste eienskappe van beide toetse 

inkorporeer. Christie voer dan ook aan dat dit nodig is om eers die 

volgende drie proposisies te ondersoek alvorens sodanige sintese 

bereik kan word: 

• In die eerste plek behoort die reëls uiteengesit in R v Blom640 

ten aansien van “reasoning by inference”, soos aangepas vir 

siviele gedinge,641 sover dit moontlik is toegepas te word. 

Volgens Christie is die “oorwig van waarskynlikhede”-toets in 

ooreenstemming met hierdie reëls, maar nie die “geen ander 

redelike uitleg”-toets nie.642

• Tweedens behoort elke aanbod en elke aanname 

“unequivocal”, met ander woorde positief en ondubbelsinnig, te 

wees. Daar behoort nie toegelaat te word dat dubbelsinnige 

aanbiedinge en aannames deur die net van “reasoning by 

inference” val nie.

 

643

                                                 
 638  Op 164–165. 

 

 639  Christie 83. 
 640  1939 AD 188.  
 641  Govan v Skidmore 1952 (1) SA 732 (N). 
 642  Christie 84. 
 643  Ibid. 
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• Derdens behoort die toets vir die vassteliing van ’n stilswyende 

ooreenkoms nie wesenlik te verskil van die toets vir die 

vasstelling van ’n stilswyende beding nie. Volgens Christie is 

twee van die toetse wat deur die Hoogste Hof van Appèl 

aangeneem is644 om ’n stilswyende beding vas te stel in 

ooreenstemming met die “geen ander redelike uitleg”-toets, 

maar nie die “oorwig van waarskynlikhede”-toets nie.645

 

 

Op grond hiervan stel Christie oortuigend voor dat die ideale sintese 

verkry kan word deur ’n ondersoek deur die howe wat uit die volgende 

drie fases behoort te bestaan: 

 

• Tydens die eerste fase moet ’n hof op ’n oorwig van 

waarskynlikhede bevind watter feite vasgestel is. 

• Die tweede en finale fase bestaan daaruit dat die hof op ’n oorwig 

van waarskynlikhede moet besluit watter gevolgtrekking wat 

konsekwent is met die vasgestelde feite waarskynlik korrek is. 

• Om vas te stel of ’n stilswyende ooreenkoms bewys is, moet ’n 

derde fase tussen bogemelde twee fases geplaas word, naamlik 

om te besluit hoe die bewese feite, wat uit die gedrag van elke 

party en die omringende omstandighede bestaan, deur die ander 

party uitgelê moes gewees het.646

 

 

4.9.4 Regsreël 

 

In die Suid-Afrikaanse reg kan daar ’n onderskeid tussen drie 

verskillende tipes vermoedens getref word, naamlik: 

 

                                                 
 644  Soos uiteengesit in Hamlyn & Co v Wood & Co [1891] 2 QB 494. 
 645  Christie 84. 
 646  Christie 85. 
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• Die onweerlegbare regsvermoede (preasumptio iuris et de iure) 

wat deur middel van regsweë op ’n hof afgedwing word en wat 

nie deur getuienis weerlê kan word nie.647

• Die weerlegbare regsvermoede (praesumptio iuris tantum) 

bepaal ook dat ’n hof van regsweë verplig is om die betrokke 

aanname te maak as die grondslag daarvoor gelê is, maar die 

werking daarvan word opgehef sodra weerleggende getuienis 

ten aansien daarvan aangebied word.

 

648

• Die feitelike vermoede wat nie ’n regsreël is nie, maar wat bloot 

in werking tree waar die hof ’n afleiding vanuit die bewese feite 

maak.

 

649

 

 

In Silver Garbus & Co (Pty) Ltd v Teichert650 het Henochsberg R 

verklaar dat die onweerlegbare regsvermoede ’n onding of ’n blote fiksie 

is. Ook in Roxa v Mtshayi651 het Corbett AR verklaar dat die 

onweerlegbare regsvermoede ten aansien van ’n kind onder die 

ouderdom van sewe jaar ’n regsfiksie is. In Scagell v Attorney General 

of the Western Cape652

 

 het O’Regan R verklaar dat ’n onweerlegbare 

regsvermoede nie ’n reël van die bewysreg nie, maar ’n reël van die 

substantiewe reg is. Die feit dat die integrasiereël dan moontlik 

kwalifiseer as ’n onweerlegbare regsvermoede maak nie die argument 

tot niet dat die integrasiereël eintlik deel van die materiële reg uitmaak 

nie.        

Olivier voer oortuigend aan dat ’n judisiële regsfiksie die aard van ’n 

regsreël aanneem: 

 
                                                 
 647  Schmidt 132. 
 648  Schmidt 133. 
 649  Schmidt 149. 
 650  1954 (2) SA 98 (N) op 103. 
 651  1975 (3) SA 761 (A) op 765.  
 652  1997 (2) SA 368 (KH) in par 30. 
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“Numerous rules of modern law are based on rules which developed 

centuries ago and were then based on fictions. The rules have been received 

and developed by modern law, but the underlying fictions have been 

forgotten”.653

 

 

Olivier wys daarop dat judisiële regsfiksies ’n uiters belangrike en 

voordelige rol gespeel het in die ontwikkeling van die reg. Deur hulle 

regskeppende vermoëns weg te steek agter die fasade van fiksies was 

regters in staat gestel om regsreëls aan te pas en uit te brei om billike 

bevindings te maak.654

 

 

4.9.5 Kritiese bespreking van die grondslag van die integrasiereël 

 

Indien bogemelde beginsels op die integrasiereël toegepas word, kan 

die volgende gevolgtrekkings gemaak word: In die eerste plek is dit 

duidelik dat die partye uitdruklik kan ooreenkom om te integreer in 

welke geval hulle bedoeling uitdruklik plaasvind. Dit gebeur dikwels dat 

partye hulle toevlug neem tot ’n beding wat ontwerp is om die status van 

’n dokument as ’n integrasie onbetwisbaar te maak. Daar is al verskeie 

benamings aan sodanige beding of klousule gegee, byvoorbeeld 

integrasiebeding,655 samesmeltingsbeding,656 enigste-

ooreenkomsbeding657 en volle-ooreenkomsbeding.658

 

  

In Standard Bank of SA Ltd v Cohen (1)659

                                                 
 653  Olivier PJJ Legal Fictions in Practice and Legal Science (1975) 115. 

 is daar verklaar dat 

klousules soos hierdie bedinge van die ooreenkoms is en nie net blote 

feitelike erkennings nie. Ekstrinsieke getuienis is in so ’n geval selfs 

ontoelaatbaar om aan te toon dat daar slegs ’n gedeeltelike integrasie 

 654  Olivier 150. 
 655  Spur Steak Ranch Ltd v Mentz 2000 (3) SA 755 (K). 
 656  VSA Motors Distributors (Pty) Ltd v Rossman 1980 (3) SA 1164 (D). 
 657  Bowring Barclays & Genote (Edms) Bpk v De Kock 1991 (1) SA 145 (SWA). 
 658  Standard Bank of SA Ltd v Cohen (1) 1993 (3) SA 846 (SOK); Sealed Africa 

(Pty) Ltd v Kelly 2006 (3) SA 65 (W). 
 659  Supra n658.  
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plaasgevind het. Gevolglik is dit dus duidelik dat die partye op ’n 

uitdruklike wyse die bedoeling kan openbaar om te integreer. 

 

Wat is egter die posisie waar daar nie ’n integrasiebeding in die 

skriftelike kontrak vervat is nie? Uit regspraak blyk dit duidelik dat die 

howe nog nooit die “innocent bystander”-toets aangewend het waar die 

integrasiereël van toepassing was nie. Dit blyk, myns insiens, verder 

duidelik dat die insluiting van die integrasiereël in ’n ooreenkoms by 

wyse van ’n stilswyende beding nie noodwendig noodsaaklik is om 

besigheidseffektiwiteit aan die onderliggende transaksie te verleen nie. 

Dit is verder, myns insiens, duidelik dat die partye by kontraksluiting nie 

noodwendig as volg sou verklaar nie: “Dit is ons bedoeling om ons 

ooreenkoms ten volle te integreer en geen getuienis van enige ander 

ooreenkoms of verklaring sal toelaatbaar wees nie; dit is so duidelik dat 

ons dit nie nodig gevind het om dit uitdruklik so te stel in die skriftelike 

kontrak nie.”660

 

 

Wat is egter die posisie waar die howe nie gebruik maak van die 

“innocent bystander”-toets om die bestaan van ’n stilswyende beding 

vas te stel soos in die Scholtz-saak661 nie? In so ’n geval is daar 

klaarblyklik nie eers sprake van die fiksie van die partye se bedoeling 

nie. In hierdie opsig moet daar egter met Vorster saamgestem word 

waar hy indirek verklaar dat hierdie saak nie kwalifiseer as ’n 

alternatiewe toets vir die vasstelling van ’n stilswyende beding nie, 

aangesien dit gegaan het oor ’n onuitgedrukte gemeenskaplike 

bedoeling.662

                                                 
 660  Sien die formulering van die “innocent bystander”-toets supra 4.9.1. 

 Indien hierdie argument korrek is beteken dit dat hierdie 

saak eerder kwalifiseer as ’n geval van ’n uitdruklike beding of 

 661  Supra n626. 
 662  Vorster Implied Terms 120. Sien ook die bespreking supra 4.9.1.  
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ooreenkoms tussen die partye. Daar sal later in meer besonderhede 

met hierdie aspek gehandel word.663

 

 

Die volgende vraag is of die integrasiereël dalk kwalifiseer as ’n 

naturale. Sekere naturalia geld gewoonlik slegs ten aansien van ’n 

bepaalde klas van kontrak en daar kan derhalwe nie aangevoer word 

dat die integrasiereël kwalifiseer as ’n naturale van alle skriftelike 

kontrakte nie. Van der Merwe et al wys daarop dat die oorwegings wat 

aanleiding gee tot die ontwikkeling van bepaalde naturalia vir bepaalde 

klasse van kontrakte daartoe mag lei dat sodanige gevolge deel 

uitmaak van alle kontrakte in die algemeen. Van der Merwe et al voer 

egter aan dat dit te betwyfel is of daar enige waarde daarin lê om 

sodanige algemene gevolge as naturalia te behandel eerder as gewone 

regsreëls.664

 

 Myns insiens berus die integrasiereël ook nie op enige 

hedendaagse beleidsoorwegings wat bepaal dat dit ’n naturale van 

enige skriftelike kontrak moet wees dat die partye hulle volle 

ooreenkoms in die skriftelike kontrak geïntegreer het nie. Ter 

ondersteuning hiervan is daar ook geen aanduiding in die regspraak dat 

die howe die integrasiereël as ’n naturale beskou nie.           

Uit voorgaande blyk dit dus, myns insiens, dat die grondslag van die 

integrasiereël nie op ’n stilswyende beding of naturale kan berus nie. 

 

Dit blyk verder ook dat die howe nog nooit enige van die stilswyende-

ooreenkoms-toetse aangewend het waar die integrasiereël in ’n 

betrokke geval toepassing gevind het nie. Selfs indien die betrokke 

toetse ten aansien van die integrasiereël aangewend word, is dit, myns 

insiens, moeilik om te sien hoe die integrasiereël as ’n stilswyende 

ooreenkoms tussen die partye sal kan kwalifiseer. 

                                                 
 663  Sien die bespreking infra 4.4.4. 
 664  Van der Merwe et al 283. 
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Indien die “geen ander redelike uitleg”-toets aangewend word, moet 

daar aangetoon word dat die feit dat die partye hulle ooreenkoms op 

skrif gestel het kenmerkend is van ondubbelsinnige (“unequivocal”) 

gedrag wat op ’n oorwig van waarskynlikhede daarop dui dat daar geen 

ander redelike uitleg daaraan geheg kan word as dat die partye bedoel 

het om hulle ooreenkoms te integreer nie en dat hulle dit inderdaad 

geïntegreer het. Myns insiens sal die blote handeling van opskrifstelling 

nie hierdie gevolgtrekking kan regverdig nie. 

 

Indien die “oorwig van waarskynlikhede”-toets aangewend word, moet 

daar aangetoon word dat die waarskynlikste gevolgtrekking vanuit al die 

relevante bewese feite en omstandighede moet wees dat ’n kontrak (om 

die ooreenkoms te integreer) in die lewe geroep is. Daar kan natuurlik 

geredeneer word dat die integrasiereël slegs van toepassing is waar 

daar ’n volledige integrasie van die partye se ooreenkoms plaasgevind 

het en nie net ’n gedeeltelike integrasie nie. Waar die relevante bewese 

feite en omstandighede gevolglik aantoon dat die waarskynlikste 

gevolgtrekking is dat die partye stilswyend ooreengekom het om hulle 

ooreenkoms te integreer, sal dit ’n geval van volledige integrasie wees 

en sal die integrasiereël van toepassing wees.  

 

Omgekeerd, indien die relevante bewese feite en omstandighede 

aantoon dat die waarskynlikste gevolgtrekking is dat die partye nie 

stilswyend ooreengekom het om hulle ooreenkoms te integreer nie, sal 

dit ’n geval van gedeeltelike integrasie wees en sal die integrasiereël nie 

van toepassing wees nie. Ingevolge hierdie argument sal die 

integrasiereël dan wel kan kwalifiseer as ’n stilswyende ooreenkoms. 

Myns insiens is hierdie argument egter problematies weens die vereiste 

van die “relevante bewese feite en omstandighede”. Dit is moeilik om 

ander “relevante bewese feite en omstandighede” as opskrifstelling te 
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voorsien wat aantoon dat die partye wel ooreengekom het om hulle 

volle ooreenkoms in die skriftelike kontrak te integreer. Myns insiens 

kan selfs die handeling van opskrifstelling nie noodwendig die afleiding 

regverdig dat die partye bedoel het om te integreer nie. As gevolg van 

hierdie problematiek sal die integrasiereël dan, myns insiens, ook nie 

kan kwalifiseer as ’n stilswyende ooreenkoms ingevolge hierdie toets 

nie.   

 

Indien Christie se “sintese”-toets aangewend word sal daar eerstens 

aangetoon moet word dat die hof op ’n oorwig van waarskynlikhede 

sekere feite vasgestel het wat aanduidend was van ’n ooreenkoms 

tussen die partye om te integreer. In die tweede plek sal daar 

aangetoon moet word dat die waarskynlikste gevolgtrekking vanuit die 

vasgestelde feite is dat die partye hulle ooreenkoms geïntegreer het. 

Laastens sal daar ook verder aangetoon moet word dat die gedrag van 

elke party en die omringende omstandighede op so ’n wyse deur die 

ander party uitgelê moes gewees het om te verstaan dat daar wel ’n 

volledige integrasie plaasgevind het. Die kritiek teen die aanwending 

van hierdie toets om aan te toon dat die integrasiereël neerkom op ’n 

stilswyende ooreenkoms is weer eens dieselfde as die kritiek teen die 

“oorwig van waarskynlikhede”-toets. Dit is naamlik baie moeilik om te 

voorsien hoe die omringende omstandighede en die gedrag van een 

van die partye, anders as opskrifstelling, enigsins die indruk teenoor die 

ander party sal kan wek dat daar wel ’n volledige integrasie van hulle 

ooreenkoms in die skriftelike kontrak plaasgevind het. Myns insiens sal 

selfs die handeling van opskrifstelling nie noodwendig die afleiding kan 

regverdig dat daar ’n indruk van integrasie teenoor ’n party gewek is nie. 

 

In die lig van bogemelde bespreking kwalifiseer die integrasiereël, myns 

insiens, dan ook nie as ’n stilswyende ooreenkoms tussen die partye 

om hulle ooreenkoms te integreer nie. 
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Ten slotte kan daar geredeneer word dat die integrasiereël miskien 

gedeeltelik gebaseer is op wilsooreenstemming (uitdruklike ooreenkoms 

of beding) en gedeeltelik op ’n regsfiksie of regsreël. Myns insiens is 

hierdie argument slegs geldig waar die partye ’n uitdruklike 

integrasiebeding in hulle skriftelike kontrak vervat het. Aangesien die 

integrasiereël egter ook werking geniet in die afwesigheid van so ’n 

beding kan daar myns insiens nie aangevoer word dat die grondslag 

van die integrasiereël enigsins berus op ’n uitdruklike beding of 

ooreenkoms nie.   

 

Indien die integrasiereël nie gekategoriseer kan word as ’n uitdruklike 

ooreenkoms of beding, of ’n stilswyende beding of ooreenkoms nie, bly 

daar slegs een opsie oor, naamlik dat dit kwalifiseer as ’n blote regsreël. 

Myns insiens kwalifiseer die integrasiereël dan ook as ’n 

onweerlegbare, alternatiewelik, weerlegbare regsvermoede, of ’n blote 

regsfiksie. 

 

Daar kan in die eerste plek ’n argument uitgemaak word dat die 

integrasiereël kwalifiseer as ’n weerlegbare regsvermoede aangesien 

daar weerlegbaar vermoed word dat die partye hulle volle ooreenkoms 

in die skriftelike kontrak geïntegreer het. Hierdie vermoede kan dan 

weerlê word deur middel van die aanbieding van ekstrinsieke getuienis 

om aan te toon dat daar slegs ’n gedeeltelike integrasie van die partye 

se ooreenkoms plaasgevind het. In gevalle waar ’n party in staat is om 

te bewys dat daar slegs ’n gedeeltelike integrasie van die ooreenkoms 

plaasgevind het en, waar die kollaterale beding of ooreenkoms nie die 

skriftelike hoofkontrak weerspreek nie, sal die integrasiereël wel kan 

kwalifiseer as ’n weerlegbare regsvermoede. 
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Soos reeds aangetoon, weens die problematiek daaraan verbonde om 

te bewys dat daar slegs ’n gedeeltelike integrasie plaasgevind het, 

tesame met die feit dat om ’n gedeeltelike integrasie te bewys die ander 

ooreenkoms waarop gesteun word nie teenstrydig mag wees met die 

skriftelike hoofkontrak nie, is dit egter verkieslik om die integrasiereël 

eerder in die meeste gevalle, vir alle praktiese doeleindes, te beskou as 

’n onweerlegbare regsvermoede. Wanneer daar dan ’n opskrifstellings-

handeling deur die partye van hulle ooreenkoms plaasgevind het word 

daar onweerlegbaar vermoed dat daar ’n volledige integrasie van die 

partye se ooreenkoms plaasgevind het. Daar kan natuurlik 

geargumenteer word dat die aanwesigheid van een van die talle 

“uitsonderingsgevalle” die vermoede van integrasie sal weerlê, maar 

soos reeds aangetoon kwalifiseer die oorgrote meerderheid van 

uitsonderingsgevalle nie as ware uitsonderings op die integrasiereël nie, 

maar eerder as gevalle waar die reël glad nie van toepassing is nie. 

 

Selfs al kwalifiseer die integrasiereël nie as ’n regsvermoede nie, kan 

daar nog steeds aangevoer word dat die reël bloot kwalifiseer as ’n 

regsfiksie. Dit is so aangesien die handeling van opskrifstelling op ’n 

fiktiewe wyse gesien word as ’n bedoeling deur die partye om hulle 

ooreenkoms in die skriftelike kontrak te integreer.  

 

Watter argument ook al korrek is, die resultaat bly dieselfde. Aangesien 

’n onweerlegbare regsvermoede neerkom op ’n regsfiksie, maak dit ook 

nie saak of daar direk aangevoer word dat die integrasiereël op ’n fiksie 

berus of op ’n onweerlegbare regsvermoede nie. Die feit bly bestaan 

dat, indien die integrasiereël op ’n direkte of indirekte wyse kwalifiseer 

as ’n regsfiksie, die reël ook kwalifiseer as ’n regsreël wat by wyse van 

wetgewing vatbaar is vir afskaffing of modikasie. 
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4.10 Kritiek teen die grondslag van die integrasiereël in die lig van die 

kontraktuele aanspreeklikheidsbenaderings 

 

Wat kritiek teen die grondslag van die integrasiereël in die lig van die 

Suid-Afrikaanse kontraktuele aanspreeklikheidsbenaderings aanbetref, 

moet daar ’n onderskeid getref word tussen gevalle waar daar ’n 

integrasiebeding in die skriftelike kontrak vervat word en gevalle waar 

daar nie sodanige beding in die kontrak vervat word nie.  

 

Wat die eerste gevalle aanbetref is dit duidelik dat die partye uitdruklik 

kan ooreenkom om hulle volle ooreenkoms in die skriftelike kontrak te 

integreer deur die insluiting van ’n integrasiebeding in die kontrak. In so 

’n geval kan die besluit om te integreer op die werklike subjektiewe 

bedoeling van die partye berus en verteenwoordig dit dan ’n uitdrukking 

van die wilsteorie.      

 

Wat is egter die posisie waar die insluiting van sodanige beding nie die 

partye se werklike bedoeling reflekteer nie? Dit is duidelik dat daar in so 

’n geval nie van wilsooreenstemming sprake is nie. Indien die 

subjektiewe benadering tot kontraktuele aanspreeklikheid, soos 

gekwalifiseer deur direkte vertrouensbeskerming, op hierdie situasie 

van toepassing gemaak word, beteken dit dat ’n party gebonde gehou 

behoort te kan word aan die skriftelike kontrak op grond van die 

vertroue van integrasie wat hy by die ander party gewek het.  

 

Hierdie vertroue sal daaruit bestaan dat ’n party die skriftelike kontrak 

onderteken het waar daar ’n integrasiebeding in die skriftelike kontrak 

vervat is (caveat subscriptor). Waar daar ’n integrasiebeding in die 

skriftelike kontrak vervat word en ’n party die kontrak onderteken sonder 

dat hy die bedoeling het om te integreer, sal hy natuurlik wel 

aanspreeklik gehou kan word indien hy ’n redelike vertroue by die ander 
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party gewek het dat hy wel gebonde is aan sodanige beding. Waar die 

ander party egter nie mislei is deur die handeling van ondertekening van 

die skriftelike kontrak deur die ander party nie, (soos by die 

ondertekening van ’n standaardbedingkontrak waar die ander party 

duidelik sien dat die kontrak nie gelees word voor ondertekening nie), 

sal sodanige party egter nie gebonde gehou kan word aan sodanige 

beding nie. Weens die werking van die integrasiereël sal dit tans in die 

praktyk egter slegs beteken dat sodanige party toegelaat sal word om 

ekstrinsieke getuienis aan te bied om aan te toon dat daar slegs ’n 

gedeeltelike integrasie van die partye se ooreenkoms plaasgevind het 

en mag sodanige getuienis nie die bedinge van die skriftelike 

hoofkontrak weerspreek nie. 

  

Dit is dan ook waar die probleem ten aansien van die toepassing van 

die integrasiereël ontstaan. Waar ’n kontrakontkenner getuienis sou 

wou aanbied van ’n teenstrydige kollaterale ooreenkoms  om aan te 

toon dat hy nie ’n redelike vertroue by die kontrakafdwinger gewek het 

nie, sal sodanige getuienis nie toelaatbaar wees nie weens die werking 

van die integrasiereël. In die lig van die subjektiewe benadering tot 

kontraktuele aanspreeklikheid beteken dit dat getuienis van ’n gebrek 

aan werklike wilsooreenstemming uitgesluit word weens die werking 

van hierdie reël.        

 

Wat die objektiewe benadering, (soos gekwalifiseer deur die iustus 

error-leerstuk), tot kontraktuele aanspreeklikheid aanbetref is dit duidelik 

dat die partye se objektiewe ooreenstemmende verklarings dui op ’n 

integrasie van hulle volle ooreenkoms in die skriftelike kontrak. Dit sal 

die posisie wees waar daar ’n integrasiebeding in die skriftelike kontrak 

vervat word. In so ’n geval berus die besluit om te integreer op die 

objektiewe ooreenstemmende verklarings van die partye en 

verteenwoordig dit derhalwe ’n uitdrukking van die verklaringsteorie. 
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Waar ’n party egter wil aantoon dat hy, ten spyte van sy objektiewe 

ooreenstemmende verklaring, nie aan die integrasiebeding gebonde 

gehou behoort te word nie sal hy eerstens moet aantoon dat daar ’n 

subjektiewe wesenlike dwaling aan sy kant was ten aansien van die 

regsgevolge van die integrasiebeding en, tweedens, dat sy dwaling 

objektief redelik was in die omstandighede. Die kontrakontkenner sal 

egter weer eens verbied word om getuienis aan te bied van die 

aangaan van ’n teenstrydige kollaterale ooreenkoms om aan te toon dat 

daar ’n redelike dwaling by hom aanwesig was ten aansien van die 

regsgevolge van die skriftelike kontrak. Indien dit nie vir die bestaan van 

die integrasiereël was nie, sou die kontrakontkenner wel getuienis kon 

aanbied van sodanige kollaterale teenstrydige ooreenkoms wat dan ook 

duidelik sou kon uitwys dat sy dwaling ten aansien van die regsgevolge 

van die integrasiebeding wel redelik was in die omstandighede. Die 

toets van ’n wesenlike en redelike dwaling soos uiteengesit deur die 

iustus error-benadering word derhalwe verhinder deur die huidige 

streng toepassing van die integrasiereël in ons reg.  

 

Die gevolgtrekking wat derhalwe hieruit gemaak kan word, is dat daar 

by integrasiebedinge bloot volstaan word met uiterlike 

wilsooreenstemming. Daar kan gevolglik aangevoer word dat die 

bestaan van ’n integrasiebeding in die skriftelike kontrak neerkom op ’n 

tipe van verklaringsteorie in sy ongekwalifiseerde vorm wat natuurlik nie 

in ooreenstemming met ons huidige kontraktuele 

aanspreeklikheidsbenaderings- en teorieë is nie.    

 

Die tweede kategorie van gevalle is waar daar nie ’n integrasiebeding in 

die skriftelike kontrak vervat word nie. Indien die subjektiewe 

benadering as uitgangspunt geneem word, is daar geen manier 

hoegenaamd dat daar uit die blote handeling van opskrifstelling afgelei 
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kan word dat die partye noodwendig bedoel het om hulle algehele 

ooreenkoms in die skriftelike kontrak te integreer nie. Daar kan verder 

ook geensins aangevoer word dat waar die partye hulle ooreenkoms op 

skrif stel, daar by enige van die partye ’n redelike vertroue van algehele 

integrasie gewek word nie.  

    

Daar kan natuurlik geargumenteer word dat sodanige redelike vertroue 

van integrasie wel gewek word deur ’n party waar daar opskrifstelling 

plaasgevind het en sodanige party nie kan aantoon dat daar slegs ’n 

gedeeltelike integrasie van die ooreenkoms plaasgevind het nie. So ’n 

argument sou egter slegs oor meriete beskik indien die leerstuk van 

gedeeltelike integrasie daaruit sou bestaan dat daar ook getuienis van 

’n teenstrydige, (en nie net slegs aanvullende), kollaterale ooreenkoms 

aangebied kan word, wat tans nie die geval is nie.    

 

Wat die objektiewe benadering aanbetref, is dit duidelik dat daar in so ’n 

geval nie noodwendig in alle gevalle van wilsooreenstemming sprake is 

nie aangesien daar nie objektiewe ooreenstemmende verklarings deur 

die partye in die skriftelike kontrak ten aansien van integrasie vervat is 

nie. Deur die blote handeling van opskrifstelling (gedrag van die partye) 

word daar ’n bedoeling van integrasie aan die partye toegeskryf. Daar 

kan aangevoer word dat ons hier te doen het met ’n ekstreme vorm van 

die objektiewe benadering tot kontraktuele aanspreeklikheid, aangesien 

daar nie eers iets is wat lyk soos ’n integrasie-ooreenkoms nie. Dit blyk 

ook duidelik dat die iustus error-leerstuk geen rol in hierdie 

omstandighede kan vervul nie. Daar is geen sprake van ’n dwaling om 

te integreer nie en nog minder dat sodanige dwaling redelik moet wees. 

Hierdie benadering wys dan ook weer eeens duidelik die gebreke 

verbonde aan die integrasiereël uit. Indien hierdie benadering gevolg 

word blyk dit duidelik dat die integrasiereël slegs kan kwalifiseer as ’n 

regsfiksie aangesien daar geen sprake is van objektiewe 
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ooreenstemmende verklarings van die partye, in die afwesigheid van ’n 

integrasiebeding, nie. 

 

Dit blyk dus duidelik dat die integrasiereël bots met beide die 

subjektiewe- en objektiewe benadering tot kontraktuele 

aanspreeklikheid. Daar kan dan ook hoogstens die afleiding gemaak 

word dat hierdie reël tans as ’n blote fiksie in dIe Suid-Afrikaanse reg 

fungeer. 

 

Daar moet met Van der Merwe et al saamgestem word waar hulle 

verklaar dat die talle probleme wat ervaar word by die toepassing van 

die ekstrinsieke getuienis-reël, en meer bepaald die integrasiereël, 

asook die kritiek wat gelewer is teen die geldigheid van die teoretiese 

grondslag waarop dit berus, ernstige twyfel laat ontstaan omtrent die 

voortgesette erkenning daarvan in die Suid-Afrikaanse reg.665

 

  

Van der Merwe et al dui dan heeltemal tereg aan dat die integrasiereël 

die getuienis beperk wat by die vasstelling van die bedoeling van die 

partye by skriftelike kontrakte toelaatbaar is. Dit stel ’n anomalie daar in 

ons regstelsel wat kontraktuele aanspreeklikheid in beginsel op die 

bedoeling van die partye baseer.666

 

 

Dit wil egter voorkom of Christie ten gunste van die behoud van die 

integrasiereël is. Hy is van mening dat ongeag die probleme verbonde 

aan die reël, dit ’n uiters belangrike doelwit nastreef, naamlik dat dit 

verseker dat waar die partye besluit het dat hulle ooreenkoms op skrif 

gestel moet word, hulle besluit gerespekteer sal word en die skriftelike 

kontrak as die enigste uiteensetting van hulle ooreenkoms sal dien.667

                                                 
       665    Van der Merwe et al 178.   

  

 666  Ibid. 
 667  Christie 192. Indien Christie hiermee bedoel dat waar die partye besluit het 

om hulle volledige ooreenkoms op skrif te stel deur bv die insluiting van ’n 
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Christie gee egter toe dat ’n mens nie ’n vrugbare verbeelding nodig het 

nie om te sien hoe die reël, alhoewel dit noodsaaklik is, kan aanleiding 

gee tot ongeregtigheid indien dit rigied toegepas word, deur getuienis 

van dit waarop die partye werklik ooreengekom het uit te sluit.668

 

 

Hy is dan ook van mening dat die integrasiereël eerder as ’n “backstop” 

gesien moet word wat slegs in werking tree in die afwesigheid van ’n 

meer dominante reël.669

     

  

Hierdie standpunt van Christie kan, met alle respek, nie ondersteun 

word nie. Die partye tot ’n kontrak sal seer sekerlik nie wil hê dat hulle 

besluit (om hul ooreenkoms op skrif te stel), gerespekteer moet word 

indien dit aanleiding sou gee dat hul ware bedoeling nie gerespekteer 

word nie. Die opskrifstelling van ’n ooreenkoms speel natuurlik nog ’n 

groot rol, aangesien ’n party dit moeilik sal vind om bedinge wat 

daarmee strydig is in ’n hof te bewys. Dit is egter geen rede om ’n party 

te verhoed om te poog om die hof te oortuig om in sy guns te beslis 

deur die aanbieding van relevante ekstrinsieke getuienis nie.   

   

Lewis,670 asook Zeffertt & Paizes,671

                                                                                                                                            
integrasiebeding in hulle skriftelike kontrak, word hierdie argument 
ondersteun. In so ’n geval waar die partye besluit het om hulle volle 
ooreenkoms te integreer moet daar aan sodanige besluit gevolg gegee word. 
Dit is ook in ooreenstemming met ons huidige regspraak. Sien bv Brisley v 
Drotsky supra n279 waar die Hoogste Hof van Appèl die beslissing in SA 
Sentrale Ko-op Graanmaatskappy Bpk v Shifren supra n283 met 
goedkeuring toegepas het. Daar word egter aan die hand gedoen dat 
bogemelde uiteensetting nie in ooreenstemming met Christie se bedoeling is 
nie.   

 is, myns insiens heeltemal tereg, 

van mening dat die integrasiereël gewysig moet word om dit in pas te 

bring met die benadering in die Suid-Afrikaanse kontraktereg met 

 668  Christie 194. 
 669  Ibid. 
      670   Lewis C in Zimmermann R & Visser D Southern Cross Civil Law and  
  Common Law in South Africa (1996) 216.    
      671   Zeffertt & Paizes 101-102.    
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betrekking tot kontraktuele aanspreeklikheid. Vertrouensbeskerming 

behoort volgens hierdie standpunt nie net slegs te geld by die 

vasstelling van kontraktuele aanspreeklikheid nie, maar ook by die 

bepaling van of daar ’n kollaterale ooreenkoms aangegaan is asook by 

die bepaling van die betekenis van kontraksbedinge. Daar sal later in 

meer besonderhede hierop ingegaan word. 

 

4.11 Verdere kritiek op die integrasiereël in die Suid-Afrikaanse reg 

 

Zeffertt, Paizes & Skeen is sekerlik van die grootste voorstanders vir die 

afskaffing van die integrasiereël. Hierdie skrywers is van mening dat die 

integrasiereël aanleiding gee tot ’n sirkelredenasie. Zeffertt, Paizes & 

Skeen verklaar dan op grond hiervan dat die integrasiereël, in ’n 

tradisionele sin, bepaal dat die inhoud van ’n dokument nie aangevul 

mag word deur middel van ekstrinsieke getuienis indien dit bedoel was 

om die enigste uiteensetting (“sole memorial”) van die ooreenkoms te 

wees nie. Die inhoud van die dokument mag wel aangevul word indien 

dit nie bedoel was dat die geskrewe dokument die algehele ooreenkoms 

moet beliggaam nie. Die geskrewe dokument mag egter nie aangevul 

word deur ekstrinsieke getuienis wat dit weerspreek nie. Daar is volgens 

hulle derhalwe ’n sirkelredenasie: ’n Dokument wat bedoel was om die 

enigste uiteensetting van ’n ooreenkoms te wees kan nie aangevul word 

deur ekstrinsieke getuienis wat dit weerspreek nie; die dokument word 

weerspreek deur die addisionele beding; dit volg dat die dokument 

bedoel was om die enigste uiteensetting te wees; dit mag derhalwe nie 

deur die ekstrinsieke getuienis weerspreek word nie.672

 

 

Daar word nie met hierdie redenasie saamgestem nie. Dit berus op ’n 

veronderstelling dat die dokument in alle gevalle deur die bykomende 

beding weerspreek word. Dit is natuurlik nie noodwendig die geval nie. 
                                                 
 672  Zeffertt, Paizes & Skeen 324. 
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Daar moet toegegee word dat die redenasie ook ten nouste saamhang 

met watter betekenis aan die term “weerspreek” (“contradict”) geheg 

word.  

 

Zeffertt, Paizes & Skeen is klaarblyklik van mening dat “contradict” 

enige toevoeging tot die skriftelike kontrak, van watter aard ook al, 

beteken. Daar word egter aan die hand gedoen dat die integrasiereël 

nie geskoei is op hierdie betekenis van die term “weerspreek” 

(“contradict”) nie.  

 

Met ander woorde, waar daar ’n bykomende beding is wat deur ’n party 

bewys wil word, en die bykomende beding nie die skriftelike kontrak 

weerspreek nie, maar bloot ’n toevoeging tot die skriftelike kontrak is, 

bepaal die integrasiereël dat getuienis van sodanige beding wel 

toelaatbaar is in die geval van gedeeltelike integrasie en is daar 

derhalwe geen sirkelredenasie nie. 

 

Zeffertt, Paizes & Skeen is verder van mening dat die feit dat die howe 

die omringende omstandighede, insluitend die onderhandelinge van die 

partye, in ag mag neem om te bevind of daar ’n algehele of gedeeltelike 

integrasie was (soos beslis in Johnston v Leal),673 op eerste sig hierdie 

sirkelredenasie uitskakel. Hulle gee toe dat dit die hof in staat stel om 

aandag te gee aan ’n baie groter spektrum van data as dit wat binne die 

grense van die dokument self vervat is, maar voer aan dat indien ’n 

mens dit letterlik sou opneem en die logiese gevolgtrekking maak, daar 

niks sou oorbly van die integrasiereël nie behalwe ’n vermoede en ’n 

“metaphysical squabble” oor wat die betekenis van “omringende 

omstandighede” is in die konteks van integrasie en die betrokke 

omstandighede van die saak.674

                                                 
 673  Supra n381. 

 

 674  Zeffertt, Paizes & Skeen 324–325. 
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Daar moet egter saamgestem word met hulle stelling dat Schreiner 

AR675 klaarblyklik een van die min is wat raakgesien het dat Wigmore 

aanvoer dat die korrekte wyse om die toelaatbaarheid van ’n kollaterale 

ooreenkoms te bepaal is om vas te stel of die geskrif bedoel was om ’n 

sekere onderwerp van onderhandeling te dek. Indien dit nie sodanig 

was nie, bevat die skrif nie die ooreenkoms ten aansien van daardie 

onderwerp nie. Verder is een van die omstandighede op grond waarvan 

’n beslissing gemaak sal word of die een onderwerp so nou verwant is 

met die ander dat hulle in werklikheid dele van dieselfde ooreenkoms 

vorm, en daarom, indien op skrif gestel, in dieselfde geskrif vervat moet 

wees.676

 

 

Hulle voer dan ook oortuigend aan dat die waarde van Wigmore se 

benadering,677 volgens Schreiner AR,678 daarin lê dat die blote feit dat, 

in die afwesigheid van getuienis, daar ’n konflik kan bestaan tussen die 

geskrif en die onderwerp van onderhandeling, nie noodwendig 

aanleiding gee tot die uitsluiting van die onderhandeling nie, aangesien 

die konflik verduidelik kan word aan die hand van die feit dat die partye 

bedoel het dat die onderwerp van onderhandeling nie gedek moes word 

deur die geskrif nie. Die fundamentele beginsel is derhalwe dat, wat die 

bedoeling van die partye aanbetref, die geskrif beperk moet word tot 

spesifieke elemente of onderwerpe van onderhandeling.679

 

 

Zeffertt & Paizes voer oortuigend aan dat die basis waarop die 

integrasiereël gegrond is, neerkom op ’n verkeerde siening van 

relevantheid. Dit is, volgens hulle, gebaseer op die geloof dat 

relevantheid beskryf en omskryf kan word by wyse van ’n formele reël 
                                                 
 675  In Du Plessis v Nel supra n388 op 530. 
 676  Wigmore on Evidence par 2430. Zeffertt, Paizes & Skeen 325. 
 677  Wigmore on Evidence par 2430. 
 678  Du Plessis v Nel supra n388 op 531. 
 679  Wigmore on Evidence par 2431. 
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wat algemeen geldend is. Die bewysreg beklemtoon egter dat 

relevantheid slegs binne ’n bepaalde verwysingsraamwerk, naamlik die 

feite van ’n betrokke saak, bestaan en nie in ’n vakuum nie. Zeffertt & 

Paizes verklaar dan ook dat die bewysreg na relevansie kyk met ’n 

praktiese, logiese oog, dat dit logika en ondervinding meng en dan vra 

of die getuienis oor genoegsame bewyswaarde beskik om toegelaat te 

word. Hulle voer aan dat selfs al beskik die betrokke getuienis oor 

bewyswaarde, getuienis uitgesluit sal word indien die getuienis se 

potensiaal om te benadeel groter as die bewyswaarde daarvan is.680

 

  

Zeffertt & Paizes verklaar voorts dat hierdie benadering miskien nie by 

die semantikus byval sal vind nie, maar dat dit prakties en logies is. Dit 

vermy ook die fiksie dat “alle” ekstrinsieke uitinge van die partye, ten 

aansien van die onderwerp wat beliggaam is in ’n regshandeling, 

irrelevant is daartoe. Hulle voer aan dat hierdie fiksie die aanname van 

’n naïewe en vals geloof vereis dat woorde ’n vasgestelde betekenis het 

vir alle mense, in alle plekke vir altyd. Dit is volgens hulle egter nie so 

nie, aangesien woorde blote etikette of simbole is. Woorde mag ’n 

bepaalde betekenis hê vir die persoon wat hulle uiter; die wyse waarop 

sommige mense hulle gebruik het mag uiteengesit word in 

woordeboeke; hy wat dit hoor of lees mag sy eie betekenis aan hulle 

heg; en ’n groot aantal mense mag oor die algemeen gekondisioneer 

wees om hulle op ’n spesifieke manier te beskou. Maar, op die ou 

einde, is dit die begrip van die verklaarder en diegene aan wie die 

woorde gerig is, wat behoort te tel. Indien daar ’n dispuut ontstaan oor 

hulle betekenis, behoort beleidsoorwegings wat ’n pragmatiese 

oplossing voorstaan, dit te reël.681

 

 

                                                 
 680  Zeffertt & Paizes 8. 
 681  Zeffertt & Paizes 8–9. 
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Zeffertt & Paizes is verder van mening dat die integrasiereël hierdie 

oorwegings ernstig ondermyn en dat dit op ’n valse veronderstelling 

berus. Volgens Zeffertt & Paizes is valse veronderstellings slegs 

bruikbaar waar dit ’n praktiese doel nastreef, soos byvoorbeeld die 

bevordering van sekerheid.682

 

  

Daar moet saamgestem word met hierdie skrywers se gevolgtrekking 

dat die integrasiereël nie hierdie eindresultaat tot gevolg het nie, en dat 

dit op tye eerder ’n “impediment, instead of a useful guide, to the 

prediction of results” is.683

 

 

Daar moet ook ten slotte saamgestem word met Zeffertt & Paizes se 

standpunt dat die integrasiereël soms tot gevolg het dat ’n party 

gebonde gehou word aan bepalings waarmee hy nooit bedoel het om 

saam te stem nie.684 As regverdiging hiervoor word daar verklaar dat dit 

beter is om onbedoelde bedinge op ’n party af te dwing as om met ’n 

situasie van onsekerheid en onakkuraatheid gekonfronteer te word. 

Gemelde skrywers maak egter oortuigend die standpunt dat die 

integrasiereël juis aanleiding gee tot onsekerheid en onakkuraatheid.685

 

  

Van der Merwe et al sluit by hierdie standpunt aan. Hulle is van mening 

dat dit ’n beleidskwessie is of ’n regstelsel die regverdigingsgronde vir 

die integrasiereël, naamlik die vermindering van regsgedinge, die 

beperking van meineed en die verhoging van die sekerheid van 

ooreenkomste, moet aanvaar. Volgens hulle stel die integrasiereël ’n 

                                                 
 682  Zeffertt & Paizes 9. 
 683  Ibid. 
 684  Daar moet egter in gedagte gehou word dat dit wel die geval sal wees in 

gevalle waar die vertrouensteorie huidiglik aanwending vind in ons reg. Daar 
word aan die hand gedoen dat die party wat by die ander party ’n redelike 
vertroue wek van sekere bepalings slegs homself kan blameer indien hy dan 
op grond daarvan gebonde gehou word aan bepalings waarmee hy nooit 
bedoel het om saam te stem nie. 

 685  Zeffertt & Paizes 9. 
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normatiewe beperking daar op die basiese kontrakteregbeginsel dat 

daar sover moontlik aan die subjektiewe bedoelings van die 

kontrakspartye gevolg gegee moet word. Hulle voer aan dat die 

integrasiereël se tegniese ingewikkeldheid in elk geval die sekerheid 

wat dit beoog om na te streef, dwarsboom en dat die regverdiging vir 

die voortbestaan van die reël twyfelagtig geraak het.686

 

 

Cornelius is klaarblyklik ten gunste van die behoud van die 

integrasiereël: 

 
“Without the parol evidence rule, it may become so difficult to enforce 

contracts against recalcitrant parties, that there may be no alternative but to 

return to the formalism and transaction witnesses of older times. What is 

more, one has to question whether the parol evidence rule places an 

unreasonable burden on a party, when all it effectively does is to demand that 

a party must ensure that all its terms are placed in the written contract. I do 

not believe that it does”.687

 
    

Hierdie standpunt kan nie ondersteun word nie. Wat van belang is, is 

dat daar regswerking verleen behoort te word aan die partye se 

“algehele” ooreenkoms en hulle gemeenskaplike bedoeling 

gerespekteer moet word. Die “burden”, of nie, wat deur die 

integrasiereël op kontrakspartye geplaas word is, myns insiens, totaal 

en al irrelevant in hierdie ondersoek.688

 

  

Wat verder nie uit die oog verloor moet word nie, is dat alle 

kontrakspartye nie ewe gesofistikeerd is nie, asook dat ’n groot aantal 
                                                 
 686  Van der Merwe et al 185. 
 687  Cornelius S “A Reconsideration of the Admissibility of Extrinsic Evidence in 

the Interpretation of Contracts” (1999) TSAR 350. 
 688  In hierdie verband kan daar melding gemaak word daarvan dat daar 

regstelsels is wat heeltemal goed klaarkom sonder die ekstrinsieke 
getuienis-reël en dat die huidige internasionale tendens ook is om 
ooreenkomste van die werking daarvan vry te stel. Sien die bespreking infra 
hoofstuk 12 en 13. 
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van hierdie partye gebruik maak van regsverteenwoordigers om 

kontrakte namens hulle op te stel. In die praktyk gebeur dit dan ook 

dikwels dat die regsgevolge voortspruitend uit enige voorafgaande of 

gelyktydige wysiging van die skriftelike kontrak nie altyd behoorlik aan 

sodanige partye verduidelik word nie, of hulle verstaan dit nie behoorlik 

nie. Dit is dehalwe uiters onbillik om van sodanige partye te verwag om 

seker te maak dat hulle algehele ooreenkoms in die skriftelike kontrak 

vervat word. Dieselfde argument geld wat standaardbedingkontrakte, 

wat al hoe meer algemeen voorkom, aanbetref. 

 

Ook Leon is ’n klaarblyklike voorstander van die behoud van die 

integrasiereël. In ’n artikel, wat klaarblyklik die standpunt van die 

eertydse Transvaalse Prokureursorde uiteensit, kritiseer hy die 

standpunte van Zeffertt & Paizes ten aansien van die integrasiereël. Hy 

is van mening dat die hele doel van die integrasiereël is om sekerheid in 

die kontraktereg te bevorder en dat die reël dan ook daarin slaag. Hy 

voer aan dat die uitsonderings en kwalifikasies ten aansien van die reël 

misverstaan is, maar dat dit in der waarheid die oorspronklike streng 

reël versag. Hy is verder van mening dat, indien die reël afgeskaf word, 

dit tot groot onsekerheid in die kontraktereg sal lei, aangesien daar 

geen objektiewe maatstaf meer sal wees ingevolge waarvan die partye 

se bedoeling vasgestel kan word nie.689

 

 

Leon maak egter hierdie stellings (veral die stelling dat die 

integrasiereël regsekerheid meebring) sonder enige stawende gesag of 

bewys van die korrektheid daarvan. Hy verskaf ook nie enige 

gesaghebbende redes van waarom hy tot sodanige gevolgtrekking kom 

nie. 

 

                                                 
 689  Leon PSG “Abolition of the Parol Evidence Rule: A Rebuttal” (April 1987) De 

Rebus 155 156. 
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Daar moet derhalwe met Zeffertt, Paizes & Skeen saamgestem word 

waar hierdie skrywers (met verwysing na die artikel van Leon) verklaar 

dat Suid-Afrikaanse skrywers in die algemeen ’n gebrekkige begrip het 

van die kompleksiteit van hierdie moeilike afdeling van die reg.690

 

 

Daar kan natuurlik ’n argument uitgemaak word dat ’n onbillike reël wat 

reeds vir honderde jare bestaan sou lei tot menige hofbeslissings wat dit 

sal aantoon en dat daar ’n analise van sodanige hofbeslissings in 

hierdie proefskrif gemaak moet word om op ’n “wetenskaplike” wyse 

aan te toon dat die reël inderdaad onbillik is. Sodanige analise is weens 

’n verskeidenheid van redes problematies: 

  

• Eerstens is dit natuurlik ’n voldwonge feit dat die reg nog nooit ’n 

eksakte wetenskap was nie, dit ook nie huidiglik is nie en dit ook 

nooit in die toekoms sal wees nie. Die rede hiervoor is dat daar 

net te veel veranderlikes betrokke is by die “regswetenskap” 

waarvan die menslike element sekerlik die belangrikste is. 

• Tweedens is dit natuurlik baie moeilik om ’n wetenskaplike 

betekenis aan die begrip “onbillik” toe te ken. Uit wie se oogpunt 

word hierdie onbillikheid beskou? ’n Suksesvolle litigant sal altyd 

aanvoer dat die reëls billik is, terwyl ’n onsuksesvolle litigant die 

teenoorgestelde houding sal inneem. Die billikheid aldan nie van 

die reëls is dan ook afhanklik van sekere beleidsoorwegings, 

asook die identiteit van die kontrakspartye. So sal ’n kommersiële 

regspersoon in alle waarskynlikheid die standpunt inneem dat die 

reëls wel billik is terwyl die “gewone man op straat” miskien kan 

aanvoer dat dit onbillike resultate kan meebring vir oningeligte 

kontrakspartye. Wat dan ook in hierdie proefskrif aangevoer word 

is nie dat die reëls op ’n wetenskaplike wyse onbillik is nie, maar 

dat dit kan aanleiding gee tot potensiële onbillikheid in die sin dat 
                                                 
  690  Zeffertt, Paizes & Skeen 325. 
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’n party nie ’n geleentheid gegun word om relevante getuienis 

voor ’n hof te plaas ten aansien van die ware ooreenkoms wat 

aangegaan is nie. Daar moet ook verder in gedagte gehou word 

dat voorsittende beamptes oor die algemeen slegs gevestigde 

regsreëls toepas en weerhoudend is om hulleself uit te laat oor 

die billikheid van sodanige reëls. Aangesien die betrokke 

ekstrinsieke getuienis in die meeste gevalle geheel en al van die 

verrigtinge uitgesluit word, is dit ook problematies om sodanige 

getuienis op ’n objektiewe wyse te beoordeel ten einde sekere 

gevolgtrekkings ten aansien van die bewyswaarde daarvan te 

maak.       

• In die derde plek kom die ekstrinsiekegetuienisreël, myns insiens, 

ten dele neer op ’n regsreël. Die basiese werking van hierdie 

regsreël sal dan ook in een of twee aanvanklike gewysdes 

uiteengesit word wat gerapporteer sal word. Daarna sal daar 

logieserwys nie ’n rapportering plaasvind van elke saak hierna 

waar die gewone werking van of die integrasiereël, of die 

interpretasiereël, ter sprake kom nie. Wat wel gerapporteer sal 

word, wat dan ook gedoen is, is gevalle waar daar van die 

basiese reëls afgewyk word, uitsonderingsgevalle op die reëls 

geformuleer word of daar ’n buitengewone toepassing van die 

reëls plaasgevind het. Daar sal derhalwe nie honderde 

gerapporteerde beslissings bestaan wat die onbillike gevolge van 

die reëls uiteensit nie, maar wel sodanige beslissings waar die 

reëls op ’n unieke wyse toegepas is. 

• Vierdens kan daar dan op grond van bogemelde natuurlik ’n 

argument uitgemaak word dat sodanige analise dan moet 

bestaan uit ongerapporteerde hofbeslissings. Sodanige analise 

val egter binne die veld van empiriese navorsing en derhalwe 

buite die trefwydte van hierdie proefskrif.         
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Hoe dit ookal sy sal daar ’n baie kort en oorsigtige analise gemaak word 

van ’n aantal sake wat uitgelê kan word om die onbillikheid, of dan ten 

minste potensiële onbillikheid, van die integrasiereël uit te wys. 

 

Alreeds in een van die eerste sake wat gehandel het met die 

integrasiereël, naamlik Cassiem v Standard Bank of South Africa Ltd,691

 

 

is daar ’n aanduiding dat die reël onbillike resultate kan teweegbring. Dit 

blyk dan ook duidelik vanuit die volgende verklaring van De Villiers HR 

(met verwysing na getuienis wat uitgesluit is van ’n teenstrydige 

mondelinge ooreenkoms): 

“The result may not be in accordance with justice where such an agreement 

has actually been entered into between the parties. But however that may be 

our duty is to apply the law as it is.”692

 

 

In die saak van Union Bank of South Africa Ltd v Schatz693

 

 het die 

verweerder ’n borgstelling onderteken wat betaalbaar was op aanvraag. 

Die verweerder het egter in ’n tweede alternatiewe verweerskrif gepleit 

dat daar ’n voorstelling deur die eiser aan hom gemaak is by 

ondertekening dat in die geval waar die eiser sekere aandele sou 

verkoop, die verweerder se aanspreeklikheid verminder sou word deur 

die bedrag daaruit gerealiseer. Solomon R het egter ’n eksepsie teen 

sodanige verweerskrif gehandhaaf en verklaar dat: 

“The rule is that where parties intend a document signed only by one of them 

to represent the contract between them no parol evidence to vary that 

document can be admitted”. 

 

                                                 
      691  Supra n128. 
      692  Op 370. 
      693  TPA April 1940 (ongerapporteerd). 
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Die verweerder in hierdie saak is derhalwe die geleentheid ontneem om 

getuienis voor die verhoorhof te plaas van ’n kollaterale mondelinge 

ooreenkoms.  

 

In die saak van Gordon Wilson (Pty) Ltd v Barkhuizen694

 

 is ’n eksepsie 

gehandhaaf deur die hof op grond daarvan dat die verweerder se 

verweerskrif geen verweer geopenbaar het nie. Die verweerder het in sy 

verweerskrif gesteun op ’n mondelinge ooreenkoms wat deur die partye 

aangegaan is, maar die skriftelike kontrak weerspreek het. Indien die 

integrasiereël nie gegeld het nie sou dit derhalwe die verweerder in 

staat gestel het om getuienis voor die hof te plaas wat die werklike 

ooreenkoms tussen die partye kon uiteensit. Deur die handhawing van 

die eksepsie is die verweerder egter nie ’n geleentheid gegun om op ’n 

latere stadium sodanige getuienis voor die hof te plaas nie. 

Die saak van Gerber v Naude695

  

 illustreer ook die onbillike gevolge wat 

kan voortspruit uit die toepassing van die integrasiereël. In hierdie saak 

is ’n eksepsie gehandhaaf en is die verweerder ’n geleentheid gegun 

om sy verweerskrif te wysig binne ’n periode van drie weke na die 

betrokke bevel. Die hof het dit egter baie duidelik gestel dat die 

verweerder nie getuienis sou kon aanbied om ’n kollaterale mondelinge 

ooreenkoms te bewys nie. Hierdie verklaring van die hof het dan ook vir 

alle praktiese doeleindes die verweerder se verweer waardeloos 

gemaak (selfs al was dit hierna gewysig). Die belangrike deel van die 

hof se uitspraak was as volg:  

“The defendant's real case, as it appears from the pleadings, is that the 

plaintiff made and breached a promise to transfer to the defendant, for the 

stated price, not only a business but also a dwelling-house. And proof of that, 

                                                 
      694  1947 (2) SA 244 (O). 
      695  1971 (3) SA 55 (T). 
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our law of evidence does not allow. I am therefore of the view that the second 

exception was well taken, by reason of the parol evidence rule”.696

 
 

Die saak van Slabbert, Verster & Malherbe (Bloemfontein) Bpk v De 

Wet697

 

 wys baie duidelik die potensiële onbillikheid van die 

integrasiereël uit. In hierdie aangeleentheid het die hof die aanbieding 

van ekstrinsieke getuienis verbied van ’n kollaterale mondelinge 

ooreenkoms wat die werklik verskuldigde bedrag ten aansien van ’n 

skulderkenningsooreenkoms uiteengesit het. Dit het derhalwe basies 

die uitwerking gehad dat die respondent weens die werking van die 

integrasiereël waarskynlik gebonde gehou is aan die betaling van ’n 

veel groter bedrag as wat hy werklik verskuldig was. 

In die saak van Steenkamp v Webster698

 

 het die hof, weens die werking 

van die integrasiereël, getuienis verbied wat kon aantoon dat die 

Verweerder nie gebonde was as ’n borg en medehoofskuldenaar nie, 

aangesien dit die bedoeling was dat hy slegs die skriftelike hoofkontrak 

in ’n verteenwoordigende hoedanigheid onderteken het. 

Die saak van Du Plessis v Nel699

                                                 
      696  Op 60. 

 is seker die beste voorbeeld van die 

potensiële onbillikheid wat deur die werking van die integrasiereël 

veroorsaak kan word. In hierdie saak het die eiseres en die verweerder 

’n skriftelike kontrak aangegaan ingevolge waarvan die eiseres aan die 

verweerder haar plaas verkoop het, uitgesonderd twee gedeeltes 

waarvandaan sy onder andere ’n algemene handelaarswinkel bedryf 

het. Voordat die skriftelike kontrak egter gesluit is het die partye ’n 

mondelinge ooreenkoms aangegaan ingevolge waarvan die verweerder 

onderneem het om toekomstige kliënte van die eiseres toe te laat om 

      697  Supra n169. 
      698  1955 (1) SA 524 (A). 
      699  Supra n388. 
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oor die eiendom wat sy aan hom sou verkoop te beweeg na haar winkel 

toe.  

 

Op grond hiervan het die eiseres ’n aksie teen die verweerder ingestel 

en onder andere versoek dat sy geregtig was: 

 

• Op ’n bevel wat verklaar dat sy geregtig was op die registrasie 

van ’n serwituut van reg-van-weg oor die gedeelte van die plaas 

wat sy aan die verweerder verkoop het na en vanaf haar winkel 

ten gunste van alle toekomstige kliënte wat die winkel sou wou 

besoek;  

• Alternatiewelik op ’n bevel wat verklaar het dat alle toekomstige 

kliënte wat die winkel besoek geregtig was op ’n reg van weg na 

en vanaf die winkel. 

 

Die verweerder het ’n eksepsie aangeteken teen beide hierdie eise op 

die basis dat dit nie ’n skuldoorsaak geopenbaar het nie. Een van die 

gronde waarop die eksepsie berus het, was dat die getuienis om die 

voorafgaande mondelinge ooreenkoms te bewys, ontoelaatbaar was 

aangesien dit teenstrydig was met die geskrewe koopkontrak. Die 

eksepsie is deur die hof a quo van die hand gewys en die verweerder 

het appèl teen die beslissing aangeteken na ’n volbank van die 

Appèlhof. 

 

Van den Heever AR, het die meerderheidsuitspraak van die hof gelewer 

waarmee Centlivres HR en Fagan AR saamgestem het. Van den 

Heever AR het verklaar dat waar ’n koopkontrak die prys van die 

koopsaak uiteensit of dat die koopsaak sonder beswaring verkoop word, 

getuienis van ’n voorafgaande of gelyktydige mondelinge ooreenkoms 

nie toelaatbaar is om te bewys dat die koopprys iets anders was of dat 
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die koopsaak onderhewig was aan ’n serwituut nie.700

 

 Centlivres HR het 

bygevoeg dat die verpligting van die appellant (verweerder) om ’n reg-

van-weg te verleen teenstrydig was met die bedinge van die skriftelike 

koopkontrak en getuienis van die mondelinge ooreenkoms derhalwe 

ontoelaatbaar was. 

Greenberg AR (met wie Schreiner AR saamgestem het) het in ’n 

minderheidsuitspraak aangevoer dat die mondelinge ooreenkoms 

beteken het dat, nadat die appellant (verweerder) die eienaar van die 

eiendom geword het deur registrasie, hy ’n serwituut van reg-van-weg 

aan die respondent (eiseres) sou verleen. Volgens die 

minderheidsuitspraak was die mondelinge ooreenkoms derhalwe nie 

teenstrydig met die skriftelike koopkontrak ten aansien van die koopprys 

van die eiendom nie en was getuienis van sodanige ooreenkoms 

gevolglik toelaatbaar. 

 

Of daar met die meerderheidsbeslissing van die hof saamgestem word 

of nie, wys hierdie saak die meningsverskil wat kan bestaan ten aansien 

van die toepassing van die integrasiereël duidelik uit. Hoe kan daar dan 

ook verwag word dat gewone kontrakspartye die werking van die reël 

moet verstaan waar vyf appèlregters nie eers kan saamstem oor die 

toepassing daarvan nie? Myns insiens wys hierdie saak ook die 

potensiële onbillikheid van die integrasiereël duidelik uit. Die uitwerking 

van hierdie saak vir die eiseres (behalwe die astronomiese regskoste en 

spanning daaraan verbonde) was dat sy opgeskeep gesit het met ’n 

winkel wat totaal en al onbereikbaar was deur enige potensiële kliënte 

en sy in die proses van haar inkomstebron afgesny is. Dit was 

hoofsaaklik die posisie weens die werking van die integrasiereël en 

ondanks die feit dat daar duidelike getuienis beskikbaar was wat die 

ware ooreenkoms tussen die partye kon aantoon. Indien dit nie vir die 
                                                 
      700  Op 538-540. 
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werking van die reël in hierdie geval was nie sou die hof, myns insiens, 

dan ook in alle waarskynlikheid ten gunste van die eiseres beslis het 

wat die meer billike resultaat in die omstandighede sou wees. 

 

In die saak van Sealed Africa (Pty) Ltd v Kelly701

 

 het die hof verklaar dat 

getuienis van ’n voorafgaande of gelyktydige beding dat die skriftelike 

leningsooreenkoms tussen die partye sou ontbind by die plaasvind van 

’n sekere gebeurtenis, ontoelaatbaar was weens die werking van die 

integrasiereël. Die uitwerking van hierdie bevinding was dat die 

respondente gelas was om aan die applikant ’n bedrag van vyf miljoen 

rand, tesame met rente en koste op ’n prokureur-en eie-kliënt skaal te 

betaal ten spyte daarvan dat die respondente getuienis kon aanbied dat 

die leningsbedrag in effek reeds op ’n ander wyse betaal is.         

4.12 Moontlike verdere ontwikkeling van die integrasiereël in die Suid-

Afrikaanse reg 

 

Met die eerste oogopslag wil dit voorkom of die huidige toepassing van 

die integrasiereël in die Suid-Afrikaanse reg nie soveel verskil van die 

Engelse benadering nie. Ons howe erken ook die beginsel dat 

ekstrinsieke getuienis toelaatbaar is in alle gevalle waar daar nie 

volledige integrasie in die skriftelike dokument plaasgevind het nie. Ons 

howe erken selfs in ’n mate die Engelse leerstuk van die kollaterale 

ooreenkoms.702

 

 

Indien die ontwikkeling ten aansien van die integrasiereël in die Engelse 

reg vergelyk word met die ontwikkeling van die reël in die Suid-

Afrikaanse reg, blyk dit egter duidelik dat die huidige toepassing van die 

reël in die twee jurisdiksies drasties verskil. 

                                                 
      701  Supra n658. 
 702  Sien die bespreking supra hoofstuk 4.6.6. 
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Indien daar in diepte gekyk word na die twee verskillende benaderings 

ten aansien van die integrasiereël, is daar een baie belangrike verskil 

wat uitstaan. Dit is dat die Suid-Afrikaanse howe slegs ekstrinsieke 

getuienis sal toelaat (indien die bestaan van ’n kollaterale ooreenkoms 

of ’n kollaterale ooreenkoms wat nie in die skriftelike kontrak 

geïntegreer is nie, bewys kan word), waar die aparte ooreenkoms nie 

strydig is met die bedinge van die skriftelike kontrak nie. Die Engelse 

howe laat hierdie getuienis egter wel toe, selfs al is dit strydig met die 

skriftelike kontrak.703

 

 

Soos Poole dit stel, is daar ’n aansienlike beweegruimte in die Engelse 

reg vir die howe om die integrasiereël te vermy indien hulle dit sou 

verkies.704 McKendrick wys daarop dat dit hoogs onwaarskynlik is dat 

die ekstrinsieke getuienis-beperking kontrakspartye huidiglik in die 

Engelse reg sal verhoed om getuienis aan te bied van bedinge wat hulle 

bedoel het om deel te vorm van hulle ooreenkoms.705

 

  

Furmston voer aan dat die reël deur regspraak tot so ’n mate verslap is 

dat die enigste beperking ten aansien van die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis is waar die betekenis van die woorde vervat in die 

kontrak self aangeveg word. Furmston is van mening dat dit die geval 

is, aangesien ekstrinsieke getuienis altyd voor ’n hof gebring kan word 

deur aan te voer dat die kontrak nie in sy geheel op skrif gestel is nie. 

Hy voer verder aan dat die howe in elk geval huiwerig is om die 

ooreenkoms te beperk tot ’n geskrewe dokument waar dit tot 

ongeregtigheid kan aanleiding gee.706

                                                 
 703  Sien die bespreking supra hoofstuk 4.2.  

 

 704  Poole Casebook 212. 
       705   McKendrick E Contract Law (1990) 113. 
 706  Furmston M Cheshire, Fifoot & Furrmston’s Law of Contract 14de uitg (2001) 

139. Collins H The Law of Contract 4e uitg (2003) 225 steun hierdie 
standpunt waar hy verklaar dat die howe huidiglik verskeie tegnieke 
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Beatson is van mening dat die huidige benadering wat in die Engelse 

reg gevolg word uit ’n beleidsoogpunt aantreklik is. Hy is hierdie mening 

toegedaan aangesien die integrasiereël die uitwerking kan hê dat ’n 

aansienlike hoeveelheid getuienis van die partye se bedoeling uitgesluit 

word sonder om die sekerheid te bereik wat die reël poog om te 

bewerkstellig.707

 

 

Die verskil tussen die Engelse en Suid-Afrikaanse benadering is baie 

belangrik aangesien dit die wese van die integrasiereël verteenwoordig. 

Indien getuienis van ’n kollaterale ooreenkoms wat die skriftelike 

kontrak mag weerspreek toegelaat word, maak dit vir alle praktiese 

doeleindes die reël tot niet, soos wat die Engelse Regskommissie 

aangetoon het. Ontevrede kontrakspartye kan in alle gevalle dan slegs 

bloot staatmaak op die bepalings van die kollaterale ooreenkoms of die 

feit dat die ooreenkoms deels skriftelik, deels mondeling aangegaan is 

om die reël se werking te omseil.708

 

 

Die logiese vraag op grond hiervan is natuurlik waarom die toepassing 

van die integrasiereël in die Suid-Afrikaanse reg nie ’n soortgelyke 

ontwikkeling ondergaan het as sy Engelse eweknie nie. Daar kan myns 

insiens ’n aantal redes hiervoor aangevoer word. 

 

In die eerste plek is daar die gedagtegang dat, vir sover dit nie deur 

wetgewing gereël word nie, ons bewysreg “bevries” is in die gedaante 

soos wat die Engelse bewysreg op 30 Mei 1961 aangeneem het. Indien 
                                                                                                                                            

aanwend om die werking van die integrasiereël te vermy en dat ’n party 
gevolglik byna nooit verhinder sal word om ekstrinsieke getuienis van ’n 
voorafgaande of gelyktydige ooreenkoms aan te bied nie. Met verwysing na 
die beslissing in J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd 
supra n345 verklaar hy dan ook dat “… the decision in practice eliminates 
the parol evidence rule from English law.    

 707  Beatson J Anson’s Law of Contract  28ste uitg (2002) 133–134. 
 708  Sien die bespreking supra hoofstuk 4.2. 
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hierdie gedagtegang korrek is beteken dit dan dat die integrasiereël 

tans in ons reg toegepas moet word op dieselfde wyse as wat dit in die 

Engelse reg op 30 Mei 1961 toegepas is. 

 

Schmidt & Rademeyer is voorstanders van hierdie gedagtegang. Hulle 

is klaarblyklik van mening dat die Suid-Afrikaanse bewysreg, waar dit 

nie deur wetgewing gereël word nie, soos wat dit op 30 Mei 1961 

toegepas is, nie verder deur regspraak ontwikkel kan word nie.709 

Volgens regspraak beskik Engelse gewysdes wat die lig gesien het na 

30 Mei 1961 slegs oorredingswaarde om die Engelse bewysreg soos op 

30 Mei 1961 te interpreteer.710

 

 

Schmidt & Rademeyer is verder van mening dat, alhoewel Engelse 

bewysregtelike regspraak nie altyd noulettend deur ons howe gevolg 

hoef te word nie, daar nie van vaste reëls of beginsels van die Engelse 

bewysreg, soos dit op 30 Mei 1961 gegeld het, afgewyk kan word 

nie.711

 

 

Hierdie standpunt moet egter gekritiseer word. Dit kon nooit die 

wetgewer se bedoeling gewees het dat ons bewysreg “bevries” moet 

word soos op 30 Mei 1961, sonder enige geleentheid vir verdere 

ontwikkeling nie. Om anders te redeneer sal absurd wees. Die 

wetgewer kon slegs bedoel het dat daar ’n afsnypunt moes wees vanaf 

welke datum Engelse gewysdes nie meer bindend sou wees op ons 

howe nie. 

 

                                                 
 709  Schmidt & Rademeyer 18. 
 710  Sien Van der Linde v Calitz supra n271 op 944–945; Papenfus v Transvaal 

Board for the Development of Peri-Urban Areas 1969 (2) SA 66 (T) op 69; 
Rusmarc SA (Pty) Ltd v Hemdon Enterprises (Pty) Ltd supra n273 op 630; S 
v Naicker supra n273 op 932–933. 

 711  Schmidt & Rademeyer 21. 
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Kerr se standpunt is in ooreenstemming met hierdie sienswyse. Hy is 

van mening dat die uiwerking van ’n beslissing van die House of Lords 

na 30 Mei 1961 op ons howe afhanklik is van die vraag of die beslissing 

verklarend is van die Engelse reg en of dit nuwe reg skep. Indien die 

beslissing slegs verklarend is van die Engelse reg, is dit bindend op ons 

howe. Indien die beslissing egter nuwe reg skep, is dit nie bindend op 

ons howe nie, maar sal die besluit, volgens Kerr, nog steeds met 

aansienlike respek deur ons howe behandel word.712

 

 

In S v Desai713

  

 het Flemming ARP ook hierdie standpunt onderskryf. Hy 

verklaar dat ons bewysreg: 

“… is essentialy a part of the law which is tied to the law of England … That, 

of course, does not exclude different developments at a date subsequent to 

the end of the statutory tying of our law of evidence to that of the law of 

England”.714

 
  

Ons howe is derhalwe, myns insiens, nie verplig om Engelse 

beslissings na 30 Mei 1961 na te volg nie, maar dit staan hulle vry om 

die reg te ontwikkel na hierdie datum. Dit is ook in ooreenstemming met 

die nuutste denkwyse in ons reg, naamlik dat die howe nie net reg 

spreek nie, maar ook reg skep. Die feit bly egter staan dat die Suid-

Afrikaanse reg ten aansien van die toepassing van die integrasiereël 

gestagneer het en dat daar geen teken in die regspraak te bespeur is 

dat die howe dit wil verslap nie.          

 

Selfs al word daar egter aanvaar dat ons bewysreg “bevries” is, kan 

daar geargumenteer word dat die verandering in die toepassing van die 

                                                 
 712  Kerr AJ Rules in the Law of Evidence 170. Vir kritiek op Kerr se standpunte 

sien Kahn E “Have Certain English Precedents Binding Force in South 
Africa?” (1965) SALJ 526. 

 713  1997 (1) SASV 38 (W). 
 714  Op 43. 
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integrasiereël in die Engelse reg reeds voor 30 Mei 1961 plaasgevind 

het.715

 

 Indien hierdie argument korrek is, is die hele debat rondom die 

status van ons bewysreg na 30 Mei 1961 totaal en al irrelevant, 

aangesien ons huidige toepassing van die integrasiereël dan in elk 

geval veronderstel is om ooreen te stem met die huidige posisie in die 

Engelse reg.      

Wat verhoed ons howe om die huidige Engelse benadering na te volg? 

In die eerste plek wil dit myns insiens voorkom of ons howe huiwerig is 

om hulle enigsins uit te laat oor die vorige presedent wat geskep is in 

sake soos Johnston v Leal,716 Avis v Verseput717 en Du Plessis v Nel.718

 

 

Daar is ook geen sake ten aansien van die kollaterale ooreenkoms en 

die deels skriftelike, deels mondelinge ooreenkoms in die afgelope 

dekade of twee in ons reg rapporteer nie. 

Tweedens staan die beginsel van regsekerheid719

 

 weer eens breed in 

die pad van enige radikale verandering in die toepassing van die 

integrasiereël in die Suid-Afrikaanse reg. In hierdie opsig moet 

regsekerheid egter gebalanseer word met die verandering wat onlangs 

plaasgevind het in die Suid-Afrikaanse siviele reg. 

In hierdie opsig kan daar spesifieke melding gemaak word van die 

verandering wat plaasgevind het ten aansien van die sogenaamde 

pacta de quota litis, “champerty”, “maintenance” en 

“gebeurlikheidsgeldeooreenkomste”.720

                                                 
 715  Sien die bespreking supra 4.2.1 van City and Westminister Properties (1934) 

Ltd v Mudd supra n333; Long v Millar supra n352; Stokes v Whicher supra 
n353 en Timmins v Moreland Street Property Co Ltd supra n354.     

 In die verlede was sogenaamde 

 716  Supra n381. 
 717  Supra n389. 
 718  Supra n388. 
 719  Sien ook die bespreking supra hoofstuk 3.5. 
 720  ’n Ooreenkoms tussen ’n regspraktisyn en sy kliënt ingevolge waarvan 

betaling van die regspraktisyn se fooi afhanklik is van die sukses van die 
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gebeurlikheidsgeldeooreenkomste nie geldig in die Suid-Afrikaanse reg 

nie, aangesien dit as contra bonos mores (teen die openbare belang) 

beskou is.      

 

In 1996 het die Suid-Afrikaanse Regskommissie ’n verslag die lig laat 

sien wat gehandel het met spekulatiewe- en gebeurlikheidsfooie.721 Die 

Kommissie het aanbeveel dat dit moontlik moes wees vir regspraktisyns 

om, onder sekere voorwaardes, gebeurlikheidsgeldeooreenkomste met 

hulle kliënte te sluit.722

 

  

In 1997 is die Wet op Gebeurlikheidsgelde723 gepromulgeer ingevolge 

waarvan gebeurlikheidsgeldeooreenkomste tussen regspraktisyns en 

hulle kliënte gemagtig en gereguleer is. Die Wet het onder andere 

bepaal dat sodanige ooreenkomste aangegaan kon word, maar dat die 

fooi betaalbaar deur die kliënt (indien sukses behaal is) nie honderd 

persent van die regspraktisyn se normale fooie mag oorskry nie.724

 

 

In Price Waterhouse Coopers Inc v National Potato Co-Operative Ltd725 

het die Hoogste Hof van Appèl beslis dat ’n ooreenkoms ingevolge 

waarvan ’n persoon ’n litigant van fondse voorsien om ’n aksie voort te 

sit in ruil vir ’n aandeel in die opbrengs van sodanige aksie (’n 

sogenaamde “champerty” ooreenkoms) nie indruis teen die openbare 

belang nie en derhalwe geldig is.726

 

 

                                                                                                                                            
ingestelde aksie. Indien die aksie suksesvol is, is die regspraktisyn 
gewoonlik dan geregtig op ’n hoër fooi as normaalweg wat meestal as ’n 
persentasie van die eisbedrag wat suksesvol verhaal is, uitgedruk word.  

 721  Projek 93. 
 722  Op 33–34 van die verslag. 
 723  66 van 1997. 
 724  Artikel 1 en 2. 
 725  2004 (6) SA 66 (HHA). 
 726  Op 82. 
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Scott voer aan dat hierdie uitspraak verwelkom moet word.727 Sy is van 

mening dat hierdie uitspraak ’n noodsaaklike ontwikkeling van die 

beginsel van die openbare belang, as ’n faktor in die vassteling van die 

geldigheid van hierdie tipe ooreenkomste, verteenwoordig.728

 

 

Kan daar egter ’n analogie getrek word tussen bogemelde tipe 

ooreenkomste en die integrasiereël? Met ander woorde, sal ’n hof kan 

bevind dat regsekerheid ten aansien van die toepassing van die 

integrasiereël oor etlike dekades die knie moet buig voor die beginsel 

van die openbare belang?  

 

Myns insiens is die antwoord hierop ontkennend. Die openbare belang 

het nog nooit ’n rol gespeel in die toepassing van die integrasiereël nie. 

Ekstrinsieke getuienis ten aansien van voorafgaande, gelyktydige of 

latere ooreenkomste word nie uitgesluit omdat hierdie getuienis contra 

bonos mores is nie, maar omdat dit as irrelevant beskou word waar dit 

bewys word dat die partye hulle volle ooreenkoms in een skriftelike 

dokument geïntegreer het. Daar word derhalwe aan die hand gedoen 

dat die howe nie die beginsel van die openbare belang sal kan aanwend 

om die toepassing van die integrasiereël te wysig nie. 

 

’n Aspek wat ondersoek verg is watter invloed, indien enige, die 

beginsel van die goeie trou kan uitoefen in die moontlike verslapping 

van die integrasiereël. In beginsel sal ooreenkomste streng volgens die 

wilsooreenstemming, of redelike vertroue op wilsooreenstemming 

tussen die partye, uitgevoer en afgedwing word.729

                                                 
 727  Scott S “Encouraging the Good Samaritan – A Different Approach to pacta 

de quota litis, Champerty and Maintenance” (2004) SA Merc LJ 477.  

 Dit behoort ook billik 

teenoor die kontrakspartye te wees aangesien daar reeds ’n mate van 

billikheid en redelikheid ingebou is in:  

 728  Scott 477. 
 729  Van der Merwe et al 316. 
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• Die beginsels waarop kontraktuele aanspreeklikheid berus; 

• Die beginsel dat wilsooreenstemming op ’n behoorlike wyse 

verkry moes gewees het; 

• Die vereiste van geoorloofdheid; en 

• Die proses ten aansien van die uitleg van ooreenkomste.730

 

 

Van der Merwe et al wys egter heeltemal tereg daarop dat hierdie 

faktore nie op hulle eie kan verseker dat geregtigheid in alle gevalle ten 

aansien van die werking van ooreenkomste sal seëvier nie.731

• Dat daar gefokus kan word op algemene beginsels wat die reëls 

en remedies onderlê wat in die lewe geroep is om die billike 

werking van ooreenkomste te verseker;

 Volgens 

Van der Merwe et al is daar twee moontlike oplossings vir hierdie 

probleem, naamlik: 

732

• Dat daar gefokus kan word op spesifieke remedies wat ontwikkel 

kan word in ooreenstemming met die veranderde waardes van 

wat billik en regverdig is.

 of 

733

                                                 
 730  Van der Merwe et al 316–317. Sien ook die bespreking infra hoofstuk 5. 

 

 731  Van der Merwe et al 317. 
 732  Soos die beginsel dat daar ’n redelike balans tussen prestasie en 

teenprestasie moet wees en die beginsel van “conscionability” wat inhou dat 
die bedinge van ’n ooreenkoms billik moet wees en dat die afdwinging van ’n 
ooreenkoms op ’n billike wyse moet geskied. Vir meer hieroor sien Lubbe & 
Murray 386–391. 

 733  Van der Merwe et al 317–318 wys daarop dat die exceptio doli generalis van 
die Romeinse reg so ’n remedie was wat uiteindelik ’n instrument geword het 
waardeur die gestrengheid van die siviele reg versag is deur die invoer van 
meer billike beginsels deur middel van praetoriaanse reg. Alhoewel die Suid-
Afrikaanse howe op ’n stadium bereid was om te aanvaar dat hierdie 
remedie deel van ons reg uitgemaak het, het die Appèlhof egter in die saak 
van Bank of Lisbon and South Africa Ltd v De Ornelas supra n230 bevind dat 
die exceptio doli generalis nooit in die Romeins-Hollandse reg aanvaar is nie 
en gevolglik nie deel uitgemaak het van die Suid-Afrikaanse reg nie. Die hof 
het ook nie enige ander remedies uitgewys wat die rol van die exceptio doli 
generalis in die Suid-Afrikaanse reg kon vervul nie. Van der Merwe et al 318 
wys egter heeltemal tereg daarop dat daar steeds ’n behoefte bestaan vir 
substantiewe geregtigheid tussen kontrakspartye ondanks die feit dat daar 
nie ’n spesifieke remedie bestaan nie. Sien ook die bespreking van Christie 
15–16; Cornelius Principles of Interpretation 89–91; Lambiris MA “The 
Exceptio Doli Generalis: An Obituary” (1990) SALJ 644. Lewis C “The 
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Aangesien daar geen spesifieke remedie in die Suid-Afrikaanse reg 

bestaan wat substantiewe734 billikheid tussen kontrakspartye kan 

verseker nie, is Van der Merwe et al van mening dat daar eerder op 

algemene beginsels wat die werking van die Suid-Afrikaanse 

kontraktereg onderlê, gefokus moet word. Die mees toepaslike beginsel 

volgens hulle is dan die konsep van die goeie trou.735

 

 

Daar is uitdruklik deur die howe verklaar dat ooreenkomste 

regshandelinge is wat goeie trou behels. Daar moet egter met Van der 

Merwe et al saamgestem word waar hulle aanvoer dat dit nie 

noodwendig beteken dat ooreenkomste inherent billik en regverdig sal 

wees wanneer hulle ooreenstem met die huidige beginsels van die reg 

en die Grondwet nie en dat daar dan geen addisionele behoefte 

bestaan om ooreenkomste se billikheid te verseker nie. Hulle is van 

mening dat indien dit die posisie was, dit ’n skrale troos sal wees vir ’n 

kontraksparty dat ’n ooreenkoms ’n uiters onbillike uitwerking op hom 

gehad het alhoewel dit in ooreenstemming met die reg aangegaan is.736

 

 

Daar moet ook met Van der Merwe et al saamgestem word dat ’n 

regstelsel wat uitdruklik op sekere verskansde konstitusionele waardes 

                                                                                                                                            
Demise of the Exceptio Doli: Is there another Route to Contractual Equity?” 
(1990) SALJ 26 43 is van mening dat die Bank of Lisbon-saak anders beslis 
kon gewees het indien ekstrinsieke getuienis toegelaat sou word om 
behulpsaam te wees in die uitleg van die betrokke beding. Vir kritiek hierop 
sien Cornelius Principles of Interpretation 90.    

 734  Lubbe GF “Bona Fides, Billikheid en die Openbare Belang in die Suid-
Afrikaanse Kontraktereg” (1990) Stell LR 7 22 onderskei tussen 
substantiewe en prosedurele billikheid. Prosedurele billikheid behels dat die 
partye in goeie trou moet onderhandel en substantiewe billikheid dat bedinge 
van die ooreenkoms en die uitvoering daarvan aan die vereistes van die 
goeie trou moet voldoen.   

 735  Van der Merwe et al 318. 
 736  Van der Merwe et al 319. 
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gegrond is737 noodwendig die beginsel van die goeie trou op ’n 

algemene wyse van toepassing moet maak op die uitvoering van 

ooreenkomste in die Suid-Afrikaanse kontraktereg. Dit behels dan dat 

daar konkrete inhoud gegee moet word aan die abstrakte konsep van 

die goeie trou.738 Die konsep van die goeie trou kan ontwikkel word 

deur middel van spesifieke toepassing of die oplê van ’n algemene 

plig.739 Oor die algemeen behels dit dat elke party ’n minimum graad 

van respek moet hê vir die belange van die ander kontraksparty. Die 

een party moet derhalwe nie die ooreenkoms gebruik om op ’n 

onredelike wyse sy eie belange te bevorder nie en dit kom dus neer op 

“gewone besigheidsordentlikheid” (“ordinary business decency”).740 

Daar kan ook ’n algemene plig op elke kontraksparty om in goeie trou 

op te tree, wat beide die handeling van prestasie, asook die uitoefening 

van enige reg ingevolge die ooreenkoms aanbetref, van toepassing 

gemaak word.741 Soos wat verdere sake dan vereis kan daar meer 

konkrete inhoud aan hierdie algemene plig verleen word.742

 

 

In die saak van Meskin NO v Anglo-American Corporation of SA Ltd743

                                                 
 737  Die 1996-Grondwet is natuurlik nou die hoogste reg van die land en die 

nuwe norm in die toepassing van alle regsbeginsels. Vir meer hieroor sien 
die bespreking infra hoofstuk 8.  

 

het Jansen R verklaar dat dit aanvaar word dat alle ooreenkomste 

bonae fidei is. Dit behels volgens Jansen R dat die beginsel van goeie 

 738  Van der Merwe et al 319. Sien ook Hawthorne L “The Principle of Equality in 
the Law of Contract” (1995) THRHR 157; Hawthorne L “The Principle of 
Equality Impacts on the Classical Law of Contract”  (1999) THRHR 596. 

 739  Van der Merwe et al 320. 
 740  Standard Bank of South Africa Ltd v Prinsloo 2000 (3) SA 576 (K) op 585; 

Shoprite Checkers (Pty) Ltd v Bumpers Schwarmas CC 2002 (6) SA 202 (K) 
op 215. 

 741  So ’n plig sal gewoonlik deur wetgewing geskep word, veral wat 
gekodifiseerde regstelsels aanbetref. Sien in hierdie verband die bespreking 
van die Nederlandse en Duitse reg infra hoofstuk 12. So ’n algemene plig 
kan egter ook deur die howe erken en ontwikkel word. Die Suid-Afrikaanse 
howe is egter traag om dit te doen soos blyk uit die bespreking hierna.  

 742  Van der Merwe et al 320. Sien ook verder die bespreking van die Duitse reg 
infra hoofstuk 12. 

 743  1968 (4) SA 793 (W) op 802. 



 195 

trou aangewend moet word in die uitleg van ’n ooreenkoms en in die 

beoordeling van die gedrag van die partye ten aansien van die 

ooreenkoms se prestasie en sy voorafgaande onderhandeling.744 Na 

die Bank of Lisbon-uitspraak (waar verklaar is dat die exceptio doli 

generalis nie deel uitmaak van die Suid-Afrikaanse reg nie) het Van der 

Merwe, Lubbe & Van Huyssteen ’n pleidooi gelewer vir ’n deeglike 

ontleding en toepassing van die konsep van die goeie trou. In Eerste 

Nasionale Bank van Suidelike Afrika Bpk v Saayman745

 

 het Olivier AR 

in ’n minderheidsuitspraak dan ook gehoor gegee aan hierdie pleidooi 

wat die aangaan van ’n ooreenkoms aanbetref. Nadat hy die regspraak 

ten aansien van die konsep van die goeie trou in detail bespreek het, 

het Olivier AR verklaar dat: 

“Ek hou dit as my oortuiging na dat die beginsels van die goeie trou, gegrond 

op openbare beleid, steeds in ons kontraktereg ’n belangrike rol speel en 

moet speel, soos in enige regstelsel wat gevoelig is vir die opvattinge van die 

gemeenskap, wat die uiteindelike skepper en gebruiker van die reg is, met 

betrekking tot die morele en sedelike waardes van regverdigheid, billikheid en 

behoorlikheid.”746

 
        

Ten spyte van hierdie minderheidsuitspraak het die howe tot op hede 

egter gehuiwer om ’n algemene plig van goeie trou ten aansien van die 

Suid-Afrikaanse kontraktereg te erken.747 In Brisley v Drotsky748

                                                 
 744  Sien ook die bespreking van Lubbe & Murray 418–419 wat vra of die inlees 

van stilswyende bedinge in ’n ooreenkoms nie ook neerkom op die beginsel 
van die goeie trou wat werking geniet om die ooreenkoms aan te vul nie. Vgl 
ook Vorster Implied Terms 150–159 en 188. 

 het die 

Hoogste Hof van Appèl selfs sover gegaan om uitdruklik sy 

onbereidwilligheid te verklaar om goeie trou te erken as ’n “free-floating” 

basis vir judisiële inmenging en beheer ten aansien van konsensuele 

 745  1997 (4) SA 302 (HHA). 
 746  Op 326. 
 747  Van der Merwe et al 320; Brisley v Drotsky supra n279; Afrox Healthcare 

Bpk v Strydom 2002 (6) SA 21 (HHA).     
 748  Supra n279 op 12–19 en bevestig in Afrox Healthcare Bpk v Strydom supra 

n747 op 40 en Napier v Barkhuizen 2006 (4) SA 1 (HHA) op 6–7. 
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kontraktuele bedinge.749 In Afrox Healthcare Bpk v Strydom750

 

 het 

Brand AR verklaar dat die hof geen diskresie het ten aansien van die 

afdwinging van kontraktuele bedinge nie, maar daaraan gebonde is om 

uitgekristalliseerde en gevestigde regsreëls toe te pas. In dieselfde saak 

het Brand AR verder verklaar dat: 

“… alhoewel hierdie abstrakte oorwegings die grondslag en bestaansreg van 

regsreëls verteenwoordig en ook tot die vorming en die verandering van 

regsreëls kan lei, hulle opsigself geen regsreëls is nie”.751

 

 

In ooreenstemming hiermee het die Hoogste Hof van Appèl ook 

verklaar dat hulle nie oor ’n diskresie beskik het om kontraktuele 

regsbeginsels wat hulle as onredelik of onbillik beskou, te vermy nie.752

 

                  

Van der Merwe et al is, myns insiens heeltemal tereg, van mening dat 

wetgewing die enigste wyse is waarop ’n algemene plig om in goeie trou 

op te tree op kontrakspartye van toepassing gemaak sal kan word.753 

Volgens Van der Merwe et al sal sodanige plig eerder ontwikkel uit 

spesifieke pligte. Sodanige ontwikkeling kan volgens hulle verwag word 

om plaas te vind binne die raamwerk van bestaande regskonsepte soos 

die openbare beleid754 en die openbare belang.755

                                                 
 749  Vgl ook Hutchison supra n598 asook die bespreking infra hoofstuk 8.7.   

  

 750 Supra n747 op 40–41. 
 751  Op 40–41. 
 752  Brisley v Drotsky supra n279 op 16; Afrox Healthcare Bpk v Strydom supra 

n747 op 41; Napier v Barkhuizen supra n748 op 6–7. 
 753  Van der Merwe et al 321. Dit is ook in ooreenstemming met die voorstelle 

van die Suid-Afrikaanse Regskommissie Working Paper 54 Project 47 
Unreasonable Stipulations in Contracts and the Rectification of Contracts 
(1994) 17–21. 

 754  Grové NJ “Eerste Nasionale Bank van Suidelike Afrika Beperk v Saayman 
NO 1997 (4) SA 302 (HHA)” (1998) THRHR 687 689 is van mening dat die 
vereistes van die goeie trou in die kontraktereg nou verwant is aan die boni 
mores-beginsel van die deliktereg.  

 755  Lubbe Bona Fides 25 voer aan dat “The unreasonable and one-sided 
promotion of one’s own interests at the expense of another (or a complete 
denial of the other’s interests in a way which does not materially advance the 
interests of the former), might in extreme cases, conceivably infringe the 
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Hierdie ontwikkeling het klaarblyklik reeds begin plaasvind. Dit wil 

voorkom of die beginsel van die goeie trou skynbaar aangewend gaan 

word om te bepaal of die afdwinging van ’n kontrak teen die openbare 

belang is. In Brisley v Drotsky756 het die Hoogste Hof van Appèl 

aanvaar dat die onbillike afdwinging van ’n kontrak teen die openbare 

belang kan indruis.757 In Barkhuizen v Napier758 het die Konstitusionele 

Hof obiter verklaar dat die afdwinging van ’n kontraksbeding nietig is 

indien die afdwinging so onbillik of onredelik in die omstandighede is dat 

dit teen die openbare belang sou wees om dit af te dwing.759 Dit sal 

byvoorbeeld die geval wees waar ’n tydsbeperkingsklousule nie aan ’n 

kontraksparty ’n redelike en billike geleentheid gun om ’n hof te nader 

nie. Die hof het aangedui dat die afdwinging van ’n 

tydsbeperkingsklousule teen die openbare belang sou wees waar die 

versuim om aan sodanige klousule te voldoen te wyte is aan 

onmoontlikheid760 en dat die beginsel van die goeie trou aangewend 

kan word om vas te stel wanneer die afdwinging daarvan onbillik of 

onredelik sou wees.761

                                                                                                                                            
principle of good faith to such a degree as to outweigh the public interest in 
the enforcement of contracts.” Sien ook Van Huyssteen LF & Van der Merwe 
S “Good Faith in Contract: Proper Behaviour Amidst Changing 
Circumstances” (1990) Stell LR 244.     

 Indien hierdie beginsel op integrasiebedinge van 

toepassing gemaak word is dit duidelik dat dit in hoogs uitsonderlike 

gevalle en in baie beperkte omstandighede miskien tot ’n verslapping 

van die integrasiereël aanleiding kan gee. ’n Party sal in so ’n geval 

 756  Supra n279.  
 757  Christie 16–17 is van mening dat die konsep van die openbare belang 

buigsaam genoeg is om al die resultate te bereik wat bereik kan word deur 
middel van die konsep van die goeie trou en dit ook op ’n meer voorspelbare 
wyse kan bereik. Vgl ook Lorimar Productions Inc v Sterling Clothing 
Manufacturers (Pty) Ltd 1981 (3) SA 1129 (T) op 1152; Lonman Distillers Ltd 
v Drop Inn Group of Liquor Supermarkets (Pty) Ltd 1990 (2) SA 906 (A) op 
913; Corbett M “Aspects of the Role of Public Policy in in the Evolution of our 
Common Law” (1987) SALJ 52 67–68.     

 758  2007 (5) SA 323 (KH) op 343–344. 
 759  In par 69. 
 760  In par 75–78. 
 761  In par 79–82.  
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moet kan aantoon dat dit vir hom onmoontlik was om aan die bepalings 

van die integrasiebeding te voldoen en dit is moeilik om aan ’n praktiese 

voorbeeld te dink waar dit die geval sal wees.  

 

Van der Merwe et al is van mening dat, veral gesien in die lig daarvan 

dat die Grondwet nie die presedenteleer afgeskaf het nie,762 die 

konserwatiewe benadering van die Hoogste Hof van Appèl onmiddellike 

regsekerheid meebring.763 Weens hierdie oorweging, asook die feit dat 

’n hof gewoonlik beperk is in die trefwydte van sy uitspraak deur die 

besonderhede vervat in die pleitstukke,764 is sodanige konserwatiewe 

benadering derhalwe volgens hulle verstaanbaar. Van der Merwe et al 

voer egter aan dat hierdie posisie ’n fundamentele oorweging van die 

aard, struktuur en inhoud van regsreëls wat reeds gevestig is, 

noodsaak. Dit sal gevolglik meebring dat dieselfde probleme wat ter 

sprake is by die erkenning van ’n algemene goeie trou-plig nog steeds 

aanwesig sal wees. In ’n lewende en viriele regstelsel kan die howe en 

die wetgewer derhalwe nie die behoefte ignoreer dat kontrakspartye 

moet ervaar dat die kontraktereg ook billikheid ten aansien van 

ooreenkomste daarstel nie.765

 

 

Dit is egter insiggewend dat die Hoogste Hof van Appèl per geleentheid 

verwys het na die goeie trou ten aansien van kontrakte in wyer terme as 

slegs ’n verwysing na die openbare beleid.766

                                                 
 762  Afrox Healthcare Bpk v Strydom supra n747 op 38–39.  

 Van der Merwe et al wys 

egter daarop dat hulle taak nie vergemaklik word deur die aanneming 

 763  Van der Merwe et al 322. 
 764  Sien die bespreking van Brand & Brodie in Zimmermann R, Visser D & Reid 

Mixed Legal Systems in Comparative Perspective (2004) 94 115.  
 765  Van der Merwe et al 322. 
 766  Sien bv Van der Westhuizen v Arnold 2002 (6) SA 453 (HHA) op 469; 

Schoeman v Constantia Insurance Co Ltd 2003 (6) SA 313 (HHA) op 323; 
South African Forestry Co Ltd v York Timbers Ltd 2005 supra n634 op 340–
341.  
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van die beperkende benadering van die howe nie.767 Gevolglik sal die 

howe nog steeds die probleem ondervind in die uitleg en uitbreiding van 

bestaande regsreëls ten einde die gemenereg te ontwikkel soos vereis 

deur die Grondwet.768 Die konsep van die goeie trou behoort derhalwe 

’n logiese oorweging te wees in die Suid-Afrikaanse kontraktereg hetsy 

as ’n algemene reël of beginsel, of as deel van die basis van die 

spesifieke vereistes vir ’n geldige en afdwingbare ooreenkoms.769

 

 Daar 

moet dan heelhartig met Van der Merwe et al saamgestem word waar 

hulle verklaar dat: 

“Eventually, it might transpire to be impracticable and untenable to avoid 

affording the ‘abstract idea’ of good faith recognition as an independent 

general rule of the law of contract.”770

 

 

Ook in die Engelse reg is die konsep van die goeie trou as ’n algemene 

beginsel verwerp.771 In Walford v Miles772 het die House of Lords so ver 

gegaan om selfs die effektiwiteit van ’n ooreenkoms om in goeie trou te 

onderhandel, te bevraagteken.773

  

   

Indien bogemelde beginsels op die toepassing van die integrasiereël in 

die Suid-Afrikaanse reg toegepas word, blyk dit duidelik dat die konsep 

van die goeie trou, ten minste vir die nabye toekoms, nie aangewend 

sal kan word om die toepassing van die reël te verslap nie. Soos reeds 

gemeld het die howe verklaar dat hulle nie oor ’n diskresie beskik om op 

grond van die konsep van die goeie trou die afdwinging van gevestigde 

en gekristalliseerde regsreëls (soos die integrasiereël) te ignoreer 

                                                 
 767  Van der Merwe et al 323. 
 768  S v Thebus 2003 (6) SA 505 (KH).   
 769  Van der Merwe et al 324. 
 770  Ibid. 
 771  Furmston M “Is there a Duty to Negotiate in Good Faith?” (1998) LQR 362. 
 772  [1992] 2 AC 128. 
 773  Vir kritiek op hierdie uitspraak sien Neill P “A Key to Lock-out Agreements” 

(1992) LQR 405. 



 200 

nie.774 Dit beteken egter nie dat die konsep van die goeie trou 

waardeloos is ten aansien van die toepassing van die integrasiereël in 

die Suid-Afrikaanse kontraktereg nie. Daar word dan aan die hand 

gedoen dat die konsep van die goeie trou indirek ’n betekenisvolle rol 

kan vertolk in die moontlike modifisering van die integrasiereël.775

 

 

Die laaste uitweg is dat die howe die toepassing van die integrasiereël 

kan wysig deur te steun op die bepalings van die Grondwet. Daar sal 

later in hierdie proefskrif volledig met hierdie aspek gehandel word.776

 

        

4.13 Gevolgtrekking 

 

Soos reeds aangetoon is die integrasiereël in so ’n mate in die Engelse 

reg verslap dat die Engelse Regskommissie aanbeveel het dat dit nie 

nodig was om die reël formeel af te skaf nie. Daar is egter geen teken 

van dieselfde verslapping van die integrasiereël na 1961 in die Suid-

Afrikaanse kontraktereg nie en het die toepassing van die reël in ’n 

groot mate gestagneer. Die belangrikste redes hiervoor is die gedagte 

dat ons bewysreg “bevries” is soos dit was op die dag voor 

republiekwording asook die beginsels van regsekerheid en kontinuïteit. 

 

Dit blyk egter dat daar ernstige gebreke ten aansien van die toepassing 

van die integrasiereël in die Suid-Afrikaanse reg bestaan. In die eerste 

plek het die toepassing van die reël ontaard in ’n ingewikkelde 

mengelmoes van subreëls, uitsonderings, skynuitsonderings en 

tegniese toetse wat nie altyd op ’n konsekwente basis deur ons howe 

nagevolg word nie. Tweedens wil dit voorkom of die integrasiereël nie 

                                                 
 774  Afrox Healthcare Bpk v Strydom supra n747 op 40–41. 
 775  Sien ook die bespreking oor goeie trou in veral die bespreking van die 

Nederlandse en Duitse reg infra hoofstuk 12 asook die bespreking van die 
waarde wat hierdie konsep kan toevoeg in die modifisering van die 
ekstrinsieke getuienis-reël infra hoofstuk 14. 

 776  Sien infra hoofstuk 8. 
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slaag in sy hoofdoel naamlik die teweegbring van regsekerheid nie en 

dat die onkonsekwente praktiese toepassing daarvan juis aanleiding 

gee tot regsonsekerheid. Die aantal gewysdes wat handel met die 

integrasiereël laat verder twyfel ontstaan of die integrasiereël daarin 

slaag om litigasie tussen kontrakspartye te voorkom. Die reël slaag 

derhalwe ook nie daarin om finaliteit ten aansien van die regte en 

verpligtinge van die partye te bewerkstellig nie. 

 

Soos reeds gemeld blyk dit asof die integrasiereël ten dele kwalifiseer 

as ’n regsvermoede, regsfiksie of regsreël en dat dit derhalwe vatbaar is 

vir afskaffing, modifikasie of ontwikkeling.   

 

Dit blyk dat die beginsel van die goeie trou in die Suid-Afrikaanse 

kontraktereg nie daarin sal kan slaag om die integrasiereël te ontwikkel 

of te verslap nie. Die goeie trou word egter nie gesien as ’n “free-

floating”-beginsel in ons kontraktereg nie en wil dit in elk geval voorkom 

of hierdie beginsel slegs verder uitgebrei sal kan word in die 

kontrakteregsfeer deur die tussenkoms van die wetgewer of waar die 

howe steun op die waardes en beginsels soos uiteengesit in die 

Grondwet. Goeie trou is dan ook nie deur die howe erken as die 

beginsel onderliggend aan die integrasiereël nie.  

 

Dit wil voorkom of die integrasiereël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg 

gebaseer is op die bedoeling van die partye, maar dat hierdie bedoeling 

in baie gevalle tot ’n blote fiksie gereduseer word. Die vertrouensteorie 

slaag ook nie daarin om hierdie fiktiewe bedoeling te verklaar nie. Dit is 

dan ook, myns insiens, een van die kernprobleme van die reël. Waar 

die integrasiereël in ooreenstemming is met die bedoeling van die 

partye kan daar nie beswaar daarteen aangeteken word nie. Dit is egter 

waar die partye nie die bedoeling gehad het om te integreer nie, of waar 

vertrouensbeskerming nie aanwending vind nie, waar die toepassing 
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van die reël problematies is en aanleiding kan gee tot potensiële nadeel 

en onbillikheid. Daar kan verder aangevoer word dat die objektiewe 

element van die integrasiereël oorbeklemtoon word waar daar met ’n 

fiktiewe bedoeling gewerk word en dat sodanige objektiewe element nie 

gekwalifiseer word deur subjektiewe faktore soos in die geval van die 

kontraktuele aanspreeklikheidsteorieë nie.777

     

                  

In die volgende hoofstuk word daar ’n kritiese ondersoek ingestel na die 

tweede komponent van die ekstrinsieke getuienis-reël, naamlik die 

interpretasiereël, of waarna sommige skrywers in Engels as die “clear-

meaning rule” verwys. Daar sal gepoog word om aan te toon dat hierdie 

reël se “raklewe” ook verval het en afgeskaf, of aansienlik gemodifiseer, 

behoort te word in die Suid-Afrikaanse reg.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
       777   Daar kan natuurlik geargumenteer word dat die “uitsonderingsgevalle”   

op die integrasiereël wel hierdie subjektiewe element inbring. Soos egter 
aangetoon kom hierdie sogenaamde uitsonderings nie neer op ware 
uitsonderings op die integrasiereël nie, maar is dit eerder gevalle waar die 
toepassing van die reël glad nie ter sprake kom nie.      
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HOOFSTUK 5 

 

DIE INTERPRETASIEREËL 

5.1 Inleiding 

 

Nou verwant aan die integrasiereël is die sogenaamde interpretasiereël, 

wat bepaal dat geen getuienis aangebied mag word om die duidelike en 

ondubbelsinnige betekenis van ’n ooreenkoms, hetsy mondeling of 

skriftelik, te verander nie.778 Die verwantskap tussen die twee reëls is as 

volg verduidelik deur Watermeyer WAR in Rand Rietfontein Estates Ltd 

v Cohn:779

 

 

“The difficulty which arises in practice, however, is not connected with the aim 

of the enquiry but with the limitations imposed by the rules of evidence upon 

the conduct of the enquiry. These rules limit the material which can be placed 

before the Court in order to ascertain the intention of the parties. In the first 

place there is the well-known rule that when a contract has been reduced to 

writing no oral evidence may be given to contradict, alter, add to or vary the 

written terms, and in the second place there is another rule the effect of which 

is that when the terms of a contract are clear and unambiguous no evidence 

may be given to alter such plain meaning. The latter rule has been the subject 

of controversy. Wigmore (secs. 2461 and 2462) regards it as unsound both in 

theory and in policy. But the rule undoubtedly exists and must be applied.”780

 

 

[my beklemtoning] 

                                                 
 778  Christie 204. 
 779  1937 AD 317. 
 780  Op 326. 
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Die uitgangspunt wat derhalwe deur die howe gevolg word, is dat die 

betekenis van ’n dokument in sy bewoording gesoek moet word.781 Dit 

is ’n baie objektiewe benadering aangesien die howe normaalweg nie 

gemoeid is met dit wat die outeur van die dokument eintlik bedoel het 

om te sê nie.782 In ’n aksie gebaseer op ’n kontrak is die reël van uitleg 

derhalwe nie om vas te stel wat die partye se bedoeling was nie, maar 

wat die bewoording van die kontrak beteken, met ander woorde wat die 

partye se bedoeling was soos uitgedruk in die kontrak.783

 

 

Dit is ook selde toelaatbaar om getuienis van wat ’n outeur beoog het 

aan te bied en sy bedoeling moet vasgestel word in die woorde wat hy 

geuiter het.784 Wat ’n party bedoel en die uitdrukking van daardie 

bedoeling is twee verskillende aspekte. ’n Party is gebonde aan sy 

bedoeling soos uitgedruk in die kontrak.785

 

  

Die saak van Rand Rietfontein Estates Ltd v Cohn786

                                                 
 781  Schmidt 607. 

 verskaf ’n goeie 

voorbeeld van hoe hierdie reël in die praktyk toegepas word, al het dit in 

hierdie saak gegaan oor die uitleg van ’n testament. Die testateur was 

die eienaar van twee aangrensende plase, Kloppersfontein en 

Brandewyn’s Leegte, wat hy in sy testament by wyse van hul 

aktekantoorbeskrywing geïdentifiseer het, en aan verskillende 

erfgename bemaak het. Getuienis was aangebied om aan te toon dat 

die grensdraad tussen die twee plase nie ooreengestem het met die 

grenslyn soos aangedui deur die transportakte-diagram nie, en dat die 

testateur waarskynlik die bedoeling gehad het om die plase te bemaak 

soos deur die grensdraad geskei, en nie volgens die transportakte-

diagram nie. Die hof het egter bevind dat dit nie gebonde was aan dit 

 782  Zeffertt, Paizes & Skeen 347. 
 783  Worman v Hughes 1948 (3) SA 495 (A) op 505. 
 784  Schmidt 608. 
 785  Ex Parte Froy: in re Estate Brodie 1954 (2) SA 366 (K) op 370. 
 786  Supra n779. 
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wat die testateur waarskynlik bedoel het nie, maar dat uitwerking gegee 

moet word aan dit wat hy eintlik verklaar het.787

 

 

Indien die kontrak nie dit wat die partye bedoel het om te sê korrek 

weergee nie, is rektifikasie die korrekte remedie om van gebruik te 

maak. Die hof het ook die bevoegdheid om testamente te rektifiseer 

indien dit bewerings bevat wat foutiewelik ingevoeg is, of bewerings wat 

uitgelaat is waar die bedoeling was om dit in te sluit.788

 

 

Daar sal vervolgens ondersoek ingestel word na die toepassing van die 

interpretasiereël in die Engelse reg. 

      

5.2 Engelse reg 

 

Die basiese beginsel in die Engelse reg is dat die howe die 

gemeenskaplike bedoeling van die partye moet vasstel by die uitleg van 

’n kontrak. Aanvanklik is daar aanvaar dat, as gevolg van die werking 

van die interpretasiereël, die howe beperk was in die soeke na sodanige 

gemeenskaplike bedoeling en dat hulle slegs die skriftelike dokument 

kon oorweeg in so ’n ondersoek. As ’n algemene reël was dit ook nie 

toelaatbaar om die partye se onderhandelinge of gedrag na 

kontraksluiting in oorweging te neem by die uitleg van ’n kontrak nie.789

 

 

In Lovell & Christmas Ltd v Wall790

                                                 
 787  Die Engelse hof het hierdie aspek as volg verwoord in Allgood v Blake 

(1873) LR 8 EX 160 op 163: “The court is to construe the will as made by the 
testator, not to make a will for him; and therefore it is bound to execute his 
expressed intention, even if there is great reason to believe that he has, by 
blunder, expressed what he did not mean.”  

 het die hof verklaar dat dit irrelevant 

en onbehoorlik is om te vra wat die partye bedoel of verstaan het voor 

 788  Zeffertt, Paizes & Skeen 347–348. Sien ook die bespreking van rektifikasie 
infra hoofstuk 7.  

 789  Poole J Textbook on Contract Law 8ste uitg (2006) 252. 
 790  (1911) 104 LT 85 op 88.  
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kontraksluiting. Die hof het aangevoer dat, behalwe waar die 

aangeleentheid binne die raamwerk van een van die 

uitsonderingsgevalle val, dit die plig van die hof, wat vermoed word om 

die Engelse taal te verstaan, is om die dokument uit te lê ooreenkomstig 

die gewone, grammatikale betekenis van die woorde daarin vervat. 

Daar mag verder nie verwys word na enigiets wat voorheen tussen die 

partye gewissel is nie. 

 

Die rede waarom die onderhandelinge van die partye nie in aanmerking 

geneem mag word om hulle gemeenskaplike bedoeling vas te stel nie, 

is in Prenn v Simmonds791

 

 deur Lord Wilberforce verduidelik. Hy het 

verklaar dat sodanige getuienis onbehulpsaam was, want daar bestaan 

slegs wilsooreenstemming tussen die partye wanneer die kontrak 

gefinaliseer is. Tot op daardie tydstip kon die partye se onderskeie 

bedoelings intussen verander of verfyn het en is dit dus veiliger om 

slegs op die bewoording van die kontrak te fokus. 

Aanvanklik was daar drie erkende uitsonderingsgevalle in die Engelse 

reg waar ekstrinsieke getuienis aangebied kon word om die betekenis 

van ’n kontrak uit te lê, naamlik:792

 

 

• Waar die woorde ’n tegniese of ander spesiale betekenis het; 

• Waar daar ’n duidelike dubbelsinnigheid in die kontrak 

teenwoordig was, was dit toelaatbaar om die doel en agtergrond 

van die kontrak te ondersoek; 

• Waar die letterlike betekenis van die woorde sou lei tot ’n 

absurditeit, was dit toelaatbaar om getuienis aan te bied van die 

doel en agtergrond van die kontrak. 

 

                                                 
 791  (1971) 1 WLR 1381. 
 792  Poole Textbook 253. 
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In Prenn v Simmonds793 het Lord Wilberforce aangedui dat daar ’n sterk 

argument uitgemaak kan word vir ’n alternatiewe uitleg van die kontrak 

waar die uitleg van die woorde wat in die kontrak vervat is, die hele doel 

van die kontrak sal vernietig of ondermyn. In Investors Compensation 

Scheme Ltd v West Bromwich Building Society794

 

 het die House of 

Lords hierdie stelling geïnterpreteer om te beteken dat daar ’n meer 

liberale benadering gevolg moet word by die uitleg van kontrakte 

ooreenkomstig die beginsels van kommersiële logika. 

In die Investors Compensation Scheme-saak795

 

 het Lord Hoffmann vyf 

beginsels ten aansien van die uitleg van kontrakte uiteengesit. Hierdie 

beginsels kan kortliks as volg opgesom word: 

• Uitleg is die vasstelling van die betekenis wat die kontrak vir ’n 

redelike persoon sal hê wat oor al die agtergrondskennis beskik 

wat redelikerwys vir die partye by kontraksluiting beskikbaar 

was.796

                                                 
 793  Supra n791. 

 

 794  (1998) 1 WLR 896. Conelius Principles of Interpretation (2) 106 is van 
mening dat hierdie saak as bewys dien dat die Engelse howe die 
kontekstuele benadering ten volle aangeneem het en dat getuienis om die 
betekenis van die bewoording van ’n kontrak vas te stel nou meer geredelik 
beskikbaar is. In die lig van die bespreking hierna, is dit egter ’n ope vraag of 
dit wel die geval is dat getuienis, (veral van die omringende omstandighede), 
meer geredelik beskikbaar is om die betekenis van die bewoording van die 
kontrak vas te stel, na hierdie uitspraak.   

 795  Supra n794 op 114–115. Sien ook die bespreking van hierdie saak deur 
Furmston 136-137 en Poole Casebook 265-267 

 796  In Zeus Tradition Marine Ltd v Bell (1999) CLC het Colman R verklaar dat 
hierdie beginsel slegs ’n ander en bekende manier was om die judisiële 
proses uit te druk waarvolgens afleidings gemaak word vanuit die 
toelaatbare primêre getuienis. In Equitable Life Assurance Society v Hyman 
[2000] 3 All ER 961 op 969 het Lord Steyn hierdie beginsel as volg 
verduidelik: “The purpose of interpretation is to assign to the language of the 
text the most appropriate meaning which the words can legitimately bear.” 
Lewison 5 wys daarop dat hierdie beginsel gegrond is op die fundamentele 
filosofie wat die Engelse benadering tot die uitleg van kontrakte onderlê. 
Hierdie filosofie bepaal dat daar nie gesoek word na die werklike 
(subjektiewe) bedoelings van die partye nie, maar ’n objektiewe betekenis. 
Die doel van uitleg is hiervolgens nie om uit te vind wat die partye bedoel het 
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• Die agtergrondsomstandighede sluit absoluut enigiets in wat ’n 

uitwerking kon hê op die wyse waarop die taalgebruik van die 

kontrak deur ’n redelike persoon verstaan sou word, solank as 

wat dit redelikerwys beskikbaar was vir die partye. 

• Die onderhandelinge van die partye voor kontraksluiting en hulle 

verklarings van hulle onderskeie subjektiewe bedoelings is nie 

toelaatbaar nie. Hierdie getuienis is slegs toelaatbaar in ’n eis vir 

rektifikasie. Die reg maak hierdie onderskeid op grond van 

praktiese beleidsoorwegings.797

• Die betekenis wat ’n kontrak vir ’n redelike persoon sal hê, is nie 

noodwendig dieselfde as die betekenis van die woorde daarin 

vervat nie. Die betekenis van woorde word vasgestel deur 

woordeboeke en grammatikale reëls. Die betekenis van die 

kontrak word vasgestel deur te kyk na wat die partye, wat die 

woorde gebruik het teen die relevante agtergrond, redelikerwys 

verstaan het om te bedoel.

 

798

• Die reël dat daar aan woorde hulle natuurlike en gewone 

betekenis gegee moet word, reflekteer die logiese aanname dat 

persone nie maklik taalkundige foute in formele dokumente maak 

nie. Aan die ander kant, indien dit duidelik vanuit die 

agtergrondsomstandighede blyk dat daar iets fout gegaan het met 

die taalgebruik, vereis die reg nie dat regters aan die partye ’n 

 

                                                                                                                                            
nie, maar hoe die taalgebruik van die kontrak verstaan sal word deur ’n 
behoorlik ingeligte gewone spreker van die Engelse taal. Vgl in hierdie opsig 
Steyn LC “Written Contracts: To What Extent May Evidence Control 
Language” (1998) CPL 23; Hoffmann “The Intolerable Wrestle with Words 
and Meanings” (1997) SALJ 656.    

 797  Die uitsluiting van die partye se subjektiewe verklarings van hulle bedoelings 
is afgelei van die beginsel dat ’n kontrak objektief uitgelê moet word. Sien in 
hierdie opsig Steyn Written Contracts supra n795; Hoffmann The Intolerable 
Wrestle supra n796. 

 798  Vgl Mannai Investment Co Ltd v Eagle Star Life Assurance Co Ltd (1997) AC 
749 op 775; Jumbo King Ltd v Faithful Properties Ltd (1999) HKCFAR 279 
(met goedkeuring na verwys in Holding & Barnes plc v Hill House Hammond 
Ltd (2002) L&TR 7).  
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bedoeling moet toeken wat hulle duidelik nooit kon gehad het 

nie.799

 

 

In HSBC Bank p/c v Liberty Mutual Insurance800

 

 het Patten R verklaar 

dat, alhoewel hierdie vyf beginsels met verskillende aspekte van die 

uitleg van kontrakte handel, hulle as ’n geheel toegepas moet word.   

Nie alle regters het egter aanvaar dat hierdie vyf beginsels ’n nuwe 

benadering ten aansien van die uitleg van kontrakte daargestel het 

nie.801 Desnieteenstaande is hierdie vyf beginsels deur die howe in 

Hong Kong802 en Nieu-Seeland aangeneem.803

 

  

Poole wys daarop dat die benadering van Lord Hoffmann soos hierbo 

uiteengesit, verreikende gevolge het aangesien dit die tradisionele 

beperkinge van die interpretasiereël geheel en al verwyder. Sy voer 

verder aan dat die verwysing na die agtergrondsomstandighede wat 

                                                 
 799  Poole Textbook 253–254. In B.C.C.I. v Ali (2001) 1 AC 251 het Lord 

Bingham hierdie vyf beginsels as volg opgesom: “To ascertain the intention 
of the parties the court reads the terms of the contract as a whole, giving the 
words used their natural and ordinary meaning in the context of the 
agreement, the parties’ relationship and all the relevant facts surrounding the 
transaction so far as known to the parties. To ascertain the parties’ intentions 
the court does not of course inquire into the parties’ subjective states of mind 
but makes an objective judgment based on the materials already identified.”     

 800  [2001] All ER 61 (D). 
 801 Vgl Bromarin v IMD Investments Ltd (1998) STC 244 waar die hof onder 

andere verklaar het dat: “… I am not persuaded that Lord Hoffmann intended 
… to propound any novel principle.”; The BOC Group v Centeon 
ongerapporteerd 29 April 1999; WRM Group v Woods (1998) CLC 189; New 
Hampshire Insurance Co Ltd v Phillips Electronic North America Corp (1998) 
CLC 1244 waar Clarke R verklaar het dat: “I do not think that he intended to 
alter the principles of construction which have been developed in recent 
years.”; Zeus Tradition Marine v Bell  supra n796; Lewison 3–4. Beatson 
Anson’s Law of Contract 160.    

 802  Jumbo King Ltd v Faithful Properties Ltd supra n798. 
 803  Boat Park Ltd v Hutchinson (1999) 2 NZLR 74; Yoshimoto v Canterbury Golf 

International Ltd (2001) 1 NZLR 523. 
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aangebied kan word as “absoluut enigiets”, bestem was om 

kontroversieël te wees.804

 

 

In B.C.C.I. v Ali805

 

 het Lord Hoffmann egter sy stelling ten aansien van 

“absoluut enigiets” gekwalifiseer. Hy het verklaar dat sy woorde 

“absoluut enigiets” verstaan moet word as “enigiets wat ’n redelike 

persoon as relevant sou beskou”. 

Selfs hierdie hersiene formulering van die beginsel deur Lord Hoffmann 

was nie universeel aanvaarbaar nie. In MSC Mediterranean Shipping 

Co SA v Owners of the Ship “Tychy”806 het die hof aangevoer dat, 

wanneer ’n formele kontrak opgestel en onderteken word, daar versigtig 

onderskei moet word tussen toelaatbare agtergrondsgetuienis ten 

aansien van die aard en doel van die kontrak en ontoelaatbare getuienis 

ten aansien van die bedinge van die kontrak wat in die loop van die 

onderhandelinge tussen die partye opgestel is.807

                                                 
 804  In National Bank of Sharjah v Dellborg (ongerapporteerd 9 Julie 1997) het 

die hof verklaar dat hy ernstige besware het ten aansien van ’n benadering 
wat omringende omstandighede toelaat om die betekenis van woorde wat 
ondubbelsinnig en sinvol is, te wysig. Die hof was verder van mening dat 
hierdie nuutste benadering soos deur Lord Hoffmann voorgestaan, 
gekwalifiseer of selfs heroorweeg moes word. In Wire TV Ltd v CableTel 
(UK) Ltd (1998) CLC 244 op 257 het Lightman R gekla oor die omvang van 
al die (beweerde nuttige) agtergrondsgetuienis wat voor die hof geplaas is. 
Poole Textbook 254. 

 Lewison voer aan dat 

 805  Supra n799. In Bank of Scotland v Dunedin Property Investments Co Ltd 
(1998) SC 657 het die hof hierdie stelling van Lord Hoffmann beperkend 
uitgelê om te beteken dat getuienis slegs gelei kon word van feite wat beide 
partye in gedagte gehad het toe hulle die kontrak gesluit het (met ander 
woorde die agtergrondsomstandighede).  

 806  (2001) EWCA 1198. 
 807  Vgl Mannai Investment Co Ltd v Eagle Star Life Assurance Co Ltd supra 

n798 op 778 waar Lord Steyn verklaar het dat: “… what is admissible as a 
matter of the rules of evidence under this heading is what is arguably 
relevant. But admissibility is not the decisive matter. The real question is 
what evidence of surrounding circumstances may ultimately be allowed to 
influence the question of interpretation. That depends on what meanings the 
language read against the objective contextual scene will let in”.    
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net die tyd sal leer of Lord Hoffmann se tweede beginsel (soos 

gemodifiseer) die dominante benadering in die Engelse reg sal word.808

 

 

In James Miller & Partners Ltd v Whitworth Street Estates (Manchester) 

Ltd,809 het die House of Lords verklaar dat getuienis van gebeurlikhede 

na kontraksluiting ontoelaatbaar was by die uitleg van kontrakte, 

behalwe waar sodanige gedrag neerkom op ’n wysiging van die kontrak 

of ’n estoppel. In Amalgamated Investment & Property Co Ltd (in 

liquidation) v Texas Commerce International Bank Ltd810 het Lord 

Denning hierdie “ontsnaproete” van estoppel aangewend om te verklaar 

dat  getuienis van die wyse van onderhandelinge tussen die partye, al is 

dit na kontraksluiting, in aanmerking geneem kan word as toelaatbare 

agtergrondsgetuienis.811

 

       

Die huidige benadering ten aansien van die uitleg van kontrakte is 

klaarblyklik dat, behalwe waar die woorde ’n tegniese betekenis het, 

woorde hulle natuurlike en gewone betekenis gegee moet word in die 

konteks van die kontrak as ’n geheel. Die kontrak moet dan uitgelê word 

teen die “matrix of facts”, dit wil sê al die inligting en 

agtergrondsomstandighede wat beskikbaar was vir die partye by 

kontraksluiting. Dit sluit getuienis van vorige transaksies tussen die 

                                                 
 808  Lewison 10. 
 809  (1970) AC 583 (HL). In hierdie saak was Lord Reid van mening dat ’n 

kontrak ’n sekere betekenis kon hê by ondertekening daarvan, maar as 
gevolg van gebeure na kontraksluiting, ’n maand of jaar later ’n totaal ander 
betekenis kan hê. Sien ook die bespreking van die Kanadese reg infra 
hoofstuk 11. 

      810   [1981] 3 All ER 577. 
      810   Die algemene beginsel in die Engelse kontraktereg blyk egter steeds te                                                               

 wees dat getuienis van die partye se gedrag na kontraksluiting 
 ontoelaatbaar is. Vir meer hieroor sien die bespreking van Lewison 89- 
 93.                                                                                               

      811  Ibid. 
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partye in sowel as hulle kontraktuele doel, maar nie getuienis van hulle 

onderhandelinge nie.812

 

 

Beatson voer aan dat daar ander algemene reëls is wat deur die howe 

toegepas word in die uitleg van ’n kontrak.813

 

 Hierdie reëls kan kortliks 

as volg opgesom word: 

• Woorde moet verstaan word in hulle letterlike en gewone 

betekenis. Dit beteken nie noodwendig die woordeboekbetekenis 

van die betrokke woord nie, maar die wyse waarop dit in die 

algemeen verstaan word.814 Getuienis mag egter aangevoer word 

om aan te toon dat die woord in ’n spesiale of tegniese sin 

gebruik is.815 Daar mag ook van hierdie beginsel afgewyk word 

waar dit ’n absurditeit816 of teenstrydigheid817

• Woorde wat vatbaar is vir twee verskillende betekenisse moet 

uitgelê word sodat die kontrak geldig eerder as nietig of 

onafdwingbaar is.

 ten aansien van die 

res van die kontrak sal meebring. 

818

• ’n Kontrak behoort uitgelê te word om die uitleg te reflekteer wat 

dit toelaat en wat die bedoeling van die partye die beste 

verwoord. Hierdie bedoeling moet vasgestel word deur te kyk na 

die kontrak as ’n geheel en daar moet ’n groter bewyswaarde 

geheg word aan die duidelike bedoeling van die partye eerder as 

 

                                                 
 
 
       812  Beatson Anson’s Law of Contract 161.  
 814  Robertson v French (1803) 4 East 130 op 135. 
 815  Beatson Anson’s Law of Contract 161. 
 816  Abbott v Middleton (1858) 7 HLC 68 op 69. 
 817  Watson v Haggitt (1928) AC 127.  
 818  In ooreenstemming met die Latynse slagspreuk van verba ita sunt 

intelligenda ut res magis valeat quam pereat. Beatson Anson’s Law of 
Contract 161.  
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enige bepaalde woorde wat hulle aangewend het om sodanige 

bedoeling te verwoord.819

• Waar daar uitdruklik melding gemaak word in ’n kontrak van ’n 

sekere aspek sal dit enige ander aspek van ’n soortgelyke aard 

uitsluit.

 

820

• Die betekenis van algemene woorde mag vernou en beperk word 

deur spesifieke en bepaalde beskrywings van die onderwerp 

waarop dit betrekking het.

 

821

• Die woorde van ’n skriftelike kontrak word strenger uitgelê teen 

die party wat die kontrak wil afdwing.

 

822 Hierdie reël is gebaseer 

op die beginsel dat daar aangeneem word dat ’n party wat staat 

maak op die bewoording van ’n voorgestelde kontrak, na sy eie 

belange sou omsien. Daar word verder aangeneem dat sodanige 

party self verantwoordelik is vir dubbelsinnighede in sy eie 

uitdrukkings en dat hy geen reg het om ’n ander party te oorreed 

om ’n kontrak te sluit wat sekere bewoording bevat, en dan te 

argumenteer vir ’n uitleg wat ’n ander betekenis reflekteer en tot 

sy voordeel is nie.823

 

 

5.3 Die uitleg van kontrakte in die algemeen in die Suid-Afrikaanse 

reg 

 

                                                 
 819  Ford v Beech (1848) 11 QB 852. 
 820  In ooreenstemming met die Latynse slagspreuk van expressio unius est 

exclusio alterius. Beatson Anson’s Law of Contract 162. 
 821  Tillmanns v SS Knutsford (1908) 2 KB 385. Beatson Anson’s Law of Contract 

162 voer aan dat hierdie reël bekend staan as die eiusdem generis-reël, 
maar dat dit nie kwalifiseer as ’n regsreël nie. Hierdie reël is derhalwe 
ondergeskik aan die partye se werklike bedoeling en beheer dit nie.  

 822  In ooreenstemming met die Latynse slagspreuk van verba chartarum fortius 
accipiuntur contra proferentem. Beatson Anson’s Law of Contract 162. 

 823  Tan Wing Chuen v Bank of Credit and Commerce Hong Kong Ltd (1996) 2 
BCLC 69 op 77. Beatson Anson’s Law of Contract 162–163. 
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’n Aantal riglyne of reëls is oor die jare heen ontwikkel om behulpsaam 

te wees in die uitleg van kontrakte.824

 

 Hierdie riglyne kan in drie klasse 

saamgevat word, naamlik: 

• Daardie reëls wat natuurlikerwys aangewend word (die primêre 

reëls); 

• Daardie reëls wat aangewend word soos en wanneer die feite 

van die betrokke geval dit vereis (die sekondêre reëls); 

• Daardie reëls wat aangewend word as ’n laaste toevlugsoord 

sonder enige poging om die werklike bedoeling van die partye 

vas te stel (die tersiêre reëls).825

 

  

5.3.1 Primêre reëls 

 

Die bedoeling van die partye word in die eerste plek gesoek in die 

woorde wat hulle gebruik het om hulleself uit te druk. Die howe neig 

derhalwe om te kyk na die taalgebruik van die kontrak as die hoofbron 

van die partye se gemeenskaplike bedoeling.826 Aan die woorde vervat 

in die kontrak word hulle gewone, grammatikale betekenis gegee soos 

dit inter alia afgelei kan word van letterkundige reëls,827 woordeboeke828

                                                 
 824  Van der Linden Koopmans handboek 1.14.4; Pothier Verhandeling van 

contracten en andere verbintenissen (1804–1806) 1.1.1.7; Van Warmelo 
219; Fedgen Insurance Ltd v Leyds 1995 (3) SA 33 (A) op 38. 

 

 825  Reinecke & Van der Merwe Insurance par 218; Van der Merwe et al 304. 
 826  Van Pletsen v Henning 1913 AD 82 op 99; Gravenor v Dunswart Iron Works 

1929 AD 299 op 303; Scottish Union & National Insurance Co Ltd v Native 
Recruiting Corp Ltd 1934 AD 458 op 465; Cinema City (Pty) Ltd v 
Morgenstern Family Estates (Pty) Ltd 1980 (1) SA 796 (A) op 803. Sien ook 
Reinecke & Van der Merwe Insurance par 219 en Aussenkehr Farms (Pty) 
Ltd v Trio Transport CC 2002 (4) SA 483 (HHA).    

 827  Cinema City (Pty) Ltd v Morgenstern Family Estates supra n826 803; 
Pangbourne Properties Ltd v Gill & Ramsden (Pty) Ltd 1996 (1) SA 1182 (A) 
op 1188.  

 828  Jonnes v Anglo-African Shipping Co (1936) Ltd 1972 (2) SA 827 (A) op 834; 
Multotec Manufacturing (Pty) Ltd v Screenex Wire Weaving Manufacturers 
(Pty) Ltd 1983 (1) SA 709 (A) op 719; Snodgrass v Hart 2002 (1) SA 851 
(SOK).  
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en selfs vorige judisiële presedente.829 Dit is dan gedurende hierdie 

fase wat die toepassing van die interpretasiereël hoofsaaklik ter sprake 

kom. Daar sal later in meer besonderhede op hierdie aspek ingegaan 

word by die bespreking van die tegniek van uitleg.830

 

 

Van die verdere primêre reëls bepaal dat: 

 

• Uitwerking verleen moet word aan elke woord vervat in ’n kontrak. 

• Woorde uitgelê moet word in die konteks van die kontrak as ’n 

geheel. 

• Daar in aanmerking geneem moet word dat die kontrak uit meer 

as een dokument kan bestaan en dat die inhoud van die kontrak 

aangevul kan word deur die bedinge vervat in ’n addisionele 

dokument. 

 

Daar sal egter nie maklik afgewyk word van die gewone betekenis van 

die woorde vervat in die kontrak, om byvoorbeeld ’n onbillike of 

eensydige ooreenkoms831 of ’n kontrak wat op ’n onwyse manier gesluit 

is,832 te vermy nie. Daar word in hierdie opsig van die aanname 

uitgegaan dat die gewone betekenis prima facie833 die waarskynlikste834 

betekenis is wat die partye se bedoeling weerspieël. ’n Kontrak kan 

derhalwe nie uitgelê word om ’n nuwe kontrak vir die partye op te stel of 

om ’n beding te vervat uit blote simpatie vir een van die partye nie.835

 

 

                                                 
 829  Arprint Ltd v Gerber Goldschmidt Group South Africa (Pty) Ltd 1983 (1) SA 

254 (A) op 261. 
 830  Sien die bespreking infra 5.4.  
 831  Van Rensburg v Straughan 1914 AD 317 op 328; Scottish Union & National 

Insurance Co Ltd v Native Recruiting Corp Ltd supra n826 op 465. 
 832  Haviland Estates (Pty) Ltd v McMaster 1969 (2) SA 312 (A) op 336; Robin v 

Guarantee Life Assurance Co Ltd 1984 (4) SA 558 (A) op 566. 
 833  Cinema City (Pty) Ltd v Morgenstern Family Estates supra n826 op 803. 
 834  Jonnes v Anglo-African Shipping Co (1936) Ltd supra n828 op 834.  
 835  Scottish Union & National Insurance Co Ltd v Native Recruiting Corp Ltd 

supra n826 op 458 en 465; Lanfear v Du Toit 1943 AD 59 op 75. 
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5.3.2 Sekondêre reëls 

 

Indien daar geen onsekerheid bestaan ten aansien van die betekenis 

van die woorde vervat in die kontrak nie, is geen verdere uitleg nodig 

nie.836

 

 

Indien daar egter nog steeds ’n dubbelsinnigheid bestaan ten aansien 

van die woord of beding, mag die sekondêre reëls aangewend word.837

 

 

Die sekondêre reëls kan kortliks as volg opgesom word: 

• Die reël dat die algemene betekenis van woorde beperk word 

wanneer dit gebruik word in assosiasie met woorde wat verband 

hou met die spesie van ’n bepaalde klas (die eiusdem generis-

reël);838

• Die reël dat daar aangeneem word dat ’n spesiale verwysing na 

’n bepaalde onderwerp, daardie onderwerpe uitsluit wat andersins 

geïmpliseer sou wees in die omstandighede (die expressio unius-

reël);

 

839

• Die reël dat ’n kontrak so uitgelê moet word sodat dit regsgeldig 

eerder as nietig is in die sin dat daar sover moontlik uitwerking 

verleen moet word aan ’n ooreenkoms wat bedoel is as ’n kontrak 

(die ut res magis valeat quam pereat-reël);

 

840

                                                 
 836  Olivier v National Manganese Mines (Edms) Bpk 1996 (1) SA 669 (T) op 

671–672.   

 

 837  Van der Merwe et al 306. 
 838  Marrok Plase (Pty) Ltd v Advance Seed Co (Pty) Ltd 1975 (3) SA 403 (A) op 

415; Shooter t/a Shooter’s Fisheries v Incorporated General Insurances Ltd 
1984 (4) SA 269 (D) op 277–278; First National Bank of SA Ltd v Rosenblum 
2001 (4) SA 189 (HHA) op 196–198. 

 839  R v Vlotman 1912 AD 136 op 141; Reinecke & Van der Merwe Insurance par 
232. 

 840  Kotze v Frenkel & Co 1929 AD 418 op 423, 426 en 430; Burroughs 
Machines Ltd v Chenille Corporation of SA (Pty) Ltd 1964 (1) SA 669 (W) op 
670; Incorporated General Insurances Ltd v Shooter t/a Shooter’s Fisheries 
1987 (1) SA 842 (A) op 858; Heathfield v Maqelepo 2004 (2) SA 636 (HHA) 
op 640–642. 
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• Waar die woorde vervat in ’n kontrak dubbelsinnig is, sal ’n hof 

voorkeur gee aan ’n uitleg wat billik is en sodoende nie een party 

onredelik bo die ander een bevoordeel nie;841

• Sommige bedinge, soos byvoorbeeld strafbedinge, word streng 

uitgelê om sodoende die uitwerking daarvan tot die minimum te 

beperk.

 

842

 

 

5.3.3 Tersiêre reëls 

 

Indien die dubbelsinnigheid ten aansien van ’n woord of beding van ’n 

kontrak nie opgelos kan word deur die aanwending van die primêre of 

sekondêre reëls van uitleg nie, mag die twee tersiêre reëls aangewend 

word.843

 

 Die aanwending van hierdie reëls is meer daarop gemik om die 

aangeleentheid tot finaliteit te bring as om tot ’n gevolgtrekking te kom 

ten aansien van die partye se bedoeling. Die twee tersiêre reëls kan 

kortliks as volg opgesom word: 

• Die quod minimum-reël bepaal dat twyfelagtige woorde so 

uitgelê moet word dat die minste moontlike verpligting op 

die skuldenaar geplaas moet word.844

• Die contra proferentem-reël bepaal dat ’n kontrak of sy 

bedinge teen ’n party in wie se guns dit geformuleer is, 

uitgelê moet word.

  

845

 

 

                                                 
 841  Van Rensburg v Straughan supra n831 op 326; Rand Rietfontein Estates Ltd 

v Cohn supra n779 op 330–331; Van Aswegen v Volkskas Bank 1960 (3) SA 
81 (T).  

 842  Auto Protection Insurance Co Ltd v Hanmer-Strudwick 1964 (1) SA 349 (A) 
op 354; Consani’s Engineering Ltd v American International Insurance Co 
Ltd 1983 (2) SA 589 (K) op 593. 

 843  Van der Merwe et al 307. 
 844  Cairns (Pty) Ltd v Playdon & Co Ltd 1948 (3) SA 99 (A) op 122–123.    
 845  Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd v De Bruyn 1911 CPD 103 op 

129; Cairns (Pty) Ltd v Playdon & Co Ltd supra n844 op 122–125; Durban’s 
Wonder Waterland (Pty) Ltd v Botha 1999 (1) SA 982 (HHA) op 989–990.    
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Indien al hierdie reëls aangewend is en daar steeds nie ’n betekenis 

geheg kan word aan die woorde vervat in ’n kontrak nie, sal die kontrak 

nietig wees weens vaagheid.846 ’n Hof sal egter nie maklik so ’n 

bevinding maak nie.847

 

 

5.4 Die tegniek van uitleg 

 

5.4.1 Inleiding 

 

Die interpretasiereël is nou verweef met die tegniek ten aansien van die 

uitleg van kontrakte.848 Hierdie tegniek is as volg opgesom deur Joubert 

AR in Coopers & Lybrand v Bryant:849

 

  

• Ingevolge die “goue reël” van uitleg moet daar aan die 

bewoording van die dokument sy grammatikale en gewone 

betekenis gegee word, behalwe indien dit sou aanleiding gee tot 

een of ander absurditeit, of aanstootlikheid of onkonsekwentheid 

ten aansien van die res van die dokument. 

• Die metode van uitleg moet nooit wees om ’n bepaalde woord of 

frase in isolasie (in vacuo) op sy eie te interpreteer nie. Die 

korrekte benadering in die toepassing van die “goue reël” van 

                                                 
 846  Haviland Estates (Pty) Ltd v McMaster supra n832 op 337; De Beer v Keyser 

2002 (1) SA 827 (HHA) op 834–836.  
 847  De Beer v Keyser supra n846 op 834; Francis v Sharp 2004 (3) SA 230 (K) 

op 237.    
 848  Christie 205. 
 849  1995 (3) SA 761 (A). Sien ook First National Bank of SA Ltd v Transvaal 

Rugby Union 1997 (3) SA 851 (W) op 860–861; Botha v Venter 1999 (4) SA 
1277 (O). In SDR Investment Holdings Co (Pty) Ltd v Nedcor Bank Ltd 2007 
(4) SA 190 (K) het Yekiso R met goedkeuring verwys na die Bryant-saak en 
verklaar dat: “The determination of the nature of the agreement concluded 
between the plaintiffs and the first defendant inherently involves the 
interpretation of the agreement itself. In this regard it is established law that 
in interpreting a contractual agreement, the ‘golden rule’ has to be applied. 
This rule of interpretation requires that the words of an agreement be given 
their ordinary and grammatical meaning.”      



 219 

uitleg is om, nadat die letterlike betekenis van die bepaalde woord 

of frase vasgestel is, die volgende in aanmerking te neem:       

(1) die konteks waarin die woord of frase gebruik is met sy 

tussenverwantskap met die kontrak as ’n geheel, met 

inbegrip van die aard en doel van die kontrak;   

(2) die agtergrondomstandighede wat die oorsprong 

(“genesis”) en doel van die kontrak verduidelik, dit wil sê 

aangeleenthede wat waarskynlik in die gedagtes van die 

partye by kontraksluiting teenwoordig was; 

(3) om ekstrinsieke getuienis toe te laat ten aansien van die 

omringende omstandighede waar die bewoording van die 

dokument op sigwaarde dubbelsinnig is, deur die 

voorafgaande onderhandelinge en korrespondensie van die 

partye in aanmerking te neem, asook die latere gedrag van 

die partye wat die wyse waarop hulle ingevolge die 

dokument gehandel het aantoon, maar direkte getuienis 

van hulle eie bedoelings word uitgesluit.850

 

       

Bogemelde vier stappe van uitleg moet nie stap vir stap met militêre 

presisie uitgevoer word nie, maar moet met “some pirouetting and an 

entrechat or two” “gedans” word.851

 

 

5.4.2 Grammatikale en gewone betekenis 

 

Die Suid-Afrikaanse howe was nog nooit ten gunste van Pothier en Van 

der Linde se eerste reël van uitleg nie. Hierdie reël bepaal dat daar by 

ooreenkomste eerder gekyk moet word na die algemene bedoeling van 

                                                 
 850  Coopers & Lybrand v Bryant supra n849 op 767–768.   
 851 Snyman v Odendaalsrus Plaaslike Oorgangsraad 1998 (2) SA 297 (O).  
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die partye as die letterlike betekenis van die bewoording van hulle 

kontrak.852

 

 

Ons howe het eerder voorkeur gegee aan wat bekend staan as Lord 

Wensleydale se goue reël. Hiervolgens moet daar gevolg gegee word 

aan die gewone en grammatikale betekenis van die bewoording 

behalwe waar dit sou lei tot ’n absurditeit, of ’n aanstootlikheid of 

teenstrydigheid ten aansien van die res van die dokument. In so ’n 

geval mag die gewone en grammatikale betekenis aangepas word om 

die absurditeit of teenstrydigheid te vermy, maar niks meer as dit nie.853

 

 

Wat egter vasgestel moet word in die moderne reg, is die konsep van 

die gemeenskaplike bedoeling van die partye, wat hemelsbreed kan 

verskil van die werklike bedoeling wat teenwoordig was in die gedagtes 

van elke party tydens kontraksluiting. Dit kan nog meer verskil nadat ’n 

dispuut ontstaan het oor wat ’n party, eerlik of oneerlik, aanvoer sy 

bedoeling was.854 Hierdie aspek is uiteengesit deur Solomon R in 

Hansen, Schrader & Co v De Gasperi:855

 

 

“Now, it is not for this Court to speculate as to what the intentions of the 

parties were when they entered into the contract. That must be gathered from 

their language, and it is the duty of the Court as far as possible to give to the 

language used by the parties its ordinary grammatical meaning.”856

 
 

In Lanfear v Du Toit857

                                                 
 852  Pothier art 91; Van der Linden 1 14 4. 

 was Centlivres AR van mening, met betrekking 

tot die proses om die bedoeling van die partye vas te stel vanuit hul 

 853  Grey v Pearson (1857) 10 ER 1216 op 1234. 
 854  Christie 207. 
 855  1903 TH 100. 
 856  Op 103. 
 857  Supra n835. 
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taalgebruik, dat die bedoeling wat so vasgestel word, regtens vermoed 

word die gemeenskaplike bedoeling van die partye te wees.858

 

 

Dit is wel toelaatbaar vir die howe om na woordeboeke te verwys ten 

einde die grammatikale en gewone betekenis van die woorde vas te 

stel, maar die getuienis van taaldeskundiges is ontoelaatbaar.859 Indien 

die kontrak egter in ’n vreemde taal opgestel is, lê die howe nie die 

Afrikaanse of Engelse taal waarin dit vertaal is uit nie, maar poog om 

die betekenis van die oorspronklike woorde vas te stel. Vertaling en 

uitleg is derhalwe dele van een enkele feitelike ondersoek en in hierdie 

gevalle is getuienis van deskundiges op die gebied van die vreemde 

taal wel toelaatbaar.860

 

 

5.4.3 Die konteks binne die kontrak 

 

Indien die interpretasiereël in ag geneem word, is dit logies dat die 

eerste besluit wat geneem moet word wanneer ’n spesifieke woord of 

frase uitgelê moet word, is of dit in isolasie, of in konteks, gelees moet 

word. In laasgenoemde geval is die vraag waar die lyn getrek moet 

word tussen konteks en ekstrinsieke getuienis.861

 

  

Die eerste vraag is deur Rumpff AR beantwoord in Swart v Cape Fabrix 

(Pty) Ltd.862

                                                 
 858  Op 72. 

 Hy voer aan dat wanneeer die betekenis van woorde in ’n 

kontrak bepaal moet word, die woorde nie uitgeknip kan word en op ’n 

skoon stuk papier geplak kan word en dan sodanig beoordeel word nie. 

 859  Association of Amusement and Novelty Machine Operators v Minister of 
Justice 1980 (2) SA 636 (A) op 660–662. In Fundstrust (Pty) Ltd v Van 
Deventer 1997 (1) SA 710 (A) op 726–727 het die hof egter gemaan teen die 
oormatige gebruik van woordeboeke.  

 860  Polysius (Pty) Ltd v Transvaal Alloys (Pty) Ltd 1983 (2) SA 630 (T) op 642–
643.  

 861  Finbro Furnishers (Pty) Ltd v Registrar of Deeds, Bloemfontein 1983 (3) SA 
191 (O).    

 862  1979 (1) SA 195 (A). 
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Hy is van mening dat die aard en die opset van die kontrak in ag 

geneem moet word, asook die samehang van die woorde in die kontrak 

as ’n geheel.863

 

 

Die proses wat gevolg moet word is goed beskryf deur Jansen AR in 

Sassoon Confirming and Acceptance Co (Pty) Ltd v Barclays National 

Bank Ltd:864

  

 

• Die eerste stap wat gevolg moet word by die uitleg van ’n kontrak 

is om die gewone grammatikale betekenis van die woorde wat 

deur die partye gebruik is vas te stel.865

• Baie min woorde het egter ’n enkele betekenis en die “gewone” 

betekenis van die woorde wat in die kontrak voorkom, sal 

noodwendig afhang van die konteks waarin hulle gebruik is, hulle 

tussenverwantskap met mekaar en die aard van die transaksie 

soos dit voorkom vanuit die algehele kontrak.  

  

• Dit kan byvoorbeeld deur die lees van die kontrak as ’n geheel, 

heel eenvoudig blyk dat ’n sekere woord of woorde nie gebruik is 

in hulle populêre alledaagse betekenis nie, maar gebruik is in ’n 

ietwat buitengewone, of selfs tegniese sin. Die betekenis van die 

kontrak word derhalwe nie noodwendig bepaal deur elke 

individuele woord te vat en aan dit een van sy gewone 

betekenisse toe te dig nie.866

 

 

Dit beteken egter nie dat daar ewe veel gewig aan al die dele van die 

geskrewe dokument geheg moet word nie. Waar ’n kontrak derhalwe uit 

gedrukte woorde bestaan, waarby geskrewe woorde gevoeg is, moet 

daar gepoog word om die gedrukte en geskrewe woorde met mekaar te 

                                                 
 863  Op 202. 
 864  1974 (1) SA 641 (A). 
 865  Jonnes v Anglo-African Shipping Co (1936) Ltd supra n828 op 834. 
 866  Op 646. 
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versoen.867 As dit onmoontlik is, moet daar voorkeur gegee word aan 

die geskrewe woorde aangesien dit waarskynliker is dat dit die 

gemeenskaplike bedoeling van die partye weerspieël.868 In Pritchard 

Properties (Pty) Ltd v Koulis869

 

 is beslis dat geen afleiding egter deur 

die hof gemaak mag word ten aansien van woorde in ’n kontrak wat 

deur die partye geskrap of uitgevee is, maar wat steeds leesbaar is, nie. 

Voorredes of aanhefte in skriftelike kontrakte is egter meer 

problematies. Die algemene beginsel is dat dit as ondergeskik aan die 

operatiewe gedeelte van die skriftelike kontrak beskou moet word. 

Indien die operatiewe gedeelte van die kontrak duidelik is, moet dit 

derhalwe as die gemeenskaplike bedoeling van die partye gesien word 

en sal dit voorkeur geniet bo enige teenstrydige bepaling in die 

voorrede. Indien die operatiewe gedeelte nie duidelik is nie, mag daar 

gekyk word na die voorrede om die onduidelikheid op te helder.870 Daar 

moet derhalwe met Christie saamgestem word waar hy verklaar dat die 

stelling van Wessels dat: “Even the preamble is to be taken into account 

in construing the whole contract”, 871 nie die volle verhaal vertel nie.872

 

  

Dit is egter nie altyd moontlik om ’n duidelike onderskeid te tref tussen 

die voorrede en die operatiewe gedeelte van die kontrak nie, aangesien 
                                                 
 867  Badenhorst v Van Rensburg 1985 (2) SA 321 (T) op 336. 
 868  Hayne & Co Ltd v Central Agency for Co-op Societies 1938 AD 352 op 365–

366; Simmons v Hurwitz 1940 WPD 20; Bull v Executrix Estate Bull 1940 
WPD 133; Stocks Constructions (OFS) (Pty) Ltd v Metter-Pingon (Pty) Ltd 
1980 (1) SA 507 (A) op 519; Trever Investments (Pty) Ltd v Friedhelm 
Investments (Pty) Ltd 1982 (1) SA 7 (A) op 15. 

 869  1986 (2) SA 1 (A) op 8–10. 
 870  Christie 211; Clayton v Metropolitan and Suburban Railway Co and Walker 

(1893) 10 SC 291 op 304; Willoughby’s Consolidated Co v Pennant & Co 
(1899) 16 SC 184; Standard Bank v Fisher’s Trustee 1919 TPD 83 op 88; 
Netherlands Bank of SA v Stern 1955 (1) SA 667 (W) op 670; Woodburn 
Mansions (Pty) Ltd v Dowell 1961 (3) SA 893 (D) op 899; Bekker v Total 
South Africa (Pty) Ltd 1990 (3) SA 159 (T) op 171–173.   

 871  Wessels JW The Law of Contract in South Africa 2e uitg (1951) par 1915, 
soos goedgekeur in Whitehead v Broderick Properties Ltd 1971 (2) SA 576 
(T) op 581. 

 872  Christie 211. 
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die opstellers daarvan nie altyd self die onderskeid in gedagte hou 

nie.873 Daar is derhalwe dan ook erken dat ’n klousule wat die vorm 

aanneem van ’n aanhef as ’n beding van die kontrak kan kwalifiseer.874 

In Elgin Brown & Hamer (Pty) Ltd v Industrial Machinery Suppliers (Pty) 

Ltd875

 

 is egter oortuigend beslis dat sodanige uitleg baie selde toepaslik 

sal wees ten aansien van ’n uitsluitingsklousule in die bekende vorm 

van waar die partye byvoorbeeld aandui dat hulle die uiterste 

sorgsaamheid aan die dag sal lê, maar nie aanspreeklik sal wees vir 

enige verlies of skade aangerig, van watter aard ook al, nie. 

Om die eerste gedeelte van sodanige klousule uit te lê om te beteken 

dat dit ’n kontraktuele verpligting skep om die uiterste sorgsaamheid 

aan die dag te lê, sal volgens Hoexter AR ’n antitesis skep tussen die 

relaas en die operatiewe gedeelte wat die uitsluitende bedinge totaal en 

al van kontraktuele werking sal beroof.876

 

 

Die Appèlhof het derhalwe die eerste gedeelte van gemelde klousule 

beskou as ’n aanhef (“recital”) wat ondergeskik was aan die operatiewe 

gedeelte van die klousule. Die hof het met hierdie uitspraak die 

beslissing in Agricultural Supply Association v Olivier877 goedgekeur en 

die beslissing in Wijtenburg Holdings v Bobroff878 verwerp.879 In Minister 

of Education and Culture (House of Delegates) v Azel880

                                                 
 873 Ibid.  

 het die 

Appèlhof egter gewaarsku dat hierdie uitleg nie altyd toepaslik sal wees 

nie. In hierdie saak het ’n uitsluitingsklousule ’n beding bevat wat bepaal 

het dat: “… in die wete dat die prinsipaal en sy personeel in elk geval 

 874  Woodburn Mansions (Pty) Ltd v Dowell supra n870. 
 875  1993 (3) SA 424 (A). 
 876  Op 429. 
 877  1952 (2) SA 661 (T). 
 878  1970 (4) SA 197 (T) op 206 en 214. 
 879  Die hof het ook stilswyend die beslissing in Ex parte Johannesburg City 

Council 1975 (1) SA 816 (W) op 819, waarin die Wijtenburg uitspraak 
gekritiseer is, goedgekeur. Sien Christie 212. 

 880  1995 (1) SA 30 (A). 
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alle redelike voorsorgmaatreëls sal tref vir die veiligheid en welsyn van 

my kind”. Kumleben AR het hierdie beding uitgelê as ’n voorwaarde vir 

die werking van die operatiewe gedeelte van die kontrak wat sy werking 

aansienlik ingeperk het.881

 

 

Kantlynnotas in skriftelike kontrakte moet in aanmerking geneem word 

as deel van die bewoording wat die partye gekies het om hulle 

gemeenskaplike bedoeling uit te druk, maar daar word minder respek 

aan leestekens betoon. Hierdie sentiment is as volg verwoord deur De 

Villiers R in Walker v Bothwell:882

  

 

“… the punctuation of an instrument is hardly a safe guide as to its meaning, 

for though it may help to bring out the meaning, it may sometimes tend to 

obscure the real meaning. While the parties are bound by the language of the 

instrument, it would be going too far to say they are equally bound by its 

punctuation, a matter to which in many cases they pay no attention and upon 

which in most cases they are not competent to express an opinion.”883

 
 

5.4.4 Die wyer konteks, agtergrondsgetuienis 

 

In die bespreking is daar sover binne die vier hoeke van die skriftelike 

kontrak self gebly. In Jaga v Dönges884 het Schreiner AR egter beslis 

dat die konteks nie beperk is tot die taalgebruik van die res van die wet 

nie, maar dat die inhoud van die wet, sy klaarblyklike trefwydte en doel 

en, binne perke, sy agtergrond van groter belang is.885

 

 

                                                 
 881  Christie 212.  
 882  1931 AD 70. 
 883 Op 75–76. 
 884  1950 (4) SA 653 (A). 
 885  Op 662. 
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Alhoewel hierdie uitspraak gehandel het oor die uitleg van wette, is 

dieselfde toepassing met betrekking tot die uitleg van kontrakte 

aanvaar.886

 

  

Getuienis kan altyd aangevoer word om die skriftelike dokument met die 

werklikheid te verbind, al is daar geen dubbelsinnigheid ex facie die 

dokument nie. Dit is omdat die abstrakte gedagtegang wat deur die 

woorde geproduseer word met die konkrete werklikheid verbind moet 

word deur middel van getuienis.887

 

 

Anders gestel, daar word aangevoer dat die woorde vervat in ’n 

skriftelike dokument nie geïsoleer kan word van die “matrys” (“matrix”) 

waarin dit geset is nie.888 Sommige gewysdes verwys na die 

sogenaamde “agtergrondsomstandighede” (in teenstelling met die 

“omringende omstandighede”) waarvan die hof bewus moet wees.889

 

 

In Haviland Estates v McMaster890 is daar beslis dat ekstrinsieke 

getuienis van die agtergrondsomstandighede altyd toelaatbaar is om die 

hof so naby as moontlik in die posisie van die partye te plaas tydens 

kontraksluiting. Van der Merwe & Rowland gaan van die standpunt uit 

dat hierdie beslissing die onderskeid tussen die “eerste en tweede 

reëls” ten aansien van die aanbieding van ekstrinsieke getuienis ten 

einde kontraksbedinge uit te lê, soos geformuleer in Delmas Milling Co 

Ltd v Du Plessis,891

                                                 
 886  Van Rensburg v Taute 1975 (1) SA 279 (A) op 303; Swart v Cape Fabrix 

(Pty) Ltd supra n862 op 200–201; Melmoth Town Board v Marius Mostert 
(Pty) Ltd 1984 (3) SA 718 (A) op 728–729. 

 uit die weg geruim het. 

 887  Van Wyk v Rottcher’s Saw Mills (Pty) Ltd 1948 (1) SA 983 (A) op 990. 
 888  Sien Swart v Cape Fabrix (Pty) Ltd supra n862 201; Spur Steak Ranch Ltd v 

Mentz supra n655.  
 889  Sien Van Rensburg v Taute supra n886 op 302–303; Swart v Cape Fabrix 

(Pty) Ltd supra n862 200–201; Streek v East London Daily Despatch (Pty) 
Ltd 1980 (1) SA 151 (OK).  

 890  1969 (2) SA 312 (A). 
 891  1955 (3) SA 447 (A). Sien die bespreking infra hoofstuk 5.4.5. 
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Cornelius wys egter heeltemal tereg daarop dat, nieteenstaande die feit 

dat die onderskeid tussen die “eerste en tweede Delmas-reëls” 

aansienlik vernou is, die onderskeid steeds van krag bly. Ekstrinsieke 

getuienis is steeds ontoelaatbaar vir enige doel anders as om die breë 

konteks waarin die kontrak aangegaan is te verduidelik, en in die 

afwesigheid van ’n dubbelsinnigheid, verbied die “eerste Delmas-reël” 

steeds die aanbieding van direkte getuienis om die duidelike betekenis 

van ’n woord te weerspreek.892

 

 

Die doel van ’n kontrak mag, volgens Christie, van groter belang wees 

as om bloot in berekening gebring te word as deel van die konteks van 

’n kontrak.893 Hy is van mening dat dit nie verrassend is nie, aangesien, 

wanneer ’n hof die oogmerk van ’n kontrak eers vasgestel het, die hof 

sy plig sal versuim indien dit nie poog om, sonder om so ver te gaan as 

om ’n kontrak vir die partye op te stel, uitwerking te gee aan sodanige 

oogmerk wat die partye met die kontrak beoog het om te bereik nie. 

Hierdie metode staan lankal reeds bekend as “doeldienende uitleg” 

(“purposive construction”). In Public Carriers Association v Toll Road 

Concessionaires (Pty) Ltd894 het Smalberger AR byvoorbeeld beslis dat 

die standpunt van wat bekend staan as “doeldienende uitleg” nie 

heeltemal vreemd is aan ons reg nie.895

 

 Hy het dan ook voorbeelde 

verskaf van die toepassing van hierdie tipe uitleg in sake wat oor 

patente handel, maar was van mening dat dit klaarblyklik nie ’n wyer 

aanwending in ons reg geniet het nie.  

                                                 
 892  Cornelius Principles of Interpretation 110. 
 893  Christie 213. 
 894  1990 (1) SA 925 (A). 
 895  Op 943. 
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Hierdie posisie het egter verander met die uitspraak in Venter v Credit 

Guarantee Insurance Corporation of Africa Ltd896 waar die hof beslis het 

dat namate die woorde wat gebruik is in ’n onderneming verskillende 

betekenisse kan hê, ’n “doeldienende uitleg” toegepas mag word.897

 

      

Christie is, myns insiens heeltemal tereg, van mening dat dit ooglopend 

wenslik is dat die uitleg van kontrakte in die algemeen tred moet hou 

met die uitleg van wette, veral in die lig van die gereelde “purposive 

construction” van die Suid-Afrikaanse Grondwet van 1996.898 Volgens 

hom moet die doeldienende uitleg van kontrakte nou as gevestigde reg 

gesien word en nie net slegs wanneer die bewoording van die kontrak 

dubbelsinnig is (soos in die Venter v Credit Guarantee-saak) nie. Dit 

geld ook waar die duidelike betekenis van die woorde in die kontrak, 

indien dit in werking gestel word, die wesenlike doel van die kontrak 

nutteloos sal maak.899

 

 

In Jaga v Dönges900

 

 het Schreiner AR die aandag gevestig op twee 

verskillende denkskole wat die uitleg van kontrakte met behulp van die 

konteks aanbetref. Die een denkskool is daarop geskoei dat die 

konteks, in breë trekke gesien, in aanmerking geneem moet word as 

deel van die proses om die grammatikale en gewone betekenis van die 

woorde vas te stel.  

Die tweede denkskool berus daarop dat die grammatikale en gewone 

betekenis van die woorde eers vasgestel moet word en dat daar slegs 

’n toevlug na die konteks geneem moet word om vas te stel of ’n ander 

betekenis daarvan verkies behoort te word. Schreiner AR verklaar op 

                                                 
 896  1992 (3) SA 966 (A). 
 897  Op 973. 
 898  Christie 214. 
 899  “… nullify the essential purpose of the contract”, soos in Turner Morris (Pty) 

Ltd v Riddell 1996 (4) SA 397 (E) op 404. 
 900  Supra n884. 
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grond hiervan dat daar geen twyfel bestaan dat die resultaat altyd 

dieselfde behoort te wees, welke een van die twee benaderings ook al 

gevolg word. Dit is so aangesien die uiteindelike doelwit ongetwyfeld is 

om die betekenis van die taalgebruik in sy konteks te bepaal. Hy maan 

egter daarteen dat elke benadering sy eie unieke gevare het. Terwyl 

daar ingevolge die eerste benadering die risiko bestaan dat die konteks 

in ’n betrokke geval ’n oordrewe belangrikheid kan verkry, is daar 

ingevolge die tweede benadering die risiko van verbalisme en die 

gevolglike versuim om die bedoeling van die wetgewer vas te stel (of 

die gemeenskaplike bedoeling van die kontrakspartye).  

 

Volgens Schreiner AR kom die verskil in die twee benaderings 

waarskynlik neer op ’n klemverskil, aangesien selfs die uitlegger wat 

hoofsaaklik op die taalgebruik wat uitgelê moet word konsentreer, nie 

die konteks, selfs vir ’n enkele oomblik, geheel en al kan uitsluit nie. 

Ook die uitlegger wat van die begin af poog om na die agtergrond, 

sowel as die taalgebruik wat uitgelê moet word, te kyk, kan nie die 

dikwels beslissende eerste indruk wat geskep word deur wat hy 

verstaan om die gewone betekenis van die taalgebruik te wees, vermy 

nie. Dit is volgens Schreiner AR selde die geval dat die taalgebruik so 

duidelik is dat die moontlikheid van verskillende betekenisse geheel en 

al uitgesluit kan word, alhoewel die taalgebruik soms duideliker is as in 

ander gevalle. Hoe duideliker die taalgebruik egter, hoe meer domineer 

dit die konteks, en omgekeerd, hoe meer onduidelik die taalgebruik, hoe 

groter is die rol wat waarskynlik deur die konteks gespeel sal word.901

 

 

Christie is van mening dat die enigste kritiek wat teen hierdie uitspraak 

gelewer kan word, is dat Schreiner AR die balans tussen die twee 

gemelde benaderings miskien te presies afbaken.902

                                                 
 901  Op 664. 

 Hy is van mening 

 902  Christie 215. 
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dat die tweede benadering verkieslik is en dat hierdie uitspraak nie net 

ooreenstem met die standpunt van Rumpff R in die saak van Swart v 

Cape Fabrix903 nie, maar ook met die beslissing in List v Jungers904

 

 

waar Diemont AR verklaar het dat: 

“It is, in my view, an unrewarding and misleading exercise to seize on one 

word in a document, determine its more usual or ordinary meaning, and then, 

having done so, to seek to interpret the document in the light of the meaning 

so ascribed to that word. Apart from the fact that to decide on the more usual 

or ordinary meaning of a word may be a delicate task … it is clear that the 

context in which the word is used is of prime importance.”905

 
 

In Streek v East London Daily Despatch (Pty) Ltd906

 

 is beslis dat ’n party 

wat op agtergrondsomstandighede of -feite wil steun, dit moet pleit. 

5.4.5 Ekstrinsieke getuienis van die omringende omstandighede 

 

Die klassieke ontleding van ekstrinsieke getuienis as hulpmiddel om ’n 

kontrak uit te lê is as volg deur Schreiner AR uiteengesit in Delmas 

Milling Co Ltd v Du Plessis907

 

 waar hy verklaar dat die volgende drie 

klasse getuienis aangewend kan word in die uitleg van ’n ooreenkoms: 

• Waar, uitleg, ondanks probleme en selfs ernstige probleme 

daaraan verbonde, opgehelder kan word deur taalkundige uitleg, 

moet dit gedoen word. Die enigste toelaatbare addisionele 

getuienis in sodanige gevalle is van ’n identifiserende aard; 

sodanige getuienis word nie regtig aangewend vir 

uitlegdoeleindes nie, maar slegs om die kontrak op die feite toe te 

                                                 
 903  Supra n862. 
 904  1979 (3) SA 106 (A). 
 905  Op 118. 
 906  Supra n889 op 156. 
 907  1955 (3) SA 447 (A). 
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pas. Sodanige aanwending kan natuurlik opsigself die oorsaak 

van die probleem wees, wat aanleiding gee tot waarna somtyds 

verwys word as ’n latente dubbelsinnigheid.  

• Indien die probleem nie met voldoende sekerheid opgehelder kan 

word deur die taalgebruik te bestudeer nie, mag daar ’n toevlug 

geneem word tot die “omringende omstandighede”, dit wil sê 

aangeleenthede wat waarskynlik teenwoordig was in die 

gedagtes van die partye by kontraksluiting, maar nie werklike 

onderhandelinge en soortgelyke stellings nie. Dit word algemeen 

in die regspraak gestel dat die hof geregtig is om in kennis gestel 

te word van al sodanige omstandighede in alle sake.908

• Die derde klas is gevalle van dubbelsinnigheid in die enger sin 

waar, nadat die omringende omstandighede in ag geneem is, 

daar steeds geen aansienlike balans ten gunste van een 

betekenis bo ’n ander is nie. Voorbeelde van sodanige ware 

 Maar dit 

beteken nie dat, indien daar voldoende sekerheid van die 

taalgebruik alleen verkry kan word, dit nogtans toelaatbaar is om 

’n ander resultaat te verkry deur afleidings te maak uit die 

omringende omstandighede nie. Of daar voldoende sekerheid in 

die taalgebruik van selfs baie swak opgestelde kontrakte 

teenwoordig is en dit derhalwe verkeerd is om afleidings uit die 

omringende omstandighede te maak, is ’n geval van judisiële 

mening ten aansien van elke geval. Alhoewel daar in die 

algemeen na gevalle wat in hierdie kategorie val verwys word as 

gevalle van dubbelsinnigheid, kan daar gerieflikheidshalwe na 

sodanige gevalle verwys word as “gevalle van onsekerheid” om 

hulle te onderskei van die derde klas waar selfs die gebruik van 

die omringende omstandighede nie “voldoende sekerheid” 

meebring nie.  

                                                 
 908  Richter v Bloemfontein Town Council 1922 AD 57 op 69; Garlick v Smartt 

and another 1928 AD 82 op 87; Cairns (Pty) Ltd v Playdon & Co Ltd supra 
n844 op 125. 
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dubbelsinnigheid kan gewoonlik gevind word in testamentêre 

geskrifte, maar daar kan ook gedink word aan voorbeelde in die 

geval van kontrakte. In hierdie gevalle, wat oor die algemeen baie 

skaarser sal wees as dié ten aansien van onsekerheid, mag daar 

’n toevlug geneem word tot dit wat tussen die partye gewissel is 

oor die onderwerp van die kontrak. ’n Mens moet ekstrinsieke 

getuienis so min as moontlik gebruik, maar dit moet aangewend 

word indien dit noodsaaklik is om ’n voldoende graad van 

sekerheid te verkry oor wat die korrekte betekenis is.909

 

 

In Van Rensburg v City Credit (Natal) (Pty) Ltd910 het Kriek R egter 

beslis dat hierdie benadering nie met rigiede presisie toegepas kan 

word nie, aangesien dit weens praktiese redes baie moeilik is, selfs op 

die gebied van die uitleg van dokumente, wat so naby aan ’n presiese 

wetenskap is soos enige ander in die regsveld, om te voldoen aan 

streng reëls wat slegs deur ewe streng uitsonderings gekwalifiseer 

word. Kriek R het dan ook aangevoer dat hy weens hierdie rede nie van 

mening is dat Schreiner AR in die Delmas-saak bedoel het om drie 

rigiede stappe te formuleer wat nagekom moet word in streng 

numeriese volgorde ten einde die behoorlike uitleg van enige dokument 

te beoordeel nie.911

 

 

                                                 
 909  Delmas Milling Co Ltd v Du Plessis supra n907 op 454–455. Vgl ook 

Engelbrecht v Senwes Ltd 2007 (3) SA 29 (HHA) op 33 waar die toelaatbare 
ekstrinsieke getuienis as volg opgesom is: “There are three classes of 
admissible evidence. Evidence of background facts is always admissible. 
These facts, matters probably present in the minds of the parties when they 
contracted, are part of the context and explain the 'genesis of the transaction' 
or its 'factual matrix'. Its aim is to put the Court 'in the armchair of the 
author(s)' of the document. Evidence of 'surrounding circumstances' is 
admissible only if a contextual interpretation fails to clear up an ambiguity or 
uncertainty. Evidence of what passed between the parties during the 
negotiations that preceded the conclusion of the agreement is admissible 
only in the case where evidence of the surrounding circumstances does not 
provide 'sufficient certainty'.”  

 910  1980 (4) SA 500 (N). 
 911  Op 506. 
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Kriek R het in detail die proses uiteengesit om agtergrondgetuienis in 

aanmerking te neem. Hy het ook verklaar dat dit moontlik is dat 

getuienis van een van die klasse, soos uiteengesit deur Schreiner AR, 

kan oorvleuel met getuienis van een van die ander klasse. 

 

Die eerste klas van getuienis, soos geïdentifiseer deur Schreiner AR, 

naamlik getuienis van ’n identifiserende aard, word goed geïllustreer 

deur Le Riche v Hamman.912 In hierdie saak het ’n makelaar se 

aantekening die eiendom wat verkoop is beskryf as:  “Certain farm 

situate on the main road, Kuils River, opposite the pens of Messrs. 

Maree & Bosman, according to Deed of Transfer No. 8981, dated 21st

 

 

August 1939”. Die getuienis wat aangebied is om die eiendom te 

identifiseer het aangetoon dat die eerste drie gedeeltes van die 

eiendom waarna verwys is in titelakte nommer 8981, deel uitgemaak 

het van een blok eiendom. Hierdie eiendom kon behoorlik beskryf word 

as ’n plaas geleë op die hoofpad van Kaapstad na Kuilsrivier oorkant 

die eiendom van Mnre Maree en Bosman. Die vierde gedeelte van die 

eiendom wat in die titelakte beskryf is, genaamd “Victory Hill”, was egter 

geleë op die hoofpad van Kaapstad na Paarl wat meer as drie kilometer 

weg was van die ander drie gedeeltes en wat geensins beskryf kon 

word om een plaas te vorm saam met die ander drie gedeeltes nie of 

dat dit geleë was op die hoofpad tussen Kaapstad en Kuilsrivier oorkant 

die eiendom van Mnre Maree en Bosman nie.       

Getuienis mag, naamlik, altyd aangebied word om die outeur(s) van die 

skriftelike regshandeling, asook die persone en voorwerpe waarop dit 

betrekking het, te identifiseer.913

                                                 
 912  1946 AD 648. 

 Waar ’n testamentêre beskikking dus 

slegs verwys het na “the Municipality” is getuienis toegelaat om te 

 913  Richter v Bloemfontein Town Council supra n908 op 59; Allen v Estate Bloch 
1970 (2) SA 376 (K); AA Alloy Foundry (Pty) Ltd v Titaco Projects (Pty) Ltd 
2000 (1) SA 639 (HHA); Coca-Cola Sabco (SA) (Pty) Ltd v Muller 1999 (4) 
SA 829 (E). 
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bewys watter grafte van watter munisipaliteit in stand gehou moes 

word.914

 

 

’n Verdere voorbeeld word verskaf deur Ex parte Von Broembsen 

NO.915

 

 In hierdie saak het die hof getuienis toegelaat om te bepaal 

watter van verskeie inrigtings bedoel was, waar die begunstigdes van ’n 

testament slegs aangedui is as die “existing school for crippled children 

in South Africa” en die “existing school for blind children in South 

Africa”. 

Schmidt wys daarop dat die beginsel dat getuienis ter identifikasie van 

partye en voorwerpe toelaatbaar is vanselfsprekend net soseer geld vir 

kontrakte as testamente.916 Indien dit nie regtens vereis word dat die 

wesenlike elemente van ’n kontrak op skrif gestel moet word nie, word 

geen besondere akkurate beskrywing van die voorwerp van die kontrak 

vereis nie, aangesien watter voorwerp presies bedoel is, altyd deur 

ekstrinsieke getuienis bewys mag word.917 Waar skrif egter regtens 

vereis word, moet die voorwerp in die kontrak self genoem of beskryf 

word, anders is sodanige kontrak ongeldig. Nougesette presiesheid is 

egter nie nodig nie, aangesien identifiserende getuienis steeds 

toelaatbaar is.918

 

     

Die onderskeid tussen getuienis om die onderwerp te identifiseer en 

getuienis om dit te beskryf moet altyd in gedagte gehou word. In 

eersgenoemde geval is die getuienis toelaatbaar aangesien die kontrak 

nie verbind kan word met die feite daarsonder nie, maar laasgenoemde 

                                                 
 914  Ex parte Bruton 1970 (4) SA 154 (OK). 
 915  1948 (3) SA 1040 (O). 
      916    Schmidt 611.  
 917  Sien Moody v Crossman 1969 (3) SA 121 (N). 
 918  Van Wyk v Rottcher’s Saw Mills (Pty) Ltd supra n887.  
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getuienis is ontoelaatbaar aangesien dit die funksie van die kontrak 

usurpeer.919

 

 

Die tweede klas van ekstrinsieke getuienis waarna Schreiner AR verwys 

het, het te doen met die situasie waar daar onsekerheid bestaan eerder 

as ’n dubbelsinnigheid in die eng betekenis daarvan. Die feit dat die 

kontrak nie uitgelê kan word deur die taalkundige behandeling daarvan 

en die gemeenskaplike bedoeling van die partye nie op sodanige wyse 

vasgestel kan word nie, beteken nie dat die hof ’n vloedgolf van 

getuienis mag toelaat ten aansien van die partye se subjektiewe 

motiewe, bedoelings en begrip van die bepalings van die kontrak nie. 

Die ondersoek moet steeds objektief bly en nog steeds getuienis uitsluit 

van enige ooreenkoms wat na bewering bereik is, maar nie in die 

skriftelike kontrak vervat is nie. Die doel van die ondersoek moet 

derhalwe steeds wees om die kontrak uit te lê, nie om dit te vervang 

nie.920

 

  

In Richter v Bloemfontein Town Council921 het Innes R die doel van 

sodanige getuienis duidelik uiteengesit, en daarmee die misleidende 

indruk uit die weg geruim dat omringende omstandighede in alle sake 

toelaatbaar is. Volgens Innes R moet elke dokument gelees word in die 

lig van die bestaande omstandighede op daardie tydstip en getuienis 

mag regtens aangebied word van elke wesenlike feit wat die hof so na 

as moontlik in die situasie sal plaas waarin die partye tot die geskrewe 

instrument hulle bevind het.922

 

 

Schmidt beskryf hierdie tipe getuienis as sogenaamde 

“leunstoelgetuienis”, aangesien daar in verband met testamente dikwels 

                                                 
 919  Christie 216. 
 920  Christie 216-217. 
 921  Supra n908. 
 922  Op 69. 
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aangevoer word dat die hof in die erflater se leunstoel geplaas moet 

word.923 Volgens Schmidt bestaan hierdie getuienis daaruit dat die 

uitlegger daarvan altyd bevoeg is om daardie feite wat aan die outeur 

bekend was en waarskynlik in sy gedagte was, in ag te neem.924

 

 

In Cinema City (Pty) Ltd v Morgenstern Family Estates (Pty) Ltd925 het 

Jansen AR voorgestel dat dit in ooreenstemming met moderne 

regsdenke sou wees om getuienis van omringende omstandighede in 

alle dispute toe te laat om die howe by die uitleg van kontrakte by te 

staan. Hierdie voorstel het nie vrugte afgewerp nie, maar Christie is van 

mening dat dit waarskynlik in die toekoms wel vrugte sal afwerp.926

 

  

Die voordele wat sodanige liberale benadering tot die uitleg van 

kontrakte927 sal meebring, moet egter volgens Christie opgeweeg word 

teen die gelyke voordeel om met redelike vertroue te voorspel hoe ’n 

kontrak uitgelê sal word (volgens die huidige, meer konserwatiewe 

benadering). Indien die huidige beperking op die aanbieding van 

getuienis van die omringende omstandighede heroorweeg moet 

word,928

                                                 
 923  Schmidt 611; Ex parte Froy: in re Estate Brodie supra; Ex parte Rossouw 

1960 (1) SA 403 (GW) op 408; Allen v Estate Bloch supra n913 op 380; Ex 
parte Van Zyl 1974 (4) SA 798 (K) op 801–802.  

 is die belangrikste rede wat daarvoor aangevoer kan word die 

moeilikheidsgraad daaraan verbonde om te onderskei tussen 

 924  Schmidt 610–611. 
 925  1980 (1) SA 796 (A) op 803–806. 
 926  Christie 217. 
 927  Sien bv Lewis 26. 
 928  Soos in die vooruitsig gestel deur die Appèlhof in Pangbourne Properties Ltd 

v Gill & Ramsden (Pty) Ltd supra n827 op 1187, waar Harms AR (met 
verwysing na Glenn Brothers v Commercial General Agency Co Ltd 1905 TS 
737) opgemerk het dat die tyd miskien aangebreek het om die 
toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis van die omringende 
omstandighede in die uitleg van dokumente in heroorweging te neem. Sien 
ook Sun Packaging (Pty) Ltd v Vreulink 1996 (4) SA 176 (A) op 184. 
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(toelaatbare) agtergrondomstandighede en (ontoelaatbare) omringende 

omstandighede.929

 

  

Daar moet derhalwe heelhartig met Christie saamgestem word waar hy 

verklaar dat daar ’n kollektiewe sug van verligting sal wees indien die 

Hoogste Hof van Appèl die onderskeid heeltemal afskaf of dit meer 

oortuigend verduidelik as wat enige iemand anders tot nou toe in staat 

was om dit te verduidelik.930

 

 

Schmidt, byvoorbeeld, sien die moontlike verskil in tussen 

agtergrondsomstandighede en omringende omstandighede. Hy voer 

aan dat, indien daar ’n verskil is, dan is dit daarin geleë dat omringende 

omstandighede dié is wat nie op die oog af nodig is om die skriftelike 

kontrak te verduidelik en in konteks te plaas nie. Die omringende 

omstandighede is volgens Schmidt derhalwe in die skrif self 

waarneembaar weens onduidelikheid of dit kom na vore as gevolg van 

toelaatbare agtergrondsgetuienis (’n latente dubbelsinnigheid) wat voor 

die hof geplaas moet word ten einde helderheid te kan verkry.931

 

  

Die derde klas van ekstrinsieke getuienis, soos uiteengesit deur 

Schreiner AR, sluit getuienis in van vorige gesprekke en 

onderhandelinge tussen die partye,932 asook getuienis van 

contemporanea expositio, naamlik die wyse waarin beide partye die 

kontrak uitgevoer het as ’n aanduiding van hul gemeenskaplike begrip 

van die betekenis daarvan.933

                                                 
 929  Snyman v Odendaalsrus Plaaslike Oorgangsraad 1998 (2) SA 297 (O) op 

313. 

 Dit sluit egter nie getuienis van ’n party se 

 930  Christie 217. 
 931  Schmidt 611. Sien ook Cornelius Interpretation (2) 111-112 vir nog ’n 

uiteensetting van die verskil tussen die verskillende soorte getuienis by die 
uitleg van kontrakte. 

 932  Thesen Estate v Smit 1933 OPD 51 op 55. 
 933  Pfitzer v Town Council of East London (1896) 11 EDC 1; De Villiers v 

Liquidator of SA Motor Fuel Development Co 1925 OPD 182 op 191–192.  
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verklarings oor sy eensydige bedoeling of die konstruksie wat een van 

die partye aan die kontrak heg in nie.934

 

  

Getuienis van die partye se gedrag na kontraksluiting is toelaatbaar om 

te bewys dat hulle gemeenskaplike uitleg van ’n dubbelsinnige kontrak 

verskillend was van die kontrak se eenvoudige betekenis,935 behalwe 

waar daar ’n eis vir rektifikasie is.936

 

 

In Shill v Milner937 het die Appèlhof egter, in weerwil van die feit dat 

daar geen eis vir rektifikasie was nie, getuienis van latere gedrag wat 

gelei is sonder dat daar beswaar by die verhoor aangeteken is, 

toegelaat. Die gevolg van hierdie uitspraak is, volgens Goldstone R, dat 

getuienis van die partye se gedrag na kontraksluiting ontoelaatbaar is 

waar daar nie ’n eis vir rektifikasie is nie, behalwe waar die partye 

daartoe toestem.938

 

 

Getuienis van die partye se gedrag na kontraksluiting ten einde hul 

gemeenskaplike bedoeling tydens die aangaan van die kontrak te 

bewys, moet onderskei word van getuienis van latere gebeure wat 

aandui dat die kontrak onregverdig uitgewerk het, welke getuienis nooit 

toelaatbaar is nie.939 Die interpretasiereël verbied egter nie getuienis ter 

ondersteuning van ’n eis vir rektifikasie nie.940

 

 

                                                 
 934  Naidu v Blacher Bros 1946 CPD 922 op 926; Smeiman v Volkersz 1954 (4) 

SA 170 (K) op 180; SA General Electric Co (Pty) Ltd v Sharfman 1981 (1) SA 
592 (W) op 598.  

 935  Richter v Bloemfontein Tcwn Council supra n907. 
 936  Breed v Van den Berg 1932 AD 283 op 292–293. 
 937  1937 AD 101 op 110–111. 
 938  Briscoe v Deans 1989 (1) SA 100 (W) op 105. 
 939  Van der Merwe v Jumpers Deep Ltd 1902 TS 201 op 207. 
 940  Rand Rietfontein Estates Ltd v Cohn supra n778  op 327. 
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Otto941 is van mening dat die benadering wat in die Bryant-saak gevolg 

is,942 aansienlik verskil van die benadering wat bykans ’n halwe eeu 

vroeër gevolg is in die Delmas-saak.943 Hy dui aan dat, terwyl die 

benadering in die Delmas-saak suiwer taalkundig was, suiwer 

taalkundige uitleg nie meer op sy eie staan nie, maar dat die 

omringende omstandighede ook nou in ag geneem moet word.944

 

 

Cornelius wys egter daarop dat, nieteenstaande die verklaring van 

Joubert AR in die Bryant-saak,945 die hof die gewone grammatikale 

betekenis aan die frase wat uitgelê is geheg het,946 en dat die getuienis 

wat die hof oorweeg het, bloot van ’n identifiserende aard was ten einde 

die betrokke frase op die feite in die saak toe te pas. Cornelius verklaar 

dat dit derhalwe voorkom of die hof nie van die gevestigde benadering 

afgewyk het nie, en dat die betrokke verklaring van Joubert AR 

hoogstens as obiter beskou moet word. Hy spreek egter die wens uit 

dat dit ’n opmerking is wat hopelik met die tyd belangriker sal word.947

 

           

In Mondorp Eiendomsagentskap (Edms) Bpk v Kemp en De Beer948

                                                 
 941  Otto JM “Die Aanwending van ‘Background Circumstances’ en ‘Surrounding 

Circumstances’ by die Uitleg van Kontrakte” 1997 De Jure 144. 

 is 

beslis dat daar slegs gekyk mag word na die omringende 

omstandighede wat aan die outeurs van die dokument bekend was. Die 

geaardheid van die dubbelsinnigheid bepaal verder die geaardheid van 

die getuienis wat aangebied mag word. Slegs soveel getuienis as wat 

nodig is om die dubbelsinnigheid op te klaar, is toelaatbaar. Die soektog 

kan dus al hoe verder strek totdat helderheid verkry word of totdat 

 942  Sien die bespreking supra hoofstuk 5.4.1. 
 943  1955 (3) SA 447 (A). 
 944  Otto 150. 
 945  1995 (3) SA 761 (A).  
 946  Op 767. 
 947  Cornelius Principles of Interpretation 111. 
 948  Supra n579 op 84. 
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sodanige soektog laat vaar moet word.949 In laasgenoemde geval is die 

dokument, of die betrokke deel daarvan as dit afskeibaar is, nietig.950

 

 

5.4.6 Besondere betekenisse 

 

Ekstrinsieke getuienis is wel toelaatbaar ten aansien van die betekenis 

van ’n woord of uitdrukking waar daar aangetoon kan word dat sodanige 

woord of uitdrukking bedoel is om ’n besondere betekenis te dra, soos 

byvoorbeeld ’n betekenis wat in ’n besondere gebied of beroep dikwels 

daaraan geheg word.951 Dit is nie ’n vereiste dat die woord of 

uitdrukking dubbelsinnig hoef te wees nie; die getuienis is toelaatbaar al 

pas die normale betekenis van die woord ook die skriftelike kontrak. In 

Richter v Bloemfontein Town Council952 was Innes HR van mening dat 

hierdie beginsel beteken dat ekstrinsieke getuienis slegs toelaatbaar is 

waar daar woorde in die kontrak voorkom wat dubbelsinnig voorkom, 

behalwe in gevalle waar woorde of uitdrukkings in ’n tegniese of 

spesiale sin gebruik is.953

 

  

5.4.7 Leemte en vaagheid 

 

’n Leemte in ’n dokument kan deur middel van die uitlegmetodes, soos 

bespreek, verduidelik954 of selfs aangevul955 word. Indien die dokument 

hierna steeds nog so vaag is dat geen betekenis daaraan geheg kan 

word nie, kom daar geen regshandeling tot stand nie.956

                                                 
 949  Haviland Estates (Pty) Ltd v McMaster supra n890 op 337. 

  

 950  Ibid. 
 951  Wides v Davidson 1959 (4) SA 678 (W) op 681–682; Gentiruco AG v 

Firestone SA (Pty) Ltd 1972 (1) SA 589 (A) op 647; Netlon Ltd v Pacnet (Pty) 
Ltd 1977 (3) SA 840 (A) op 866; Bosveld Hotel (Pty) Ltd v Nissen 1979 (2) 
SA 746 (T). 

 952  Supra n908.  
 953  Op 70. 
 954  Johnston v Leal supra n381. 
 955  Aubrey-Smith v Hofmeyr 1973 (1) SA 655 (K) op 597. 
 956  Estate Gouws v Estate Marais (1906) 23 SC 72. 
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5.5 Kritiek teen die interpretasiereël in die lig van die kontraktuele 

aanspreeklikheidsbenaderings 

 

In die bespreking wat volg sal daar ondersoek ingestel word na welke 

benadering die howe volg ten aansien van die uitleg van kontrakte in die 

Suid-Afrikaanse reg. Daar sal verder ondersoek word of die toepassing 

van die interpretasiereël in sy huidige vorm inpas by die kontraktuele 

aanspreeklikheidsbenaderings.   

 

Daar bestaan twee fundamentele teenoorgestelde benaderings ten 

aansien van die uitleg van kontrakte. Hierdie twee benaderings sal 

vervolgens kortliks bespreek word. 

 

Die histories-psigologiese of feitlike benadering957

                                                 
 957  Soos omskryf deur Van Dunné JM Normatieve Uitleg van 

Rechtshandelingen (1971) 9. 

 tot uitleg is gegrond 

op die standpunt dat die uitleg van ’n kontrak niks anders is as die 

subjektiewe bepaling van die wil of bedoeling van die kontrakspartye 

tydens kontraksluiting nie. Aangesien hierdie wil of bedoeling nie direk 

waarneembaar is nie, moet daar gekyk word na die eksterne 

manifestasie van hierdie wil. Daar moet derhalwe gekyk word na die 

wilsverklaring van die partye wat die vorm kan aanneem van ’n aanbod 

en aanname of die geslote kontrak. Op hierdie wyse word daar dan 

vasgestel wat die bedoeling van die partye in alle waarskynlikheid by 

kontraksluiting was. Volgens hierdie benadering behels die uitleg van ’n 

kontrak die bewys daarvan. Daar moet dus bewys word wat die wil of 

bedoeling van die partye was by kontraksluiting. Aangesien die doel van 

hierdie benadering is om die ware bedoeling van die partye tydens 
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kontraksluiting vas te stel, word dit die histories-psigologiese of feitlike 

benadering genoem.958

 

 

Die teenoorgestelde benadering staan bekend as die normatiewe 

benadering.959 Volgens hierdie benadering word die onderwerp van 

uitleg nie gesien as die bepaling van die psigologiese wil of bedoeling 

van die partye nie, maar die vasstelling van die betekenis van die 

resulterende handeling. Uitleg kom dus volgens hierdie benadering neer 

op die bepaling van die regsimplikasies van die geslote kontrak en nie 

van die voorafgaande bedoelings van die partye nie. Derhalwe is uitleg 

’n regsvraag en nie ’n feitevraag nie en is dit gevolglik primêr gemoeid 

met die standaarde van geregtigheid, billikheid, redelikheid en praktiese 

effektiwiteit.960

 

     

Van der Merwe et al wys daarop dat die moderne benadering is om die 

subjektiewe en objektiewe benaderings te kombineer961 alhoewel 

sekere regstelsels meer ingesteld is op die subjektiewe benadering.962

 

  

Daar is sekere sterk objektiewe elemente teenwoordig by die uitleg van 

kontrakte in die algemeen in die Suid-Afrikaanse reg. In al hierdie 

gevalle stel die vasstelling van die bedinge van die kontrak, terselftertyd 

die betekenis daarvan vas.  

                                                 
 958  Van Dunné 8–9. Van der Merwe et al 303. 
 959  Van der Merwe et al 303 verwys na hierdie benadering as die objektiewe 

benadering. 
 960  Van Dunné 8–10. Volgens Van der Merwe et al 303 plaas die objektiewe 

uitlegsbenadering die gedrag van die partye in die konteks van die 
regsbeleid wat binne ’n bepaalde gemeenskap bestaan. Sodanige regsbeleid 
kan dus die vereiste van goeie trou tussen die partye in aanmerking neem en 
selfs die werklike bedoeling van die partye ignoreer. Vir ’n meer volledige 
bespreking van die verskillende uitlegsteorieë sien Lubbe & Murray 451 ev; 
Lategan BC “Die Uitleg van Wetgewing in Hermeneutiese Perspektief) 
(1980) TSAR 107; Jansen EL “Uitleg van Kontrakte en die Bedoeling van die 
Partye” (1981) TSAR 97.  

     961    Ook in die Suid-Afrikaanse kontraktereg word hierdie benadering  
  gevolg.     
 962  Van der Merwe et al 303. 
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Eerstens is daar is ’n objektiewe benadering by die vasstelling van ’n 

stilswyende ooreenkoms. In Standard Bank of South Africa Ltd v Ocean 

Commodities Inc963 het die Appèlhof die toets neergelê vir die 

vasstelling van ’n stilswyende ooreenkoms. Die hof verklaar dat, om die 

bestaan van ’n stilswyende ooreenkoms te bewys, dit nodig is om op ’n 

oorwig van waarskynlikhede aan te toon dat daar onbetwiste gedrag 

deur die partye was wat op geen ander wyse uitgelê kan word nie as 

dat die partye bedoel het om te kontrakteer, en inderdaad gekontrakteer 

het, ingevolge die beweerde bedinge van die kontrak. Die howe sal 

derhalwe na objektiewe faktore kyk wat aan die nodige bewysmaatstaf 

voldoen om die bedoeling van die partye vas te stel. ’n Bewysstandaard 

wat ’n bevinding van bedoeling verteenwoordig kan egter nie 

gelykgestel word aan die werklike bedoeling van die partye nie 

aangesien hulle nie noodwendig ooreenstem nie.964

 

 

Die vasstelling van die stilswyende bedinge van ’n kontrak geskied ook 

op ’n objektiewe wyse. Die howe maak gebruik van objektiewe faktore 

om die veronderstelde bedoeling van die partye vas te stel naamlik die 

besigheidseffektiwiteit (“business efficacy”) van die kontrak965

                                                 
 963  Supra n635 op 292. Daar is ’n hele aantal sake waarin hierdie presedent 

bevestig is en waar verklaar is dat ’n stilswyende ooreenkoms inderdaad op 
objektiewe oorwegings in teenstelling met werklike wilsooreenstemmimg 
gebaseer is. Vgl in hierdie opsig Plum v Mazista Ltd 1981 (3) SA 152 (A) op 
163–164; Spes Bona Bank Ltd v Portals Water Treatment South Africa (Pty) 
Ltd 1983 (1) SA 978 (A) op 981; Mühlmann v Mühlmann 1984 (3) SA 102 (A) 
op 124; NBS Bank Ltd v Cape Produce Co Pty (Ltd) 2002 (1) SA 396 (HHA) 
op 408; Joel Melamed and Hurwitz v Cleveland Estates (Pty) Ltd supra n636 
op 164; Golden Fried Chicken (Pty) Ltd v Sirad Fast Foods CC 2002 (1) SA 
822 (HHA) op 825. Sien ook Vorster JP Implied Terms in the Law of Contract 
in England and South Africa (ongepubliseerde doktorale verhandeling) 
(1987) en Vorster JP “The Basis for the Implication of Contractual Terms” 
(1988) TSAR 161 waar oortuigend aangevoer word dat daar ook ’n 
objektiewe benadering geld by die vasstelling van kontraktuele bedinge ten 
aansien van naturalia. Sien ook die bespreking supra hoofstuk 4.9.    

 en 

 964  Pretorius 470. 
 965  Wilkins v Voges 1994 (3) SA 130 (A); Standard Bank of SA Ltd v Durban 

Security Glazing (Pty) Ltd 2000 (1) SA 146 (D) op 164.  
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waarop redelike kontrakspartye ooreen sou kom in die omstandighede 

van die betrokke geval.966 In hierdie opsig is die toets wat aangewend 

word om te bepaal of daar ’n stilswyende beding is, naamlik die 

“innocent bystander”-toets, dan ook geobjektifiseer.967

 

  

Ook bedinge wat van regsweë in ’n kontrak ingelees word (naturalia) 

word op ’n objektiewe wyse vasgestel.968

 

 

In die vierde plek word handelsgebruike beskou as ’n tipe van naturale 

en word dit derhalwe ook op ’n objektiewe wyse vasgestel in ’n 

kontrak.969

 

 

In al hierdie gevalle word die bedinge van die kontrak op ’n objektiewe 

wyse vasgestel en berus dit derhalwe nie op subjektiewe 

wilsooreenstemming nie. Daar kan derhalwe aangevoer word dat die  

vasstelling van hierdie bedinge die objektiewe verklaringsteorie ten 

grondslag het. Daar sal vervolgens gekyk word na hoe die howe die 

uitleg van kontrakte in die Suid-Afrikaanse reg benader. 

 

In Irvin & Johnson (SA) Ltd v Kaplan970 het die hof met goedkeuring 

verwys na die welbekende dictum van South African Railways & 

Harbours v National Bank of South Africa Ltd971

 

 waar Wessels AR 

verklaar het dat: 

“The law does not concern itself with the working of the minds of parties to a 

contract, but with the external manifestation of their minds. Even, therefore, 

                                                 
 966  Wilkins v Voges supra n965 op 141; Joubert 67–68. 
 967  Van der Merwe et al 282. Sien ook die bespreking supra hoofstuk 4.9.  
 968  Van der Merwe et al 284. 
      969    Vgl Alfred McAlpine & Son (Pty) Ltd v Transvaal Provincial 

Administration supra n606 Christie 161 voer aan dat handelsgebruike ’n plek 
inneem tussen stilswyende bedinge en naturalia.       

 970  1940 CPD 647. 
 971  1924 AD 704 op 715. 
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from a philosophical standpoint the minds of the parties do not meet, yet, if by 

their acts their minds seem to have met, the law will, where fraud is not 

alleged, look to their acts and assume that their minds did meet and that they 

contracted in accordance with what the parties purport to accept as a record 

of their agreement. This is the only practical way in which courts of law can 

determine the terms of a contract.”972

 

 

Wessels AR was in die Irvin & Johnson-saak van mening dat dit baie 

moeilik is om te sien hoe die handelswêreld enigsins sal kan 

funksioneer indien hierdie metode nie toegepas word by die uitleg van 

kontrakte nie. Indien hierdie metode nie toegepas word nie, sal alle 

subjektiewe geestesuitdrukkings ten aansien van agterlosige eensydige 

dwalings en onuitgedrukte bedinge relevant word en sal geen party tot 

enige kontrak ooit veilig wees nie. Volgens Wessels AR sal die deur dan 

wyd oopgemaak word vir onsekerheid en selfs bedrog. Die howe is 

daarom slegs gemoeid met die bedoeling van ’n party soos aangedui 

deur sy gedrag en deur die woorde wat hy geuiter het, of waartoe hy 

klaarblyklik toegestem het.973

 

    

Pothier en Van der Linde se eerste reël van uitleg is tiperend van die 

subjektiewe wilsteorie as onderliggende basis.974

 

 Hierdie reël bepaal 

dat daar by ooreenkomste eerder gekyk moet word na die algemene 

bedoeling van die partye as die letterlike betekenis van die bewoording 

van die kontrak. Daar is ook enkele voorbeelde van gesag wat op 

eerste oogopslag hierdie uitlegreël as deel van die Suid-Afrikaanse 

kontraktereg aangeneem het. 

                                                 
 972  Op 650–651. 
 973  Op 651. Vgl ook Pieters & Co v Salomon 1911 AD 121; Hodgson Bros v 

SAR&H 1928 CPD 257.  
 974  Pothier Oeuvres de Pothier 3e uitg (1890) art 91; Van der Linden J Institutes 

of Holland (vertaal deur Juta H) (1897) 1 14 4.  
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In Rand Rietfontein Estates Ltd v Cohn975 het die Appèlhof verklaar dat 

dit nie nodig is om die standpunte van die Romeins-Hollandse skrywers 

te ondersoek nie, aangesien die hof aanvaar het dat by die uitleg van 

kontrakte daar na die gemeenskaplike bedoeling van die partye gesoek 

word. In Union Government v Smith976

 

 verklaar Wessels HR dat dit die 

hof se eerste plig is om vas te stel wat die partye bedoel het deur die 

bewoording wat hulle gebruik het. 

Christie voer egter aan dat bogemelde dicta nie in ooreenstemming met 

Pothier en Van der Linde se eerste reël van uitleg is nie, maar slegs 

sodanige indruk wek aangesien dit nie in konteks beskou word nie.977 

Christie verklaar heeltemal tereg dat die konsep van die 

gemeenskaplike bedoeling van die partye iets heeltemal anders is as 

die werklike bedoeling wat opgesluit was in die gedagtes van elke party 

tydens kontraksluiting. Die gemeenskaplike bedoeling van die partye is 

selfs meer verskillend van wat elke party, eerlik of oneerlik, aanvoer sy 

bedoeling tydens kontraksluiting was nadat daar ’n dispuut ten aansien 

van die bedinge van die kontrak ontstaan het. Die grammatikale en 

gewone bewoording van die skriftelike kontrak waartoe beide partye 

toegestem het, moet derhalwe aangewend word om die 

“gemeenskaplike bedoeling” van die partye vas te stel.978

 

 

Daar kan derhalwe aangevoer word dat die gemeenskaplike bedoeling 

van die kontrakspartye in die meerderheid van gevalle op ’n regsfiksie 

berus, aangesien dit nie werklik op ’n subjektiewe wyse bepaal kan 

word nie. Daar kan ook gepoog word om hierdie argument te staaf met 

verwysing na die feit dat standaardbedingkontrakte aan die orde van die 

dag is. Dit is klaarblyklik ook die standpunt wat ingeneem is deur die 

                                                 
 975  Supra n779 op 326. 
 976  1935 AD 232 op 241. 
 977  Christie 206. 
 978  Christie 207. 
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Appèlhof in die South African Railways & Harbours-saak979 en waarna 

met goedkeuring verwys is in die  Irvin & Johnson-saak.980

 

 Daar kan 

verder geargumenteer word dat, aangesien kontrakte op kwasie-

wilsooreenstemming gebaseer is, daar slegs van die kwasie-

gemeenskaplike bedoeling van die partye sprake kan wees.  

Van der Merwe voer egter aan dat die posisie juis die teenoorgestelde 

is.981

 

 Volgens hom berus die oorgrote meerderheid van kontrakte op 

werklike subjektiewe wilsooreenstemming en is dit slegs in uitsonderlike 

gevalle waar dit nodig is om die bedoeling van die partye op ’n 

objektiewe wyse vas te stel. Volgens hierdie standpunt maak 

kontrakspartye derhalwe in die meeste gevalle nie ’n foutiewe 

wilsverklaring nie. Die wilsteorie is hiervolgens die basis van 

wilsooreenstemming wat in uitsonderlike gevalle aangevul word deur 

vertrouensbeskerming.    

Dit is slegs waar daar ’n dispuut tussen partye ontstaan oor wat hulle 

werklike bedoeling was wat daar aangevoer kan word dat dit 

problematies is om die subjektiewe “gemeenskaplike bedoeling” van die 

partye op ’n subjektiewe wyse vas te stel. Hierdie situasie is uiteraard 

die gevolg van enige adversatiewe regstelsel. Daar is altyd twee 

teenstrydige weergawes wat voor ’n hof geplaas word en die hof kan 

aan die einde van die saak slegs al die getuienis wat voor hom geplaas 

word op ’n objektiewe wyse beoordeel. Hierdie objektiewe benadering 

word goed geïllustreer deur die bewysmaatstaf van ’n oorwig van 

waarskynlikhede. Dit is nie noodwendig die partye se “gemeenskaplike 

bedoeling” wat aan die einde van die saak sal seëvier nie, maar die 

party wat deur middel van getuienis en ander bewysmateriaal die 

                                                 
 979  Supra n971. 
 980  Supra n970. 
 981  Van der Merwe Duiwel 13. 
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waarskynlikste weergawe voor die hof kon plaas ten aansien van die 

partye se “gemeenskaplike bedoeling”. 

 

Die essensie van die wyse waarop die gemeenskaplike bedoeling van 

die partye en gevolglike betekenis van kontraksbedinge bepaal word in 

die praktyk, word dan ook treffend as volg uiteengesit deur Christie: 

 
“A lawyer needs proof before concluding that a particular state of affairs 

exists, and when the state of affairs in question is something so subjective as 

the states of mind of two or more parties on a particular occasion or 

occasions, the lawyer will find that, in truth, the search is not for agreement by 

consent but for evidence of such agreement.”982

 
 

Olivier steun Van der Merwe se standpunt. Hy beskou die Cohn-saak as 

gesag daarvoor dat die histories-psigologiese benadering deur die 

Appèlhof goedgekeur is en daagliks deur die howe toegepas word, 

terwyl die normatiewe benadering ’n onbetekenisvolle rol speel.983

 

 

Volgens Olivier is dit verbasend dat ’n regstelsel wat die normatiewe 

benadering tot uitleg verwerp het en duidelik die bedoeling van die 

partye as deurslaggewend beskou, terselftertyd getuienis beperk deur 

middel waarvan hierdie bedoeling bewys kan word. Olivier voer aan: 

“This is not only contradictory but self-defeating and leads to practical 

absurdities, i.a. that the court is forced to speculate as to the intention of the 

parties although evidence is available as to their intention.”984

 
 

Pretorius voer aan dat objektiewe faktore meestal ’n groter gewig as 

subjektiewe faktore in die publieke arena dra. Volgens hom sal die 

kontrakontkenner se subjektiewe bedoeling gewoonlik die knie buig 

voor die kontrakafdwinger se vertroue op die kontrakontkenner se 
                                                 
      982   Christie 22.   
 983  Olivier 126. 
 984  Olivier 127.  
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objektiewe gemanifesteerde wilsuiting tot ’n kontrak. Hy is derhalwe van 

mening dat die basis vir die afdwinging van ’n kontrak in die positiewe 

reg gevind kan word in die objektiewe manifestasies van die 

wilsooreenstemming eerder as die subjektiewe wilsooreenstemming 

self. Die howe is daarom geregtig om kontrakte op objektiewe 

wilsooreenstemming (objektiewe benadering) te baseer in teenstelling 

met subjektiewe wilsooreenstemming (subjektiewe benadering) 

aangesien die werklike ooreenkoms in die meeste gevalle met die 

objektiewe manifestasies daarvan ooreenstem.985

 

 

Die interpretasiereël bepaal dat geen getuienis, behalwe getuienis van 

agtergrondsomstandighede, aangebied mag word om die duidelike en 

ondubbelsinnige betekenis van ’n beding in ’n kontrak te verander nie. 

In hierdie opsig pas die toepassing van die interpretasiereël, myns 

insiens, in by die objektiewe benadering tot kontraktuele 

aanspreeklikheid in ons reg aangesien daar bloot volstaan word met die 

objektiewe verklarings van die partye en getuienis van die 

agtergrondsomstandighede waar die kontraksbedinge ondubbelsinnig 

voorkom. Die werklike subjektiewe wilsooreenstemming van die partye 

word dan ook nie altyd in alle gevalle gevind nie. ’n Ander moontlikheid 

is dat die toepassing van die interpretasiereël gebaseer is op 

vertrouensbeskerming deurdat ’n party deur ondertekening van die 

kontrak ’n redelike vertroue by die ander party wek dat die 

ondubbelsinnige bewoording van die kontrak die gewone en 

grammatikale betekenis daaraan verbonde sal dra. 

 

Die voordeel verbonde daaraan om die interpretasiereël ingevolge die 

vertrouensteorie te omskryf is dat dit heeltemal inpas in wat klaarblyklik 

die mees verkose benadering in ons regspraak is ten aansien van 

                                                 
 985  Pretorius C-J The Basis of Contractual Liability A Comparative Study 

(ongepubliseerde doktorale verhandeling) (2002) 467.     
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kontraktuele aanspreeklikheid in gevalle van dissensus986 en is dit ook 

’n teoretiese gesonde basis.987

 

 Alhoewel hierdie benadering dan ook 

prysenswaardig is, is die probleem daaraan verbonde dat die 

toepassing van die interpretasiereël in sy huidige gedaante nie 

voorsiening maak vir vertrouensbeskerming in alle gevalle nie.  

Hierdie objektiewe soeke na die partye se gemeenskaplike bedoeling 

word egter gekwalifiseer deur, eerstens die leerstuk van rektifikasie, en 

tweedens, die leerstuk van estoppel. 

 

Wat rektifikasie aanbetref kan dit, as gevolg van die streng vereistes 

waaraan voldoen moet word, slegs in sekere gevalle verligting meebring 

vir ’n kontraksparty wat die betekenis van ’n ondubbelsinnige beding 

van die kontrak betwis. Rektifikasie gee slegs gevolg aan die 

subjektiewe wilsooreenstemming van die partye waar daar ’n fout 

gemaak is in die opstel van die kontrak en vind nie aanwending waar 

daar op die wekking ’n redelike vertroue van ’n ooreenkoms 

staatgemaak word nie. ’n Kontrak kan derhalwe nie gerektifiseer word 

om gevolg te gee aan die partye se werklike subjektiewe bedoeling 

waar ’n party ’n wanvoorstelling gemaak het ten aansien van die 

betekenis van sy wilsverklaring wat die ander party redelikerwys mislei 

het nie.988

 

 

Die beslissing in Sampson v Union and Rhodesia Wholesale Ltd989

                                                 
 986  Van der Merwe S & Van Huyssteen LF “Reasonable Reliance on 

Consensus, Iustus Error and the Creation of Contractual Obligations” (1994) 
SALJ 679 686; Pretorius Caveat Subscriptor 663. 

 kan 

dien as gesag daarvoor dat estoppel wel in sulke gevalle teen die 

wanvoorsteller opgewerp kan word. In hierdie saak het die Appèlhof 

bevind dat ’n party wat ’n wanvoorstelling maak aan ’n ander party dat 

 987  Pretorius Caveat Subscriptor 663. 
      988   Sien ook die bespreking infra hoofstuk 7.  
 989  1929 AD 468. 
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hy ’n bepaalde uitleg aan ’n beding in hulle skriftelike kontrak heg, en 

daardeur die ander party oorhaal (“induce”) om die kontrak te sluit, nie 

geregtig is om, in ’n poging om die kontrak af te dwing, ’n ander 

betekenis aan sodanige beding te heg nie, selfs al is sodanige 

betekenis regtens korrek.  

 

Harms beskou hierdie uitspraak as ’n geval van bedrieglike 

wanvoorstelling waar die verweer van die exceptio doli ter sprake 

kom.990 Wessels AR het dan ook in die Sampson-saak op verskeie kere 

melding gemaak van die exceptio doli generalis.991 Dit is derhalwe 

duidelik dat die Sampson-beslissing nie meer geldig is nie aangesien 

daar in die Bank of Lisbon-saak992

 

 beslis is dat hierdie eksepsie nooit 

deel uitgemaak het van ons reg nie. 

Daar moet egter eerder met Sonnekus saamgestem word waar hy 

verklaar dat die Sampson-uitspraak eerder op estoppel berus.993 Dit 

verduidelik dan ook die hof se vereiste dat die een party oorgehaal 

moes gewees het om die kontrak te sluit deur die wanvoorstelling ten 

aansien van die betekenis van die bepaalde kontraksbeding. 994

 

 

Soos egter reeds aangetoon het estoppel as ’n kontraktuele 

aanspreeklikheidsbenadering in praktiese onbruik verval na die Sonap-

saak.995

                                                 
      990   Harms 208.  

 Alhoewel estoppel en direkte vertrouensbeskerming naby 

      991   Op 480 en 481.   
      992   Supra n230. 
       993    Sonnekus 95.  
     994  Na aanleiding van die volgende verklaring deur Wessels AR    op 480   (met 

verwysing na die saak van Viljoen v Hiller 1904 TS 312): “The defendant is 
entitled to succeed if he can establish that the representation of the plaintiff 
was a material one and that he entered into the contract on the faith of such 
representation” [eie beklemtonimg]. Vgl Pretorius v Natal South Sea 
Investment Trust Ltd (Under Judicial Management) 1965 (3) SA 410 (W) op 
415; Standard Credit Corporation Ltd v Naicker supra n273 op 51.      

995     Supra n570. Pretorius 403; Kerr 19-20; Christie 27-28; Van der Merwe et al 
36-37. Sien ook die bespreking supra hoofstuk 4.8.   
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verwant is aan mekaar996

• By estoppel word skuld in die meeste gevalle vereis

 is daar egter ook wesenlike verskille tussen 

die twee benaderings wat as volg opgesom kan word: 
997 terwyl dit 

glad nie ’n vereiste is by vertrouensbeskerming nie.998

• ’n Verdere vereiste by estoppel is dat ’n party tot sy nadeel moes 

optree as gevolg van die wanvoorstelling

  

999 terwyl dit nie ’n rol 

speel by vertrouensbeskerming nie.1000

                                                 
      996     Sien bv Christie 26-27. Dit wil voorkom of Blackburn R in Smith v  

 

   Hughes (1871) LR 6 QB 597 die leerstuk van estoppel aangewend het 
   om ’n vertrouensgebaseerde grondslag van kontraktuele  
   aanspreeklikheid, in die afwesigheid van wilsooreenstemming, te 
   skep.                                                                                                                        
    Hy het op 607 verklaar dat: “If, whatever a man’s real intention may  
    believe that he was assenting to the terms proposed by the other 
    party, and that other party upon that belief enters into the contract  
    with him, the man thus conducting himself would be equally bound as 
    if  he had intended to agree to the other party’s terms”. Christie 10-12  
    wys daarop dat hierdie beginsel dan ook in die Suid-Afrikaanse 
    kontraktereg ingevoer is as ’n objektiewe korrigeringsmeganisme 
    waar daar nie subjektiewe wilsooreenstemming tussen die partye 
    bestaan het nie. Beide die leerstuk van estoppel en die direkte 
    vertrouensteorie het dit in gemeen dat dit die beskerming van redelike 
    verwagtinge ten doel het en dat beide dien as ’n kwalifikasie van die 
    wilsteorie. Kerr 19-20 wys egter daarop dat hierdie twee leerstukke 
    duidelik van mekaar onderskei moet word in ’n kontraktuele konteks 
    ten einde verwarring te voorkom. Sien ook die bespreking van  
    Pretorius 397-403.                                                                                                                                                                                                                            

      997    Harms 186.  
      998    Spes Bona Bank Ltd v Portals Water Treatment South Africa Ltd                                 
   supra n963; Sonap Petroleum (SA) (Pty) Ltd (formerly known as   

Sonarep (SA) (Pty) Ltd) v Pappadogianis supra n425 Vgl egter ook die 
minderheidsuitspraak van Jansen AR in Mondorp Eiendomsagentskap 
(Edms) Bpk v Kemp supra n578 waar ’n teenoorgestelde standpunt 
ingeneem is. Van der Merwe et al 40 wys daarop dat daar onsekerheid 
bestaan in die regspraak ten aansien van hierdie vereiste. In Sonday v 
Surrey Estate Modern Meat Market (Pty) Ltd 1983 (2) SA 521 (K) het die hof 
byvoorbeeld verklaar dat dit slegs in die konteks van vindikatoriese aksies is 
waar nalatigheid ’n voorvereiste is vir ’n suksesvolle beroep op estoppel. 
Sonnekus 142-152 voer egter oortuigend aan dat hierdie uitspraak nie die 
korrekte regsposisie uiteensit nie en kom, na ’n noukeurige ondersoek, tot 
die gevolgtrekking (152) dat daar: “… nou aanvaar kan word dat skuld 
inderdaad in die meeste gevalle ’n vereiste vir estoppel sal wees”.          

     999     Peri Urban Areas Health Board v Breet 1958 (3) SA 783 (T) op 790; 
   Autolec Ltd v Du Plessis 1965 (2) SA 243 (O); Harms 186; Sonnekus 
   103-126.      
      1000      Van der Merwe et al 41, met verwysing na Mondorp Eiendoms-  

agentskap (Edms) Bpk v Kemp supra n579 en Steyn v LSA   Motors Ltd 
1994 (1) SA 49 (A), voer aan dat daar ook onsekerheid ten aansien van 
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• Derdens gee ’n suksesvolle beroep op estoppel bloot aanleiding 

tot ’n fiktiewe “kontrak” tussen die partye en kom geen 

kontraktuele regte tot stand wat gesedeer kan word nie. Daar 

word derhalwe slegs beskerming verleen aan die party wat hom 

op estoppel beroep en nie aan enige derde partye aan wie ’n 

“kontraktuele reg” “oorgedra” is nie.1001

 

  

Alhoewel die leerstuk van estoppel derhalwe miskien in die  toekoms 

uitgebrei sal kan word deur die howe om voorsiening te maak vir 

volledige vertrouensbeskerming in gevalle waar daar ’n redelike 

vertroue by ’n party gewek word ten aansien van die betekenis van ’n 

kontraksbeding, het ons reg nog nie hierdie ontwikkeling bereik nie. Dit 

blyk ook nie of ons reg hierdie ontwikkeling in die afsienbare toekoms 

sal bereik nie, veral in die lig van die houding wat ingeneem is deur die 

Appèlhof ten aansien van estoppel as ’n grondslag vir kontraktuele 

aanspreeklikheid.1002 Daar sal derhalwe spesifiek voorsiening gemaak 

moet word vir gevalle soos hierdie.1003

 

    

Zeffertt & Paizes sien dan ook die leemtes ten aansien van die 

toepassing van die interpretasiereël in. Hulle is van mening dat waar 

een party by die ander party die indruk wek dat ’n sekere beding ’n 

sekere betekenis dra, hy gebonde behoort te wees aan hierdie 

betekenis, nieteenstaande die feit dat die “gewone” betekenis van 

daardie beding iets anders is of dat sodanige party bedoel het dat dit 

                                                                                                                                            
hierdie vereiste in die regspraak bestaan. In Peri Urban Areas Health Board v 
Breet supra n999 op 790 het die hof verklaar dat die blote handeling van 
kontraksluiting op grond van die ander party se se voorstelling voldoende is 
om te voldoen aan die vereiste van nadeel. In Saambou-Nasionale 
Bouvereniging v Friedman supra n575 op 1002 het die Appèlhof egter 
gewaarsku teen die afwatering van die vereistes van estoppel in hierdie 
verband.     

    1001    Van der Merwe et al 36. 
    1002    In Sonap Petroleum (SA) (Pty) Ltd (formerly known as Sonarep (SA)  
  (Pty) Ltd) v Pappadogianis supra n425 op 240.  
    1003    Sien die bespreking infra hoofstuk 14.   
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iets anders moet beteken. Zeffertt & Paizes is dus klaarblyklik van 

mening dat direkte vertrouensbeskerming uitgebrei behoort te word om 

ook voorsiening te maak vir gevalle waar daar ’n redelike indruk by ’n 

party gewek is ten aansien van die betekenis van ’n ondubbelsinnige 

kontraksbeding.1004

 

   

Lewis is, myns insiens heeltemal tereg, van mening dat die toepassing 

van die tekstuele benadering in die Suid-Afrikaanse kontraktereg, 

tesame met die toepassing van die sekondêre uitlegreëls, tot die 

onvermydelike resultaat van ongelykheid sal aanleiding gee, veral in die 

lig van die algemene voorkoms van standaardbedingkontrakte, die hoë 

graad van ongeletterdheid en die berugte ongelykheid van 

onderhandelingsmag in die Suid-Afrikaanse gemeenskap.1005 Sy 

verklaar verder dat dat die howe nog nooit ’n behoorlike ondersoek 

ingestel het na wat “die bedoeling van die partye” werklik beteken nie. 

Volgens Lewis het die howe bloot aangeneem dat ’n objektiewe, 

taalkundige benadering noodsaaklik en inderdaad moontlik is.1006

 

 

Lewis voer verder aan dat dit onaanvaarbaar is dat sodanige objektiewe 

tekstuele benadering voortbestaan aangesien dit teenstrydig is met die 

huidige onderliggende Suid-Afrikaanse kontraktuele 

aanspreeklikheidsbenaderings.1007

 

 Sy verklaar dan ook in hierdie opsig 

dat waar die Suid-Afrikaanse kontraktuele 

aanspreeklkikheidsbenaderings in ’n subjektiewe rigting beweeg het, die 

uitleg van die inhoud van ’n kontrak in ’n objektiewe rigting beweeg het. 

Sy verwoord hierdie standpunt as volg: 

 “In deciding whether a contract has come into existence, our law has  
                                                 
    1004  Zeffertt & Paizes 101–102. 
    1005    Lewis Southern Cross 216. Vir meer hieroor sien die bespreking infra  
  hoofstuk 8 en 14. 
    1006    Lewis Southern Cross 216. 
     1007     Ibid.  
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moved from verba to voluntas: from objective formalism to ascertaining real 

consensus. However, in determining the meaning of a contract we have 

moved largely from voluntas to verba.”1008

 

 

Lewis is van mening dat hierdie konflik onaanvaarbaar is en dat dit tyd 

geword het vir ’n volledige hersiening van die Suid-Afrikaanse 

benadering tot die uitleg van kontrakte wat ’n eksplisiete verklaring van 

judisiële beleid ten aansien van die vasstelling van die bedoeling van 

die partye moet insluit. Volgens Lewis sal dit nie net slegs aanleiding 

gee tot ’n rekonsiliasie tussen die grondslag van kontraktuele 

aanspreeklikheid en die uitleg van kontrakte nie, maar kan dit ook 

aanleiding gee tot ’n oorwinning van gelykheid en substansie oor 

vorm.1009

 

  

Hierdie standpunt van Lewis is in ooreenstemming met die standpunt 

van Zeffertt & Paizes wat ook aanvoer dat die benadering tot die uitleg 

van kontrakte aangepas moet word om in te pas by die huidige Suid-

Afrikaanse kontraktuele aanspreeklikheidsbenaderings en meer 

spesifiek die beginsel van vertrouensbeskerming.1010

 

 

Daar word egter nie saamgestem met Lewis se standpunt dat ons 

kontraktereg aanspreeklikheidsbenaderings van ’n objektiewe rigting na 

’n subjektiewe rigting beweeg het nie. Soos Pretorius heeltemal tereg 

aandui het die Suid–Afrikaanse howe oor ’n tydperk van ongeveer ’n 

eeu tussen die subjektiewe en objektiewe benaderings ten aansien van 

kontraktuele aanspreeklikheid gefluktueer. Die subjektiewe benadering 

neem die wilsteorie as vertrekpunt en kwalifiseer dit met die leerstuk 

van estoppel of die (direkte) vertrouensteorie in gevalle van dissensus. 

Die meer kontroversiële objektiewe benadering, aan die ander kant, 
                                                 
    1008    Lewis Southern Cross 195. 
    1009    Lewis Southern Cross 216.  
     1010     Zeffertt & Paizes 101. Sien ook die bespreking van Lewis Southern  

 Cross 208.    
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maak gebruik van ’n tipe verklaringsteorie en kwalifiseer dit met die 

iustus error-leerstuk.1011

 

    

Die probleem ten aansien van uitleg in die Suid-Afrikaanse kontraktereg 

lê dan ook, myns insiens,  nie in die feit dat daar ’n objektiewe 

benadering toegepas word nie, maar eerder in die feit dat sodanige 

objektiewe benadering nie gekwalifiseer word soos wat die geval is by 

die kontraktuele aanspreeklikheidsbenaderings nie. Waar daar ’n 

dispuut tussen twee kontrakspartye bestaan ten aansien van die uitleg 

van ’n kontrak kan sodanige uitleg deur ’n hof slegs op ’n objektiewe 

wyse plaasvind. In so ’n geval is daar altyd twee teenstrydige 

subjektiewe weergawes wat voor die hof geplaas word ten aansien van 

die uitleg van die kontrak en kan die hof slegs nadat al die getuienis 

beoordeel is, op ’n objektiewe wyse beslis welke party se weergawe die 

waarskynlikste is in die omstandighede. Dit wil dan ook voorkom of 

Lewis nie die onderskeid wat getref word tussen die uitleg van ’n 

kontrak en die bewyswaarde wat aan getuienis ten aansien van die 

uitleg daarvan toegeken word, behoorlik in ag neem nie.  

 

Die grootste probleem verbonde aan die Suid-Afrikaanse benadering tot 

die uitleg van kontrakte bestaan dan ook daarin dat daar ’n reël is wat 

die subjektiewe en objektiewe ekstrinsieke getuienis van die partye 

uitsluit in gevalle van ondubbelsinnigheid, wat die hof verhinder om, na 

oorweging van sodanige getuienis, ’n objektiewe beslissing te maak ten 

aansien van die betekenis van die kontrak. Dit is derhalwe ook nie nodig 

vir ’n algehele hersiening van ons benadering tot die uitleg van 

kontrakte nie. Wat wel nodig is, is dat die interpretasiereël, wat in die 

weg staan van die aanbieding van ekstrinsieke getuienis, uit die Suid-

Afrikaanse kontraktereg verwyder behoort te word. Indien dit gebeur sal 

                                                 
    1011  Pretorius Caveat Subscriptor 661. Vir ’n bespreking van hierdie leerstuk                 

sien supra hoofstuk 4.8. 
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die Suid-Afrikaanse kontraktuele uitlegsbenadering meer in lyn gebring 

word met die grondslae van kontraktuele aanspreeklikheid. Die uitleg 

van kontrakte sal derhalwe steeds hoofsaaklik objektief bly, maar sal 

subjektiewe faktore in aanmerking geneem kan word ter kwalifikasie 

van sodanige benadering. Die soeke na die werklike subjektiewe 

wilsooreenstemming tussen die partye sal dan ook moontlik gemaak 

word. Daar sal egter spesifiek voorsiening gemaak moet word vir 

gevalle van vertrouensbeskerming, aangesien die afskaffing van die 

interpretasiereël in alle waarskynlikheid nie hierdie leemte sal aanvul 

nie.     

 

Uit bogemelde bespreking blyk dit duidelik dat waar die bedinge van ’n 

kontrak duidelik en ondubbelsinnig voorkom, sodanige bedinge slegs 

uitgelê mag word in ooreenstemming met hulle gewone en 

grammatikale betekenis. Indien sodanige uitleg in ooreenstemming is 

met die werklike subjektiewe bedoeling van die partye is daar geen 

probleem nie en pas dit in by die kontraktuele 

aanspreeklikheidsbenaderings in ons reg. 

 

Waar sodanige uitleg egter nie ooreenstem met die partye se werklike 

subjektiewe bedoeling nie, verhinder die toepassing van die 

interpretasiereël: 

 

• die soeke na die werklike subjektiewe wilsooreenstemming 

tussen die partye,1012

                                                 
     1012    In sekere gevalle kan die leerstuk van rektifikasie hierdie probleem  

 asook 

oorkom. Aangesien daar egter aan redelike streng vereistes voldoen         
moet word alvorens ’n party sal kan slaag met ’n eis vir rektifikasie, (soos 
byvoorbeeld dat daar ’n fout in die opstel van die skriftelike kontrak bewys 
moet word), sal hierdie remedie nie altyd die gewensde resultate tot gevolg 
hê nie. Vir ’n meer volledige analise hiervan sien die bespreking infra 
hoofstuk 7.      
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• die soeke na die redelike vertroue wat deur een van die partye 

by die ander party gewek is.1013

   

    

Op grond hiervan kan daar aangevoer word dat die toepassing van die 

interpretasiereël ten dele neerkom op ’n tipe van ’n ongekwalifiseerde 

verklaringsteorie. Aangesien die toepassing van die interpretasiereël nie 

gekwalifiseer word soos by beide die subjektiewe- en objektiewe 

kontraktuele aanspreeklikheidsbenaderings in ons reg nie, kan daar 

geargumenteer word dat die toepassing van hierdie reël uit pas is met 

sodanige aanspreeklikheidsbenaderings. 

 

Selfs indien daar argumentshalwe aanvaar word dat die partye se 

bedoeling in die Suid-Afrikaanse kontraktereg op ’n objektiewe wyse 

vasgestel word, word daar betoog dat ’n hof nie deur die werking van ’n 

regsreël verhinder behoort te word om alle moontlike getuienis te 

beoordeel ten einde tot ’n (objektiewe) gevolgtrekking te kom in sy 

beslissing nie. Waar ’n party dus in staat is om die hof op ’n objektiewe 

wyse te oortuig dat sy weergawe die waarskynlikste in die 

omstandighede is, behoort hy nie verbied te word om alle relevante 

getuienis aan te bied wat hierdie resultaat teweeg kan bring nie.  

 

Daar kan natuurlik aan die ander kant van die muntstuk geargumenteer 

word dat hierdie benadering die deur wyd vir bedrog sal oopmaak. Daar 

is egter in enige hofsaak, hetsy ’n straf- of siviele saak, die risiko dat 

getuienis op ’n bedrieglike wyse voor ’n hof geplaas kan word. Myns 

insiens is daar genoegsame veiligheidsmaatreëls in plek om hierdie 

                                                 
      1013   Daar kan geargumenteer word dat die beslissing in Sampson v Union  

and Rhodesia Wholesale Ltd supra n989 wel vertrouensbeskerming 
uitgebrei het om ook van toepassing te wees waar ’n party ’n redelike 
vertroue by die ander party gewek het ten aansien van die betekenis van ’n 
kontraksbeding. Soos reeds aangetoon wil dit egter voorkom of hierdie 
beslissing op die leerstuk van estoppel berus en dat dit derhalwe nie kan 
dien as gesag vir vertrouensbeskerming in alle gevalle nie.        
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situasie in die oorgrote meerderheid van gevalle te verhoed. In hierdie 

opsig kan daar melding gemaak word van kruisondervraging in ’n 

verhoor wat in baie gevalle gefabriseerde getuienis aan die kaak sal 

stel. Dan is daar ook die feit dat die hof noukeurig let op die 

betroubaarheid en voorkoms (“demeanour”) van getuies, sekere 

versigtigheidsreëls waaraan die hof gebonde is, die bewyslas, 

weerleggingslas ensovoorts.1014

 

       

5.6. Verdere kritiek op die interpretasiereël 

 

Zeffertt & Paizes voer, met verwysing na regspraak, aan dat daar ’n 

populêre, byna universele onbetwiste aanname is dat taalgebruik in 

staat is om, buite sy transaksionele konteks, ’n definitiewe en 

onteenseglike betekenis te hê. Dit mag volgens Zeffertt & Paizes ’n 

geloof wees wat ’n moontlike praktiese nut mag hê, maar dit is ’n fiksie. 

Fiksies het hulle nuttige plek in talle denksisteme – selfs in wiskunde. 

Die differensiële kalkulus is byvoorbeeld op die irrasionele aanname 

gebaseer dat ’n waarde so klein kan wees as om die eienskappe van 

nul te hê. Zeffertt & Paizes is van mening dat dit slegs as gevolg van 

semantiese fiksies is dat mense in staat gestel word om enigsins te 

kommunikeer. Hulle verwys na Borges se verklaring dat “[w]ords are 

symbols that assume a common memory”. Sonder hierdie aanname sou 

ons stom gewees het. Zeffertt & Paizes voer egter aan dat ’n aanname 

van twyfelagtige nut sal wees as die uitwerking daarvan is om die 

waarde van vorm te verhef bo die inhoud en die illusie van bedoeling bo 

dit wat in werklikheid bedoel is. Sodanige uitwerking is volgens hulle die 

onvermydelike gevolg van die leerstuk beklemtoon in Worman v 

Hughes1015

                                                 
 1014 Sien in hierdie opsig bv Ex parte Minister of Justice: In re Nedbank Ltd v 

Abstein Distributors (Pty) Ltd and Donelly v Barclays National Bank Ltd 1995 
(3) SA 1 (A). 

 dat vorm meer beteken as substansie en dat hierdie 

 1015  Supra n783. 
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uitwerking ’n belediging van die gees van die siviele reg is wat verklaar 

dat plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur.1016

           

 

Daar moet met hierdie uiters insiggewende uiteensetting van Zeffertt & 

Paizes saamgestem word. Die problematiek hieraan verbonde is egter 

weer eens dat, tot tyd en wyl die interpretasiereël, wat bepaal dat geen 

ekstrinsieke getuienis, anders as getuienis van die 

agtergrondsomstandighede, aangebied mag word om die duidelike en 

ondubbelsinnige betekenis van ’n skriftelike kontrak te verander nie, in 

ons reg afgeskaf of gemodifiseer word, ons howe daaraan gebonde is 

om hierdie benadering te volg. Dit is so aangesien dit huidiglik die 

enigste werkbare wyse is om die “gemeenskaplike bedoeling” van die 

kontrakspartye vas te stel. 

 

Een van die belangrikste redes wat egter aangevoer kan word vir die 

afskaffing, of modifikasie, van die interpretasiereël, is, soos wat Christie 

aanvoer, die feit dat dit tans baie moeilik, indien nie onmoontlik nie, is 

om suksesvol tussen agtergrondomstandighede en omringende 

omstandighede te onderskei.1017

 

 

Om ’n begrip te vorm van die aansienlike verwarring wat daar tans ten 

aansien van hierdie onderskeid bestaan, hoef daar slegs na die 

bespreking en klassifisering van hierdie onderwerp deur die voorste 

skrywers op hierdie gebied gekyk te word. 

 

Schmidt tref byvoorbeeld ’n duidelike onderskeid tussen die omringende 

omstandighede, identifikasiegetuienis en “leunstoelgetuienis”,1018

                                                 
 1016  Zeffertt & Paizes 79–80.  

 terwyl 

Christie al drie hierdie kategorieë bespreek onder die opskrif van 

 1017  Christie 217. 
 1018  Schmidt 609–612. 
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“extrinsic evidence of surrounding circumstances”.1019 Zeffertt, Paizes & 

Skeen, aan die ander kant, bespreek hierdie onderwerp onder die 

opskrifte van “normal usage”, “special usage” en “private usage”.1020

 

 

Daar word aan die hand gedoen dat hierdie aansienlike 

begripsverwarring die resultaat is van ondeurdagte regspraak ten 

aansien van die verskillende kategorieë van getuienis. Daar word verder 

aan die hand gedoen dat hierdie begripsverwarring slegs uitgeskakel 

sal kan word indien die interpretasiereël afgeskaf of aansienlik 

gemodifiseer word. Dit blyk dan ook duidelik dat ’n reël wat ontwerp is 

om regsekerheid mee te bring juis aanleiding gee tot aansienlike 

litigasie en regsonsekerheid. Selfs die Hoogste Hof van Appèl het 

onlangs sy onsekerheid uitgespreek oor die verskil tussen 

agtergrondsomstandighede en omringende omstandighede.1021

 

 

Zeffertt & Paizes is verder van mening dat getuienis van die 

kontrakspartye se vorige uitdrukkings nie toelaatbaar is om ’n 

afsonderlike ooreenkoms te bewys waar die skriftelike kontrak ten volle 

geïntegreer is nie, maar dat sodanige getuienis wel aangebied kan word 

om die skriftelike kontrak se bedinge uit te lê. Volgens Zeffertt & Paizes 

duik verskeie vrae op grond hiervan vir oorweging op. Eerstens, hoe 

behoort ’n hof die uitleg van ’n geïntegreerde dokument te benader? 

Zeffertt & Paizes voer aan dat die begrip “integrasie” slegs 

bruikbaarheid het as ’n ex post facto-benaming wat die bevinding van 

die hof beskryf. Dit beteken niks anders nie as dat die hof bepaal het 

dat die partye toegestem het dat die geskrif sou dien as ’n finale en 

volledige uitdrukking van hulle ooreenkoms. Dit beteken egter nie dat 

die hof bepaal het dat die partye toegestem het om gebonde te wees 

aan ’n bepaalde betekenis nie. Terwyl die integrasie vorige uitdrukkings 
                                                 
 1019  Christie 215–218.  
 1020  Zeffertt, Paizes & Skeen 348-351. 
    1021    Van der Westhuizen v Arnold supra n766 op 464. 
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as saamgestelde dele van die ooreenkoms uitsluit, ontneem dit nie 

hierdie uitdrukkings van bewyswaarde in die uitleg van daardie 

ooreenkoms nie.1022

 

  

Daar word in beginsel met hierdie standpunt saamgestem. Dit is egter 

onderhewig aan ’n belangrike kwalifikasie, naamlik dat sodanige 

getuienis slegs toelaatbaar sal wees indien die betrokke woord of frase 

onduidelik of dubbelsinnig is, en dan slegs in ooreenstemming met die 

beginsels soos neergelê in die Delmas-saak. 

 

Daar moet egter heelhartig met hierdie skrywers saamgestem word 

waar hul verklaar dat ’n party aansienlike getuienis sal moet aanbied 

waar die betwiste woord of frase in ’n geskrewe dokument duidelik en 

ondubbelsinnig is (indien ekstrinsieke getuienis in die toekoms wel in 

hierdie gevalle toelaatbaar verklaar sou word). Hulle verwoord hierdie 

sentiment treffend as volg: 

 
“… what is the significance, if any, of the ‘plain and clear’ meaning of a term 

or expression appearing in a document? A court is justifiably reluctant to 

accept that a party to that agreement either intended that term or expression 

to have some other meaning or led the other party reasonably to believe it 

had that other meaning. The party asserting this will, therefore, bear the 

burden of adducing satisfactory evidence to convince the court of the validity 

of his claim. The ‘plain and clear’ meaning of a word or expression may, 

therefore, be seen as creating an onus of rebuttal or, as it is usually referred 

to, an evidentiary burden”.1023

 

 [my beklemtoning] 

Daar moet verder ook ten volle met Corbin saamgestem word waar hy 

verklaar dat Amerikaanse howe dikwels ekstrinsieke getuienis uitsluit 

slegs nadat hul beslis het dat die weerleggingslas nie weerlê is nie. Sy 

kritiek is derhalwe meer gerig op vorm; dit is verkieslik om die probleem 
                                                 
 1022  Zeffertt & Paizes 96. 
 1023  Corbin par 543.  
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te beskou as een met betrekking tot die bewyswaarde van die getuienis 

eerder as die toelaatbaarheid daarvan. Corbin voer aan dat die howe 

eerder die getuienis behoort aan te hoor en te verklaar dat hulle rede vir 

die toepassing van die “eenvoudige en duidelike” betekenis van die 

bewoording is dat die betrokke getuienis voldoende genoeg is om hulle 

te oortuig dat daar nie ’n ander betekenis bedoel is of redelikerwys 

daarop vertrou is nie.1024

 

 

Zeffertt & Paizes vra dan ook die relevante vraag oor watter getuienis ’n 

hof moet toelaat asook op welke wyse die bewyswaarde van sodanige 

getuienis beoordeel moet word. Daar moet ook ten volle saamgestem 

word met hierdie skrywers se aanbeveling in hierdie verband, naamlik 

dat waar ’n hof besluit het dat ’n kontrak “W” met bedinge “X”, “Y” en “Z” 

die finale en volle manifestasie van die partye se ooreenkoms 

weerspieël, dit dalk kan gebeur dat waar ekstrinsieke getuienis 

toegelaat word ten aansien van die betekenis van beding “X”, die 

beding inderdaad gewysig word.  

 

Zeffertt en Paizes stel derhalwe voor dat, anders as Williston se 

benadering, die korrekte benadering nie is om aan die beding die 

betekenis toe te dig wat daaraan geheg sal word deur ’n “redelike 

intelligente persoon” of “’n normale gebruiker van die Engelse taal” nie. 

Die hof moet volgens hulle eerder poog om die betekenis van die 

beding vas te stel ooreenkomstig die betekenis wat deur beide partye 

daaraan geheg word (die wilsteorie) of deur een van die partye daaraan 

geheg word (die vertrouensteorie). In die toepassing van hierdie 

benadering behoort die howe ook alle relevante getuienis ten aansien 

van die omringende omstandighede, insluitende die erkennings wat die 

partye gemaak het, die onderhandelinge en na-kontraktuele 

                                                 
 1024  Zeffertt & Paizes 97–98. 
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kommunikasies tussen hulle, asook alle huidige gebruike wat hulle 

woordkeuse kon beïnvloed, toe te laat.1025

 

 

Daar moet verder saamgestem word met die standpunt van Lewis 

asook Zeffertt & Paizes dat die howe weg behoort te beweeg van die 

tekstuele na die kontekstuele benadering op ’n soortgelyke wyse as die 

Engelse en Amerikaanse kontraktereg. Sodanige kontekstuele 

benadering verteenwoordig egter nie ’n subjektiewe benadering tot 

uitleg nie, maar dui bloot daarop dat alle beskikbare (objektiewe en 

subjektiewe) getuienis toelaatbaar moet wees ten einde die howe in 

staat te stel om tot ’n objektiewe gevolgtrekking te kom. Die benadering 

in so ’n geval kan dan beskryf word as objektief-kontekstueel. 

 

Lubbe & Murray is klaarblyklik ten gunste van die tekstuele benadering 

tot die uitleg van kontrakte.1026

 

 Hulle verklaar dan ook dat die 

interpretasiereël die belangrike doel dien om regters te beskerm teen: 

 “… intractable disputes of fact regarding subjective states of mind and  

the concomitant risks of fraud and perjury that will undoubtedly arise should 

parties be entitled to resort freely to extrinsic evidence during the process of 

interpretation …” 

 

Lubbe & Murray is verder van mening dat daar aanduidings is dat 

kontrakspartye weens koste- en geriefsoorwegings, dikwels verkies dat 

’n beslissing op ’n suiwer taalkundige grondslag gemaak moet word 

eerder as om die onsekerhede en risikos verbonde aan die aanbieding 

van ekstrinsieke getuienis in die gesig te staar.1027

 

 

                                                 
    1025  Zeffertt & Paizes 98; Corbin par 543. 
    1026    Lubbe & Murray 463.  
    1027    Ibid. 
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Daar kan nie met hierdie standpunt saamgestem word nie. In die eerste 

plek is dit nie duidelik waarom Lubbe & Murray van mening is dat 

regters beskerm moet word teen subjektiewe verklarings van 

kontrakspartye nie. Dit blyk of hierdie skrywers ook nie die proses van 

die opweging van die bewyswaarde van getuienis insien nie. Die feit dat 

sekere subjektiewe ekstrinsieke getuienis toelaatbaar is beteken nie dat 

die hof enige bewyswaarde daaraan hoef toe te ken nie. Die aanbieding 

van alle relevante getuienis plaas juis ’n regter in ’n beter posisie om ’n 

korrekte beslissing te maak ten aansien van die betekenis van ’n 

kontrak en om gevolglik geregtigheid tussen die partye te laat geskied. 

Myns insiens is daar ook genoegsame beskermingsmaatreëls in plek in 

die reëls en prosedures inherent aan litigasieverrigtinge om die risiko 

van bedrog en meineed grootliks uit te skakel. Aan die ander kant kan 

daar in hierdie opsig dan net sowel verklaar word dat die verbod op die 

aanbieding van ekstrinsieke getuienis daartoe kan aanleiding gee dat ’n 

party bedrieglik op ’n betekenis van die kontrak steun wat nie op 

ooreengekom is nie. 

 

Dit is verder ook nie duidelik na watter aanduidings Lubbe & Murray 

verwys om aan te toon dat die partye dikwels verkies dat uitleg op ’n 

suiwer taalkundige wyse moet plaasvind nie. Watter risiko kan daar dan 

ook op ’n party rus wat deur die aanbieding van ekstrinsieke getuienis 

wil aantoon dat die kontrak ’n ander betekenis het as die gewone en 

grammatikale betekenis daarvan? Die koste verbonde aan die 

aanbieding van sodanige getuienis in die konteks van die verhoor self is 

dan ook gewoonlik minimaal asook die ongerief daaraan verbonde. 

Daar word derhalwe aan die hand gedoen dat hierdie standpunt van 

Lubbe & Murray nie oor enige meriete beskik nie. 

 

Dit is egter interessant om te let op die standpunte van Williston en 

Corbin ten aansien van die interpretasiereël.  
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Williston maak gebruik van verskillende standaarde wat betref die uitleg 

van geïntegreerde en nie-geïntegreerde geskrifte. Hy gaan van die 

standpunt uit dat daar aan geïntegreerde dokumente die betekenis 

gegee moet word wat aan hulle geheg sal word deur ’n redelike 

intelligente persoon wat vertroud is met alle geldige betekenisse en wat 

bewus is van al die omstandighede voor en gelyktydig met die maak 

van die integrasie, met uitsluiting van die mondelinge verklarings wat 

deur die partye aan mekaar gemaak is oor wat hulle dit bedoel het om 

te beteken.1028

 

 

Hy is van mening dat “the act of embodying those terms in the writing 

becomes the contract”, wat noodwendig tot gevolg het dat enige 

ekstrinsieke getuienis wat die betekenis daarvan wysig, uitgesluit moet 

word.1029

 

   

Waar daar geen integrasie plaasgevind het nie, is Williston egter ten 

gunste van die standaard van redelike verwagting, naamlik die 

betekenis waarop die party wat die betrokke woorde gebruik het 

redelikerwys kon aanvaar het dit deur die ander party verstaan is.1030

 

    

Ingevolge hierdie benadering is alle getuienis wat relevant is om ’n party 

se redelike verwagting vas te stel toelaatbaar, insluitend dit wat die 

partye aan mekaar gesê het aangaande die betekenis. Dit is derhalwe 

toelaatbaar vir A om getuienis aan te bied dat, ingevolge ’n geheime 

private kodetaal waarmee hy met B kommunikeer, die woord “motor” 

eintlik “boot” beteken en dat “koop” eintlik “verkoop” beteken.1031

 

          

                                                 
     1028   Williston par 607. 
 1029  Williston par 604. 
 1030  Williston par 605. 
 1031  Zeffertt & Paizes 89. 
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Volgens Williston mag getuienis van ’n party se subjektiewe bedoeling 

egter slegs aangebied word waar daar ’n dubbelsinnigheid in die 

kontrak bestaan. Waar daar sodanige dubbelsinnigheid bestaan, doen 

hy aan die hand dat, waar nie een van die partye bewus is van, of rede 

het om te weet van die dubbelsinnigheid nie, daar aan die 

dubbelsinnige bepaling die betekenis geheg moet word wat elke party 

bedoel het dit moet beteken. Indien een van die partye weet, of rede het 

om te weet van die dubbelsinnigheid en die ander party nie, moet die 

betekenis van die onskuldige party daaraan geheg word.1032

 

  

Zeffertt & Paizes wys daarop dat Williston onder geen illusie verkeer 

aangaande die beperkende aard van sy voorgestelde objektiewe 

standaard nie.1033 Volgens Williston is dit nie die bedoeling van die 

partye wat wesenlik is nie, maar die betekenis wat die hof aan hulle 

manifestasies heg.1034

 

 

Williston gee verder toe dat sy benadering tot gevolg kan hê dat daar 

aan ’n kontraktuele beding ’n betekenis gegee word wat nie in 

ooreenstemming is met die bedoeling van een van die partye nie, maar 

voer aan dat ’n graad van sekerheid verkry word deur die toepassing 

van hierdie benadering wat, alhoewel dit nie ideaal is nie, veel groter is 

as wat bereik kan word met die wyer standaard.1035

 

 

Volgens Calamari en Perillo gee sodanige benadering aan die kontrak 

’n lewe en betekenis van sy eie, afsonderlik en apart van die betekenis 

wat die partye aan hulle ooreenkoms heg.1036

 

 

                                                 
 1032  Williston par 605. 
 1033  Zeffertt & Paizes 89. 
 1034  Williston par 603. 
 1035  Williston par 612. 
 1036  Calamari & Perillo 120. 
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Zeffertt & Paizes kritiseer hierdie benadering van Williston en verklaar 

dat die houding wat deur Williston weerspieël word anachronisties is. 

Hulle verwys na Bentham wat al meer as ’n eeu gelede na hierdie 

benadering verwys het as “an enormity, an act of barefaced injustice … 

a practice exactly upon a par (impugnity excepted) with forgery”.1037 

Zeffertt & Paizes voer aan dat, in die lig van wat gesê is in Johnston v 

Leal1038 en Cinema City (Pty) Ltd v Morgenstern Family Estates (Pty) 

Ltd,1039 hierdie benadering nie die beste van die huidige Suid-

Afrikaanse denkwyse weerspieël nie.1040

 

 

Corbin se standpunt staan in direkte kontras met dié van Williston. 

Volgens hom kom die geskrewe dokument op niks meer as die tasbare 

manifestasie van die ooreenkoms neer nie, en kan dit nooit kwalifiseer 

as die ooreenkoms self nie. Dit is van toepassing, selfs ten opsigte van 

’n geïntegreerde dokument. Corbin is verder van mening dat ’n 

geïntegreerde dokument nie ’n ooreenkoms daarstel met die gevolg dat 

die “geïntegreerde” taalgebruik die enigste bron sal wees waarna die 

partye of die hof mag verwys ten einde hulle betekenis en bedoeling vas 

te stel nie.1041

 

 

Volgens Corbin het die woorde van selfs ’n geïntegreerde dokument nie 

’n enkele, noodsaaklike, regtens afdwingbare betekenis onaangeraak 

deur die ander woorde en handelinge van die partye nie. Getuienis van 

sodanige woorde en handelinge moet, volgens hom, derhalwe 

toelaatbaar wees ten einde beide die betekenis wat die een party 

bedoel het, asook die betekenis wat die ander party ontvang het, vas te 

stel. Indien hierdie betekenisse ooreenstem is daar geen probleem nie, 

                                                 
 1037  Bentham Rationale of Judicial Evidence (1827) 590, aangehaal deur 

Calamari en Perillo op 120. 
 1038  Supra n381. 
 1039  Supra n925. 
 1040  Zeffertt & Paizes 91–92.  
 1041  Corbin par 538. 
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maar waar dit verskil moet die hof beslis aan welke betekenis, of geen 

daarvan nie, op grond van beleidsredes, regsgevolg verleen moet 

word.1042

 

 

Corbin vra ook die vraag waarom so baie hofbeslissings daarna verwys 

dat ’n party se werklike bedoeling irrelevant is, dat sodanige party nie 

mag getuig oor wat sy bedoeling was nie en dat hy gebonde is aan sy 

bedoeling, soos objektief vasgestel. Hy voer aan dat, in werklikheid, 

talle van hierdie beslissings nie hierdie punt maak nie. ’n Hof pas slegs 

’n objektiewe toets toe wanneer dit vasgestel het dat een van die partye 

feitelik die woorde van ’n ooreenkoms in harmonie met sodanige uitleg 

verstaan het en die ander party rede gehad het om te glo dat hy het. 

Derhalwe, indien A aanvoer dat die woord “koop” in ’n ooreenkoms 

“verkoop” beteken, bestaan daar geen reël wat die toelaatbaarheid van 

relevante getuienis ten aansien van A se werklike geloof verbied nie. 

Die belang van Corbin se standpunt is, volgens Zeffertt & Paizes, myns 

insiens heeltemal tereg, daarin geleë dat dit nie saak maak hoe 

“normaal” of “algemeen” die betekenis is wat een party aanvoer nie, die 

ander party altyd die geleentheid gegun behoort te word om die hof te 

oortuig, deur middel van relevante getuienis, dat die eerste party in 

werklikheid nie aan die woorde daardie betekenis geheg het nie en dat 

sy verklaring tydens die verhoor óf bedrieglik óf foutief is.1043

 

 

Wat ’n ontleding ten aansien van onbillike hofbeslissings oor die 

interpretasiereël aanbetref kan daar baie kortliks na die volgende aantal 

gewysdes verwys word.1044 In Ex parte Swanevelder1045

                                                 
 1042  Ibid. Sien ook die bespreking van Zeffertt & Paizes 90–91. 

 het De Beer 

RP geweier om getuienis van die bedoeling van ’n testateur toe te laat 

 1043  Zeffertt & Paizes 91. 
 1044  Sien die bespreking supra hoofstuk 4.11 oor waarom sodanige analise 

problematies is. 
 1045  1949 (1) SA 733 (O). 
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wat kon aantoon dat die testateur die bedoeling gehad het om sekere 

beperkende voorwaardes in sy testament te verwyder. 

 

In Castle Wine & Brandy Co Ltd v Barnard1046

 

 het die hof die aanbieding 

van ekstrinsieke getuienis verbied om aan te toon dat die partye ’n 

ander betekenis aan die woord “lisensie” in hulle skriftelike kontrak 

geheg het as die normale ondubbelsinnige betekenis daarvan. Die eiser 

is derhalwe gebonde gehou aan die betekenis van ’n sekere woord 

nieteenstaande die feit dat hy oor getuienis beskik het om die teendeel 

te bewys.   

Die saak van Cross v Ferreira1047

 

 wys ook duidelik hoe die 

interpretasiereël uiters onbillike resultate vir ’n kontraksparty kan 

meebring nieteenstaande die feit dat verskillende howe verskil het ten 

aansien van die dubbelsinnigheid van ’n beding van die skriftelike 

kontrak. Die hof a quo het bevind dat getuienis van ’n mondelinge 

ooreenkoms waarop die respondent staatgemaak het om aan te toon 

dat die reg van okkupasie van ’n sekere residensiële akkommodasie 

ingesluit was by die verkoop van die applikant se besigheid, die 

geskrewe ondubbelsinnige kontrak gewysig het en daarom 

ontoelaatbaar was. Op appèl is daar egter bevind dat die kontrak wel 

dubbelsinnig was en dat die betrokke ekstrinsieke getuienis derhalwe 

toelaatbaar was. Op appèl na ’n volbank het die hof egter die hof a quo 

se beslissing bekragtig en aangevoer dat die getuienis ingevolge die 

interpretasiereël ontoelaatbaar was aangesien die skriftelike kontrak 

ondubbelsinnig was.                                                                   

5.7 Verdere moontlike ontwikkeling van die interpretasiereël in die 

Suid-Afrikaanse reg 

                                                 
 1046  1949 (3) SA 17 (O). 
 1047  1951 (2) SA 435 (K). 
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Dit wil voorkom of die toepassing van die interpretasiereël in ’n groot 

mate gestagneer het in die Suid-Afrikaanse kontraktereg. Dit is die 

onvermydelike gevolg van die feit dat ons bewysreg klaarblyklik 

“bevries” is in die gedaante wat dit op 30 Mei 1961 aangeneem het, en 

dat daar slegs van die Engelse presedent afgewyk kan word waar die 

Engelse reg klaarblyklik verkeerd toegepas is deur die Engelse howe. 

Indien Worman v Hughes1048

 

 dus die posisie ingevolge die Engelse reg 

korrek weerspieël, is ons reg basies in hierdie vorm gevries.  

Wat egter uiters ironies is, is dat dit voorkom of daar sedert 1961 ’n 

ontwikkeling besig is om plaas te vind in die Engelse reg na ’n meer 

liberale kontekstuele benadering ingevolge waarvan getuienis van die 

omringende omstandighede ook toegelaat word waar die bewoording 

van ’n kontrak ondubbelsinnig is. In Prenn v Simmonds,1049

  

 

byvoorbeeld, het Lord Wilberforce beslis dat: 

“The time has long passed when agreements, even those under seal, were 

isolated from the matrix of facts in which they were set and interpreted purely 

on internal linguistic considerations ... We must enquire beyond the language 

and see what the circumstances were with reference to which the words were 

used, and the object, appearing from those circumstances, which the person 

using them had in view.”1050

 

 

Lord Wilberforce het ’n soortgelyke uitspraak gelewer in Reardon Smith 

Line Ltd v Hansen-Tanger.1051

                                                 
     1048   Supra n783. 

 In dié saak het hy verklaar dat geen 

kontrak in ’n vakuum opgestel word nie, maar dat daar altyd ’n 

agtergrond is waarin die kontrak geplaas moet word. Waarna geldiglik 

verwys kan word, word aangedui as die “omringende omstandighede”, 

    1049   Supra n791. 
 1050  Op 239. 
 1051  [1976] 4 All ER 570 (HL). 
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’n begrip wat verduidelik kan word, maar beswaarlik omskryf kan word. 

In ’n handelskontrak is dit sekerlik korrek dat die hof moet weet wat die 

kommersiële doel van die kontrak is en dit veronderstel kennis van die 

oorsprong (“genesis”), agtergrond en konteks van die transaksie, asook 

die mark waarin die partye handel dryf.1052 Die hof moet homself 

derhalwe in dieselfde feitelike matrys (“matrix”) plaas as waarin die 

partye hulle bevind het.1053

 

 

Die locus classicus was egter in Investors Compensation Scheme Ltd v 

West Bromwich Building Society1054 waar Lord Hoffmann verklaar het 

dat die agtergrondsomstandighede wat aangebied kan word by die 

uitleg van kontrakte kan bestaan uit absoluut enigiets. Alhoewel Lord 

Hoffmann later sy stelling ietwat afgewater het om te beteken “absoluut 

enigiets wat ’n redelike man as relevant sou beskou”,1055 was hierdie 

voorgestelde benadering omstrede en heers daar klaarblyklik huidiglik 

onsekerheid of hierdie benadering ’n nuwe era ingelui het ten aansien 

van die uitleg van kontrakte in die Engelse reg.1056

 

 Hoe dit ookal sy, 

daar is besliste tekens in die Engelse kontraktereg te bespeur ten 

aansien van die ontwikkeling na ’n algemene kontekstuele benadering 

by die uitleg van kontrakte ingevolge waarvan die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis meer geredelik beskikbaar is.    

Dieselfde kan egter nie van die Suid-Afrikaanse reg gesê word nie. 

Alhoewel daar verskeie pleidooie was vir ’n groter toegeeflikheid in die 

toelating van ekstrinsieke getuienis by die uitleg van kontrakte soos in 

Pangbourne Properties Ltd v Gill & Ramsden (Pty) Ltd1057

                                                 
 1052  Op 574. 

 en Cinema 

 1053  Op 575. 
    1054    Supra n794.       
    1055    In  B.C.C.I. v Ali supra n799. 
    1056    Sien die bespreking supra 5.2. 
    1057    Supra n827. 
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City (Pty) Ltd v Morgenstern Family Estates (Pty) Ltd,1058

 

 het die Suid-

Afrikaanse reg in ’n groot mate gestagneer en wil dit nie voorkom of 

sodanige ontwikkeling in die afsienbare toekoms gaan plaasvind nie.      

Daar kan verder geredeneer word dat ons howe in elk geval nie in ’n 

posisie is om sodanige reël af te skaf nie, behalwe miskien waar dit 

aanvaar word dat sodanige reël verkeerdelik in ons regstelsel ingevoer 

is op die veronderstelling dat dit deel uitmaak van die bewysreg.1059 

Daar moet met Zeffertt & Paizes saamgestem word waar hul verklaar 

dat hulle geen twyfel het dat hierdie standpunte sal seëvier in ons reg 

nie, aangesien ons reg ’n lewende regstelsel is wat weier om vas te 

kleef aan beginsels wat baie jare gelede van die gemenereg oorgeneem 

is en wat lankal al, veral in die VSA, as outmodies beskou word.1060

 

 

Daar word egter aan die hand gedoen dat daar ondersoek ingestel sal 

moet word na ’n alternatiewe metode as die regbank om hierdie 

resultaat te bewerkstellig. 

Cornelius gaan van die standpunt uit dat die mees direkte “aanval” op 

die interpretasiereël tot op hede plaasgevind het in Curren v Jacobs,1061 

alhoewel dit “ever so slightly camouflaged” was.1062

 

 Indien hierdie 

standpunt korrek is beteken dit dan dat die howe wel in staat is om die 

interpretasiereël af te skaf of te modifiseer en dat daar nie na ’n 

alternatiewe forum gesoek hoef te word nie.  

In hierdie aangeleentheid het dit gegaan oor die uitleg van ’n testament. 

Paragraaf 1 van die testament het inter alia as volg bepaal: 

 
                                                 
    1058    Supra n925. 
 1059  Sien die bespreking supra hoofstuk 3.  
 1060  Zeffertt & Paizes 85. 
 1061  [2000] 4 All SA 584 (SE).  
 1062  Cornelius Principles of Interpretation (2) 107. Sien ook Cornelius SJ “A New 

Trend in the Admissibility of Evidence to Determine the Meaning of Words in 
a Document” (2002) THRHR 282.  
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“I give and bequeath the residue of my estate to my said wife, subject to the 

condition that on her death or remarriage, whichever shall first occur, the 

residue shall devolve upon my children, or them failing to their issue per 

stirpes.”1063

 
      

Die testateur se vrou (verweerderes) het twee jaar na sy dood weer in 

die huwelik getree en die voorwaarde in die testament is derhalwe 

vervul. Die eiser (wat die eksekuteur van die boedel was) het geëis dat 

die verweerderes die volle bedrag wat sy ontvang het ten aansien van 

die oorskot (“residue”) van die boedel moes terugbetaal. Die eiser het 

aangevoer dat dit die plig van ’n fiduciarius was om daardie gedeelte 

van sy fideikommissêre belang wat hy of sy ontvang het terug te betaal 

by die beëindiging van sy fideikommissêre belang. Die verweerderes 

het egter aangevoer dat sy nie verplig was om die volle bedrag terug te 

betaal nie, aangesien die bemaking slegs ’n fideicommissum residui 

daargestel het. Die verweerderes het derhalwe aangevoer dat sy 

geregtig was om die bemaking in haar eie diskresie aan te wend en 

slegs verplig was om aan die kinders die oorskot van die bemaking oor 

te betaal op die datum van haar hertroue.1064

 

 

Die eiser het eksepsie aangeteken teen hierdie verweer op die basis dat 

die testament nie redelikerwys as ’n fideicommissum residui uitgelê kon 

word nie. Ludorf R het die eksepsie verwerp en (heeltemal korrek) 

aangedui dat daar ’n moontlikheid was dat die tweede verwysing na die 

woord “residue” in paragraaf 1 van die testament dubbelsinnig kon 

wees. Ludorf R het derhalwe beslis dat dit nie behoorlik was om hierdie 

aspek aan te hoor in eksepsieverrigtinge en nie het gevolglik die 

aangeleentheid verwys na verhoor.1065

 

       

                                                 
 1063  Curren v Jacobs supra n1061 op 585. 
 1064  Ibid. 
 1065  Op 585–586. 
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Jones R het tereg verklaar dat hy nie aan dieselfde benadering as 

Ludorf R gebonde was, naamlik op die basis van ’n moontlikheid dat die 

testament dubbelsinnig was nie. Jones R het ook aangevoer dat die 

toets of die testament dubbelsinnig was op hierdie stadium ’n oorwig 

van waarskynlikheid was. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat die 

moontlikheid van ’n dubbelsinnigheid so ver verwyderd was dat hy dit as 

hoogs onwaarskynlik bestempel het.1066 Jones R het na heelparty 

gesag verwys om sy gevolgtrekking te staaf, onder andere die 

standpunt van Corbin1067 en In re Estate van der Merwe1068 asook 

Wood v Petrie.1069

 

 Wat veral van belang is vir hierdie bespreking is 

Jones R se stelling dat: 

“There are a number of cases where the courts have held that the testator 

intended to create a fideicommissum residui. Almost invariably they are 

concerned with a will which chooses words which makes this intention plain. I 

have not been able to find a single case where the courts have construed a 

will to create a fideicommissum residui in the absence of such words.”1070

 
  

Op grond hiervan het Jones R verklaar dat daar geen woorde 

hoegenaamd in die testament vervat is wat aantoon dat die kinders 

slegs soveel moet ontvang as wat oorgebly het van die bemaking op die 

datum van die verweerderes se hertroue nie. Daar was verder geen 

suggestie dat die verweerderes die betrokke bates in haar eie diskresie 

kon verkoop en geen woorde soos “what remains of the residue on her 

death or remarriage” nie. Daar was volgens Jones R derhalwe geen 

aanduiding iewers dat die testateur slegs wou gehad het dat sy kinders 

dit moes ontvang wat oorgebly het van die betrokke bemaking nie en 

daar was nie ’n enkele woord vervat in die testament om aan te toon dat 
                                                 
 1066  Op 586. 
 1067  Corbett MM et al The Law of Succession in South Africa (1980) 336–337. 

Curren v Jacobs supra n1061 op 586. 
 1068  1928 CPD 207 op 209. Curren v Jacobs supra n1061 op 587. 
 1069  1923 AD 420 op 428. Curren v Jacobs supra n1061 op 587.  
 1070  Op 587. 
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dit die testateur se bedoeling was soos uitgedruk deur die woorde 

vervat in die testament nie. Jones R het dan ook heeltemal korrek 

verklaar dat die testateur se bedoeling, soos blyk uit die eenvoudige 

(“plain”) betekenis van die woorde vervat in die testament, was om ’n 

fideicommissum te skep en nie ’n fideicommissum residui nie.1071

 

 

Cornelius voer aan dat dit die einde van die aangeleentheid moes wees, 

maar dat Jones R dit nie daar gelaat het nie en as ’n nagedagte 

verklaar het:1072

   

 

“If I am wrong, and if the word ‘residue’ is indeed ambiguous, extrinsic 

evidence is admissible to ascertain its meaning …”1073

 

 

Jones R het nadat hy hierdie stelling gemaak het, voortgegaan om die 

getuienis wat gelei is te beoordeel. Hy het in besonder verwys na die 

getuienis van die opsteller van die testament en sekere notas wat die 

opsteller tydens onderhoude met die testateur gemaak het en ook 

aangewend het by die uiteindelike opstel van die testament. Ingevolge 

hierdie getuienis het die opsteller van die testament aan die testateur 

die verskil tussen ’n fideicommissum en ’n fideicommissum residui 

verduidelik. Hy het op grond hiervan instruksies van die testateur bekom 

en die testament so bewoord dat daar volgens hom ’n fideicommissum, 

en nie ’n fideicommissum residui nie, geskep is. Die getuienis het 

derhalwe duidelik aangetoon dat dit nie die testateur se bedoeling was 

om ’n fideicommissum residui in die lewe te roep nie.1074

 

 

Die regsverteenwoordiger van die verweerderes het (heeltemal korrek) 

beswaar aangeteken teen die toelaatbaarheid van hierdie getuienis. 

                                                 
 1071  Ibid. 
 1072  Cornelius Principles of Interpretation (2) 108. 
 1073  Curren v Jacobs supra n1061 op 588. 
 1074  Op 588–589. 
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Jones R het egter hierdie beswaar van die hand gewys met verwysing 

na die volgende dictum van Corbett R (soos hy toe was) in Allen NNO v 

Estate Bloch:1075

 

 

“… the duty of the Court is to ascertain not what the testator meant to do 

when he made his will but what his intention is, as expressed in his will. 

Consequently, where his intention appears clearly from the words of the will, it 

is not permissible to use evidence of surrounding circumstances or other 

external facts to show that the testator must have had some different 

intention. At the same time no will can be analysed in vacuo. In interpreting a 

will the Court is entitled to have regard to the material facts and 

circumstances known to the testator when he made it: it puts itself in the 

testator’s armchair. Moreover, the process of interpretation invariably involves 

the ascertainment of the association between the words and external objects 

and evidence is admissible in order to identify these objects. This process of 

applying the words of the will to external objects through the medium of 

extrinsic evidence may reveal what is termed a latent ambiguity in that the 

words, though intended to apply to one object, are in fact equally capable of 

applying to two or more objects (known technically as an ‘equivocation’) or in 

that the words do not apply clearly to any specifc object, as where they do not 

describe the object or do not describe it accurately. In both these instances 

additional extrinsic evidence is admissible in order to determine, if possible, 

the true object of the bequest, but, except in the case of an equivocation, 

such evidence may not include extrinsic declarations of the testator’s 

intention.”1076

 

    

Cornelius is van mening dat die aanhaling van hierdie passasie deur 

Jones R uiters vreemd is. Hy is verder van mening dat, aangesien die 

testament duidelik was, die opsteller daarvan nie toegelaat moes word 

                                                 
 1075  1970 (2) SA 376 (K). 
 1076  Curren v Jacobs supra n1061 op 589. Vgl ook Ex parte Eksekuteure Boedel 

Malherbe 1957 (4) SA 704 (K); Povall v Barclays Bank (DC&O) 1965 (3) SA 
322 (K); Aubrey-Smith v Hofmeyr 1973 (1) SA 655 (K).  
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om te getuig nie en dat sy notas ook nie as getuienis toegelaat moes 

word nie.1077

 

 

Daar moet met hierdie argument saamgestem word. Waar dit duidelik 

blyk dat ’n sekere tipe getuienis ontoelaatbaar is, behoort die hof nie oor 

’n diskresie te beskik, soos wat dikwels in die praktyk gebeur, om die 

getuienis aan te hoor en eers later te besluit of sodanige getuienis 

toelaatbaar is nie. Wat natuurlik in gedagte gehou moet word is op die 

tydstip wat die beswaar aangeteken is, Jones R nog nie beslis het of die 

woord “residue” dubbelsinnig was of nie. Wat egter, myns insiens, die 

korrekte prosedure was om te volg was dat Jones R eers ’n beslissing 

moes maak ten aansien van die dubbelsinnigheid van die testament 

alvorens die ekstrinsieke getuienis toegelaat is. Die korrekte prosedure 

in so ’n geval sou dan ook ’n verhoor binne ’n verhoor wees ten einde 

eers ’n beslissing te maak ten aansien van die toelaatbaarheid van die 

getuienis. 
 

Daar kan egter nie met Cornelius saamgestem word dat die Curren-

saak enigsens kwalifiseer as ’n “aanval” op die interpretasiereël nie. 

Cornelius is van mening dat Jones R (bewustelik of onbewustelik) die 

uitdaging aangeneem het wat Harms AR in die Pangbourne-saak 

daargestel het.1078

                                                 
 1077  Conelius Principles of Interpretation (2) 109. 

 Cornelius voer op grond hiervan aan dat, alhoewel 

die indruk gewek word dat Jones R ten gunste daarvan was om 

ekstrinsieke getuienis toe te laat om die betekenis van ’n 

(ondubbelsinnige) woord te verklaar, dit ’n baie brawe stap vir hom sou 

wees om die Hoogste Hof van Appèl teen te gaan en ’n reël te verwerp 

wat op verskeie geleenthede deur daardie hof uiteengesit is. Cornelius 

is derhalwe van mening dat Jones R sy toevlug tot ekstrinsieke 

 1078  Supra n827. 
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getuienis moes vermom om enige konflik met die Hoogste Hof van 

Appèl te vermy.1079

 

   

Wat Jones R egter gedoen het, was om op ’n hipotetiese wyse te 

oorweeg wat die posisie sou gewees het indien die betrokke woord wel 

dubbelsinnig was of ’n sogenaamde “equivocation” daargestel het. 

Indien die woord “residue” wel dubbelsinnig was of ’n sogenaamde 

“equivocation” daargestel het, was die toelating van ekstrinsieke 

getuienis van die bedoeling van die testateur heeltemal reëlmatig en in 

ooreenstemming met judisiële presedent. Jones R het dus nie sy 

toevlug tot ekstrinsieke getuienis “vermom”, soos deur Cornelius 

beweer, om konflik met die Hoogste Hof van Appèl te vermy nie. Weens 

die uitwerking van die presedenteleer sou Jones R in elk geval nie 

ekstrinsieke getuienis van ’n testateur se bedoeling kon toelaat waar die 

testament ondubbelsinnig is, of dit “vermom” was al dan nie!   

 

Daar kan derhalwe ook glad nie saamgestem word met Cornelius se 

stelling dat Jones R in alle waarskynlikheid sou verklaar dat die woord 

“residue” dubbelsinnig sou wees indien die getuienis nie sy 

gevolgtrekking sou staaf nie.1080

                                                 
 1079  Conelius Principles of Interpretation (2) 109. 

 Indien Cornelius korrek is sal dit 

beteken dat daar in alle gevalle twee stelle gesag beskikbaar sou wees, 

een stel wat die eiser se weergawe steun en een stel wat die 

verweerder se weergawe sal steun. Dit is egter absurd om so te 

redeneer! Uit die gesag wat Jones R aangehaal het waarna hierbo 

verwys is blyk dit baie duidelik dat al die beskikbare gesag slegs een 

gevolgtrekking tot gevolg het, naamlik dat die woord “residue” 

ondubbelsinnig was in die onderhawige geval. Indien Cornelius egter 

korrek is, sal dit beteken dat daar iewers ander gesag beskikbaar sou 

wees wat sou aantoon dat die woord “residue” wel dubbelsinnig was. 

 1080  Conelius Principles of Interpretation (2) 110. 
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Cornelius staaf sy argument deur aan te voer dat dit voorkom of Jones 

R sy uitleg van die testament gebaseer het op die getuienis wat 

aangebied is. Cornelius verklaar dat dit nie so vreemd is as wat dit klink 

nie, aangesien mens dikwels die indruk kry dat ’n hof eers besluit wat sy 

uitspraak moet wees en dan na gesag soek om hierdie uitspraak te 

regverdig. Op grond hiervan voer Cornelius aan dat Jones R in casu nie 

nodig gehad het om ver te soek na gesag om sy uitleg van die 

testament, gegrond op die getuienis wat aangebied is te regverdig nie, 

aangesien die getuienis die posisie bevestig het wat gegeld het 

ingevolge die bestaande reg.1081

 

 

Hierdie standpunt van Cornelius moet gekritiseer word. Dit mag miskien 

die posisie wees waar ’n uitspraak van ’n hof totaal en al afhanklik is 

van die getuienis wat aangebied is, maar nie waar daar sprake is van 

regsreëls wat die aanbieding van sekere getuienis verbied nie. Indien dit 

die posisie in alle gevalle sou wees, sal ons hele regstelsel in groot 

gevaar verkeer. In die onderhawige geval blyk dit duidelik dat Jones R 

nie bloot die eerste en beste gesag wat beskikbaar was gebruik het om 

sy uitspraak te regverdig nie, maar dat hy dit baie duidelik gestel het 

dat: 

 
“I have not been able to find a single case where the courts have construed a 

will to create a fideicommissum residui in the absence of such words.”1082

 

 

Verder sal ’n regter natuurlik ook sy plig ernstig versuim indien hy nie 

alle moontlike gesag opsoek om sy uitspraak te regverdig nie. 

 

Indien die getuienis derhalwe nie Jones R se uiteindelike gevolgtrekking 

sou steun nie sou Jones R, myns insiens, slegs verklaar het dat die 
                                                 
 1081  Ibid. 
 1082  Curren v Jacobs supra n1061 op 587. 
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getuienis, wat voorwaardelik toegelaat is hangende ’n beslissing ten 

aansien van die dubbelsinnigheid van die testament, in elk geval nie 

toelaatbaar was nie aangesien die woord “residue” ondubbelsinnig was. 

Sodanige optrede sou natuurlik dan uitgewys het dat die getuienis in die 

eerste plek nie toegelaat moes word nie en dit is derhalwe te betwyfel of 

Jones R enigsins die getuienis in hierdie omstandighede sou beoordeel. 

In alle waarskynlikheid sou Jones R, myns insiens, in so ’n geval slegs 

verklaar het dat die getuienis voorwaardelik toegelaat is maar dat dit 

ontoelaatbaar is aangesien dit duidelik geblyk het dat die woord 

“residue” ondubbelsinnig was. Soos Cornelius tereg wys, het Jones R in 

alle waarskynlikheid slegs die getuienis beoordeel ten einde sy 

uiteindelike gevolgtrekking en beslissing te versterk.1083

 

 Dit is naamlik 

baie moeilik om in te sien hoe Jones R enigsins sou kon verklaar dat die 

woord “residue” dubbelsinnig was of ’n “equivocation” daargestel het.  

Jones R het, myns insiens, as volg geredeneer: “Ek sal die getuienis ten 

aansien van die testateur se bedoeling op hierdie stadium toelaat 

hangende my latere beslissing of die woord ‘residue’ dubbelsinnig is of 

nie. Indien die getuienis egter aantoon dat die betrokke woord wel 

ondubbelsinnig was, sal ek dit in elk geval in detail beoordeel aangesien 

dit my uiteindelike gevolgtrekking sal staaf en my uitspraak aansienlik 

sal versterk. Indien die getuienis egter sou aantoon dat die woord 

‘residue’ wel dubbelsinnig was, sal ek dit nie in ag neem indien die 

beskikbare gesag aantoon dat die woord wel ondubbelsinnig was in die 

omstandighede nie.”  

 

Selfs indien Cornelius korrek is met sy stelling dat Jones R in alle 

waarskynlikheid sou verklaar het dat die woord “residue” dubbelsinnig 

was indien die getuienis nie sy uiteindelike gevolgtrekking sou steun 

nie, is dit steeds moeilik om te sien hoe sy toelating van die betrokke 
                                                 
 1083  Conelius Principles of Interpretation (2) 110. 
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ekstrinsieke getuienis enigsins sou kon kwalifiseer as ’n “aanval” op die 

interpretasiereël. In so ’n geval sou die toelating van die getuienis juis 

reëlmatig en volgens judisiële presedent geskied het. Daar word aan die 

hand gedoen dat Cornelius miskien bedoel het dat die feit dat 

ekstrinsieke getuienis ten aansien van die bedoeling van die testateur 

toegelaat is nieteenstaande die feit dat die woord “residue” 

ondubbelsinnig was, kwalifiseer as ’n “aanval” op die interpretasiereël. 

Daar kan egter ook nie saamgestem word met hierdie argument nie 

aangesien dit, myns insiens, duidelik blyk dat die getuienis 

(verkeerdelik) voorwaardelik toegelaat is en in alle waarskynlikheid nooit 

beoordeel sou word indien die getuienis nie die uiteindelike 

gevolgtrekking van Jones R sou steun nie.     

 

Cornelius voer verder aan dat Jones R gefouteer het om te verklaar dat 

die argumente aangevoer namens die verweerder ’n “equivocation” 

daargestel het en dat getuienis gevolglik toelaatbaar was om sodanige 

“equivocation” op te los. Cornelius is van mening dat, indien blote 

argumente namens ’n party ’n “equivocation” daar kan stel, daar ’n 

“equivocation” aanwesig sal wees in alle gevalle waar daar ’n dispuut is 

tussen partye ten aansien van ’n woord of uitdrukking vervat in ’n 

dokument. Dit sal volgens Cornelius die uitwerking hê dat getuienis 

altyd toelaatbaar sal wees en gevolglik die interpretasiereël oneffektief 

sal maak.1084

 

 

Jones R se verklaring moet egter weer eens in konteks beskou word. 

Jones R het basies verklaar dat op die verweerder se 

regsverteenwoordiger se eie weergawe en argumente, dit ’n geval van 

’n “equivocation” was. Jones R het derhalwe, myns insiens, van die 

standpunt uitgegaan dat indien die verweerder se regsverteenwoordiger 

korrek was in dat die woord “residue” ’n “equivocation” daargestel het, 
                                                 
 1084  Conelius Principles of Interpretation (2) 109. 
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ekstrinsieke getuienis van die bedoeling van die eksekuteur wel 

toelaatbaar was ingevolge die uitspraak in die Allen-saak. Dit 

verduidelik dan ook Jones R se woordkeuse waar hy verklaar het: 

 
“In this event, [naamlik indien die verweerder se regsverteenwoordiger korrek 

is in sy standpunt dat die woord “residue” ’n “equivocation” daargestel het] 

and on the strength of the underlined portion in the above passage, evidence 

of the testator’s statement about his intention is admissible. If admissible, it is 

strong evidence against the defendant’s contentions.”1085

 

 [my invoeging en 

beklemtoning] 

Jones R het natuurlik later hierdie argument van die verweerder se 

regsverteenwoordiger, dat die woord “residue” ’n “equivocation” 

daargestel het, verwerp en verklaar dat die woord ondubbelsinnig was. 

Alhoewel Jones R dit nie uitdruklik so gemeld het nie volg dit dan ook 

logieserwys dat hy derhalwe bevind het dat die getuienis van die 

testateur se bedoeling nie toelaatbaar was nie en hy slegs daarna 

verwys het om sy uiteindelike gevolgtrekking te staaf (indien hy 

hipoteties verkeerd was in sy beslissing dat die woord “residue” wel 

ondubbelsinnig was). 

 

Daar kan derhalwe ook nie met Cornelius se uiteindelike gevolgtrekking 

ten aansien van die “revolusionêre” gevolge van die Curren-saak 

saamgestem word nie. Cornelius is van mening dat hierdie saak ’n 

treffende voorbeeld is van waar ’n hof bereid was om ’n meer moderne, 

liberale benadering tot uitleg te volg en die bedoeling van die testateur 

laat seëvier het. Cornelius is verder van mening dat indien die hof slegs 

die tradisionele benadering gevolg het en die getuienis verwerp het, die 

verweerder verkul kon gevoel het weens die resultaat van streng 

toepassing en van tegniese toepassing van onvergewensgesinde reëls. 

Hierdie benadering van die hof wys volgens Cornelius daarop dat die 
                                                 
 1085  Curren v Jacobs supra n1061 op 589. 
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hof geïnteresseerd was daarin om werklike geregtigheid in hierdie saak 

te bereik instede van ’n breë geregtigheid in die regstegniese sin. 

Cornelius spreek dan ook die wens uit dat die Hoogste Hof van Appèl 

hopelik die geleentheid sal kry om hierdie benadering aan te neem, nie 

slegs wat testamente aanbetref nie, maar ook ten aansien van wette, 

kontrakte en ander regsdokumente.1086

 

 

Alhoewel sodanige benadering, myns insiens, hoogs aanbeveel moet 

word, word daar aan die hand gedoen, in die lig van wat hierbo 

aangevoer is, dat Cornelius die impak van die Curren-saak verkeerd 

vertolk. Kom ons veronderstel dat die getuienis van die opsteller van die 

testament, asook sy notas, duidelik aangetoon het dat die testateur wel 

bedoel het om ’n fideicommissum residui in die lewe te roep. Volgens 

Cornelius sou Jones R dan, nieteenstaande duidelike gesag tot die 

teendeel, bloot aangetoon het dat die woord “residue” dubbelsinnig was 

en op hierdie wyse nog steeds die bedoeling van die testateur laat 

seëvier het.  

 

Soos reeds aangetoon kan hierdie argument egter nie ondersteun word 

nie. Myns insiens, indien die getuienis uitgewys het dat die woord 

“residue” wel dubbelsinnig was, sou Jones R nog steeds aangedui het 

dat die gesag die teendeel aantoon en dat hierdie getuienis derhalwe 

nie in aanmerking geneem sal kan word nie. Gevolglik sou die 

bedoeling van die testateur in so ’n geval ook nie seëvier nie wat juis die 

punt onderstreep dat die interpretasiereël uiters onbillike resultate 

teweeg kan bring. Dit was egter blote toeval dat die getuienis en die 

gesag ten aansien van die dubbelsinnigheid van die testament in die 

onderhawige geval ooreengestem het. Dit wys egter ook die leemtes uit 

in die benadering van die hof om getuienis eers toe te laat en later te 

                                                 
 1086  Conelius Principles of Interpretation 114. 
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besluit of dit toelaatbaar is al dan nie, asook die dubbelsinnigheid wat 

uit die vertolking van sodanige uitspraak kan ontstaan. 

 

Cornelius1087 is van mening dat die Hoogste Hof van Appèl die 

aangeleentheid nog ’n stap verder geneem het in die saak van Van der 

Westhuizen v Arnold.1088

 

 Cornelius haal dan ook die volgende passasie 

van Lewis WAR (soos sy toe was) aan waar sy verklaar het: 

“…  that the formalistic approach to the interpretation of contracts, one that 

precludes recourse to extrinsic evidence on what the parties intended in the 

absence of ambiguity or uncertainty, has been criticised by this Court, which 

has recently questioned whether the principle is justifiable … On the other 

hand, it is trite that even where the wording of a provision is such that its 

meaning seems plain to a court, evidence of ‘background circumstances’ is 

admissible for the purpose of construing its meaning”.1089

 
                      

Cornelius1090

 

 verwys dan ook verder na die volgende aanhaling van 

Lewis WAR: 

“… [i]t is not apparent to me quite where to draw the line between background 

and surrounding circumstances. Perhaps it is a distinction without a 

difference. But it is clear than in construing the ambit of the exemption clause 

between the parties in this matter regard should be had at least to the 

‘matters probably present to the minds of the parties when they contracted’ – 

the ‘background circumstances’.1091

 

 

Dit is egter nie duidelik waarom Cornelius van mening is dat hierdie 

verklarings die aangeleentheid ’n stap verder neem nie. Soos wat 

Cornelius self heeltemal tereg aandui het ons howe nog nooit vantevore 

                                                 
     1087    Conelius Principles of Interpretation (2) 110. 
     1088    [2002] 4 All SA 331 (HHA). 
     1089   Op 538. 
     1090   Conelius Principles of Interpretation (2) 111. 
     1091   Op 539. 
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die onderskeid tussen “agtergrondsom-standighede” en “omringende 

omstandighede” in duidelike terme verduidelik nie.1092

 

 Al wat bogemelde 

verklarings dan ook doen is om hierdie verwarring te beklemtoon en 

slegs die vorige regspposisie ten aansien van die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis by die uitleg van ’n betrokke kontraksbeding, 

bevestig. 

Dit wil egter voorkom of Cornelius van mening is dat ons kontraktereg 

huidiglik besig is om ’n liberaliseringsproses te ondergaan ten aansien 

van die toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis by die uitleg van 

kontrakte, (soortgelyk aan die proses wat besig is om plaas te vind in 

Engeland en die VSA), en dat die howe gevolglik op ’n geleidelike basis 

self die toepassing van die interpretasiereël sal modifiseer. Soos egter 

reeds aangetoon kan daar nie met hierdie standpunt saamgestem word 

nie. Die ontwikkeling ten aansien van die toelaatbaarheid van 

ekstrinsieke getuienis by die uitleg van kontrakte kan in hierdie opsig 

vergelyk word met die ontwikkeling van die beginsel van die goeie trou 

in die Suid-Afrikaanse kontraktereg.1093

 

 Alhoewel daar verskeie, 

meestal obiter, pleidooie gelewer word deur die howe vir die 

liberalisering van beide hierdie afdelings van die kontraktereg, is dit asof 

die howe huiwerig is om gehoor te gee daaraan. Dit wil, myns insiens, 

dan ook voorkom of die rede hiervoor is dat die howe van mening is dat 

die wetgewer eerder die toepaslike forum is vir die drastiese wysiging 

van die bestaande regsbeginsels in hierdie verband.                 

5.8 Gevolgtrekking 

 

Die toepassing van die interpretasiereël pas in by die objektiewe 

uitlegsbenadering in die Suid-Afrikaanse kontraktereg. Die soorte 

                                                 
     1092   Conelius Principles of Interpretation (2) 111. 
     1093   Sien die bespreking supra hoofstuk 4.9. 
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getuienis wat die howe toelaat om die betekenis van ’n woord of ’n 

beding in ’n kontrak vas te stel is dan ook hoofsaaklik objektief. Dit is 

slegs waar sodanige woord of beding dubbelsinnig voorkom waar die 

soeke na die subjektiewe bedoeling van die partye, in die vorm van 

hulle onderhandelinge, enigsins in aanmerking geneem word. Die 

hoofoogmerk van die interpretasiereël is dan ook die teweegbring van 

regsekerheid ten aansien van die betekenis van ’n kontrak.  

 

Dit blyk of daar verskeie voorstanders is vir die afskaffing of modifikasie 

van die interpretasiereël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg.1094 Die 

voortbestaan van ’n reël wat kontrakspartye se bedoelings soms tot ’n 

blote fiksie reduseer moet ernstig bevraagteken word, veral in die lig 

van die ontwikkeling van die sogenaamde “doeldienende” uitlegmetodes 

voortspruitend uit die 1996 Grondwet.1095

 

 Die meeste kritiek teen die 

interpretasiereël bestaan dan ook daaruit dat taalgebruik nie 

noodwendig net slegs een onbetwiste betetekenis kan hê nie en dat die 

reël verhoed dat daar ’n ondersoek ingestel word na wat die partye 

werklik bedoel het wat hulle kontrak moet beteken. Daar word 

klaarblyklik ook nie voorsiening gemaak vir vertrouensbeskerming by 

die huidige toepassing van hierdie reël nie. Insgelyks is die toepassing 

van hierdie reël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg by tye ingewikkeld 

en moeilik verstaanbaar. Dit is veral die onderskeid wat getref word 

deur die howe tussen agtergrondsomstandighede en omringende 

omstandighede wat tot groot verwarring en onsekerheid aanleiding gee. 

Indien daar dan ook ’n analogie getrek word tussen die toepassing van 

die interpretasiereël en die iustus-error benadering blyk dit duidelik dat 

                                                 
     1094  Cornelius is bv klaarblyklik ten gunste daarvan dat die interpretasiereël 

afgeskaf moet word, alhoewel hy van mening is dat die integrasiereël behou 
moet word in die Suid-Afrikaanse kontraktereg. Sien in hierdie verband, 
Cornelius Principles of Interpretation (2) 111.   

 1095  Vir ’n volledige bespreking ten aansien van die konstitusionele aspekte van 
die interpretasiereël, sien infra hoofstuk 8.6. 
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laasgenoemde benadering slegs as ’n uitgangspunt objektiewe werking 

geniet. Hierdie benadering word egter uitdruklik gekwalifiseer deur die 

beginsels van werklike wilsooreenstemming en vertrouensbeskerming. 

Dit blyk dan ook duidelik dat hierdie kwalifisering met ’n meer 

subjektiewe benadering, veel wyer strek as die kwalifikasies van die 

objektiewe toepassing van die interpretasiereël, (soos getuienis oor die 

onderhandelinge van die partye), wat slegs in gevalle van 

dubbelsinnigheid werking geniet.    

 

Soos aangetoon blyk dit duidelik dat die toepassing van die 

interpretasiereël nie inpas by die huidige kontraktuele 

aanspreeklikheidsbenaderings in die Suid-Afrikaanse reg nie. Daar 

word in die eerste plek nie in alle gevalle, waar die kontraksbedinge 

ondubbelsinnig voorkom, gevolg gegee aan die werklike bedoeling van 

die partye nie as gevolg daarvan dat sekere relevante getuienis 

uitgesluit word in sodanige soeke. Tweedens verhinder die huidige 

toepassing van die interpretasiereël dat die geskrewe kontrak in alle 

gevalle gerektifiseer kan word in gevalle van vertrouensbeskerming. 

 

Daar word aan die hand gedoen dat die probleem van 

vertrouensbeskerming egter nie opgelos sal kan word deur die blote 

afskaffing van die interpretasiereël nie. Daar sal derhalwe spesifiek 

voorsiening gemaak moet word vir vertrouensbeskerming waar daar ’n 

redelike vertroue by ’n party gewek is ten aansien van die betekenis van 

’n bepaalde kontraksbeding. Daar sal later in meer besonderhede 

hierop ingegaan word.1096

 

 

Aan die ander kant dien die interpretasiereël wel die belangrike doel dat 

daar genoegsame bewyswaarde aan die betekenis van die bedinge van 

’n skriftelike kontrak geheg word. Daar word derhalwe aan die hand 
                                                 
      1096    Sien die bespreking infra hoofstuk 14.  
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gedoen dat die interpretasiereël afgeskaf behoort te word, maar dat die 

bewyswaarde van die ondubbelsinnige betekenis van die bewoording 

van die skriftelike kontrak behoue moet bly.1097

 

   

Daar is dan ook in Engeland1098 en die VSA1099

 

 klaarblyklik ’n beweging 

besig om plaas te vind van ’n konserwatiewe tekstuele benadering na ’n 

meer liberale, kontekstuele benadering. Kirby verwoord hierdie 

ontwikkeling as volg: 

“It is obvious enough that, both for contractual interpretation and statutory 

construction, the doctrine of the ‘plain meaning’ and literal interpretation have, 

so far as they purported to provide a self-contained universe for interpretation, 

been overthrown”.1100

 
   

Soos aangetoon blyk dit egter nie of die Suid-Afrikaanse howe hierdie 

liberale ontwikkelingsproses tot dieselfde mate gaan navolg nie. Dit blyk 

dan ook of die howe nie die toepaslike forum is vir die moontlike 

afskaffing van die interpretasiereël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg 

nie.  

 

In die volgende hoofstuk word daar in detail gekyk na die jongste 

ontwikkelings ten aansien van die ekstrinsieke getuienis-reël. Daar word 

ook spesifiek gekonsentreer op die verslae en aanbevelings van die 

Suid-Afrikaanse Regskommissie. 

 

 

                                                 
      1097    Vir ’n meer volledige bespreking hiervan sien die bespreking infra  
    hoofstuk 14.  
      1098    Sien die bespreking supra hoofstuk 4.2  
      1099    Sien die bespreking infra hoofstuk 10.  
      1100    Kirby AC “Towards a Grand Theory of Interpretation: The Case of   
    Statutes and Contracts” (2002) Statute Law Review 95 110. 
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HOOFSTUK 6 

 

MODERNE ONTWIKKELING VAN DIE EKSTRINSIEKE GETUIENIS-
REËL IN DIE SUID-AFRIKAANSE REG 

6.1 Inleiding 

 

In 1986 het die Engelse Regskommissie ’n verslag voorgelê aan die 

Engelse parlement waarin die integrasiereël deeglik ondersoek is. 

Hierdie verslag is reeds in detail in hoofstuk 4 bespreek. In 1998 het die 

Suid-Afrikaanse Regskommissie ’n soortgelyke verslag, waarin daar 

sekere aanbevelings gemaak is ten aansien van, onder andere, die 

ekstrinsieke getuienis-reël aan die Minister van Justisie voorgelê. In wat 

hierna volg, sal hierdie verslag in meer detail bespreek word.  

 

6.2 Die Suid-Afrikaanse Regskommissie 

 

6.2.1 Werkstuk 54 van 1994 

 

In Mei 1994 het Werkstuk 54 van die Suid-Afrikaanse Regskommissie 

die lig gesien. Hierdie werkstuk was hoofsaaklik gemoeid met die 

werking van onbillike kontraksbedinge in die Suid-Afrikaanse reg,1101

                                                 
 1101  Suid-Afrikaanse Regskommissie Unconscionable Stipulations in Contracts 

and the Rectification of Contracts Werkstuk 54 (Mei 1994) (iii) par 2. 

 en 

daar is slegs kortliks na die integrasiereël by die ondersoek rakende die 
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ligging van die bewyslas en manipulasie van bewysregreëls in skriftelike 

kontrakte verwys.  

 

In hierdie werkstuk is daar, met verwysing na die standpunte van 

Zeffertt & Paizes, deur die ondersoekspan wat aangestel is ten aansien 

van Werkstuk 54, aanbeveel dat die integrasiereël afgeskaf moet word. 

Die ondersoekspan het verder aanbeveel dat alle relevante getuienis 

toelaatbaar moet wees om ’n feit wat in geskil is, te bewys.1102

 

 

Daar is verder voorgestel dat daar van die uitsluiting van die 

integrasiereël afstand gedoen moet word. Die ondersoekspan het in 

beginsel hierdie voorstelle met betrekking tot die integrasiereël 

ondersteun, maar het van die standpunt uitgegaan dat die afskaffing 

van die integrasiereël deur ’n gepaste standaardbeding kragteloos 

gemaak kan word. Die ondersoekspan het verder die mening gehuldig 

dat integrasiebedinge nie sonder meer as contra bonos mores 

bestempel moes word nie.1103

 

  

Die ondersoekspan het aangevoer dat daar basies twee oorwegings 

was wat in aanmerking geneem moes word waar die afskaffing van die 

integrasiereël in oorweging was.  
                                                 
 1102  Par 2.53. Ter ondersteuning hiervan het die ondersoekspan dan ook verwys 

na die volgende stelling van Lewis C “The Demise of the Exceptio Doli; Is 
There another Route to Contractual Equity?” 1990 SALJ 26 44: “… I believe 
that we must recognize that the literal approach to interpretation needs to be 
modified, at least to allow evidence of surrounding circumstances where the 
words in issue are apparently clear and unambiguous. This change would 
not only avoid the inequity that has arisen in cases like Bank of Lisbon, but 
would be consonant with trends in England and America. We can do without 
the exceptio doli – but only if we adopt a more enlightened approach to the 
construction of contracts.” Dit is vreemd dat die ondersoekspan verwys het 
na hierdie aanhaling van Lewis, wat duidelik handel oor die interpretasiereël, 
terwyl daar betoog word dat die integrasiereël afgeskaf moet word. Hierdie 
is, myns insiens, weer eens bewys van die feit dat Suid-Afrikaanse 
regsgeleerdes nie heeltemal vertroud is met die onderskeid tussen die twee 
verskillende komponente van die ekstrinsieke getuienis-reël nie en dat daar 
steeds ’n aansienlike begripsverwarring bestaan. 

 1103  Werkstuk 54 par 2.53. 
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Aan die een kant, kan die voortbestaan van die reël daartoe aanleiding 

gee dat ’n onbillikheid teenoor ’n kontraksparty gepleeg word indien 

slegs die bedinge van die skriftelike kontrak in ag geneem word, maar 

aan die ander kant kan geargumenteer word dat die bewyskrag van 

skriftelike kontrakte wat nie in stryd met die goeie trou is nie, ter wille 

van regsekerheid gehandhaaf behoort te word.  

 

Op grond hiervan het die ondersoekspan voorgestel dat die algemene 

maatstaf en die riglyne, soos voorgestel deur die ondersoekspan ten 

aansien van goeie trou-bedinge,1104 gebruik moet word om 

integrasiebedinge in sekere gevalle te kan aanveg.1105

 

  

Aangesien hierdie deel van die werkstuk hoofsaaklik gehandel het oor 

die ligging van die bewyslas in siviele sake en die manipulasie daarvan 

in skriftelike kontrakte, het die projekkomitee en werkkomitee wat 

kragtens Werkstuk 54 aangestel is, hulle nie spesifiek oor die 

integrasiereël uitgelaat nie. 

 

6.2.2 Verslag van die Suid-Afrikaanse Regskommissie (Projek 47) van 

1998 

 

In April 1998 het die Suid-Afrikaanse Regskommissie ’n verslag aan die 

Minister van Justisie ten aansien van onredelike bedinge in kontrakte en 

die rektifikasie van kontrakte voorgelê. Hierdie verslag het ook bestaan 

uit ’n aansienlike gedeelte wat gehandel het oor die ekstrinsieke 

getuienis-reël en daar is sekere radikale aanbevelings ten opsigte 

daarvan gemaak.  

 

                                                 
 1104  Sien Werkstuk 54 par 2.36–2.41.  
 1105  Werkstuk 54 par 2.53. 
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Die eerste gedeelte van die verslag wat handel oor die ekstrinsieke 

getuienis-reël het bepalings van verskeie lande ten aansien van die reël 

in aansienlike detail oorweeg. Daar sal nie op hierdie stadium verder 

hierop ingegaan word nie, aangesien hierdie aspek volledig in hoofstuk 

tien, elf en twaalf van hierdie proefskrif bespreek sal word. 

 

In die tweede gedeelte van die verslag ten aansien van die ekstrinsieke 

getuienis-reël is daar gelet op die kommentaar van verskeie 

respondente betrokke by die opstel van die verslag. Hierdie 

kommentaar word vervolgens oorweeg. 

  

6.2.2.1 Kommentaar van respondente  

 

(a) Kerr 

 

Kerr het die volgende kommentaar op Werkstuk 54 gelewer: 

 
“The principle that contractual obligations are to be complied with … is 

strongest when there was actual agreement on the obligations sought to be 

enforced; it has some force when the conduct of one of the parties leads the 

other to rely on a particular interpretation of the words used (ie when there is 

apparent agreement); it has no force (apart from a generalised sense in which 

all legal institutions should be respected) when the contract is a construction 

of a person or body other than the parties, such as a court.”1106

 
 

Dit beteken volgens Kerr dat die partye se begrip van die kontrak ’n 

noodsaaklike voorvereiste vir die primêre toepassing van die stelreël is. 

Dit wat die partye werklik bedoel het moet vasgestel word en getuienis 

hiervan moet toelaatbaar wees.  

 

                                                 
 1106  Suid Afrikaanse Regskommissie Report on Unreasonable Stipulations in 

Contracts and the Rectification of Contracts Projek 47 April 1998 207. 



 294 

Hy is verder van mening dat die Suid-Afrikaanse howe tans van die 

standpunt uitgaan dat die reëls van die bewysreg hulle verplig om 

getuienis van wat die partye se werklike bedoeling was uit te sluit, 

indien sodanige getuienis verband hou met dit wat tussen die partye 

tydens die onderhandelinge tot die kontrak gewissel is of met die 

omringende of agtergrondsomstandighede. Na Kerr se mening is dit dus 

noodsaaklik dat, veral aangesien daar ’n nuwe wet voorberei word wat 

goeie trou beklemtoon, ’n aparte artikel ingevoeg word by hierdie wet 

wat bepaal dat: 

 
“Hetsy dit blyk of die woorde van die kontrak dubbelsinnig voorkom of nie, is 

getuienis van dit wat tussen die partye gewissel is asook omringende 

omstandighede toelaatbaar om behulpsaam te wees in die uitleg van enige 

kontrak.”1107

 
 [my vertaling] 

Kerr is van mening dat, sonder sodanige bepaling, daar talle sake sal 

wees waarin die howe sal verklaar dat goeie trou vereis dat daar aan 

kontraktuele verpligtinge voldoen moet word, maar dan ’n uitleg sal 

aanneem wat nie in ooreenstemming is met die ware bedoeling van die 

partye nie. Met ander woorde, die hof sal iets wil afdwing wat sy eie 

konstruksie is, iets waarop die partye nie ooreengekom het nie, wat 

hulle nie bedoel het nie, en waarop die beginsel dat daar aan 

kontraktuele verpligtinge voldoen moet word slegs van toepassing is 

(indien dit werklik van toepassing is) in sy swakste, mees afgewaterde 

vorm. So ’n posisie maak ’n bespotting van die beginsels van goeie trou 

en behoort vermy te word.1108

 

 

Die werkkomitee se voorgestelde bepaling vir die nuwe Wet het, 

volgens Kerr, afgesluit met verwysing na “the principle that effect shall 

be given to the contractual terms agreed upon by the parties”. Indien, 
                                                 
 1107  Suid-Afrikaanse Regskommissieverslag 208. 
 1108  Ibid. 
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soos dikwels die geval is, dit wat tussen die partye gewissel is, of die 

agtergronds- of omringende omstandighede, die beste leidraad bevat 

om te verstaan wat die partye bedoel het, en indien die woorde wat deur 

die partye geuiter is vatbaar is vir ’n ander betekenis, soos wat byna 

altyd die geval is, maak die verklarings ten aansien van die 

toelaatbaarheid van getuienis waarna dikwels in hofbeslissings verwys 

word, onsin van enige verwysing na dit waarop die partye 

“ooreengekom” het.1109

 

 

Kerr is ten slotte van mening dat bogemelde uiteensetting verband hou 

met die toelaatbaarheid van getuienis en nie die bewyswaarde daarvan 

nie. Indien ’n party getuienis aangebied het wat in die hof se opinie niks 

meer as ’n mors van tyd was nie, kan hy ’n gepaste kostebevel teen 

sodanige party maak. Wanneer litigante besef dat sodanige kostebevele 

gemaak kan word, en inderdaad in die praktyk gemaak word, behoort 

daar nie ’n onbehoorlike verlenging te wees van die tyd wat in die howe 

aan kontraktuele sake spandeer word nie.1110

 

 

(b) Liberty Life, die Suid-Afrikaanse Besigheidskamer en Murray & 

Roberts Holdings 

 

Liberty Life het egter hulle verbasing en verwarring uitgespreek ten 

aansien van wat hulle aangevoer het voorkom ’n poging te wees om 

sekere regsnorme opsy te skuif, onder andere die ekstrinsieke 

getuienis-reël. Liberty Life, asook die Suid-Afrikaanse Besigheidskamer, 

was van mening dat die probleme van regsonsekerheid net verder 

vererger word as gevolg van die feit dat die voorgestelde 

konsepwetgewing van voorneme is om die ekstrinsieke getuienis-reël 

omver te werp.  

                                                 
 1109  Ibid. 
 1110  Ibid. 
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Die Besigheidskamer het verder aangevoer dat indien die voorgestelde 

wetgewing tot uitvoer gebring word, ’n getekende kontrak, onder 

andere, geëvalueer moet word in die lig van die onderhandelinge wat tot 

die kontrak se ondertekening aanleiding gegee het en die hof derhalwe 

die wyse waarop die kontrak tot stand gekom het in ag moet neem.1111

 

                   

Murray en Roberts Holdings, wat ook die besigheidsektor 

verteenwoordig het, het van die standpunt uitgegaan dat die 

ekstrinsieke getuienis-reël die nodige sekerheid bied en beskerm teen 

diegene wat oneerlik redes wil fabriseer ten einde nie aan die 

ooreengekome kontrak gebonde te wees nie. Hulle was verder van 

mening dat die reël redelike kommersiële sekerheid ten aansien van 

kommersiële transaksies handhaaf.1112

 

 

(c) Christie 

 

Christie was van mening dat, ten spyte van die probleme daaraan 

verbonde, die ekstrinsieke getuienis-reël moet voortbestaan, aangesien 

dit die uiters belangrike doel dien om te verseker dat, waar die partye 

besluit het dat ’n ooreenkoms op skrif gestel moet word, hulle besluit 

gerespekteer moet word en die resulterende dokument of dokumente 

aanvaar sal word as die enigste getuienis van die bedinge van die 

kontrak. Christie voer onder andere aan dat ’n mens nie ’n baie 

vrugbare verbeelding nodig het om te sien hoe die reël, alhoewel dit 

noodsaaklik is, kan aanleiding gee tot ongeregtigheid indien dit 

ongenaakbaar toegepas word, deur getuienis van dit waarop die partye 

werklik ooreengekom het, uit te sluit nie. Daar was volgens Christie ’n 

konstante poging deur die howe om te verhoed dat die reël as ’n 

                                                 
 1111  Suid-Afrikaanse Regskommissieverslag 208–209. 
 1112  Suid-Afrikaanse Regskommissieverslag 209. 
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werktuig van bedrog gebruik word deur ’n party wat deeglik daarvan 

bewus is dat die skriftelike kontrak nie die ware ooreenkoms 

verteenwoordig nie. In die natuurlike verloop van sake het hierdie 

poging om ’n billike resultaat teweeg te bring sonder om die voordele 

inherent aan skriftelike kontrakte te vernietig, aanleiding gegee tot 

sommige beslissings wat moeilik met mekaar versoen kan word. 

Christie is dan van mening dat die beste manier om na die reël te kyk is 

om dit te sien as ’n veiligheidsnet wat slegs in werking tree in die 

afwesigheid van ’n meer dominante reël. Derhalwe buig die 

integrasiereël ook die knie voor die reëls oor wanvoorstelling, bedrog, 

dwang, onbehoorlike beïnvloeding, ongeoorloofdheid of die versuim om 

aan die bepalings van ’n wet te voldoen en dwaling. Indien dit volgens 

Christie nie die geval was nie, sou geen van hierdie reëls van 

toepassing gewees het op skriftelike kontrakte nie wat absurd sou 

wees. In al sulke gevalle is die onus natuurlik op ’n party wat ’n 

skriftelike kontrak geteken het om die slagspreuk caveat subscriptor te 

weerlê deur ’n gebrek aan die nodige animus aan te toon.  
  

Christie was verder van mening dat dit nie oorbeklemtoon kan word dat 

die blote bestaan van ’n skriftelike kontrak wat kontraktuele bedinge 

bevat nie outomaties die reël in werking stel nie. Dit is eerstens 

noodsaaklik om vas te stel of die dokument in werklikheid ’n 

opskrifstelling of ’n integrasie van die kontrak daarstel, en om dit vas te 

stel mag getuienis wel noodsaaklik wees aangesien die ware aard van 

die dokument dalk nie vanuit die dokument self blyk nie. Sodanige 

getuienis kan mondeling of dokumentêr van aard wees en mag die 

onderhandelinge en mondelinge ooreenkomste wat die dokument 

voorafgegaan of vergesel het insluit, so lank as wat dit gerig is daarop 

om die ware aard van die dokument vas te stel.1113

 

 

                                                 
 1113  Ibid. 
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Volgens Christie mag getuienis derhalwe aangebied word om aan te 

toon dat ’n dokument wat op sigwaarde as ’n skriftelike kontrak vertoon, 

glad nie ’n kontrak is nie, aangesien dit nie met die nodige animus 

contrahendi aangegaan is nie, maar met ’n ander doel, soos 

byvoorbeeld om krediteure te mislei.1114

 

 

(d) Ander standpunte 

 

Die Regskommissie het ook verwys na die standpunte van Zeffertt & 

Paizes wat verklaar dat Suid-Afrika nie die ekstrinsieke getuienis-reël 

nodig het nie en voorstel dat die doelwitte wat daardeur nagestreef 

word, verkry kan word deur die toepassing van ’n alternatiewe 

benadering. Zeffertt & Paizes voer aan dat dit meer in ooreenstemming 

met ons huidige teorie, ten aansien van die basis van kontraktuele 

aanspreeklikheid, is om aan te voer dat, waar die partye ad idem is, 

hulle beperk moet word tot die inhoud van ’n dokument. Volgens Zeffertt 

& Paizes sal die partye noodwendig daartoe beperk wees maar, waar 

daar nie wilsooreenstemming is nie, sal, indien een party by ’n ander die 

vertroue gewek het dat ’n dokument al die bedinge van hulle 

ooreenkoms bevat, sodanige party gebonde gehou word aan die 

vertroue wat hy gewek het – op die veronderstelling dat die ander party 

bona fide en redelik was deur op die vertroue staat te maak.1115 Zeffertt 

& Paizes is van mening dat beide ondersoeke die voortbring van alle 

relevante inligting ten doel moet stel, met inbegrip van enigiets wat deur 

die partye gesê of geskryf is, voor of na die uitvoering van die 

dokument, wat ’n wesenlike uitwerking mag hê op die vraag of daar 

wilsooreenstemming was of dat daar die wekking van sodanige vertroue 

was.1116

 

 

                                                 
 1114  Ibid. 
 1115  Sien ook die bespreking van hierdie “toets” supra hoofstuk 4.6.2.  
 1116  Soos aangehaal deur Lubbe & Murray 220–221.  
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Die Kommissie het verwys na Zeffertt & Paizes se voorstel dat die Wet 

op Bewysleer in Siviele Sake1117

 

 as volg gewysig moet word: 

“Behalwe vir sover die teendeel in [hierdie of] enige ander regsbron vervat is, 

en behalwe vir sover die teendeel uitdruklik vervat is in enige dokument wat 

die bedinge van enige kontrak wat die partye gesluit het in enige siviele 

verrigtinge beliggaam, of voorgee om te beliggaam, sal geen getuienis in 

enige sodanige verrigtinge uitgesluit word op die enkele grond dat – 

(a)  dit sodanige dokument wysig, daaraan byvoeg of dit weerspreek nie; 

of omdat   

(b)  sodanige dokument op sigwaarde voorkom om duidelik en 

ondubbelsinnig te wees nie”. [my vertaling]   
 

6.2.2.2 Aanbevelings van die Suid-Afrikaanse Regskommissie 

 

Die Suid-Afrikaanse Regskommissie het, na oorweging van al die 

betrokke standpunte, tot die gevolgtrekking gekom dat die vraag of die 

ekstrinsieke getuienis-reël behou of afgeskaf moet word, tot verskillende 

menings lei, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in ander lande. Die 

Kommissie was egter van mening dat die standpunte van Kerr, Zeffertt 

& Paizes, asook van die Regskommissie van Ontario,1118 oor sterk 

oorredingskrag beskik het.1119

 

  

Die Kommissie was derhalwe van mening dat, indien getuienis van dit 

wat tussen die partye gewissel is, of die agtergronds- of omringende 

omstandighede, die beste leidraad bevat van dit wat die partye bedoel 

het, en indien die woorde wat deur die partye gebruik is vatbaar is vir 

enige ander betekenis, soos bykans altyd die geval, sodanige getuienis 

toelaatbaar moet wees om die kontrak te bewys.  

 

                                                 
 1117  25 van 1965. 
 1118  Sien die bespreking infra hoofstuk 11.  
 1119  Suid-Afrikaanse Regskommissieverslag 211.  
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Die Kommissie stem verder saam met Zeffertt & Paizes dat waar een 

party die indruk geskep het teenoor die ander party dat die skriftelike 

kontrak al die bedinge van hulle ooreenkoms bevat, hy of sy gebonde 

gehou moet word aan sodanige indruk wat hy of sy geskep het, op 

voorwaarde dat die ander party bona fide en redelik was in sy of haar 

geloof van die indruk wat gewek is.1120

 

 Hierdie ondersoek moet dan alle 

relevante inligting betrek, insluitend enigiets wat deur die partye gesê is 

of op skrif gestel is, voor of na die verlyding van die dokument, wat ’n 

wesenlike uitwerking kan hê op die vraag of daar wilsooreenstemming 

of die wekking van sodanige vertroue was.  

Die Kommissie het ook saamgestem met die standpunt van Kerr wat 

nadelige kostebevele aanbetref ten aansien van partye wat onnodige 

getuienis lei.1121

 

 

Die Suid-Afrikaanse Regskommissie het na al die gemelde oorwegings 

aanbeveel dat die volgende bepaling in die voorgestelde wet ingevoeg 

moet word: 

 
“Whether or not the words of the contract appear to be ambiguous evidence 

of what passed during negotiations between the parties during and after the 

execution of the contract and surrounding circumstances is admissible to 

assist in the interpretation of any contract.”1122

 
 

6.2.2.3 Kritiek op die aanbevelings van die Regskommissie 

 

Cornelius lewer hewige kritiek op die aanbevelings van die 

Regskommissie.1123

                                                 
 1120  Sien ook die bespreking van hierdie “toets” supra hoofstuk 4.6.2. 

 In die eerste plek kritiseer hy die feit dat die 

 1121  Ibid. 
 1122  Suid-Afrikaanse Regskommissieverslag 211–212. 
 1123  Cornelius SJ “A Reconsideration of the Admissibility of Extrinsic Evidence in 

the Interpretation of Contracts” (1999) TSAR 344. 
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Kommissie slegs melding maak van die integrasiereël, of waarna hy 

verwys as die “parol evidence rule”, en nie die interpretasiereël, of 

waarna hy verwys as die “clear meaning rule”, nie. Cornelius verwoord 

sy kritiek ten aansien van hierdie aspek as volg: 

 
“The distinction between these two rules is very important as the two rules 

serve different, but interrelated purposes. The parol evidence rule restricts the 

evidence that may be considered to ascertain the terms of a written contract. 

The clear meaning rule, on the other hand, restricts the evidence that may be 

considered to determine the meaning of the terms set out in the written 

contract. The failure by the commission to appreciate this distinction begs one 

to question the validity of its findings and recommendations as far as the 

admissibility of extrinsic evidence in aid in the interpretation of written 

contracts is concerned. By recommending a general statutory provision, 

which simply renders evidence of what passed during negotiations between 

the parties and of surrounding circumstances admissible to assist in the 

interpretation of any contract, the commission does not take into account of 

its impact on other legal rules and principles and the fact that such a provision 

would, in effect, abolish other legal rules to which no consideration has been 

given by the commission.”1124

 
 

Stellings soos hierdie dra slegs by tot die verwarring wat alreeds 

bestaan ten aansien van die ekstrinsieke getuienis-reël. Dit blyk duidelik 

uit die verslag van die Regskommissie dat die posisie soos uiteengesit 

deur Cornelius net mooi andersom is. Die Kommissie maak hoofsaaklik 

slegs melding van die interpretasiereël, of soos Cornelius dit stel die 

“clear meaning rule” en nie van die integrasiereël, of soos Cornelius dit 

stel, die “parol evidence rule”, nie. Hierdie feit kom duidelik na vore by 

die Kommissie se aanbeveling dat die voorgestelde wet ’n bepaling 

moet bevat dat: 
 

“Whether or not the words of the contract appear to be ambiguous evidence 

of what passed during negotiations between the parties during and after the 
                                                 
 1124  Cornelius Admissibility of Extrinsic Evidence 346–347. 
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execution of the contract and surrounding circumstances is admissible to 

assist in the interpretation of any contract.”1125

 
 [my beklemtoning] 

Getuienis van die omringende omstandighede kom juis hoofsaaklik ter 

sprake by die uitleg van skriftelike kontrakte, soos beheers deur die 

interpretasiereël, en normaalweg nie waar die toepassing van die 

integrasiereël ter sprake is nie. Cornelius se standpunt moet gesien 

word in die lig daarvan dat hy die integrasiereël (of waarna hy verwys as 

die “parol-evidence rule”) en die interpretasiereël (of waarna hy verwys 

as die “clear-meaning rule”) as interafhanklik van mekaar beskou. 

Cornelius verwoord hierdie standpunt dan ook as volg: 

 
“These rules seem to be interdependent; it would seem futile to apply one rule 

without the other. It seems that the parol-evidence rule would serve no 

purpose if a party could freely refute the meaning of the words which he or 

she has used. Similarly, applying the clear-meaning rule would seem 

pointless if a party could freely chop and change the words used in the 

contract. Therefore, both these rules in fact amount to the application of the 

same principle during two different phases of interpretation. The parol-

evidence rule relates to the manner in and extent to which the parties 

expressed themselves, and applies during the concretisation phase, while the 

clear-meaning rule relates to the meaning of the words the parties employed, 

and applies during the translation phase of interpretation”.1126

 
     

Cornelius heg dan ook ’n baie wye betekenis aan die woord “uitleg”. 

Volgens hom bestaan die uitleg van enige regsdokument uit vier 

verskillende komponente wat as volg opgesom kan word: 

• Tydens die eerste fase word die aard van die dokument 

vasgestel of geklassifiseer. 

                                                 
 1125  Suid-Afrikaanse Regskommissieverslag 211. 
     1126   Cornelius Principles of Interpretation (2) 96. 
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• Tydens die tweede fase word die omvang van die teks van die 

dokument wat uitgelê moet word, vasgestel. Dit is hierdie fase 

waarna Cornelius na verwys as die “concretisation phase”. 

• Tydens die derde fase word daar ’n betekenis toegedig aan die 

woorde vervat in die teks wat uitgelê moet word. Dit is hierdie 

fase waarna Cornelius na verwys as die “translation phase”. 

• Tydens die vierde fase word die praktiese implikasie van die 

teks bepaal deur die betekenis daarvan toe te pas op werklike of 

hipotetiese feite. 

 

Jansen verwys dan ook na hierdie wye definisie van “uitleg” waar hy 

verklaar dat uitleg ook kan verwys na die gehele inhoud van die partye 

se wilsverklarings en selfs vertolk kan word as die bepaling van al die 

regsgevolge van ’n wilsverklaring.1127

 

 

Ingevolge hierdie wye beskouing van die uitlegproses van kontrakte wil 

dit dan ook voorkom of dit ten doel het om die bedoeling van die partye 

vas te stel selfs al is sodanige bedoeling nie vervat, of ten volle vervat, 

in die skriftelike hoofkontrak nie, maar ook gedeeltelik, of ten volle, in 

enige kollaterale ooreenkoms aangegaan tussen die partye. Volgens 

die wye uitlegbenadering soos voorgestaan deur Cornelius word die 

soeke na die bedoeling van die partye nie beperk tot die geskrewe 

kontrak wat voor die hof geplaas word nie, maar word sodanige 

bedoeling ook, (tydens die “concretisation”-fase), ook gevind in enige 

beweerde kollaterale ooreenkomste wat aangegaan is tussen die 

partye. Op grond hiervan is Cornelius dan ook van mening dat die 

toepassing van die integrasiereël deel uitmaak van die uitlegproses van 

kontrakte.  

 

                                                 
         1127   Jansen 98. 
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Dit wil egter voorkom of hierdie wye uitlegproses nie aanklank by die 

howe gevind het nie. Daar is dan ook geen gerraporteerde sake waarin 

daar verwys is na bogemelde vier fases van uitleg nie. Dit blyk verder of 

hierdie benadering ook nie ondersteun word deur die voorste skrywers 

op die gebied van die Suid-Afrikaanse kontraktereg nie wat glad nie na 

gemelde fases verwys in hulle bespreking van die uitleg van kontrakte 

nie. 

 

Daar word dan ook aan die hand gedoen dat die vier fases soos 

uiteengesit deur Cornelius outomaties deur die howe in die uitlegproses 

van kontrakte vervat word aangesien dit neerkom op ’n logiese proses 

van stappe wat deur die howe gevolg sal word. Daar word egter aan die 

hand gedoen dat die howe ’n baie nouer definisie aan die woord “uitleg” 

toeken. Van der Merwe et al steun dan ook hierdie standpunt waar hulle 

verklaar dat: 

 
“In practice, the expression ‘interpretation of contracts’ is used in a limited 

sense. The need for interpretation of contracts usually arises where the 

language or symbols used by contractants to express their agreement are 

vague or capable of bearing more than one meaning. In this context 

‘interpretation’ indicates the process by which the meaning of the express 

terms of a contract is determined”.1128

 
 

Hiervolgens geld dan ook slegs die interpretasiereël by die uitlegproses 

soos toegepas deur die howe en nie die integrasiereël nie. Cornelius 

fouteer dus, myns insiens, waar hy verklaar dat die integrasiereël en die 

interpretasiereël interafhanklik van mekaar is en dat beide geld by die 

uitlegproses van kontrakte soos toegepas deur die howe. Ter 

                                                 
         1128    Van der Merwe et al 303. Dit blyk ook die posisie te wees in die  

Amerikaanse kontraktereg. Sien in hierdie opsig Daniel 232 wat verklaar 
dat: “It should be noted that the process of defining the parameters of an 
agreement is generally separate and distinct from the process of 
interpreting the agreement”.      
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ondersteuning hiervan kan die feite in die saak van Du Plessis v Nel1129

 

 

as voorbeeld gebruik word. Die koopkontrak het duidelik bepaal dat die 

eiseres onbeperkte eiendomsreg aan die verweerder oordra. Voordat 

die skriftelike kontrak egter gesluit is het die partye ’n mondelinge 

ooreenkoms aangegaan ingevolge waarvan die verweerder onderneem 

het om aan die eiseres ’n reg-van-weg oor die betrokke eiendom te 

verleen.  

Indien Cornelius se standpunt korrek is, beteken dit dat die 

integrasiereël geen doel sou dien indien die eiseres vryelik die 

betekenis van die bewoording van die skriftelike kontrak sou kon wysig 

nie. Dit is egter baie duidelik dat sy nie in staat sou wees om dit te doen 

nie, selfs al word die interpretasiereël buite rekening gelaat. Die 

interpretasiereël verhoed slegs dat ’n party die geleentheid gebied word 

om die duidelike en ondubbelsinnige betekenis van ’n woord of beding 

van die skriftelike kontrak te wysig deur die aanbieding van ekstrinsieke 

getuienis. In die Du Plessis- saak was daar egter geensins sprake van 

bewoording wat gedui het op die oordrag van beperkte eiendomsreg nie 

en sou die eiseres gebonde gewees het aan hierdie beding selfs in die 

afwesigheid van die interpretasiereël. 

 

Hoe dit ookal sy is die verskil tussen die beperkte of wye benadering 

van uitleg slegs van akademiese belang en maak dit geen verskil ten 

aansien van die aanbevelings oor die modifikasie van die ekstrinsieke 

getuienis-reël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg wat in hierdie 

proefskrif gemaak word nie. Hiervolgens maak dit dan ook geen verskil 

of beide die integrasiereël en interpretasiereël aangewend word tydens 

die uitlegproses of slegs die interpretasiereël nie.      

 

                                                 
         1129     Supra n388. 
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As gevolg van die aansienlike begripsverwarring wat bestaan ten 

aansien van die verskillende komponente van die ekstrinsieke 

getuienis-reël word daar egter aan die hand gedoen dat daar van ’n 

eenvormige terminologie gebruik gemaak moet word en dat, wanneer 

daar verwys word na die “parol evidence rule”, dit ’n sambreelbegrip 

moet omvat wat bestaan uit twee subreëls, naamlik die “integrasiereël” 

(“integration rule”) aan die een kant en die “interpretasiereël” 

(“interpretation rule” of “clear meaning rule”) aan die ander kant. 

 

Die tweede punt van kritiek wat, myns insiens, gelewer kan word op 

gemelde standpunt van Cornelius, is ten aansien van sy stelling dat die 

voorgestelde algemene statutêre bepaling van die Regskommissie in 

effek sal aanleiding gee tot die afskaffing van sekere ander regsreëls. 

Die enigste “regsreëls” waarna hy in hierdie opsig verwys, is drie 

verskillende vermoedens asook die caveat subscriptor-reël.1130

 

 

Die eerste twee vermoedens, soos uiteengesit in die saak van 

Zandberg v Van Zyl,1131 waarna Cornelius verwys is die vermoede dat 

niemand iets op skrif stel wat hy of sy nie bedoel het nie en die 

vermoede dat woorde in hulle normale wyse gebruik is.1132

 

 

Dit is egter moeilik om te sien hoe hierdie enigsins as vermoedens in 

die Suid-Afrikaanse reg kwalifiseer. Die dictum van Innes R waarna 

Cornelius blykbaar as gesag hiervoor verwys, lees as volg: 

 
“Now, as a general rule, the parties to a contract express themselves in 

language calculated without subterfuge or concealment to embody the 

agreement at which they have arrived. They intend the contract to be exactly 

                                                 
 1130  Cornelius Admissibility of Extrinsic Evidence 348–349. 
 1131  1910 AD 302. 
 1132  Cornelius Admissibility of Extrinsic Evidence 348–349. 
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what it purports; and the shape which it assumes is what they meant it should 

have.”1133

 
 

Daar word egter aan die hand gedoen dat hierdie stelling meer gemik is 

op die algemene menslike natuur, as wat dit ’n regsreël uiteensit.1134 

Innes R maak ook nêrens melding van die feit dat hierdie uiteensetting 

gesien moet word as die skepping van twee feitelike of regsvermoedens 

nie, en dit word ook nie as sulks behandel deur enige van die voorste 

skrywers op die gebied van die Suid-Afrikaanse bewysreg nie.1135

 

 

Daar kan verder geargumenteer word dat, selfs al kwalifiseer 

bogemelde as twee vermoedens, dit hoogstens kan geld as 

weerlegbare regsvermoedens. Dit is derhalwe moeilik om te verstaan 

hoe die afskaffing van die ekstrinsieke getuienis-reël kan aanleiding gee 

tot die outomatiese afskaffing van hierdie “vermoedens”. Sodanige 

vermoedens kan steeds geld selfs in die afwesigheid van die 

ekstrinsieke getuienis-reël.  

 

Daar kan derhalwe steeds (weerlegbaar) vermoed word dat ’n party nie 

iets op skrif gestel het wat hy of sy nie bedoel het nie, of dat woorde in 

hul gewone betekenis gebruik is, maar ekstrinsieke getuienis sal juis 

toelaatbaar wees om sodanige vermoedens te weerlê. 

 

                                                 
 1133  Zandberg v Van Zyl supra n1131 op 309. 
 1134  Cornelius Principles of Interpretation 120 staaf dan ook self hierdie standpunt 

waar hy verklaar dat die “vermoedens” van uitleg handel met taalkundige 
aangeleenthede en nie te doen het met die direkte toepassing van enige 
regsreël nie. Hy verklaar verder dat: “These presumptions are in effect no 
more than inferences which common sense impels an interpreter to draw …”.  

 1135  Vgl Schmidt 168–170; Zeffertt, Paizes & Skeen 208–211; Schmidt & 
Rademeyer 166–167 se bespreking van vermoedens ten opsigte van 
dokumente en Schwikkard & Van der Merwe 490–501 se bespreking van 
vermoedens in die algemeen waar hierdie “vermoede” glad nie ter sprake 
kom nie. 
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Wat in hedendaagse tye ook nie uit die oog verloor moet word nie, is 

dat die oorgrote meerderheid van finale skriftelike kontrakte nie meer 

deur die partye self opgestel word nie, maar deur hulle 

verteenwoordigers, soos byvoorbeeld prokureurs en eiendomsagente. 

In die praktyk word daar ook dikwels van “standaardbedingkontrakte”, 

wat slegs hier en daar aangepas word om vir ’n bepaalde situasie 

voorsiening te maak, gebruik gemaak by die opstel van sodanige 

ooreenkomste, welke standaardbedingkontrakte nie altyd die werklike 

bedoeling van die partye korrek weerspieël nie.  

 

Die derde stel vermoedens waarna Cornelius verwys, het te doen met 

die uitdrukking van die partye se gemeenskaplike bedoeling, soos 

uiteengesit in Nelson v Hodget’s Timbers (East London) (Pty) Ltd:1136

  

 

“There are also presumptions that the parties have expressed their intention 

correctly, as well as exactly and precisely in the written contract …”.1137

 
 

Weer eens kan daar aangevoer word dat die hof nie verwys het na ’n 

“formele” regs- of feitelike vermoede nie waar daar verklaar is dat: 

  
“The Court will not imply a term unless there are good grounds for doing so 

as the general presumption is that the parties have expressed every material 

term which they intended should govern their agreement, whether oral or in 

writing.”1138

 
 

Die hof verwys na ’n “general presumption” wat, myns insiens, uitgelê 

moet word om te beteken ’n “algemene aanname” wat op logika (en nie 

enige spesifieke regsreël nie) berus. Gevolglik word daar ook in hierdie 

geval nie verwys na hierdie “vermoede” deur enige van die voorste 

                                                 
 1136  1973 (3) SA 37 (A).  
 1137  Cornelius Admissibility of Extrinsic Evidence 349. 
 1138  Nelson v Hodget’s Timbers (East London) (Pty) Ltd supra n1136 op 42. 
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bewysregtelike skrywers in hul bespreking van hierdie onderwerp 

nie.1139

 

 

Selfs indien daar aangevoer kan word dat sodanige vermoede wel in die 

Suid-Afrikaanse reg bestaan, kan die argument uitgemaak word dat dit 

hoogstens as ’n weerlegbare regsvermoede kwalifiseer. Die vermoede 

sal derhalwe dieselfde uitwerking hê as Cornelius se eerste twee 

vermoedens, naamlik dat daar (in die afwesigheid van die ekstrinsieke 

getuienis-reël) steeds (weerlegbaar) vermoed kan word dat die partye 

bedoel het om alle wesenlike bedinge van hul ooreenkoms in die 

skriftelike kontrak uiteen te sit. Ekstrinsieke getuienis kan dan ook in so 

’n geval aangevoer word om hierdie vermoede te weerlê. 

 

Die tweede regsreël waarna Cornelius verwys is die caveat subscriptor-

reël. Hy verduidelik hierdie reël as volg: 

  
“Then there is also the caveat subscriptor rule. According to this rule, a 

person who signs a document, thereby indicates that he or she assents to the 

contents of that document (Christie 194). From the caveat subscriptor rule 

comes the presumption that the signatory to a document is familiar with the 

contents of that document (Christie 194). Even if there were no rules relating 

to extrinsic evidence, a party wishing to present extrinsic evidence to 

contradict or explain the terms of a written contract would first have to 

overcome these presumptions and the caveat subscriptor rule. This complies 

with the effects of the parol evidence rule.”1140

 
 

Hierdie argument kan glad nie ondersteun word nie. Die caveat 

subscriptor-reël het niks te doen met die aanbieding van getuienis nie, 

                                                 
 1139  Vgl Schmidt 168–170; Zeffertt, Paizes & Skeen 208–211; Schmidt & 

Rademeyer 166–167 se bespreking van vermoedens ten opsigte van 
dokumente en Schwikkard & Van der Merwe se bespreking van vermoedens 
in die algemeen 490–501 waar hierdie “vermoede” glad nie ter sprake kom 
nie. 

 1140  Cornelius Admissibility of Extrinsic Evidence 349. 
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maar is hoofsaaklik van toepassing waar die kontrakontkenner nie 

sekere bedinge van die skriftelike kontrak gelees (of behoorlik gelees) 

het voor ondertekening daarvan nie.  

 

Die reël verbied egter geensins die aanbieding van getuienis nie, maar 

is bloot ’n beginsel wat deur die howe aangewend kan word om te 

besluit of ’n kontrakontkenner gebonde gehou moet word aan ’n 

skriftelike kontrak waar daar nie volkome wilsooreenstemming is nie 

(byvoorbeeld aangesien sodanige party nie die bedinge daarvan gelees 

het nie).1141

 

  

Die ekstrinsieke getuienis-reël, aan die ander kant, is gewoonlik van 

toepassing waar die partye wel die kontraksbedinge voor ondertekening 

gelees het, maar ’n party (ingevolge die integrasiereël) aanvoer dat daar 

’n addisionele ooreenkoms was wat die bedinge van die betrokke 

skriftelike kontrak wysig, daaraan toevoeg of teenstrydig daarmee is, of 

(ingevolge die interpretasiereël) dat sekere van die bedinge vervat in die 

skriftelike (ondubbelsinnige) kontrak ’n ander betekenis het as die 

gewone, normale betekenis wat gewoonlik daaraan toegeskryf word.      

 

Dit is derhalwe moeilik om Cornelius se argument dat die afskaffing van 

die ekstrinsieke getuienis-reël sal aanleiding gee tot die afskaffing van 

die caveat subscriptor-reël te verstaan. Indien daar dus geen reël 

bestaan het wat die aanbieding van ekstrinsieke getuienis verbied het 

nie, word daar aan die hand gedoen dat dit juis die howe in ’n beter 

posisie sal plaas om te kan beslis of ’n party op grond van die caveat 

subscriptor-reël aan die skriftelike kontrak gebonde gehou behoort te 

word of nie.  

 

                                                 
 1141  Van der Merwe et al 50; Christie 175; Pretorius Caveat Subscriptor.  
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Of die ekstrinsieke getuienis-reël behou word of afgeskaf word, sal dit 

geen verskil hoegenaamd maak aan die werking van die caveat 

subscriptor-reël nie en ’n kontrakontkenner (waar hy nie die bedinge 

van ’n kontrak gelees het nie) sal in alle gevalle nog steeds hierdie 

vermoedens asook die caveat subscriptor-reël moet oorbrug. Indien 

ekstrinsieke getuienis egter toelaatbaar was, sal dit juis aan ’n party die 

geleentheid bied om hierdie vermoedens en die caveat subscriptor-reël 

te oorkom.1142

 

 

In die lig van bogemelde kan daar dus nie met Cornelius se stelling 

saamgestem word nie dat: 

 
“If the parol evidence rule should simply be abolished, the presumptions 

referred to above would expire with it, leaving the law relating to the 

interpretation of contracts in dire straits. If a court cannot take a written 

contract on the face of it and assume that the parties were familiar with the 

contents of that written contract and that the parties honestly intended what 

they wrote, there would not be any sense in attempting to interpret that 

contract. The written instrument would become worthless.”1143

 
 

Stellings soos hierdie versuim om die uiters belangrike verskil tussen 

die aanbieding van getuienis, teenoor die bewyswaarde wat aan 
                                                 
 1142  Die caveat subscriptor-reël word in elk geval tans in ons reg gekwalifiseer. 

Alhoewel die Appèlhof in beginsel aanvaar dat kontrakte afgedwing behoort 
te word in ooreenstemming met hoe dit aangegaan is, is die reël verslap om 
aan die ondertekenaar van ’n kontrak in sommige gevalle beskerming te 
verleen. Vgl in hierdie opsig Du Toit v Atkinson’s Motors Bpk 1985 (2) SA 
893 (A); Fourie v Hansen 2001 (2) SA 823 (W) (waar ’n onverwagte of 
verrassende uitsluitende beding in ’n kontrak onderteken, maar nie gelees is 
nie); Brink v Humphries & Jewell (Pty) Ltd 2005 (2) SA 419 (HHA) op 421–
422, waar die Hoogste Hof van Appèl verklaar het dat die reg die beginsel 
erken dat waar ’n party ’n kontrak onderteken daar aangeneem word dat hy 
gebonde is aan die gewone betekenis en uitwerking van die woorde wat bo 
sy handtekening verskyn, maar dat hy ook beskerm word waar hy onder ’n 
redelike wanindruk verkeer ten aansien van ’n beding, in die kontrak vervat, 
wat deur die ander party veroorsaak is. In hierdie opsig word die reël dus 
behandel as ’n uitdrukking van die vertrouensteorie. Sien ook Van der Merwe 
et al 50–51; Christie 177–179; Pretorius Caveat Subscriptor.       

 1143  Cornelius Admissibility of Extrinsic Evidence 349. 
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sodanige getuienis toegeken moet word, behoorlik in ag te neem. Daar 

is niks fout daarmee vir ’n hof om ’n kontrak op sigwaarde te beoordeel 

en aan te neem dat die partye vertroud was met die inhoud van 

sodanige kontrak en dat die partye eerlik bedoel het wat hulle op skrif 

gestel het nie.  
 

’n Kontrakontkenner behoort egter die geleentheid gegun te word om 

hierdie vermoede of veronderstelling te weerlê deur toegelaat te word 

om ekstrinsieke getuienis aan te bied ten einde die hof in sy guns te 

oorreed. Daar behoort egter ’n aansienlike bewyswaarde aan die 

bedinge van die skriftelike kontrak deur die howe geheg te word. Dit sal 

tot gevolg hê dat die geskrewe instrument nie waardeloos word nie, 

maar ’n aansienlike bewysregtelike rol by die uitleg van kontrakte sal 

vertolk.  

 

So ’n benadering deur die howe sal dan hopelik die resultaat meebring 

dat partye twee keer sal dink voor hul duidelike geskrewe 

kontraksbedinge sal aanveg deur die aanbieding van onwaarskynlike 

ekstrinsieke getuienis. 

 

Cornelius se tweede punt van kritiek het te doen met die wyse waarop 

die Regskommissie te werk gegaan het om tot sy gevolgtrekkings te 

kom. Hy vind dit vreemd dat die Kommissie nie in sy verslag ’n 

substansiële bespreking verskaf het van die oogmerke wat die 

integrasiereël beoog om na te streef nie. Hy vra hom af op watter 

grondslag die Kommissie dan kan saamstem met diegene wat van 

mening is dat die reël afgeskaf moet word of kan verskil met diegene 

wat die reël wil behou. Hy is van mening dat die Kommissie die 

verskillende menings waarna in sy verslag verwys word, moes vergelyk 
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het met die oogmerke van die reël en die geldigheid van elke argument 

op hierdie basis moes beoordeel.1144

  

    

Volgens Cornelius1145 is die eerste oogmerk van die integrasiereël om 

te verseker dat waar die kontrakspartye besluit het om hulle algehele 

ooreenkoms op skrif te stel, die geskrewe dokument beskou sal word as 

die enigste uiteensetting van die partye se ooreenkoms. Cornelius 

verwys dan na die saak van Wake v Harrop,1146

 

 waar verklaar is dat 

indien getuienis toegelaat word om tot die bedinge van ’n skriftelike 

kontrak by te voeg, dit te wysig of te weerspreek, sodanige getuienis die 

funksie van die geskrewe dokument as afdoende getuienis van die 

kontrak sal usurpeer. 

Deur die uitsluiting van informele verklarings, handelinge en geskrewe 

verklarings bevorder die reëls volgens Cornelius sekerheid aangesien 

dit die “jou woord teen my woord”-scenario verhoed wat ’n kenmerk van 

mondelinge ooreenkomste is en wat in die algemeen juis die rede is vir 

die aangaan van skriftelike kontrakte. Cornelius1147 is verder van 

mening dat dit baie moeilik sou wees vir ’n regsverteenwoordiger om sy 

kliënt te adviseer ten aansien van die uitleg van ’n skriftelike kontrak 

indien sodanige getuienis vryelik toegelaat sou word. Dit is die geval 

aangesien daar geen sekerheid sal bestaan oor die presiese trefwydte 

of betekenis van die bedinge van die kontrak alvorens dit deur die hof 

op grond van die getuienis daaroor aangebied, vasgestel is nie.1148

 

  

Dit is insiggewend om daarop te let dat Cornelius ou Engelse gesag 

aanhaal om sy argument te staaf, terwyl die moderne Engelse reg juis 

                                                 
 1144  Cornelius Admissibility of Extrinsic Evidence 347. 
 1145  Met verwysing na Christie The Law of Contract in South Africa 3e uitg (1996) 

212. 
 1146  158 ER 859. 
 1147  Met verwysing na Shore v Wilson supra n328 op 532. 
 1148  Cornelius Admissibility of Extrinsic Evidence 347. 
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’n kentering ondergaan het wat die integrasiereël aanbetref en die reël 

(in sy oorspronklike gedaante) nie meer as werklik deel van hulle 

hedendaagse reg beskou nie.  

 

Daarbenewens, indien getuienis toegelaat word om tot die bedinge van 

’n skriftelike kontrak by te voeg, dit te wysig of te weerspreek, hoef dit 

nie noodwendig die funksie van die skriftelike kontrak as afdoende 

getuienis van die kontrak te usurpeer nie, maar eerder as addisionele 

getuienis (saam met die skriftelike kontrak) dien om die bedinge van ’n 

kontrak te bewys. Soos reeds gestel, moet daar ’n aansienlike 

bewyswaarde aan die geskrewe dokument toegeken word in hierdie 

vasstelling, maar in plaas van afdoende (“conclusive”) bewys te wees 

daarvan, moet dit eerder prima facie bewys van die bedinge van die 

skriftelike kontrak daarstel. 

 

Indien die benadering gevolg word dat ’n sekere bewyswaarde aan 

verskeie soorte getuienis geheg word, sal dit ook die nadelige gevolge 

van die “jou woord teen my woord”-scenario grootliks uitskakel. Indien ’n 

party se weergawe van die partye se gemeenskaplike bedoeling 

derhalwe ooreenstem met die bedinge van die geskrewe ooreenkoms, 

en die ander party ’n ander weergawe aan die hof voorhou sonder enige 

substansiële stawende getuienis, moet laasgenoemde party die 

onderspit delf. Dit is egter uiters onbillik om nie aan sodanige party ten 

minste ’n geleentheid te bied om getuienis aan te voer om te poog om 

sy weergawe te bewys nie.  

 

Soos reeds vantevore gemeld, kan die hof altyd ’n gepaste kostebevel 

teen ’n party maak wat duidelik slegs poog om aanspreeklikheid ten 

aansien van ’n duidelik bindende kontrak te ontduik deur die aanbieding 

van onnodige ekstrinsieke getuienis. Indien hierdie situasie aanvaar 

word, behoort dit ook nie problematies te wees vir regsgeleerdes om hul 
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kliënte te adviseer of vir kliënte om sodanige advies te oorweeg nie. 

Daar sal, myns insiens, dan eerder sekerheid bestaan ten aansien van 

die soort en gewig van getuienis wat nodig behoort te wees ten einde 

die hof in ’n party se guns te oorreed. 

 

Cornelius1149

      

 meld verder dat een van die oogmerke van die 

integrasiereël is om bedrog te voorkom. Indien die kontrakspartye 

volgens hom toegelaat sou word om vryelik die bedinge van hulle 

skriftelike kontrak te verander of te wysig, sal dit aansienlike ruimte laat 

vir ’n party om op ’n bedrieglike wyse aanspreeklikheid ingevolge die 

kontrak te omseil of die ander party aanspreeklikheid te laat opdoen wat 

sodanige party nooit in die vooruitsig gestel het nie.   

Daar kan egter nie saamgestem word met Cornelius se stelling dat die 

integrasiereël noodwendig bedrog voorkom nie. Bedrog kan net so 

maklik gepleeg word op die skriftelike dokument self, en in 

hedendaagse tye, nog makliker ten aansien van elektroniese 

dokumente wat deur ’n rekenaar voortgebring word. Indien ’n hof dan 

die regte bewyswaarde aan die verskillende soorte getuienis toeken, 

behoort dit in elk geval uiters moelik vir ’n party te wees om ’n hof te 

bedrieg.1150

 

 

                                                 
 1149  Met verwysing na Van der Merwe NJ & Rowland CJ Die Suid-Afrikaanse 

Erfreg (1990) 517–518. Ter ondersteuning van sy argument verwys 
Cornelius na die volgende dictum in Shore v Wilson supra n328 op 513: 
“Without the parol evidence rule, Erskine J warned, ‘[e]very man’s will and 
intention, however expressed, would be liable to be defeated, not, as is now 
sometimes the case, by his own defective expression of that will, but contrary 
to his own plainly declared intention’.” 

 1150 Dit wil egter voorkom of Cornelius later van standpunt verander het waar hy 
verklaar dat: “As far as preventing fraud is concerned, it should be noted that 
the application of the rules relating to extrinsic evidence could just as much 
cause fraud as it could prevent it.” Cornelius Principles of Interpretation (2) 
103.  
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Indien die benadering gevolg word dat daar ’n aansienlike bewyswaarde 

aan die bedinge van die skriftelike kontrak geheg word, behoort dit die 

volgende (nogal radikale) stelling van Cornelius te negeer: 

 
“If the parol evidence rule is abolished, parties will be forced to revert back to 

the ancient usage of transaction witnesses to ensure that they would be able 

to prove the terms of their contract if called upon to do so.”1151

 

 

6.3 Gevolgtrekking 

 

Die Suid-Afrikaanse Regskommissie was van mening dat die nadele 

verbonde aan die ekstrinsieke getuienis-reël die voordele van 

regsekerheid en finaliteit oorskry. Die Kommissie was verder van 

mening dat meer subjektiewe getuienis toelaatbaar behoort te wees ten 

einde die werklike bedoeling van die partye vas te stel. Die Kommissie 

het dan ook wetgewing beskou as die enigste werkbare oplossing vir 

die afskaffing of modifikasie van die reël.    

 

Dit blyk egter dat die Suid-Afrikaanse Regskommissie se aanbevelings 

ten aansien van die ekstrinsieke getuienis-reël tekort skiet. In die eerste 

plek word die indruk geskep dat die Kommissie slegs na die 

interpretasiereël verwys in hulle voorgestelde wetgewing en geensins 

na die integrasiereël nie. Tweedens is die voorstel van die Kommissie 

heeltemal te kripties en is die Kommissie se voorstelle oorvereenvoudig. 

Dit is dan ook nie verbasend nie dat sedert hierdie aanbevelings 

gemaak is, daar reeds ’n dekade verloop het en sodanige aanbevelings 

klaarblyklik intussen ’n stadige dood gesterf het.   
 

                                                 
 1151  Ibid. Vir verdere kritiek op die benadering en aanbevelings van die Suid-

Afrikaanse Regskommissie, sien die bespreking infra hoofstuk 14.  
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In die volgende hoofstuk word daar kortliks ondersoek ingestel na die 

leerstuk van rektifikasie in die Suid-Afrikaanse reg, asook die moontlike 

invloed van hierdie leerstuk op die ekstrinsieke getuienis-reël.  
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HOOFSTUK 7 

 

REKTIFIKASIE 

7.1. Algemene beginsel 

 

’n Skriftelike kontrak kan gerektifiseer word indien daar bewys kan word 

dat, as gevolg van ’n gemeenskaplike dwaling of fout ten aansien van 

die skrif self of die gevolge daarvan, die dokument nie die 

gemeenskaplike bedoeling van die partye korrek weerspieël nie.1152 Die 

dokument word dan in ’n vorm gegiet om ooreen te stem met met die 

regshandeling wat dit onderlê.1153

 

 

Hierdie beginsel is as volg uiteengesit in Tesven CC v South African 

Bank of Athens:1154

 

 

“To allow the words the parties actually used in the documents to override 

their prior agreement or the common intention that they intended to record is 

to enforce what was not agreed, and so overthrow the basis on which 

contracts rest in our law: the application of no contractual theory leads to such 

a result.”1155

 
 

                                                 
 1152  Weinerlein v Goch Buildings Ltd supra n268 (282): “[A]ll the Court does is to 

allow to be put in writing what both parties intended to put in writing and 
erroneously thought they had”; Meyer v Merchant’s Trust Ltd 1942 AD 244; 
Rand Bank Ltd v Rubenstein 1981 (2) SA 207 (W); Brits v Van Heerden 
2001 (3) SA 257 (K). 

 1153  Weinerlein v Goch Buildings Ltd supra n268 op 282. 
 1154  [1999] 4 All SA 396 (A). 
 1155  Op 401. Daar word aan die hand gedoen dat die objektiewe benadering by 

die uitleg van kontrakte nie deur rektifikasie tot niet gemaak word waar die 
aangeleentheid bestrede is ten aansien van of rektifikasie toegestaan moet 
word of nie. Die hof sal steeds op ’n objektiewe wyse al die (subjektiewe) 
getuienis moet oorweeg alvorens hy sal kan besluit of ’n kontrak gerektifiseer 
behoort te word.   
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Schmidt,1156 asook Zeffertt, Paizes & Skeen,1157

 

 bespreek rektifikasie as 

een van die uitsonderings wat geld op die toepassing van die 

integrasiereël. Daar sal egter aangevoer word dat daar ’n veel nouer 

verband bestaan tussen die leerstuk van rektifikasie en die 

integrasiereël. 

7.2. Die trefwydte van rektifikasie 

 

Rektifikasie van ’n geskrewe dokument kan eerstens aangevra word 

wanneer die dokument deur ’n foutiewe of bedrieglike opskrifstelling nie 

die ware ooreenkoms of gemeenskaplike bedoeling van die partye 

korrek uiteensit nie.1158 Die partye sal gewoonlik getuienis aanbied tot 

die effek dat ’n mondelinge ooreenkoms aangegaan is, maar dat die 

skriftelike dokument dit nie suiwer weergee nie.1159

 

  

Die “gemeenskaplike bedoeling” van die partye wat nie in die skriftelike 

dokument weergegee word nie, hoef egter nie noodwendig in ’n 

voorafgaande ooreenkoms vervat te gewees het nie, maar kan ook uit 

ander feite blyk. Dit is dus nie noodsaaklik vir ’n party wat eis dat ’n 

skriftelike kontrak gerektifiseer moet word, om te bewys dat die partye 

vooraf ’n bindende ooreenkoms gesluit het nie.1160

 

 

Nie slegs foute in die teks van ’n dokument kan verbeter word nie, maar 

selfs bedinge wat per abuis1161 of doelbewus1162

                                                 
 1156  Sien Schmidt 597–599.  

 uitgelaat is, kan by die 

dokument ingelees word.  

 1157  Sien Zeffertt, Paizes & Skeen 340–343. 
 1158  Netherlands Bank of SA v Stern 1955 (1) SA 667 (W) op 672; Van der 

Westhuizen v Santam Versekeringsmaatskappy Bpk 1975 (1) SA 236 (OK) 
op 241F; Meyer v Kirner 1974 (4) SA 90 (N) op 103. 

 1159  Schmidt 598. 
 1160  Meyer v Merchant’s Trust Ltd supra n1152, Benjamin v Gurewitz 1973 (1) SA 

418 (A) op 426; Sadler v Nebraska (Pty) Ltd 1980 (4) SA 718 (W) op 727. 
 1161  Venter v Liebenberg 1954 (3) SA 333 (T). 
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’n Dokument kan ook verbeter word om ’n sekere geaardheid te verkry 

indien dit opgestel is op ’n wyse soos beoog deur die partye, maar 

weens die een of ander wanbeskouing van die regsgevolge daarvan nie 

die geaardheid weerspieël wat hulle beoog het nie.1163 Indien die 

dokument egter wel die geaardheid weerspieël wat die partye beoog 

het, maar nie die verlangde resultaat nie, kan die dokument nie verbeter 

word om sodanige verlangde resultaat te bereik nie.1164

    

      

Rektifikasie kan deur ’n derde party aangevra word, maar die 

oorspronklike partye moet by die aksie gevoeg word indien hulle nadelig 

daardeur getref kan word.1165 Rektifikasie sal egter nie toegestaan word 

ten aansien van ’n akte waar derde partye, wat te goedertrou gehandel 

het onder die veronderstelling dat die akte korrek was, daardeur 

benadeel word nie.1166

 

 

Rektifikasie kan ook aangevra word waar skrif vereis word vir ’n geldige 

regshandeling, maar dan moet daar ’n geldige dokument bestaan wat 

voldoen aan die skrifvereiste. Hierdie sentiment word as volg in 

Dowdle’s Estate v Dowdle1167

  

 verwoord: 

“You cannot, by rectification, invest a document, which, on the face of it, is 

null and void, with legal force.”1168

 
 

Indien die skriftelike dokument as ’n geheel geldig is, is dit egter 

toelaatbaar om ’n afsonderlike beding, wat ongeldig is weens nie-

                                                                                                                                            
 1162  Mouton v Hanekom 1959 (3) SA 35 (A) op 39; Otto v Heymans supra n429   

op 154–155; Schoeman v Nieuwoudt 1971 (4) SA 161 (O) op 162.  
 1163  Rosenfeld v Teakland Sawmills (Pvt) Ltd 1962 (3) SA 919 (FC) op 924. 
 1164  Trust Bank of Africa Ltd v Frysch 1976 (2) SA 337 (K). 
 1165  Schroeder v Vakansieburo (Edms) Bpk supra n167.  
 1166  Myers v Van Heerde 1966 (2) SA 649 (K) op 656.  
 1167  1947 (3) SA 340 (T). 
 1168  Op 354. 
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nakoming van die skrifvereiste, te verbeter. Die geldige dokument 

kwalifiseer dus as ’n platform vir die rektifikasie van die ongeldige.1169

 

 

In Rens v Esselen NO1170 is beslis dat ’n testament vatbaar is vir 

rektifikasie, al beliggaam dit ’n eensydige regshandeling. In hierdie saak 

is iets deurgehaal wat per abuis ingesluip het. In Ex Parte Van der Spuy 
1171 het Claassen R selfs beslis dat ’n testament verbeter kan word deur 

daartoe by te voeg waar dit in ooreenstemming met die bedoeling van 

die testateur sou wees.1172

 

 

Alhoewel ’n verhandelbare dokument ook kwalifiseer as ’n eensydige 

regshandeling, kan dit ook reggestel word. Sodanige dokumente is al 

verbeter om die korrekte naam of hoedanigheid van die ondertekenaar 

daarvan aan te dui.1173

 

 

Dit is moontlik vir partye om ooreen te kom om hul ooreenkoms van 

rektifikasie uit te sluit. So ’n beding sal egter duidelik moet wees. ’n 

“Geen-wysigingsbeding” (“non-variation clause”) wat bepaal dat geen 

wysiging geldig sal wees tensy dit op skrif gestel en onderteken is nie, 

sluit egter nie rektifikasie uit nie.1174 Melamet R het dit as volg in 

Leyland (SA) Pty Ltd v Rex Evans Motors (Pty) Ltd1175

  

 verduidelik: 

                                                 
 1169  Vogel  v Volkersz 1977 (1) SA 537 (T) 555. 
 1170  1957 (4) SA 8 (T). 
 1171  1966 (3) SA 169 (T). 
 1172  “ … selfs in die gevalle waar wetgewing streng formaliteite vereis soos in die 

koopaktes van onroerende eiendom … verhoed dit nie die Howe om 
sodanige kontrakte te wysig deur die invoeging van ’n bepaling ten opsigte 
waarvan die statutêre vereistes nie nagekom is nie” (op 175). 

 1173  Sien bv Arthur Lyttleton (Pty) Ltd v Botes 1962 (4) SA 569 (T); Dickinson v 
South African General Electric Co (Pty) Ltd 1973 (2) SA 620 (A) op 629; 
Sadler v Nebraska (Pty) Ltd 1980 (4) SA 718 (W). 

 1174  Standard Bank of SA Ltd v Cohen (2) 1993 (3) SA 854 (SOK). 
 1175  1980 (4) SA 271 (W). 
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“A party who seeks rectification is not seeking to vary the written agreement 

but is merely seeking to place the true agreement before the Court.”1176

  
   

7.3. Die verband tussen die integrasiereël en rektifikasie 

 

Volgens Harms1177

 

 (met verwysing na relevante regspraak) moet die 

volgende feite beweer en bewys word om te slaag met ’n eis vir 

rektifikasie: 

(a) ’n Ooreenkoms tussen die partye wat op skrif gestel is; 

 

(b) Dat die geskrewe dokument nie die gemeenskaplike 

bedoeling van die partye korrek weerspieël nie. Dit vereis 

dat die gemeenskaplike bedoeling van die partye, soos dit 

bestaan het toe die ooreenkoms op skrif gestel is, 

vasgestel moet word. Hierdie gemeenskaplike bedoeling 

kan afgelei word vanuit ’n voorafgaande ooreenkoms, maar 

is nie die enigste wyse waarop dit vasgestel kan word 

nie;1178

 

 

(c) ’n Bedoeling deur beide partye om hulle ooreenkoms of 

gemeenskaplike bedoeling op skrif te stel;1179

 

 

(d) ’n Fout in die opstel van die dokument.1180

(i) ’n bona fide gemeenskaplike fout; 

 Die fout kan die 

resultaat wees van: 

                                                 
 1176  Op 273. 
 1177  Harms LTC Amler’s Precedents of Pleadings 5e uitg (1999) 349–350. 
 1178  Meyer v Merchant’s Trust Ltd supra n1152; Kathmer Investments (Pty) Ltd v 

Woolworths (Pty) Ltd 1970 (2) SA 498 (A) op 503; Benjamin v Gurewitz 
supra n1160. 

 1179  Meyer v Merchant’s Trust Ltd supra n1152; Meyer v Kirner 1974 (4) SA 90 
(N) op 103. 

 1180  Von Ziegler v Superior Furniture Manufacturers (Pty) Ltd supra n165; 
Neuhoff v York Timbers Ltd 1981 (4) SA 666 (T) op 674.  
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(ii) ’n opsetlike handeling van die ander party; of 

(iii) ’n fout deur die partye deurdat hulle die geskrewe 

ooreenkoms op so ’n wyse bewoord het dat die 

werking van hul mondelinge ooreenkoms, tesame 

met die geskrewe ooreenkoms, uitgesluit word.1181

 

 

(e) Die werklike bewoording van die ooreenkoms soos 

gerektifiseer. Dit is nie voldoende om slegs die algemene 

strekking van die gemeenskaplike bedoeling van die partye 

weer te gee nie.1182

 

 

Liebenberg toon in ’n uiters insiggewende artikel oor rektifikasie aan dat 

die benadering van die Suid-Afrikaanse howe aanvanklik was om te 

vereis dat daar ’n gemeenskaplike fout van die partye bewys moes 

word, voordat ’n eis vir rektifikasie sou slaag.1183

 

  

Met die uitspraak in Mouton v Hanekom1184

 

 het die Appèlhof egter ’n 

kentering teweeggebring in die benadering tot die vraagstuk rondom ’n 

“gemeenskaplike fout” by rektifikasie. Die partye in hierdie saak, waar 

dit gegaan het oor ’n koopooreenkoms van grond, het uitdruklik 

ooreengekom dat die verkoper ’n terugkoopreg van die betrokke grond 

sou hê. Hulle het verder ook uitdruklik ooreengekom om nie hierdie 

terugkoopreg in hulle skriftelike kontrak te vervat nie.  

Die eiser het derhalwe rektifikasie van die skriftelike ooreenkoms 

aangevra ten einde die terugkoopreg daarin in te sluit. Die verweerder 

het aangevoer dat hierdie eis nie kon slaag nie, aangesien die partye 

                                                 
 1181  Benjamin v Gurewitz supra n1160; Von Ziegler v Superior Manufacturers 

(Pty) Ltd supra n165 op 411. 
 1182  Levin v Zoutendijk 1979 (3) SA 1145 (W). 
 1183  Liebenberg HJ “Die Begrip ‘Mutual Error’ by Rektifikasie van Kontrakte” 

(1994) Obiter 137. 
 1184  Supra n1162. 



 324 

doelbewus enige verwysing na die terugkoopreg uit die skriftelike 

kontrak uitgesluit het. Volgens hom kon ’n eis vir rektifikasie slegs slaag 

waar die partye ad idem was oor wat hulle bedoel het om in die 

skriftelike kontrak te vervat, maar per abuis as gevolg van ’n 

gemeenskaplike fout versuim het om te doen. 

 

Die Appèlhof het egter hierdie argument verwerp. Steyn HR het die 

volgende beginsel neergelê: 

 
“Die gemeenskaplike bedoeling van beide partye was dat eiser die reg van 

terugkoop sal hê en as daar dan bepalings of woorde in die koopbrief is wat 

hierdie bedoeling onuitvoerbaar maak of in stryd daarmee is, dan is dit 

duidelik dat sodanige bepalings of woorde per abuis ingeskryf is en is eiser 

geregtig op rektifikasie van die koopbrief ten einde dit in ooreenstemming te 

bring met die gemeenskaplike bedoeling van beide van die partye.”1185

 
 

Liebenberg wys daarop dat die hof in hierdie saak nie vereis het dat 

daar ’n gemeenskaplike fout bewys moes word nie, maar slegs dat die 

skriftelike ooreenkoms nie die ware ooreenkoms van die partye 

weergee nie. Hier was volgens die hof geen fout wat aanleiding tot die 

weglating van die betrokke beding gegee het nie. Dit was doelbewus 

gedoen. Nogtans, en bloot op grond van die feit dat die skriftelike stuk 

nie die ware ooreenkoms van die partye volledig weergegee het nie, is 

rektifikasie toegelaat.1186

 

 

In Von Ziegler v Superior Manufacturers Ltd1187 is aangevoer dat die 

beslissing in Mouton v Hanekom1188

                                                 
 1185  Op 39–40. 

 tot gevolg het dat dit nie ’n vereiste 

is om dwaling (“mistake”) te bewys vir ’n eis van rektifikasie om te slaag 

nie. Die Appèlhof verwerp egter hierdie interpretasie: 

 1186  Liebenberg 142. 
 1187  Supra n165. 
 1188  Supra n1162. 
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“It is true that there was no mistake by the parties in omitting to incorporate 

the pactum in the written contract because that was done deliberately; but 

their mistake (on the basis of the assumption made by the Appellate Division) 

was that their written contract was worded in such a way as to exclude their 

oral agreement from operating together with their written contract. That was 

contrary to their common intention or oral agreement, and it was that mistake 

in their written contract that was allowed to be rectified. That that was the ratio 

decidendi appears from page 39H-40A of the judgment. I do not think, 

therefore, that that case decided that mistake is not an essential element in 

relief for rectification.”1189

 
 [my kursivering] 

Volgens Liebenberg is dit dus in die eerste plek duidelik dat dit hier 

gaan om ’n gemeenskaplike fout van die partye en, tweedens, dat die 

hof die bewys van ’n gemeenskaplike fout as ’n vereiste vir ’n eis om 

rektifikasie beskou. Hy vra homself egter af of die hof met die gedeelte 

in die aanhaling bedoel het om ’n gemeenskaplike fout van die partye 

aan te dui wat tot die weglating van die pactum uit die skriftelike kontrak 

aanleiding gegee het, of in die alternatief bedoel het om bloot te verwys 

na die feit dat die ooreenkoms nie die ware bedoeling van die partye 

weerspieël het nie.1190

                                                 
 1189  Op 411. 

  

 1190  Liebenberg 142–143. Die beslissing in Von Ziegler is gevolg in Schoeman v 
Niewoudt supra n1162 en in Neuhoff v New York Timbers Ltd supra n1180 
het Ackerman R ook sy duidelike instemming met hierdie uitspraak 
uitgespreek. In Tesven CC v SA Bank of Athens supra n1154 het die 
Hoogste Hof van Appèl finaal aangetoon dat rektifikasie nie slegs beperk is 
tot gevalle waar, teenstrydig met die geloof van die partye, die kontrak nie 
die bedinge van hulle ooreenkoms akkuraat weergee nie. Die hof bevind dat 
hierdie remedie ook beskikbaar is waar, alhoewel daar geen fout in die 
uitdrukking van die ooreenkoms in die skriftelike kontrak was nie, die partye 
foutiewelik onder die indruk verkeer het dat ’n voorafgaande of gelyktydige 
mondelinge ooreenkoms, wat opsetlik nie in die skriftelike kontrak vervat is 
nie, konkurrente werking sou geniet met die skriftelike kontrak. Vir ’n 
bespreking van hierdie saak sien Cornelius SJ “Rectification of Contracts 
and Evidence of Prior Oral Agreements” (1999) TSAR  563. In Milner Street 
Properties (Pty) Ltd v Eckstein Properties (Pty) Ltd 2001 (4) SA 1315 (HHA) 
het die Hoogste Hof van Appèl nog verder gegaan. In hierdie aangeleentheid 
was niks in die skriftelike kontrak uitgelaat nie, maar beide partye was 
foutiewelik onder die indruk dat die transaksie tussen hulle gekwalifiseer het 
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Liebenberg doen aan die hand dat indien eersgenoemde bedoel was, 

daarmee iets in die Mouton-uitspraak ingelees word wat nie daar staan 

nie. In daardie geval ontstaan die verdere vraag of die Mouton-uitspraak 

enigsins anders sou gewees het as die weglating van die pactum ’n fout 

was aan die kant van die prokureur wat die skriftelike ooreenkoms 

opgestel het, en nie omdat die partye so ooreengekom het nie. Die 

antwoord is volgens hom klaarblyklik ontkennend omdat die Appèlhof 

duidelik beslis het dat die skriftelike ooreenkoms reggestel moet word 

slegs omdat dit nie die ware bedoeling van die partye weergee nie. Die 

Appèlhof het dit klaarblyklik nie nodig gevind om die vraag na ’n 

gemeenskaplike fout wat die verkeerde teboekstelling veroorsaak het, 

te oorweeg nie. Indien die alternatiewe bedoeling hierbo die geldige een 

is, is dit nie vir kritiek vatbaar nie omdat dit sou strook met wat die 

Appèlhof inderdaad in die Mouton- saak gesê het. Dit is egter volgens 

Liebenberg nie heeltemal duidelik watter een van die twee moontlike 

bedoelings die hof as die geldige voorhou nie, maar dit wil tog volgens 

hom voorkom asof die eerste een die bedoeling van die hof korrek 

weergee. 

 

Daar moet egter met Palley saamgestem word waar sy (ten aansien 

van die Mouton-uitspraak) van mening is dat die uitwerking van hierdie 

beslissing is dat die aanwendingsgebied van die integrasiereël 

aansienlik ingeperk word.1191

                                                                                                                                            
vir ’n nulkoers vir BTW-doeleindes. Die fout was die gevolg van ’n 
wetswysiging wat bepaal het dat ’n kontrak aan sekere vereistes moes 
voldoen alvorens dit vir sodanige koers sou kwalifiseer en waarvan die 
partye onbewus was. As gevolg van die teenstelling tussen die skriftelike 
kontrak soos opgestel en die bedoelde uitwerking daarvan, en aangesien dit 
duidelik geblyk het dat die partye aan die wetswysiging gehoor sou gee 
indien hulle bewus was daarvan, het die hof rektifikasie toegelaat om die 
korrekte situasie te weerspieël. Sien ook die bespreking in Van der Merwe et 
al 181.  

 

 1191  Palley C “Rectification of Written Contracts in English and Roman-Dutch 
Law” (1962) Rhodesia and Nyasaland Law Journal 16 27. 
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Zeffertt, Paizes & Skeen deel egter nie hierdie sentiment nie en is 

klaarblyklik van mening dat hierdie uitspraak nie werklik ’n revolusionêre 

uitwerking op die integrasiereël gehad het nie: 

 
“It has been suggested that this decision has revolutionary implications for the 

parol evidence rule, but in principle there seems no difference between a 

common mistake as to the effect of a document upon a prior oral agreement 

and a mistake as to its effect on any other aspect of the legal relations 

between the parties. Rectification always operates as a solvent of the parol 

evidence rule, and Mouton v Hanekom shows no more than that it can 

sometimes be used to remove the difficulties caused by a rigid insistence that 

whatever the real intention of the parties, a contradiction in a written 

document is fatal to the survival of a prior oral agreement.”1192

 

 [my 

kursivering] 

Die probleem met hierdie standpunt van Zeffertt, Paizes & Skeen is, 

myns insiens, daarin geleë dat hierdie skrywers van mening is dat die 

Mouton-uitspraak slegs soms aangewend kan word om die 

verswarende effek van die integrasiereël te verlig. Hiervolgens is 

rektifikasie dus slegs een van die talle “uitsonderingsgevalle” op die 

streng integrasiereël, wat nie werklik die normale werking van hierdie 

reël te veel aantas nie.  

 

Indien die Mouton-uitspraak egter reg verstaan word, het dit die 

uitwerking dat die gemeenskaplike fout, wat een van die vereistes is om 

te kan slaag met ’n eis vir rektifikasie, bloot daaruit kan bestaan dat die 

partye nie hulle skriftelike kontrak so bewoord het dat dit die uitwerking 

het om die werking van hulle voorafgaande mondelinge ooreenkoms 

daarby in te sluit nie. Die partye het derhalwe ’n voorafgaande 

mondelinge ooreenkoms aangegaan met die bedoeling dat sodanige 

                                                 
 1192  Zeffertt, Paizes & Skeen 341–342. 



 328 

mondelinge ooreenkoms volle regswerking sou geniet. Hulle 

gemeenskaplike fout het egter daaruit bestaan dat hulle skriftelike 

kontrak sodanig bewoord is dat die mondelinge ooreenkoms in 

werklikheid, as gevolg van die werking van die ekstrinsieke getuienis-

reël, nie die regswerking geniet het wat hulle beoog het nie.1193

 

  

Die vraag wat hieruit voortspruit is wat enige party wat ’n voorafgaande 

mondelinge ooreenkoms, wat ’n skriftelike kontrak wysig of daarmee 

strydig is of daaraan byvoeg, wil bewys, sal verhoed om bloot 

rektifikasie van die skriftelike kontrak te eis op grond daarvan dat die 

skriftelike kontrak foutiewelik op so ’n wyse opgestel is dat dit die 

uiwerking het dat dit die voorafgaande mondelinge ooreenkoms van 

regswerking ontneem.  

 

Partye sal mos nooit ’n voorafgaande of addisionele ooreenkoms gesluit 

het as hulle van mening was dat hierdie ooreenkoms nie regswerking 

sou geniet nie. Indien die skriftelike kontrak hierdie mondelinge 

ooreenkoms dan van regswerking ontneem, kan daar mos 

geargumenteer word dat dit te wyte was aan ’n gemeenskaplike fout 

van die partye, wat die weg baan vir ’n eis om rektifikasie!1194

 

 

                                                 
 1193  Sien ook bv AXZS Industries v AF Dreyer (Pty) Ltd 2004 (4) SA 186 (W), 

waar die eiser nie kon slaag met ’n eis om rektifikasie nie, aangesien die 
verweerder nie ’n kontraksparty was nie, maar ’n derde party. Die hof het 
egter steeds beslis dat die eiser geregtig was om ekstrinsieke getuienis aan 
te bied ten einde “some invalidating facts which would be available to the 
parties themselves”aan te toon en derhalwe die “truth and the whole truth of 
the contractual obligations” tussen homself en die betrokke derde party uit te 
wys.  

 1194  Dit wil voorkom of Van der Merwe et al ook hierdie standpunt deel waar daar 
op 177–178 verklaar word dat: “In any event, an ‘inconsistent’ oral 
agreement, even if excluded by the parol evidence rule, may conceivably 
justify rectification of the document.” Vgl ook Brits v Van Heerden supra 
n1158 en die bespreking van hierdie saak deur Christie 334. Sien ook Lubbe 
& Murray 224-227. 
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Daar moet egter toegegee word dat hierdie situasie slegs tussen die 

partye tot die ooreenkoms sal kan geld en nie op enige derde party van 

toepassing is nie, aangesien rektifikasie slegs teen ’n kontraksparty 

aangevra kan word.1195

 

 Daar word egter aan die hand gedoen dat die 

oorgrote meerderheid kontraktuele dispute tussen kontrakspartye waar 

’n derde party glad nie ter sprake is nie gevoer word.  

7.4. Gevolgtrekking 

 

Indien bogemelde argument opgaan, beteken dit dat ’n party in baie 

gevalle die werking van die integrasiereël sal kan omseil deur bloot van 

’n eis om rektifikasie van die skriftelike kontrak gebruik te maak.1196 Die 

regsposisie in hierdie gevalle is egter huidiglik onseker. Terwyl daar 

verskeie skrywers is wat aanvoer dat die Mouton-uitspraak1197 

geïnterpreteer kan word om te beteken dat rektifikasie die integrasiereël 

aansienlik inperk is daar ook standpunte tot die teendeel.1198 Daar is 

verder ook geen gerapporteerde beslissings na die Mouton-saak1199

                                                 
 1195  Sien bv AXZS Industries v AF Dreyer (Pty) Ltd supra n1193. 

 wat 

hierdie uitspraak as gesag beskou daarvoor dat die integrasiereël in alle 

gevalle vermy kan word deur die aanwending van rektifikasie nie. 

Aangesien rektifikasie in wese ontwerp is om ’n foutiewe wilsverklaring 

reg te stel word daar dan ook aan die hand gedoen dat die howe nie 

hierdie standpunt in die afsienbare toekoms sal inneem nie. Die leerstuk 

van rektifikasie sal derhalwe, myns insiens, nie aangewend kan word in 

die modifikasie of afskaffing van die integrasiereël in die Suid-

Afrikaanse kontraktereg nie.  

    1196    Vgl ook die saak van Affirmative Portfolios CC v Transnet Ltd h/a 
  Metrorail (13 September 2008) HHA (ongerapporteerd) in par 17 waar  

Boruchowitz WAR verklaar het dat: “If it was indeed the common intention of 
the parties that the rates be varied the appellant could have availed itself of 
the equitable remedy of rectification. In the event, however, it chose not to do 
so and is bound to the terms of the written agreement.”                      

    1197    Supra n1162. 
    1198    Sien die bespreking supra 7.3.  
    1199    Supra n1162. 
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 Die aanname van die 1996 Grondwet van die Republiek van Suid-

Afrika het ’n absolute kentering teweeg gebring ten aansien van die 

uitleg en toepassing van regsreëls in die Suid-Afrikaanse reg. In die 

volgende hoofstuk sal die uitwerking van die Grondwet op sowel die 

integrasie- en interpretasiereëls deeglik in oorweging geneem word.     
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HOOFSTUK 8 

  

KONSTITUSIONELE ASPEKTE 

8.1 Inleiding 

 

Die aanname deur Suid-Afrika in 1993 van ’n oppermagtige Grondwet 

het ’n absolute kentering teweeggebring in die wyse waarop regsdispute 

deur die regsprekende gesag aangehoor moet word. Artikel 2 van die 

finale Suid-Afrikaanse Grondwet1200

  

 bepaal byvoorbeeld dat: 

“Hierdie Grondwet is die hoogste reg van die Republiek; enige regsvoorskrif 

of optrede daarmee onbestaanbaar, is ongeldig, en die verpligtinge daardeur 

opgelê, moet nagekom word.” 

 

Ingelyks, bepaal artikel 8(1) van die 1996 Grondwet (met verwysing na 

die Handves van Regte vervat in Hoofstuk 2): 

  
“Die Handves van Regte is van toepassing op die totale reg en bind die 

wetgewende, die uitvoerende en die regsprekende gesag en alle 

staatsorgane.” 

 

Daar word kortliks in hierdie hoofstuk ondersoek ingestel na die 

konstitusionaliteit van die ekstrinsieke getuienis-reël, gemeet teen die 

bepalings van die 1996-Grondwet, en meer bepaald, die Handves van 

Regte daarin vervat. 

 

8.2 Die toepassing van die Handves van Regte op die gemenereg 

 

Artikel 8(3)(a) van die Grondwet bepaal: 

  
                                                 
 1200  Van 1996. 
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“By die toepassing van ’n bepaling van die Handves van Regte op ’n 

natuurlike of regspersoon ingevolge subartikel (2)—  

(a) moet ’n hof, ten einde gevolg te gee aan ’n reg in die Handves die 

gemene reg toepas, of indien nodig ontwikkel, in die mate waarin 

wetgewing nie aan daardie reg gevolg gee nie.” 

 

Ter ondersteuning hiervan bepaal artikel 39(2) dat: 

 
“By die uitleg van enige wetgewing, en by die ontwikkeling van die gemene 

reg of gewoontereg, moet elke hof, tribunaal of forum die gees, strekking en 

oogmerke van die Handves van Regte bevorder.” 

 

In S v Thebus1201

  

 het die Konstitusionele Hof die regsprekende gesag 

se plig om die gemenereg te ontwikkel as volg verduidelik: 

“The superior courts have always had an inherent power to refashion and 

develop the common law in order to reflect the changing social, moral and 

economic make-up of society. That power is now constitutionally authorised 

and must be exercised within the prescripts and ethos of the Constitution.” 

 

Volgens die hof kan die behoefte om die gemene reg te ontwikkel, in 

minstens twee gevalle ter sprake kom. Die eerste geval is waar ’n reël 

van die gemene reg strydig is met ’n konstitusionele bepaling. In so ’n 

geval moet die gemene reg aangepas word ten einde die 

teenstrydigheid te verwyder. 

 

Die tweede geval is waar ’n reël van die gemene reg nie strydig is met 

’n spesifieke konstitusionele bepaling nie, maar nie voldoen aan die 

Grondwet se gees, norme en doelwitte nie. Indien dit die geval is moet 

                                                 
 1201  2003 (6) SA 505 (KH) in par 31. 
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die gemene reg aangepas word sodat dit in harmonie met die 

objektiewe normatiewe waardesisteem van die Grondwet ontwikkel.1202

 

 

In ’n konstitusionele aanvegting van die eerste tipe, moet die hof in die 

eerste plek ’n sogenaamde “threshold analysis” toepas, naamlik deur 

vas te stel of die spesifieke reël van die gemene reg ’n verskansde reg 

(soos uiteengesit in die Handves van Regte) beperk.  

 

Tweedens moet die hof bepaal of die beperking van die reg redelik en 

regverdigbaar is in ’n oop en demokratiese samelewing gebaseer op 

menswaardigheid, gelykheid en vryheid.1203 Indien die beperking nie 

redelik en regverdigbaar is nie, is die hof verplig om die gemene reg 

aan te pas of te ontwikkel ten einde dit te harmoniseer met die 

konstitusionele norm.1204

 

  

In Carmichele v Minister of Safety and Security1205 het die 

Konstitusionele Hof beklemtoon dat die konstitusionele verpligting om 

die gemene reg te ontwikkel nie diskresionêr is nie, maar eerder ’n 

algemene verpligting is om vas te stel of die gemene reg defektief is, en 

indien wel, dit te ontwikkel om die oogmerke van die Handves van 

Regte te bevorder. Die verpligting is van toepassing op beide siviele en 

strafsake ongeag of die partye gevra het dat die gemene reg ontwikkel 

moet word.1206 Soos reeds aangetoon, kwalifiseer die integrasiereël ten 

dele as ’n regsfiksie en derhalwe ’n regsreël.1207 Die interpretasiereël is 

ook een van die regsreëls ten aansien van die uitleg van dokumente.1208

                                                 
 1202  In par 28 waar die hof aangehaal het uit Carmichele v Minister of Safety and 

Security 2001 (4) SA 938 (KH). 

 

As sulks kwalifiseer beide hierdie reëls dan as regsreëls van die 

 1203  Ingevolge artikel 36 van die 1996-Grondwet.Thebus supra n1201 in par 32. 
 1204  Thebus supra n1201 in par 32. 
 1205  Supra n1202 in par 33. 
 1206  In par 36. 
 1207  Sien die bespreking supra hoofstuk 4. 
 1208  Sien die bespreking supra hoofstuk 5. 
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gemene reg wat onderhewig is aan ontwikkeling in ooreenstemming 

met die Grondwet.  

 

8.3 Die metodes van toepassing 
 

Currie en De Waal1209

 

 identifiseer drie basiese metodes ingevolge 

waarvan die Handves van Regte op die gemene reg toegepas kan 

word. 

Die eerste metode bestaan daaruit om te argumenteer vir ’n 

verandering in die bestaande beginsels van die gemene reg sodat dit 

meer in lyn is met die Handves van Regte. In Brisley v Drotsky1210 was 

die Hoogste Hof van Appèl egter nie geneë om die gemene reg ten 

aansien van die kontraktereg te ontwikkel op ’n soortgelyke wyse as die 

deliktereg “duty to protect”- sake nie. In hierdie saak het die 

meerderheid die poging weerstaan om die goeie trou as ’n “free-

floating” basis in ons reg in te voer en het hulle sterk reaksie getoon 

teen die idee van ’n judisiële diskresie om te besluit of onredelike of 

onbillike kontraksbedinge afgedwing moet word.1211

 

 

Die tweede metode wat aangewend kan word, is om die gemene reg 

toe te pas met behoorlike inagneming van die Handves van Regte.1212 

Hierdie metode was toegepas deur Davis R in Rivett-Carnac v 

Wiggins1213

 

 waar hy die Handves van Regte in aanmerking geneem het 

om tot die gevolgtrekking te kom dat sekere opmerkings nie lasterlik 

was nie. 

                                                 
 1209  Currie I & De Waal J The Bill of Rights Handbook 5e uitg (2005) 68–69.   
 1210  Supra n279. 
 1211  Currie & De Waal 68. Vgl ook Afrox Healthcare Bpk v Strydom supra n747; 

Napier v Barkhuizen supra n748. 
 1212  Currie & De Waal 68. 
 1213  1997 (3) SA 80 (K). 
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Die derde metode, wat nou verband hou met die tweede, is om 

konstitusioneel-ingeligte inhoud te verleen aan “open-ended” 

gemeenregtelike beginsels, soos “openbare beleid”, “contra bonos 

mores”, en “onregmatigheid”.1214

  

 Die volgende passasie van Cameron 

AR is veral insiggewend, en verteenwoordig myns insiens die korrekte 

uitgangspunt by die ontwikkeling van die gemene kontraktereg: 

“The jurisprudence of this Court has already established that, in addition to 

the fraud exception, there may be circumstances in which an agreement, 

unobjectionable in itself, will not be enforced because the object it seeks to 

achieve is contrary to public policy. Public policy in any event nullifies 

agreements offensive in themselves – a doctrine of very considerable 

antiquity. In its modern guise, ‘public policy’ is now rooted in our Constitution 

and the fundamental values it enshrines.    

These include human dignity, the achievement of equality and the 

advancement of human rights and freedoms, non-racialism and non-sexism.   

It is not difficult to envisage situations in which contracts that offend these 

fundamentals of our new social compact will be struck down as offensive to 

public policy. They will be struck down because the Constitution requires it, 

and the values it enshrines will guide the courts in doing so. The decisions of 

this Court that proclaim that the limits of contractual sanctity lie at the borders 

of public policy will therefore receive enhanced force and clarity in the light of 

the Constitution and the values embodied in the Bill of Rights.    

I share the misgivings the joint judgment expresses about over-hasty or 

unreflective importation into the field of contract law of the concept of ‘boni 

mores’. The ‘legal convictions of the community’ – a concept open to 

misinterpretation and misapplication – is better replaced, as the Constitutional 

Court itself has suggested, by the ‘appropriate norms of the objective value 

                                                 
 1214  Currie & De Waal 69. Die toepassing van hierdie beginsel word goed 

geïllustreer deur die volgende dictum van Van Dijkhorst R in De Klerk v Du 
Plessis 2002 (1) SA 429 (KH) (50): “Section 35(3) [of the interim Constitution] 
is intended to permeate our judicial approach to interpretation of statutes and 
the development of the common law with the fragrance of the values in which 
the Constitution is anchored. This means that whenever there is room for 
interpretation or development of our virile system of law that is to be the point 
of departure. When in future the unruly horse of public policy is saddled, its 
rein and crop will be that value system.” Sien ook Barkhuizen v Napier supra 
n758 332–333.   
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system embodied in the Constitution’. What is evident is that neither the 

Constitution nor the value system it embodies give the courts a general 

jurisdiction to invalidate contracts on the basis of judicially perceived notions 

of unjustness or to determine their enforceability on the basis of imprecise 

notions of good faith.”1215

 
    

Die eerste vraag wat derhalwe ten aansien van ’n ondersoek na die 

konstitusionaliteit van die ekstrinsieke getuienis-reël gevra moet word, is 

of hierdie reël inbreuk maak op ’n reg vervat in die Handves van Regte. 

Aangesien die ekstrinsieke getuienis-reël eintlik uit twee afsonderlike 

reëls bestaan, sal dit afsonderlik bespreek word. 

 

8.4 Beperking van reg – Integrasiereël 
 

8.4.1 Die reg op ’n billike siviele verhoor (artikel 34) 

 

Dit wil voorkom of artikel 34 van die 1996-Grondwet moontlik kwalifiseer 

as die mees toepaslike reg wat deur die integrasiereël beperk word. 

Hierdie artikel bepaal as volg: 
 

“Elkeen het die reg dat ’n geskil wat deur die toepassing van die reg besleg 

kan word, in ’n billike openbare verhoor beslis word voor ’n hof of, waar dit 

gepas is, ’n ander onafhanklike en onpartydige tribunaal of forum” [my 

beklemtoning]. 

 

In De Beer NO v North-Central Local Council and South-Central Local 

Council1216

  

 het die Konstitusionele Hof die volgende verklaar 

aangaande die doel van die billike verhoor-komponent van artikel 34: 

“This section 34 fair hearing right affirms the rule of law which is a founding 

value of our Constitution. The right to a fair hearing before a court lies at the 

                                                 
 1215  Brisley v Drotsky supra n279 op 35. 
 1216  2002 (1) SA 429 (KH). 
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heart of the rule of law. A fair hearing before a court as a prerequisite to an 

order being made against anyone is fundamental to a just and credible legal 

order. Courts in our country are obliged to ensure that the proceedings before 

them are always fair. Since procedures that would render the hearing unfair 

are inconsistent with the Constitution, courts must interpret legislation and 

rules of court, where it is reasonably possible to do so, in a way that would 

render the proceedings fair.”1217

 
 

’n Belangrike aspek van billikheid in siviele gedinge is die audi alterem 

partem-reël. Hierdie reël bepaal dat ’n hofbevel nie gemaak behoort te 

word sonder om die teenkant ’n redelike geleentheid te bied om sy saak 

te stel nie.1218

 

 

In hierdie opsig kan daar seker ’n argument uitgemaak word dat die 

integrasiereël nie aan ’n gedingsparty die geleentheid bied om sy saak 

ten volle te stel nie, aangesien dit hom in die algemeen verhoed om 

ekstrinsieke getuienis ten aansien van die werklike bedinge van die 

ooreenkoms aan te bied. Dit blyk egter dat die howe die audi alterem 

partem-reël so vertolk dat dit slaan op die prosessuele billikheid van die 

verhoor en nie op die substantiewe billikheid van die reg in die 

algemeen nie.1219

 

  

                                                 
 1217  In par 11. 
 1218  Ibid. 
 1219  Hierdie aspek is as volg verwoord in die De Beer-saak (par 27): “It was 

contended that the hearing is rendered unfair because an order for the sale 
in execution of immovable property by public auction may emanate from it 
without any requirement that movables must first be sold in execution and 
without the need to serve a notice of the sale in execution of immovable 
property on the debtor. The obligation to pay rates is a charge on immovable 
property and an order that the immovable property on which rates remain 
owing beyond their due date be sold for payment of rates, penalties and 
other money owing to the council does not make the hearing procedurally 
unfair. The second and third notices are required to inform the person 
affected of the fact that an order for the sale of immovable property will be 
sought. In the circumstances the consequences of the order do not render 
the hearing unfair. They relate to the substantive character of the court’s 
order and not to procedural fairness” [my beklemtoning].  
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Aangesien daar hoogstens aangevoer kan word dat die integrasiereël 

substantief onbillik inwerk op ’n kontraksparty, is dit te betwyfel of daar 

’n argument uitgemaak kan word dat hierdie reël enigsins die reg op ’n 

billike siviele verhoor beperk. 

 

8.4.2 Administratiewe geregtigheid (artikel 33) 

 

Volgens Currie & De Waal kan dit, as gevolg van die ver meer 

ontwikkelde jurisprudensie ten aansien van die reg op prosessuele 

billikheid in die administratiefreg (asook die gedetailleerde reëls van 

billike prosedure vervat in die Promotion of Administrative Justice 

Act),1220 takties meer voordelig vir ’n gedingsparty wees om die 

verrigtinge as “administratief” in stede van “siviel” te klassifiseer. In so ’n 

geval kan sodanige party dan op die bepalings van artikel 33 van die 

Grondwet (eerder as artikel 34) steun.1221

 

 

Artikel 33 van die Grondwet bepaal as volg: 

 

“(1) Elkeen het die reg op administratiewe optrede wat regmatig, 

redelik en prosedureel billik is. 

(2) Elkeen wie se regte nadelig geraak is deur administratiewe 

optrede het die reg op die verskaffing van skriftelike redes. 

(3) Nasionale wetgewing moet verorden word om aan hierdie 

regte gevolg te gee, en moet— 

(a) voorsiening maak vir die hersiening van 

administratiewe optrede deur ’n hof of, waar dit gepas 

is, ’n onafhanklike en onpartydige tribunaal; 

(b) die staat verplig om aan die regte in subartikels (1) en 

(2) gevolg te gee; en 

                                                 
 1220  3 van 2000. 
 1221  Currie & De Waal 734–735.  
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(c) ’n doeltreffende administrasie bevorder.”  

 

Daar is egter twee probleme verbonde aan hierdie benadering. 

Eerstens wil dit voorkom of die integrasiereël, soos toegepas in siviele 

verhore, nie noodwendig dieselfde toepassing sal geniet in 

administratiewe verrigtinge nie.1222 In Sem v South African Medical and 

Dental Council1223

 

 is byvoorbeeld beslis dat die bewysregreëls nie rigied 

toegepas kan word in verrigtinge voor statutêre liggame nie aangesien 

die persone wat deel vorm van hierdie liggame meestal oor geen 

opleiding en ervaring van regsverrigtinge beskik nie. 

In Davies v Chairman, Committee of the Johannesburg Stock 

Exchange1224

  

 het die hof ook beslis dat: 

“The rules of natural justice do not require a domestic tribunal to ‘apply 

technical rules of evidence observed in a Court of law . . . to hear witness 

orally . . . to permit the person charged to be legally represented . . . or to call 

witnesses or to cross-examine witnesses’.”1225

 
 

Die tweede probleem verbonde aan hierdie benadering het weer eens 

te doen met die feit dat dit ook by administratiewe geregtigheid gaan oor 

prosessuele billikheid en nie oor die substantiewe billikheid van ’n 

sekere regsreël nie. 

 

Currie en De Waal verklaar dat ingevolge die gemene reg, prosessuele 

billikheid nog altyd onderskei is van substantiewe billikheid en dat die 

konstitusionele reg beperk is tot eersgenoemde.1226

                                                 
 1222  Dit is omdat bewysregtelike reëls taamlik afgewater is in hierdie verrigtinge. 

 

 1223  1948 (3) SA 571 (T) op 573 en 576. Met goedkeuring aangehaal deur die 
Appèlhof in Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad v 
Kruger 1972 (3) SA 318 (A) op 326. 

 1224  1991 (4) SA 43 (W). 
 1225 Op 48. 
 1226  Currie & De Waal 664. 



 340 

 

Ook die Promotion of Administrative Justice Act verklaar dat: 

 
“Administrative action which materially and adversely affects the rights or 

legitimate expectations of any person must be procedurally fair.”1227

 
   

As gevolg hiervan sal dit, myns insiens, ook baie moeilik wees om ’n hof 

te oortuig dat die reg op administratiewe geregtigheid enigsins deur die 

integrasiereël beperk word. 

 

8.4.3 Die reg op gelykheid (artikel 9) 

 

Die laaste reg wat, myns insiens, moontlik deur die integrasiereël 

beperk kan word, is die reg op gelykheid, en meer bepaald, die reg om 

nie onbillik teen gediskrimineer te word nie. 

 

Voor die aanname van die 1996-Grondwet het artikel 22 van die 

tussentydse Grondwet1228 (die voorganger van artikel 34 van die 1996-

Grondwet) nie van die reg op ’n “billike siviele verhoor” melding gemaak 

nie. In Bernstein v Bester 1229 het die Konstitusionele Hof beslis dat dit 

te betwyfel was of artikel 22 ’n reg op ’n billike verhoor ten aansien van 

siviele gedinge daargestel het. Litigante het derhalwe in hierdie tydperk 

gebruik gemaak van die gelykheidsklousule om die billikheid van siviele 

gedinge aan te veg.1230

 

 Hierdie benadering was egter nie baie 

suksesvol nie. 

Wat die integrasiereël aanbetref kan daar seker op grond van die 

gelykheidsklousule geargumenteer word dat daar op ’n indirekte wyse 

                                                 
 1227  Artikel 3(1). 
 1228  200 van 1993. 
 1229  1996 (2) SA 751 (KH). 
 1230  Currie & De Waal 732. 
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onbillik teen ’n sekere klas kontrakspartye, naamlik onverteenwoordigde 

en ongeletterde kontrakspartye, gediskrimineer word. Daar kan naamlik 

aangevoer word dat ’n groot persentasie van kontrakspartye nie 

regsverteenwoordiging geniet nie.  

 

Daar kan verder ’n argument uitgemaak word dat ’n groot aantal van 

hierdie kontrakspartye ongeletterd, arm en ongeskool is en derhalwe as 

kontrakspartye uiters kwesbaar is. S v Manamela (Director-General of 

Justice Intervening)1231

 

 kan moontlik as gesag gebruik word om hierdie 

argument te staaf. Die Konstitusionele Hof verklaar dat: 

“Because of this and also because of the manner in which ‘possession’ has 

been interpreted by our Courts, the s 37 net extends to a wide range of people, 

many of whom are poor, unskilled and illiterate. It includes persons acquiring 

ordinary household necessities, such as clothing, food, cooking utensils and 

other goods from door-to-door vendors. The practical implications of this cannot 

be ignored. Many of these people are not likely to keep records of the wide 

variety of informal transactions that they conclude daily. They, and not the 

professional receivers, are the persons least in a position to discharge the onus 

and hence become the class most vulnerable to erroneous conviction precisely 

because of their disadvantaged position in society. Furthermore, because of 

their inability to afford legal representation, they will not be well prepared either 

to present their case to the best advantage or to meet the cross-examination to 

come. The risk of people being erroneously convicted, subjected to the social 

stigma of conviction and unjustly sent to jail, is unacceptably high.”1232

 
  

Op grond hiervan kan daar aangevoer word dat die integrasiereël 

onbillik teen hierdie klas van kontrakspartye diskrimineer, aangesien dit 

hulle van die geleentheid ontneem om getuienis aan te bied van 

bedinge van ’n ooreenkoms wat, weens hul onkunde van die reg, nie in 

die skriftelike kontrak vervat is nie. 
                                                 
 1231  2000 (3) SA 1 (KH), waar dit gegaan het oor die ontvangs van gesteelde 

goedere. 
 1232  Op 23. 
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Die eerste probleem te aansien van hierdie benadering is daarin geleë 

dat gemelde kategorie persone nie werklik onder een van die 

kategorieë, soos uiteengesit in die Grondwet,1233 ressorteer nie. 

Diskriminasie kan egter ook by wyse van analogie aangevoer word, 

maar dan sal daar bewys moet word dat die regsreël gebaseer is op 

kenmerke of karaktertrekke wat die potensiaal het om die fundamentele 

waardigheid van persone as menslike wesens te skend.1234

 

 

In die Brisley-saak1235 het Cameron AR dit benadruk dat daar ’n 

versigtige balans gehandhaaf moet word tussen die misbruik van 

kontrakteervryheid en die daarstel van ’n raamwerk waarbinne die 

bevoegdheid om te kontrakteer eerder ’n persoon se selfrespek en 

waardigheid moet bevorder as om dit te misken.1236

 

   

Die grootste probleem verbonde aan hierdie benadering is egter geleë 

in die feit dat dit bykans onmoontlik sal wees vir ’n gedingsparty om te 

bewys dat die integrasiereël wel diskrimineer teen kontrakspartye wat 

                                                 
 1233  Artikel 9(3). 
 1234  Harksen v Lane 1998 (1) SA 300 (KH) in par 46. 
 1235  Supra n279. 
 1236  Sien pars 35–36: “On the contrary, the Constitution's values of dignity and 

equality and freedom require that the courts approach their task of striking 
down contracts or declining to enforce them with perceptive restraint. One of 
the reasons, as Davis J has pointed out, is that contractual autonomy is part 
of freedom. Shorn of its obscene excesses, contractual autonomy informs 
also the constitutional value of dignity: ‘If we look at the law simply from the 
point of view of the persons on whom its duties are imposed, and reduce all 
other aspects of it to the status of more or less elaborate conditions in which 
duties fall on them, we treat as something merely subordinate, elements 
which are at least as characteristic of law and as valuable to society as duty. 
Rules conferring private powers must, if they are to be understood, be looked 
at from the point of view of those who exercise them. They appear then as 
an additional element introduced by the law into social life over and above 
that of coercive control. This is so because possession of these legal powers 
makes of the private citizen, who, if there were no such rules, would be a 
mere duty-bearer, a private legislator. He is made competent to determine 
the course of the law within the sphere of his contracts, trusts, wills and other 
structures of rights and duties which he is enabled to build.” Hierdie is ’n 
aanhaling uit Hart HLA The Concept of Law (1961) 40–41. 
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nie regsverteenwoordiging geniet nie. Daar word aan die hand gedoen 

dat die reël so ingewikkeld is en soveel verskillende nuanses vertoon 

dat, selfs indien ’n kontraksparty die beste regsverteenwoordiging 

denkbaar geniet, dit sodanige party nog steeds nie noodwendig vrywaar 

van die werking van die reël nie. 

 

Tweedens, selfs indien ’n gedingsparty sou kon bewys dat daar teen 

onverteenwoordigde kontrakspartye gediskrimineer word, sal dit 

besonder problematies wees vir sodanige party om te bewys dat die 

diskriminasie onbillik is. 

 

8.5 Die beperkingsklousule 

 

Daar word verder aan die hand gedoen dat, selfs indien ’n gedingsparty 

sou kon aantoon dat die integrasiereël ’n reg vervat in die Handves van 

Regte beperk (wat hoogs te betwyfel is), sodanige party baie moeilik 

verby die bepalings van die beperkingsklousule1237

 

 sal kan kom. Hierdie 

klousule bepaal as volg: 

“(1) Die regte in die Handves van Regte kan slegs kragtens ’n algemeen 

geldende regsvoorskrif beperk word in die mate waarin die beperking 

redelik en regverdigbaar is in ’n oop en demokratiese samelewing 

gebaseer op menswaardigheid, gelykheid en vryheid, met inagneming 

van alle tersaaklike faktore, met inbegrip van— 

(a) die aard van die reg;  

(b) die belangrikheid van die doel van die beperking;  

(c) die aard en omvang van die beperking;  

(d) die verband tussen die beperking en die doel daarvan; en  

(e) ’n minder beperkende wyse om die doel te bereik. 

(2) Behalwe soos in subartikel (1) of in enige ander bepaling van die 

Grondwet bepaal mag geen regsvoorskrif enige reg wat in die Handves 

van Regte verskans is, beperk nie.” 

                                                 
 1237  Artikel 36. 
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Gemeenregtelike reëls, soos die integrasiereël, kwalifiseer uiteraard as 

’n “reg” soos bedoel in hierdie artikel. Die integrasiereël kwalifiseer 

verder ook duidelik as ’n algemeen geldende regsvoorskrif. Vervolgens 

sal daar vasgestel moet word of die “beperking” redelik en 

regverdigbaar is in ’n oop en demokratiese samelewing gebaseer op 

menswaardigheid, gelykheid en vryheid, deur die faktore wat uiteengesit 

word in hierdie artikel in ag te neem. 

 

Kortliks kan daar in hierdie opsig slegs melding daarvan gemaak word 

dat die doel van die beperking klaarblyklik is om regsekerheid ten 

aansien van skriftelike kontrakte daar te stel, asook om die 

onskendbaarheid (“sanctity”) daarvan te beskerm.  

 

Die integrasiereël is verder ’n welbekende verskynsel in verskeie 

buitelandse jurisdiksies, soos Engeland, die Verenigde State van 

Amerika en Kanada. 

 

Iemand wat derhalwe verby die bepalings van die beperkingsklousule 

sou wou kom sal, byvoorbeeld, moet kan aantoon dat die integrasiereël 

nie ’n geldige doel daarstel nie, of nie die doel wat dit nastreef bereik 

nie, of dat die uitwerking van die reël oor die algemeen ongeregtigheid 

tot gevolg het, of dat daar ’n minder beperkende wyse bestaan om die 

doel wat die integrasiereël nastreef, te beperk.1238

  

 Om te slaag hierin 

sal, myns insiens, ’n bykans onbegonne taak wees.  

Die gevolgtrekking wat derhalwe uit bogemelde bespreking gemaak kan 

word, is dat dit hoogs onwaarskynlik is dat die konstitusionaliteit van die 

integrasiereël suksesvol aangeveg sal kan word. Daar word vervolgens 

na die konstitusionaliteit van die interpretasiereël gekyk. 

                                                 
 1238  Vir meer hieroor sien Currie & De Waal 164–188. 
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8.6 Konstitusionaliteit van die interpretasiereël  

 

8.6.1 Doeldienende uitleg  

 

Christie sit die betekenis van ’n sogenaamde “doeldienende uitleg” of 

“purposive construction” as volg uiteen: 

 
“The purpose of the contract may assume greater importance than merely 

being taken into account as part of the context. This is not surprising because 

once a court has ascertained the object of a contract it would be failing in its 

duty if it did not endeavour (without going so far as to make a contract for the 

parties) to give effect to the object the parties intended to achieve by their 

contract. The method of pursuing this endeavour has long been known as 

purposive construction.”1239

 
   

In Quozoleni v Minister of Law and Order1240 het Kroon R en Froneman 

R verklaar dat aangesien die Grondwet die hoogste reg van die land is 

waarteen alle reg en optrede getoets moet word, doeldienende uitleg 

van die Grondwet beoefen word met die oog daarop om daardie 

beginsels of waardes uit te lig waarteen sodanige reg of optrede gemeet 

kan word.1241

 

 

In Venter v Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Ltd1242

  

 het 

Grosskopf AR doeldienende uitleg uitgebrei tot die aanwendingsgebied 

van die kontraktereg waar hy verklaar het dat: 

“Insofar as the words used in the undertaking are capable of bearing different 

meanings, a ‘purposive construction’ may be applied.”1243

                                                 
 1239  Christie 213. 

 

 1240  1994 (1) BCLR 75 (E).  
 1241  Op 80. 
 1242  Supra n896. 
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Daar moet derhalwe met Christie saamgestem word waar hy verklaar 

dat die doeldienende uitleg van kontrakte nou as ’n gevestigde deel van 

ons reg beskou kan word.1244

 

 

Alhoewel daar, myns insiens, nie aangevoer kan word dat die 

interpretasiereël opsigself onkonstitusioneel is nie,1245

     

 blyk dit die 

huidige regsposisie te wees dat ’n kontrak, as gevolg van die bepalings 

van die Grondwet, “doeldienend” (“purposive”) uitgelê moet word waar 

bedinge in sodanige kontrak dubbelsinnig is of waar die duidelike 

betekenis van die woorde die uitwerking sal hê om die essensiële doel 

van die kontrak te verydel. Daar word aan die hand gedoen dat daar 

selfs ’n argument uitgemaak kan word dat die Grondwet ’n plig plaas op 

howe om alle kontrakte “doeldienend” (“purposive”) uit te lê en 

sodoende gevolg te verleen aan die doel wat die partye beoog het om 

te bereik met hulle kontrak.         

Dit blyk verder voor die hand liggend te wees dat die interpretasiereël in 

elk geval nie toegepas sal word waar die tersaaklike kontraktuele 

beding op een van die regte of waardes vervat in die Handves van 

Regte of Grondwet inbreuk maak nie.1246

                                                                                                                                            
 1243  Op 973.  

 

 1244  Christie 214 verwoord dit as volg: “This development of our law, spurred on 
by the new Constitution, is running parallel to a similar development of 
English law, spurred on by the requirement of European Union legislation, 
binding on the English courts, that it be interpreted purposively. It is 
obviously desirable that the interpretation of contracts should keep generally 
in step with the interpretation of statutes, and the purposive interpretation of 
contracts must now be regarded as an established part of our law, not only 
when the wording of the contract is ambiguous, as in Venter v Credit 
Guarantee above, but when the clear meaning of the words, if put into effect, 
would ‘nullify the essential purpose of the contract’, as in Turner Morris (Pty) 
Ltd v Riddell 1996 4 SA 397 (E) 404H–J.” 

 1245  Dieselfde argumente wat hierbo aangevoer is ten aansien van die 
konstitusionaliteit van die integrasiereël is net so geldig in hierdie geval. 

 1246  Sien die aanhaling van Cameron AR supra in die Brisley-saak. In die saak 
van Barkhuizen v Napier supra n758 het die Konstitusionele Hof verklaar dat 
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8.7 Konstitusionaliteit van integrasiebedinge 

 

Wat sal egter die posisie wees waar daar ’n integrasiebeding in die 

skriftelike kontrak vervat word? So ’n beding bepaal gewoonlik dat die 

skriftelike kontrak die algehele ooreenkoms van die partye uiteensit en 

dat die partye nie gebonde sal wees aan enige ondernemings, 

voorstellings of waarborge wat nie in die skriftelike kontrak vervat is nie. 

In so ’n geval kan daar aangevoer word dat die partye uitdruklik 

ooreengekom het om hulle volledige ooreenkoms in die skriftelike 

kontrak te integreer.  

 

Soos reeds aangetoon is daar is verskeie benamings wat aan sodanige 

beding gegee word, naamlik: 

• integrasiebeding (“integration clause”);1247

• samesmeltingsklousule (“merger clause”);

 
1248

• enigste-ooreenkoms-klousule (“sole agreement clause”);

 
1249

• volle-ooreenkoms-klousule (“entire agreement clause”).

 
1250

 

 

In Standard Bank of SA Ltd v Cohen (1)1251

                                                                                                                                            
die bepalings van artikel 36 (die beperkingsklousule) nie van toepassing is 
by sodanige bedinge nie en word daar eerder gekyk of sodanige bedinge 
teen die openbare belang indruis. 

 is daar verklaar dat 

klousules soos hierdie bedinge van die ooreenkoms is en nie net blote 

feitelike erkennings nie. Ekstrinsieke getuienis is in so ’n geval derhalwe 

selfs ontoelaatbaar om aan te toon dat daar slegs ’n gedeeltelike 

integrasie plaasgevind het. Wat sal egter die posisie wees waar die 

integrasiereël deur wetgewing afgeskaf word, maar die partye nog 

 1247  Spur Steak Ranch Ltd v Mentz supra n655.   
 1248  VSA Motor Distributors (Pty) Ltd v Rossman supra n656.  
 1249  Bowring Barclays & Genote (Edms) Bpk v De Kock supra n657.  
 1250  Standard Bank of SA Ltd v Cohen (1) supra n658; Sealed Africa (Pty) Ltd v 

Kelly supra n658.  
 1251  Supra n658. 
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steeds ’n integrasiebeding in hulle skriftelike kontrak insluit? Moet daar 

aan sodanige klousule gevolg gegee word en, indien wel, in welke 

mate? Aangesien daar nie tans enige regspraak ten aansien van die 

regsgeldigheid van integrasiebedinge bestaan nie sal daar eerstens ’n 

ondersoek ingestel word na die regsgeldigheid van ’n soortgelyke 

beding in die kontraktereg, naamlik die sogenaamde “geen-

wysigingsbeding”.   

 

Die hoofoogmerk van geen-wysigingsbedinge is om toekomstige 

dispute uit te skakel of te beperk. In Brisley v Drotsky1252 het die 

Hoogste Hof van Appèl verklaar dat die hof groter waarde heg aan die 

partye se oorspronklike uitoefening van hulle kontrakteervryheid as aan 

hulle bevoegdheid om hulle aanvanklike keuse sonder beperkings 

ongedaan te maak. Die hof het verder aangevoer dat die wetgewer dit 

dikwels doen deur te bepaal dat sekere soorte kontrakte, asook alle 

wysigings daarvan, op skrif moet wees.1253

 

  

In SA Sentrale Ko-op Graanmaatskappy Bpk v Shifren1254

 

 het die 

Appèlhof verklaar dat daar nie ’n mondelinge wysiging van ’n 

huurooreenkoms kon plaasvind nie waar daar ’n geen-wysigingsbeding 

in die skriftelike kontrak vervat was wat bepaal het dat: 

“Any variation in the terms of this agreement as may be agreed upon the 

parties shall be in writing otherwise the same shall be of no force or 

effect.”1255

 

 

Steyn R het verklaar dat so ’n beding nie teen die openbare belang was 

nie1256 aangesien die partye geldiglik aan hulself sekere formaliteite kan 

voorskryf.1257

                                                 
 1252  Supra n279. 

  

 1253  Op 11. 
 1254  Supra n283. 
 1255  Op 764. 
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Hierdie uitspraak het hewige kritiek uitgelok. Olivier AR het hierdie 

kritiek in die saak van Brisley v Drotsky1258 kortliks opgesom en het, 

onder andere met verwysing na die standpunt van McLennan,1259 

verklaar dat die Shifren-beslissing al dikwels in die regsliteratuur 

bevraagteken en selfs uitgemaak is as “surprisingly naïve”, dat dit 

neerkom op ’n ontkenning van die estoppel-beginsel, strydig is met die 

vereistes van goeie trou en openbare belang, en verouderd, gesien die 

nuwe benadering in ons kontraktereg ten opsigte van kontraktuele 

geregtigheid. Olivier AR het verder verklaar dat daar ook aangevoer 

word1260 dat as die Shifren-beginsel nie op ’n gepaste wyse in die lig 

van erkende gemeenregtelike beginsels gekwalifiseer word nie, dit as 

strydig met die tans geldende grondwetlike beginsels oorboord gewerp 

moet word.1261

 

 

Die kritiek teen die Shifren-uitspraak sal vervolgens oorweeg word. Wat 

die kritiek dat die uitspraak strydig is met die vereistes van die goeie 

trou aanbetref,1262 het die Hoogste Hof van Appèl in die Brisley-saak 

verklaar dat die goeie trou nie kwalifiseer as ’n onafhanklike of “free-

floating” basis op grond waarvan kontraktuele beginsels vermy of 

tersyde gestel kan word nie. Die hof het ook verder verklaar dat die 

goeie trou ’n grondbeginsel is wat in die algemeen aan die kontraktereg 

onderliggend is en wat in die besondere reëls en beginsels daarvan 

uiting vind.1263

                                                                                                                                            
 1256  Op 767. 

 

 1257  Op 766. Vgl Goldblatt v Freemantle 1920 AD 123; Woods v Walters 1921 AD 
303; Electric Process Engineering Co v Irwin 1940 AD 220.   

 1258  Supra n279. 
 1259  McLennan 574–580. 
 1260  Hutchison 720–746. 
 1261  Op 24. 
 1262  McLennan 579–580. 
 1263  Sien ook die bespreking supra hoofstuk 4.9. Van der Merwe et al 156 

verwoord dit baie treffend as volg: “The ethical principle of good faith does 
not, therefore, intervene in contract law directly, but is realised through the 
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Dit wil voorkom of die howe eerder die bestaande regskonsep van die 

openbare belang gaan aanwend in die ontwikkeling van die konsep van 

die goeie trou. In die saak van Miller v Dannecker1264 het Ntsebeza WR, 

met verwysing na die verklaring van Olivier AR in die saak van Eerste 

Nasionale Bank van Suidelike Afrika Bpk v Saayman1265

 

 verklaar dat 

daar ’n noue verband bestaan tussen die konsepte van die goeie trou, 

die openbare beleid en die openbare belang in die Suid-Afrikaanse 

kontraktereg. Ntsebeza WR het verder aangevoer dat die beginsel van 

die goeie trou ’n wyer konsep is as dié van die openbare beleid 

aangesien die howe die beginsel van die goeie trou toepas omdat die 

openbare belang dit vereis. Die goeie trou kan volgens Ntsebeza WR 

derhalwe ’n dinamiese rol speel om te verseker dat die reg sensitief en 

in ooreenstemming met die standpunte van die gemeenskap bly.  

McLennan is ook van mening dat die Appèlhof en die Hoogste Hof van 

Appèl vir meer as ’n dekade ’n nuwe beleid ten aansien van 

kontraktuele gelykheid aangeneem het. Hierdie nuwe beleid is volgens 

hom ver verwyderd van die openbare beleid wat gegeld het in die dae 

van die Shifren-uitspraak en daarom is hierdie uitspraak onversoenbaar 

met die nuwe filosofie van die howe.1266

 

     

Die Hoogste Hof van Appèl het in die Brisley-saak egter spesifiek 

verklaar dat die Appèlhof in die Shifren-uitspraak korrek was om aan te 

dui dat ’n geen-wysigingsbeding nie teen die openbare belang indruis 

nie. Die hof het verklaar dat sodanige verskansingsklousule van meet af 

nie contra bonos mores is nie en dat ons grondwetlike bedeling immers 

                                                                                                                                            
instrumentality of the technical, black-letter rules and institutions of contract 
doctrine in which it is discounted and balanced out with other principles and 
policy concerns.”   

 1264  2001 (1) SA 928 (K) op 938. 
 1265  1997 (4) SA 302 (HHA) op 321–322. 
 1266  McLennan 580. 
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op 'n analoë geval gebou is wat dikwels in wetgewing opgeneem 

word.1267

 

 

Olivier AR het in sy minderheidsuitspraak gevra hoe die goeie trou in 

die kontraktereg toegepas behoort te word. Olivier AR het homself 

vereenselwig met die standpunt van Neels1268

 

 en hom woordeliks as 

volg aangehaal: 

“Die howe, so is reeds herhaaldelik betoog, behoort die bevoegdheid tot 

korreksie beginselmatig en terughoudend uit te oefen. Die beginsels van 

regsekerheid en outonomie vereis dat die wilsooreenstemming wat die partye 

tot die kontrak bereik het of die redelike vertroue wat geskep is, as 

uitgangspunt moet dien (voorlopige regsoordeel). Slegs in gevalle waar die 

onredelikheid of onbillikheid van die voorlopige regsoordeel duidelik, 

klaarblyklik, kennelik of onmiskenbaar is (marginale toetsing), moet dit in die 

finale regsoordeel gekorrigeer word op die grondslag van nuutverfynde reëls en 

beginsels.”1269

 

  

Olivier AR het toegegee dat hierdie benadering ’n mate van regs- en 

kommersiële onsekerheid sal invoer. Dit is egter volgens hom die prys 

wat betaal moet word deur ’n viriele regstelsel wat billikheid net so 

belangrik as regsekerheid ag. Olivier AR was derhalwe, met verwysing 

na Neels,1270 van mening dat daar ’n balans gevind moet word tussen 

kontinuïteit van die regsisteem en die aktualiteit van die sosiale 

werklikheid.1271

                                                 
 1267  Op 11. 

 Olivier AR het egter (in die Brisley-saak) verklaar dat 

 1268  Neels JL “Die Aanvullende en Beperkende Werking van Redelikheid en 
Billikheid in die Kontraktereg” (1999) TSAR  684  700. 

 1269  Op 30. 
 1270  Neels JL “Regsekerheid en die Korrigerende Werking van Redelikheid en 

Billikheid (Deel 2)” (1999) TSAR 256 266 ev; Neels JL “Regsekerheid en die 
Korrigerende Werking van Redelikheid en Billikheid (Deel 1)” (1998) TSAR  
702 716–717; Neels Aanvullende en Beperkende Werking  685–698. 

 1271  Op 31. 
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daar nie aangevoer kon word dat ’n beroep op die geen-

wysigingsbeding in die skriftelike kontrak so onredelik was dat dit nie 

toegelaat moes word nie.1272

 

 Myns insiens sal die howe ook ’n 

soortgelyke standpunt inneem wat integrasiebedinge aanbetref.  

Nog ’n punt van kritiek teen die Shifren-uitspraak is dat dit neerkom op 

’n ontkenning van die estoppelbeginsel. In Phillips v Miller1273

 

 het Margo 

R verklaar dat: 

“[E]ven where the subsequent agreement is per se unenforceable (e.g., 

because it is an oral variation of a written agreement which by law or by a 

clause therein can only be validly altered in writing), a practical modification of 

the earlier agreement may nevertheless take place if the stipulatee has acted 

on the subsequent agreement to his prejudice, and if it would be a quasi-fraud 

in the circumstances for the stipulator to enforce his rights on the basis that 

the strict provisions of the earlier agreement were not observed by the 

stipulatee.”1274

   
  

McLennan is van mening dat die geen-wysigingsbeding tereg in die 

dieptes sou verdwyn het indien die ander howe hierdie uitspraak sou 

navolg.1275 In Barnett v Van der Merwe1276 het die hof egter die Phillips-

uitspraak omvergewerp. Coetzee R het verklaar dat daar gewaak moet 

word daarteen “om nie hierdie sorgvuldig beredeneerde beginsel met 

uitsonderings wat nie regswetenskaplik verantwoord is op te kerf 

nie”.1277

                                                 
 1272  Ibid.  

 Coetzee R het egter verder verklaar dat daar wel ruimte is vir 

estoppel om werking te geniet waar daar sprake is van ’n geen-

wysigingsbeding, maar dat hierdie ruimte baie beperk is. Hutchison 

 1273  1976 (4) SA 88 (W). 
 1274  Op 93. 
 1275  McLennan 577. Sien ook die bespreking van Hutchison 731–739. 
 1276  Supra n386. 
 1277  Op 611. 
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steun hierdie standpunt.1278 Volgens hom hang dit grootliks af van hoe 

die pleit van estoppel bewoord word. Indien die pleit bewoord word om 

aan te dui dat ’n party deur estoppel verhoed word om te ontken dat die 

skriftelike kontrak gewysig is of dat die ander party toegestem het tot 

sodanige wysiging, sal die pleit volgens hom in alle waarskynlikheid 

onsuksesvol wees. Indien die pleit egter so bewoord word dat daar 

aangedui word dat ’n party deur estoppel verhoed word om te ontken 

dat die betrokke verpligting nagekom is of dat hy onderneem het om nie 

die betrokke reg af te dwing nie, sal sodanige pleit van estoppel volgens 

hom wel kan slaag.1279

 

  

Wat integrasiebedinge aanbetref kan daar ’n argument uitgemaak word 

dat daar aangevoer kan word dat ’n party deur die werking van estoppel 

verbied moet word om hom op ’n integrasiebeding te beroep indien hy 

op ’n kwasi-bedrieglike wyse poog om sekere regte van die 

oorspronklike hoofkontrak af te dwing, nieteenstaande die feit dat daar 

’n kollaterale ooreenkoms aangegaan is wat sodanige regte gewysig 

het. Dieselfde argumente ten aansien van geen-wysigingsbedinge is 

egter, myns insiens, net so geldig wat integrasiebedinge aanbetref. Op 

grond hiervan sal estoppel net in baie beperkte gevalle ten aansien van 

integrasiebedinge kan geld.   

 

McLennan verwys ten slotte ook na ’n geen-wysigingsbeding as ’n 

“engine of fraud”. As regverdiging vir hierdie stelling verwys hy na die 

uitspraak in Weinerlein v Goch Buildings Ltd1280

                                                 
 1278  Hutchison 738. 

 waar die Appèlhof 

verklaar het dat ’n skriftelike kontrak gerektifiseer kan word om die ware 

 1279  Van der Merwe et al 158 is van mening dat die rol van estoppel as ’n 
werktuig om die wekking van ’n redelike vertroue te beskerm in gevalle waar 
’n kontrakafdwinger op ’n onredelike wyse op ’n geen-wysigingsklousule 
steun, nie onderskat moet word nie. Sien ook verder die insiggewende 
bespreking van Van der Merwe et al 158–162.     

 1280  Supra n268.  
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bedoeling van die partye te reflekteer. In hierdie saak het Wessels AR 

verklaar dat die hof nie sal toelaat dat ’n skriftelike kontrak as ’n “engine 

of fraud” gebruik word deur ’n party om iets anders van die ander party 

waarop hy wetend nie geregtig is nie, deur afpersing te verkry nie.1281 

McLennan voer op grond hiervan aan dat die wysiging van ’n skriftelike 

kontrak en die rektifikasie daarvan dit in gemeen het dat die skriftelike 

kontrak in beide gevalle nie die ware ooreenkoms tussen die partye 

weerspieël nie. Die Weinerlein-uitspraak is derhalwe volgens hom net 

so van toepassing waar ’n party op ’n geen-wysigingsklousule steun om 

uit ’n daaropvolgende mondelinge ooreenkoms te tree.1282

 

 

Harms AR het egter in die Brisley-saak verklaar dat die Shifren-beginsel 

nie ’n onredelike “dwangbuis” skep nie en dat die algemene beginsels 

van die kontraktereg steeds geld. Die howe het volgens Harms AR dan 

ook dikwels in die verlede ’n party uit die greep verlos, alhoewel hy van 

mening is dat dit soms op twyfelagtige gronde geskied het.1283

 

 Dit is, 

myns insiens, hoogs onwaarskynlik dat ’n hof ooit sal verklaar dat ’n 

integrasiebeding nie regsgeldig is nie bloot omdat dit as ’n werktuig van 

bedrog aangewend kan word. 

Indien al hierdie kritiek beoordeel word blyk dit duidelik dat daar ewe 

oortuigend na albei kante toe geargumenteer kan word. Hahlo som die 

spanning wat bestaan tussen hierdie twee argumente goed op waar hy 

verklaar dat dit op die ou einde ’n beleidskwessie is.1284

                                                 
 1281  Op 292–293. 

 Hahlo vra die 

vraag of die reg die partye behoort toe te laat om hulleself te beperk 

 1282  McLennan 577. 
 1283  Brisley v Drotsky supra n279 op 12. 
 1284  Hahlo HR “Non-variation Clauses” (1965) SALJ 4 6. Die hof het hierdie 

standpunt gesteun in die Brisley-saak supra n279 op 11 waar Harms AR 
verklaar het: “’n Hof moet dikwels ’n beleidskeuse tussen twee teenstrydige 
standpunte maak waar daar gewigtige argumente na weerskante is. Die een 
antwoord is nie noodwendig in absolute terme ‘reg’ en die ander ‘verkeerd’ 
nie, maar as ’n keuse uitgeoefen is, moet ons daarby hou tensy daar 
gegronde redes is om daarvan af te wyk.” 
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deur ’n mondelinge wysiging van hulle ooreenkoms van regswerking te 

ontneem. Hy wys daarop dat dit teen ’n mens se sin vir geregtigheid 

indruis indien ’n party wat ’n mondelinge wysiging van die skriftelike 

kontrak erken, toegelaat word om daarvan te ontsnap deur middel van 

die werking van ’n geen-wysigingsbeding. Hahlo voer egter aan die 

ander kant aan dat ’n mens byvoorbeeld kan simpatiseer met ’n 

maatskappy wat opgeskeep sit met die probleem dat een van sy 

beamptes mondeling ooreengekom het om een van die bedinge van die 

oorspronklike skriftelike kontrak te verslap. 

 

In Brisley v Drotsky1285 het die konstitusionaliteit van ’n geen-

wysigingsbeding ook ter sprake gekom. Daar is onder andere 

aangevoer dat sodanige klousules ’n inbreuk maak op kontrakspartye 

se reg op gelykheid soos uiteengesit in die Handves van Regte. 

Cameron AR het verklaar dat die hof, in die lig van die Grondwet en die 

plig om die gemenereg te ontwikkel, verplig was om die Shifren-

uitspraak in heroorweging te neem.1286 Cameron AR het aangevoer dat 

die Shifren-uitspraak ’n beleidskeuse verteenwoordig het wat gegrond 

was en nog steeds was na ’n tydperk van vier dekades. Behalwe vir 

judisiële presedent en die uiters belangrike oorwegings van 

kommersiële betroubaarheid en sosiale sekerheid wat sodanige 

klousules verseker, maak dit ook nie inbreuk op die grondwetlike reg 

van gelykheid nie, maar bevorder dit eerder hierdie reg. Cameron AR 

was hierdie mening toegedaan aangesien dit volgens hom ’n vals 

aanname is dat ’n geen-wysigingsbeding noodwendig ’n sterker 

kontraksparty ten koste van ’n swakker kontraksparty beskerm.1287

                                                 
 1285  Supra n279. 

 Hy 

 1286  Op 34. 
 1287  Op 34. Harms AR het verder in hierdie opsig op 11 verklaar dat: “Daar is ook 

’n algemeen heersende mite dat hierdie tipe bepaling slegs ten bate van die 
ekonomies magtige bestaan en dat dit tot ongelykheid in kontraksverband 
aanleiding gee. Dit is waarskynlik waarom daar ’n beroep op die 
grondwetlike gelykheidsbeginsel gemaak word. Hierdie bepaling dien ter 
beskerming van beide partye.” 
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wys daarop dat dit in baie gevalle juis andersom sal wees en dat die 

howe in elk geval nie sal toelaat dat sodanige beding op ’n bedrieglike 

wyse aangewend word nie.1288

 

 

Cameron AR het verder verklaar dat daar gevalle kan wees waar ’n 

ooreenkoms nie afgedwing sal word nie aangesien die doel wat dit 

beoog om te bereik, teen die openbare belang indruis.1289

 

 Cameron AR 

het verder daarop gewys dat die konsep van die openbare belang nou 

gewortel is in die Grondwet en die fundamentele regte daarin vervat. 

Hierdie regte sluit die regte op menswaardigheid, die nastreef van 

gelykheid en die bevordering van menseregte en vryhede, nie-rassisme 

en nie-seksisme in. Volgens Cameron AR sal kontrakte wat hierdie 

beginsels minag, nietig verklaar word aangesien die Grondwet dit 

vereis. Op grond hiervan het Cameron AR verklaar: 

“The decisions of this Court that proclaim that the limits of contractual sanctity 

lie at the borders of public policy will therefore receive enhanced force and 

clarity in the light of the Constitution and the values embodied in the Bill of 

Rights.”1290

 

 

Cameron AR het egter verklaar dat die grondwetlike waardes van 

waardigheid, gelykheid en vryheid vereis dat die howe ’n beperkende 

benadering moet volg by die besluit om ’n kontrak nietig te verklaar of 

dit nie af te dwing nie.1291

                                                 
    1288    Op 34. 

 Die rede is volgens hom dat kontraktuele 

outonomie deel uitmaak van die grondwetlike waardes van vryheid en 

waardigheid. Cameron AR het ook verklaar dat die Grondwet se 

waardes toegepas moet word om ’n versigtige balans te vind tussen die 

onaanvaarbare oorskryding van kontraktuele vryheid en die 

totstandbring van ’n raamwerk waarbinne die bevoegdheid om te 

 1289  Op 34-35. 
 1290  Op 35.  
 1291  Op 35-36. 
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kontrakteer eerder partye se selfrespek en waardigheid bevorder as om 

dit te verminder. Cameron AR het tot die gevolgtrekking gekom dat die 

insluiting van geen-wysigingsbedinge in skriftelike kontrakte nie hierdie 

balans in gevaar stel nie. 

 

Daar kan nie fout gevind word met die argumente van Cameron AR nie. 

Daar moet veral met hom saamgestem word waar hy verklaar dat ’n 

geen-wysigingsbeding net so wel ’n swakker kontraksparty kan beskerm 

as wat dit hom kan benadeel. Daar moet derhalwe ook met die hof 

saamgestem word dat ’n geen-wysigingsbeding nie teen die openbare 

beleid indruis nie en dat die Shifren-uitspraak nog steeds die huidige 

regsposisie verteenwoordig. So ’n beding sal ook tans afgedwing word 

behalwe waar daar aangetoon kan word dat die ander party dit as ’n 

instrument van bedrog aangewend het. Dieselfde oorwegings geld, 

myns insiens, net soseer wat integrasiebedinge aanbetref.   

 

Dit blyk duidelik dat bogemelde kritiek tot ’n groot mate ook op 

integrasiebedinge van toepassing is. Die grootste verskil is dat daar 

aangevoer word dat ’n geen-wysigingsbeding hoofsaaklik inbreuk maak 

op die partye se kontrakteervryheid, terwyl daar aangevoer kan word 

dat ’n integrasiebeding, alhoewel dit ook die partye se 

kontrakteervryheid inperk, hoofsaaklik inbreuk maak op die 

bevoegdheid van ’n hof om alle getuienis te oorweeg ten einde tot ’n 

beslissing te kom.1292

                                                 
1292      Sien artikel 34 van die Grondwet wat bepaal dat: “ Elkeen het die reg  

 Die vraag wat natuurlik hieruit voortspruit is wat 

die howe se houding is ten aansien van bedinge wat ontwerp is om die 

hof se bevoegdheid op hierdie wyse in te perk. In hierdie opsig sal daar 

kortliks ondersoek ingestel word na die regsgeldigheid van sogenaamde 

“bewyswaarde” (“conclusive proof”)-bedinge. 

dat 'n geskil wat deur die toepassing van die reg besleg kan word, in 'n 
billike openbare verhoor beslis word voor 'n hof of, waar dit gepas is, 'n 
ander onafhanklike en onpartydige tribunaal of forum.” 
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In Ocean Diners (Pty) Ltd v Golden Hill Construction CC1293 het die 

Appèlhof verklaar dat ’n beding wat bepaal dat die finale sertifikaat van 

’n argitek wat verklaar dat die bedrag daarop uiteengesit afdoende 

getuienis is van die verskuldigde bedrag, heeltemal regsgeldig is. 

Smalberger AR het ook verklaar dat die hele doel van so ’n beding is 

om finaliteit mee te bring in die onderskeie regte en verpligtinge van die 

partye en om duur litigasie te voorkom.1294 In Ex parte Minister of 

Justice: in re Nedbank Ltd v Abstein Distributors (Pty) Ltd and Donelly v 

Barclays National Bank Ltd1295

 

 het die Appèlhof verklaar dat ’n 

“afdoende bewys”-beding ten gunste van ’n krediteur in ’n kontrak 

ingevolge waarvan die krediteur die outeur sal wees van ’n sertifikaat 

van die balans van die bedrag verskuldig deur die debiteur, teen die 

openbare belang is en derhalwe nietig is.  

Steyn AR het egter voortgegaan om te verklaar dat daar talle sodanige 

bedinge is wat nie contra bonos mores is nie. Steyn AR het aangevoer 

dat daar ’n onderskeid getref moet word tussen gevalle waar die outeur 

van ’n sertifikaat van verskuldigheid ’n onafhanklike derde party is, 

soos’n ingenieur, argitek of ouditeur, en gevalle waar die krediteur self 

die outeur is van sodanige sertifikaat. In eersgenoemde gevalle is die 

“afdoende bewys”-beding heeltemal regsgeldig, maar in laasgenoemde 

gevalle is sodanige beding contra bonos mores en derhalwe nietig.1296

 

 

Wat sal egter die posisie wees ten aansien van ’n integrasiebeding waar 

daar nie sprake is van ’n sertifikaat van verskuldigheid nie? Die howe 

sal in alle waarskynlikheid bevind dat daar op sodanige beding deur 

beide kontrakspartye ooreengekom is, dat daar nie staatgemaak word 

                                                 
 1293  1993 (3) SA 331 (A) op 342. 
 1294  Ibid. 
 1295  Supra n1014 op 22.  
 1296  Op 21. 



 359 

slegs op ’n voorstelling van bewyswaarde (soos by ’n sertifikaat van 

verskuldigheid) deur een van die partye wat nie onafhanklik en 

onpartydig is nie, en dat sodanige beding derhalwe heeltemal 

regsgeldig is. 

 

Die enigste probleem met hierdie benadering is dat ’n integrasiebeding 

nog steeds, in die afwesigheid van bedrog, afgedwing sal kan word in 

omstandighede waar daar getuienis aangebied kan word om aan te 

toon dat dit nie die ware ooreenkoms tussen die partye weerspieël nie, 

(in gevalle waar daar nie voldoen word aan die streng vereistes van 

rektifikasie nie),  en derhalwe nog steeds tot onbillike resultate 

aanleiding kan gee. 

 

Ten slotte sal daar kortliks na die rol van menswaardigheid gekyk word 

in die besluit van of ’n integrasiebeding afgedwing behoort te word. In 

die Suid-Afrikaanse reg word kontrakteervryheid beskou as deel van 

menswaardigheid. Daar is in ’n aantal gewysdes verklaar dat die 

onskendbaarheid (“sanctity”) van kontrakte ’n konstitusioneel 

beskermde waarde is.1297 Daar is ook verklaar dat die konstitusionele 

waarde van kontrakteervryheid die onskendbaarheidsbeginsel van ’n 

kontrak insluit.1298 Self-outonomie, wat kontraktuele outonomie insluit, 

kan beskryf word as die vermoë van ’n party om sy eie belange te 

reguleer selfs al strek dit tot sy nadeel. Daar is ook bevestig dat hierdie 

self-outonomie die essensie uitmaak van vryheid en ook deel uitmaak 

van die konstitusionele waarde van menswaardigheid.1299

 

 

                                                 
 1297  Sien Brisley v Drotsky supra n279 op 35; Afrox Healthcare Bpk v Strydom 

supra n647 op 38; Barkhuizen v Napier supra n758 op 341.  
 1298  Afrox Healthcare Bpk v Strydom supra n647 op 38.  
 1299  Mort v Henry Shields-Chiat 2001 (1) SA 464 (K) op 475; Brisley v Drotsky 

supra n279 op 35; Afrox Healthcare Bpk v Strydom supra n747 op 38; Reddy 
v Siemens Telecommunications (Pty) Ltd 2007 (2) SA 486 (HHA) op 496; 
Barkhuizen v Napier supra n758 op 341. 
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Hier kan ’n argument natuurlik na twee kante toe uitgemaak word. Aan 

die een kant kan daar geargumenteer word dat ’n beding wat ontwerp is 

om die bewys van die aangaan van enige kollaterale ooreenkomste te 

verbied, onkonstitusioneel is aangesien dit die partye se 

kontrakteervryheid, en derhalwe menswaardigheid, aan bande lê. Aan 

die ander kant kan daar geargumenteer word dat sodanige beding juis 

die partye se kontrakteervryheid, en derhalwe hulle menswaardigheid, 

beskerm, aangesien dit aan die partye die self-outonomie gee om hulle 

eie belange te reguleer selfs al sou dit tot een van die partye se nadeel 

strek. Myns insiens beskik altwee hierdie argumente oor definitiewe 

meriete. Indien die meerderheid van die huidige gesag egter nagegaan 

word, en in die lig van die bogemelde bespreking, wil dit egter voorkom 

of die howe integrasiebedinge in alle waarskynlikheid as regsgeldig en 

konstitusioneel sal beskou.             

 

Die vraag wat egter gevra moet word is waarom daar slegs 

geargumenteer word in kontrasterende standpunte van óf “wit” óf 

“swart”. Waarom moet daar slegs twee opsies beskikbaar wees, 

naamlik die algehele afskaffing van integrasiebedinge of die algehele 

aanvaarding daarvan? In hierdie opsig kan daar ’n waardevolle les by 

ons Romeinse “voorvaders” geleer word. Die Romeine het hulle nooit 

laat onderkry deur problematiese regsvraagstukke nie, maar eerder op 

’n uiters vindingryke wyse oplossings probeer vind wat almal se sin van 

geregtigheid sou bevredig. Die exceptio doli generalis was een so ’n 

oplossing. Dit is betreurenswaardig dat daar bevind is dat hierdie 

remedie nooit deel van ons reg uitgemaak het nie, aangesien dit 

moontlik ’n werkbare oplossing kon bied vir baie van ons huidige 

regsprobleme.1300

 

 

                                                 
   1300       Sien die bespreking supra hoofstuk 3.4.1.  
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Op grond hiervan word daar aan die hand gedoen dat die problematiek 

rondom integrasiebedinge miskien opgelos kan word deur ’n middeweg 

te volg. Myns insiens behoort die fokus van die kontrak self te verskuif 

na die identiteit van die kontrakspartye self en die beskerming van hulle 

belange.1301

 

 In hierdie opsig sal groot kommersiële kontrakspartye, soos 

banke, in alle waarskynlikheid ten gunste wees van die behoud van 

integrasiebedinge aangesien hulle oor deskundige regsafdelings beskik 

wat hulle kan adviseer ten aansien van die moontlike regsgevolge van 

sodanige bedinge. Sulke kontrakspartye sal gewoonlik ook die 

regsekerheid en uitsluiting van toekomstige litigasie ten aansien van die 

bedinge van ’n skriftelike kontrak verkies wat deur die insluiting van ’n 

integrasiebeding in die kontrak aan hulle gebied word. 

Aan die ander kant moet daar egter ook na die belange van “gewone” 

kontrakspartye omgesien word. McLennan, in sy bespreking van geen-

wysigingsbedinge, wys in hierdie opsig heeltemal tereg daarop dat 

sulke partye in baie gevalle bloot vergeet het van die bestaan van ’n 

geen-wysigingsbeding in hulle skriftelike standaardbedingkontrak of 

glad nie eers bewus is daarvan nie.1302

                                                 
1301   Cole T “The Parol Evidence Rule: A Comparative Analysis and 

Proposal”(2003) UNSWLJ 44. is van mening dat daar onderskei moet word 
tussen “persoonlike” en “regsooreenkomste”. ’n “Persoonlike ooreenkoms” 
omskryf hy as ’n ooreenkoms waar daar ’n noue verwantskap tussen die 
partye bestaan soos familielede en ’n regsooreenkoms waar die partye 
onbekend is aan mekaar. Wat die eerste kategorie kontrakspartye aanbetref 
voer hy aan dat die integrasiereël nie behoort te geld nie en dat alle 
ekstrinsieke getuienis toelaatbaar behoort te wees om die ooreenkoms van 
die partye te bepaal. Wat die tweede kategorie kontrakspartye aanbetref is 
hy van mening dat die integrasiereël werking moet geniet en dat die partye 
derhalwe verbied moet word om ekstrinsieke getuienis aan te bied van 
enige kollaterale ooreenkoms aangegaan tussen die partye.Alhoewel 
hierdie benadering oor sekere meriete beskik word daar aan die hand 
gedoen dat dit te beperkend is en dat dit ook nie voorsiening maak vir 
omstandighede buite die identiteit van die partye soos die aangaan van 
standaardbedingkontrakte nie. Die feit dat Cole die problematiek ten 
aansien van die toepassing van die integrasiereël beskou uit die oogpunt 
van die identiteit van die partye betrokke by die ooreenkoms, beskik myns 
insiens oor besliste meriete. 

 Hy voer aan, weer eens 

 1302    McLennan 577. 
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heeltemal tereg, dat dit veral ’n probleem verteenwoordig in die Suid-

Afrikaanse konteks waar die massaprodusering van 

standaardbedingkontrakte aan die orde van die dag is en ’n groot 

persentasie van die bevolking ongeletterd en ongesofistikeerd is.1303

 

 

Hierdie argumente is, myns insiens, net so geldig wat integrasiebedinge 

aanbetref.  

Op grond hiervan moet daar, myns insiens, tussen drie verskillende 

kategorieë kontrakspartye onderskei word wie se belange beskerm 

behoort te word in die besluit of ’n integrasiebeding afdwingbaar 

verklaar moet word of nie, naamlik: 

 

• Ervare kontrakspartye. Partye wat in hierdie kategorie val is 

byvoorbeeld kommersiële kontrakspartye, banke, ervare 

besigheidspersone, ensovoorts.   

• Gewone kontrakspartye. Hierdie kategorie bestaan uit die 

“gewone man-op-straat partye” wat met mekaar kontrakteer, 

soos privaat huurders en verhuurders, onervare kopers en 

verkopers, verbruikerspartye ensovoorts.  

• Kontrakspartye wat in ’n onbillike magswanbalans verkeer. 

Hierdie kategorie bestaan byvoorbeeld uit ongesofistikeerde of 

ongeletterde partye ten aansien van wie daar ’n aansienlike 

risiko van uitbuiting bestaan. 

 

Daar word betoog dat hierdie drie kategorieë kontrakspartye se belange 

ten aansien van integrasiebedinge beskerm kan word deur gebruik te 
                                                 
 1303  Dit staan dus vas dat ’n verskansingsklousule op sigself nie ongeldig is nie        

ten spyte daarvan dat ’n beroep daarop noodwendig sal neerkom op ’n 
weiering om uitvoering te gee aan ’n mondelinge ooreenkoms wat animo 
contrahendi aangegaan is. Wat beklemtoning verdien, is dat die 
verskansingsklousule beide partye beskerm – en dit was hulle vrye keuse. 
Die potensiële ongelykheid van die partye in hulle bedingingsmag of 
finansiële vermoë en die beskerming van swakkere kontraktante kom dus 
glad nie hier ter sprake nie. 
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maak van die proses van “ingeligte toestemming”. In hierdie opsig 

beteken “ingeligte toestemming” dat die partye bewus gemaak moet 

word van die toekomstige uitwerking en gevolge van ’n integrasiebeding 

en dat hulle hierdie bewusmaking op ’n konkrete wyse sigbaar maak. 

 

Alhoewel “ingeligte toestemming” in hierdie konteks nie as ’n erkende 

regsbeginsel in die Suid-Afrikaanse kontraktereg kwalifiseer nie, is daar 

alreeds op ’n indirekte wyse erkenning daaraan verleen. In hierdie opsig 

kan daar melding gemaak word van: 

 

• Die Nasionale Kredietwet.1304 Hierdie Wet bevat verskeie 

bepalings wat daarop gemik is om verbruikerspartye te 

beskerm teen potensiële uitbuiting deur kredietverskaffers. 

Hierdie Wet bepaal byvoorbeeld dat ’n verbruiker die reg het tot 

sekere inligting, dat ’n verbruiker die reg het om inligting te 

verkry in sy amptelike taal, dat ’n verbruiker die reg het om 

inligting deur middel van eenvoudige en verstaanbare 

taalgebruik te verkry, ensovoorts.1305

• Die Wetsontwerp op Verbruikersbeskerming.

 Hierdie bepalings is 

daarop gemik om soveel inligting moontlik aan verbruikers te 

verskaf ten einde hulle in staat te stel om ’n ingeligte besluit te 

maak oor of hulle die ooreenkoms moet aangaan of nie. 
1306 Hierdie 

Wetsontwerp bevat verskeie bepalings wat handel met ’n 

verbruiker se reg op openbaarmaking en inligting.1307

                                                 
 1304  34 van 2005. 

 Die 

 1305  Artikel 60–77. Vir ’n volledige bespreking van hierdie bepalings sien Jordaan 
P The Credit Law of South Africa A Guide to Consumers, Credit Users and 
Credit Grantors (2007) 40–55.  

 1306  Wetsontwerp nommer B19-D-2008. Hierdie Wet sal na alle verwagting vroeg 
in 2009 in werking tree. 

    1307    Sien artikel 22-28 van die wetsontwerp wat onder andere bepaal dat  
inligting in eenvoudige en verstaanbare taalgebruik uiteengesit moet word, 
dat daar ’n openbaarmaking van die prys van goedere en dienste moet 
plaasvind, dat daar ’n handelsbeskrywing van sekere goedere moet wees en 
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memorandum ten aansien van die Wetsontwerp verklaar dat 

die reg op openbaarmaking en inligting sal verseker dat 

verbruikers die bedinge en voorwaardes van die ooreenkomste 

wat hulle aangaan verstaan en gevolglik in staat sal wees om 

ingeligte besluite te neem ten aansien van die dienste en 

produkte wat hulle verbruik. Daar is verder ook ’n bepaling dat 

alle taalgebruik in skriftelike kontrakte eenvoudig en 

verstaanbaar moet wees. 

 

Daar word betoog vir die aanneming van wetgewing waarin die 

afdwinging van integrasiebedinge op die volgende wyse hanteer 

behoort te word: 

 

 

Scenario 1 

Gevalle waar partye ’n skriftelike kontrak aangegaan het waarin daar ’n 

integrasiebeding vervat is, voor die inwerkingtreding van voorgestelde 

wetgewing wat die aanbieding van ekstrinsieke getuienis reguleer. 

 

In so ’n geval moet daar gevolg gegee word aan die uitdruklike 

bedoeling van die partye om te integreer en sal die aanbieding van 

geen ekstrinsieke getuienis ten aansien van enige kollaterale 

ooreenkoms toelaatbaar wees nie. 

 

In hierdie geval is die integrasiereël derhalwe ten volle van toepassing.  

 

 

Scenario 2 

                                                                                                                                            
dat daar ’n openbaarmaking moet wees waar goedere herwin is of grys 
produkte verteenwoordig.    
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Gevalle waar partye ’n skriftelike kontrak aangegaan het waarin daar ’n 

integrasiebeding vervat is, na die inwerkingtreding van voorgestelde 

wetgewing wat die aanbieding van ekstrinsieke getuienis reguleer. 

 

In so ’n geval sal sodanige beding, of enige ander beding waarin daar 

uitdruklik ooreengekom word dat daar ’n volledige integrasie van die 

ooreenkoms plaasvind, slegs geldig wees indien daar ’n beding of 

kennisgewing in die skriftelike kontrak vervat is of daarby aangeheg is, 

wat volledig en in eenvoudige en duidelike taalgebruik uiteensit wat die 

gevolge van sodanige beding sal wees en sodanige beding of 

kennisgewing, apart van die ondertekening van die skriftelike kontrak 

self, spesifiek deur beide die partye onderteken is. Verder moet daar 

ook uitdruklik gemeld word in sodanige beding of kennisgewing dat die 

partye die uitwerking van enige integrasiebeding verstaan en as bewys 

daarvan sodanige beding of kennisgewing onderteken.1308

 

 

Die rede vir die opstel van sodanige artikel in die voorgestelde 

wetgewing is dat ’n groot persentasie van alle 

standaardbedingkontrakte ’n integrasiebeding bevat en dat sodanige 

                                                 
1308       Hierdie voorgestelde bepaling is in ooreenstemming met die  

bepalings van artikel 49(1) van die Wetsontwerp op Verbruikersbeskerming 
supra n1306 wat bepaal dat enige beding in ’n verbruikersooreenkoms wat 
onder andere die risiko of aanspreeklikheid van die verskaffer beperk of ’n 
risiko of aanspreeklikheid op die verbruiker plaas, onder die aandag 
gebring moet word van die verbruiker op ’n wyse wat voldoen aan die 
vereistes soos uiteengesit in subartikel (3) en (5). Artikel 49 (2) van hierdie 
Wetsontwerp bepaal verder dat waar sodanige beding onder andere van ’n 
ongewone aard is en dat daar nie van die verbruiker verwag kon gewees 
het om kennis daarvan te dra nie, die verskaffer die aard en potensiële 
uitwerking van sodanige risiko onder die aandag moet bring van die 
verbruiker in ooreenstemming met die vereistes van subartikels (3) en (5). 
Die verbruiker moes verder toegestem het tot sodanige beding deur 
sodanige beding spesifiek te onderteken of te parafeer of deur middel van 
gedrag wat kenmerkend is van sy aanvaarding van sodanige beding. 
Artikel 49 (3) bepaal dat sodanige kennisgewing of beding wat die risiko 
onder die aandag van die verbruiker bring, in eenvoudige taalgebruik 
uiteengesit moet word. Artikel 49 (5) bepaal dat die verbruiker ’n 
genoegsame geleentheid gebied moet word in die omstandighede om die 
kennisgewing of beding wat die risiko verduidelik, te verstaan.       
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kontrak in baie gevalle deur die partye onderteken word selfs al het 

hulle nie die bedoeling om hulle volle ooreenkoms te integreer nie.   

 

Waar ’n party egter sodanige beding onderteken en daardeur bevestig 

dat hy die uitwerking van sodanige beding verstaan, moet die stelreël 

van caveat subscriptor egter volle werking geniet. 

 

Die partye kan egter self besluit oor die inhoud van sodanige beding en 

kan dit selfs modifiseer deur spesifiek ooreen te kom oor watter 

ekstrinsieke getuienis toelaatbaar sal wees in die geval van ’n dispuut 

en ook oor watter bewyswaarde sodanige getuienis sal beskik.  

 

Waar die partye dan sodanige beding onderteken het, geniet die 

integrasiereël werking, maar waar dit nie spesifiek onderteken is nie 

geniet die integrasiereël nie werking nie.  

 

 

Scenario 3 

Gevalle waar partye ’n skriftelike kontrak aangegaan het waarin daar ’n 

integrasiebeding vervat is wat behoorlik deur die partye onderteken is, 

na die inwerkingtreding van voorgestelde wetgewing wat die aanbieding 

van ekstrinsieke getuienis reguleer, maar waar daar, na oorweging van 

sekere faktore soos die opvoedingspeil en geletterdheid van die partye, 

die aard van die skriftelike kontrak, die nadeel wat gely kan word indien 

ekstrinsieke getuienis nie toegelaat word nie, die goeie trou van die 

partye tydens die onderhandelinge wat kontraksluiting voorafgegaan 

het, ensovoorts, ’n onbillike magswanbalans tussen die partye 

bestaan.1309

                                                 
     1309    Hierdie voorgestelde wetsartikel is in ooreenstemming met sekere van  

 Die invoeg van die woord “onbillik” sal ook verseker dat nie 

die bepalings van die Wetsontwerp op Verbruikersbeskerming supra n1306 
Artikel 40 (2) bepaal byvoorbeeld dat dit ongeoorloof is vir ’n verskaffer om 
’n verbruiker uit te buit wat nie sy eie belange kan beskerm nie weens fisiese 
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enige magswanbalans (soos tussen ’n bank en ’n voornemende kliënt) 

kwalifiseer in terme van hierdie artikel van die voorgestelde wetgewing 

nie, maar sal verseker dat dit wel sal kwalifiseer waar dit duidelik is dat 

’n werkgewer byvoorbeeld ’n onbillike beding probeer afdwing op ’n 

ongeskoolde werknemer.1310

 

   

In so ’n geval beskik die hof oor ’n judisiële diskresie om te bepaal of 

ekstrinsieke getuienis toegelaat moet word, en indien wel, in watter 

mate. Die integrasiereël sal dan gekwalifiseerde werking geniet op 

grond van die judisiële diskresie van die hof.1311

     

 

8.8 Gevolgtrekking 

 

Indien die faktore, soos hierbo bespreek, in ag geneem word, is die 

aanvegting van die konstitusionaliteit van die ekstrinsieke getuienis-reël 
                                                                                                                                            

of geestelike versteurdheid, ongeletterdheid, oningeligtheid, onvermoë om 
die taal van die kontrak te verstaan of enige ander soortgelyke faktor. Artikel 
52 (1) bepaal dat ’n hof sekere bevoedhede het waar ’n verskaffer die 
bepalings van artikel 40 (ongeoorloofde gedrag), 41 (vals, misleidende of 
bedrieglike voorstellings) en 48 (onbillike, onredelike of onregverdige 
kontraksbedinge) oortree. Artikel 52 (2) bepaal dat ’n hof sekere faktore in 
ag moet neem by die ondersoek of ’n verskaffer sodanige artikels oortree 
het soos onder andere die aard van die partye betrokke by die kontrak, hulle 
verhouding tot mekaar, en hulle relatiewe vermoëns, opvoedingspeil, 
ondervinding, gesofistikeerdheid en onderhandelingsmag van die partye.            

 1310  In hierdie opsig kan die Nieu-Seelandse benadering ten aansien van 
integrasiebedinge met groot vrug aangewend word. Vir meer hieroor sien die 
bespreking infra hoofstuk 11 en 14.   

    1311    Daar kan natuurlik geargumenteer word dat die promulgering van so ’n 
beding aanleiding sal gee tot geweldige litigasie. Daar moet egter natuurlik in 
gedagte gehou word dat ’n party wat aanvoer dat daar ’n onbillike 
magswanbalans bestaan, sodanige feit moet bewys deur die voorlegging van 
gegronde feitelike getuienis en dat blote bewerings nie voldoende sal wees 
nie. Selfs al gee hierdie artikel nogtans aanleiding tot litigasie, word daar aan 
die hand gedoen dat die howe baie spoedig ’n stel riglyne sal opstel wat ’n 
duidelike rigtinwyser in die praktyk sal neerlê van wanneer daar sodanige 
onbillike magswanbalans bewys sal kan word. Die howe behoort  dan ook, 
sonder uitsondering, hierdie kategorie kontrakspartye te identifiseer as partye 
wat in ’n posisie van potensiële uitbuiting verkeer en nie partye wat deur 
hulle eie nalatigheid geskrewe kontrakte onderteken wat ingeligte 
toestemmingskennisgewings bevat, sonder om daarop ag te slaan nie. In 
hierdie opsig kan daar aangevoer word dat daar ook ’n mate van 
verantwoordelikheid in die voorgestelde wetgewing ingebou word.        
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waarskynlik nie die beste roete om te volg ten einde hierdie reël af te 

skaf of te modifiseer nie. Dit wil voorkom of nie die integrasiereël of 

interpretasiereël inbreuk maak op enige konstitusionele waardes nie. Dit 

blyk ook of die howe nie daarin sal kan slaag om die integrasiereël 

verder te ontwikkel in ooreenstemming met artikel 39(2) van die 

Grondwet nie.  

 

Wat die interpretasiereël aanbetref blyk dit dat die beginsel van 

doeldienende uitleg miskien kan aanleiding gee tot die beperkte 

ontwikkeling van hierdie reël. Dit wil egter voorkom of selfs hierdie 

beginsel nie daarin sal kan slaag om die howe te oorreed om 

ekstrinsieke getuienis toe te laat waar ’n kontraksbeding op sigwaarde 

ondubbelsinnig voorkom nie.      

 

Dit blyk verder asof die howe nie sal bevind dat integrasiebedinge 

onkonstitusioneel of teen die openbare belang is nie. Soos egter blyk uit 

bogemelde bespreking sal daar nie veel waarde daarin wees om die 

integrasiereël af te skaf of te modifiseer indien die howe sou verklaar 

dat integrasiebedinge regsgeldig is nie. Die oorgrote meerderheid van 

standaardbedingkontrakte bevat ’n integrasiebeding in een of ander 

vorm wat dan enige afskaffing van die reël sal negeer. Hierdie probleem 

kan, myns insiens, opgelos word deur die beginsel van ingeligte 

toestemming wat onlangs in ons reg ten aansien van 

verbruikersbeskerming na vore getree het.  

 

Skriftelike dokumente is vinnig besig om vervang te word met 

sogenaamde “elektroniese dokumente” voortgebring deur rekenaars. 

Daar is tans ’n neiging om weg te beweeg van papierdokumentasie na 

die sogenaamde “papierlose kantoor” (“paperless office”). In die 

volgende hoofstuk word daar ondersoek ingestel na die uitwerking van 
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die rekenaar en elektroniese dokumente op die ekstrinsieke getuienis-

reël.                         
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HOOFSTUK 9 

 

KUBERREG 

9.1 Inleiding 

 

Die ontwerp van die rekenaar het ’n revolusionêre uitwerking teweeg-

gebring, nie slegs wat die gewone mens aanbetref nie, maar ook ten 

aansien van die regstelsels van die wêreld. Dit is vir die moderne 

persoon straks ondenkbaar hoe daar ooit sonder die hulp van rekenaars 

oor die weg gekom is. Rekenaars beheer tans byna elke aspek van ons 

hedendaagse bestaan, en dit is derhalwe ook nie vreemd dat dit ’n 

wesenlike invloed uitgeoefen het op die gebied van die kontraktereg nie. 

In hierdie hoofstuk sal daar kortliks ondersoek ingestel word na die 

invloed van die sogenaamde “kuberreg” op die ekstrinsieke getuienis-

reël in die Suid-Afrikaanse reg. 

 

9.2 Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse kuberreg 

 

Die saak van Narlis v South African Bank of Athens1312 was regstreeks 

verantwoordelik vir die promulgasie van die eerste Suid-Afrikaanse 

rekenaarwetgewing, naamlik die Wet op Rekenaargetuienis.1313 Hierdie 

wet was volgens Van der Merwe egter uiters kontroversieel gewees.1314

 

 

Na die absoluut ongelooflike groei van die Internet, tesame met die 

gepaardgaande toename in sogenaamde “elektroniese handel” (wat 

                                                 
 1312  1976 (2) SA 573 (A). Vir ’n volledige bespreking van hierdie saak sien Van 

der Merwe DP Computers and the Law 2e uitg (2000) 223.  
 1313  57 van 1983. 
 1314  “Nevertheless the new law has caused considerable controversy, to say the 

least, and some people believe that the difficulties attendant on its 
application are making it quite useless” (220). Sien Van der Merwe 
Computers 226–229 vir volledige kritiek op hierdie Wet.  
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aanleiding gegee het tot toenemende regsonsekerheid wêreldwyd), het 

die Verenigde Nasies se Kommissie oor Internasionale Handelsreg 

(UNCITRAL) ’n werkgroep in die lewe geroep om regsreëls op te stel vir 

elektroniese handel. Die werkgroep se pogings het gekulmineer in die 

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce van 1996.  

 

Hierdie Modelwet het ten doel gehad om ’n veiliger regsomgewing vir 

elektroniese handel te skep en is ’n instrument waarmee state hulle 

wetgewing oor papierlose kommunikasie en die berging van inligting 

kon verbeter. Talle state het dan ook hulle wetgewing ten aansien van 

elektroniese handel op hierdie Modelwet gebaseer. 

 

In Julie 1999 is die Discussion Paper on Electronic Commerce opgestel 

wat as ’n basis vir besprekings ten aansien van die opstel van ’n 

nasionale beleid oor elektroniese handel in Suid-Afrika gedien het. Die 

basiese doelwitte van hierdie besprekingsdokument was die bou van 

vertroue in e-transaksies, die neerlê van grondreëls vir e-handel, die 

verbetering van die infrastruktuur ten aansien van inligtings- en 

telekommunikasietegnologie en die maksimalisering van voordele vir 

die Suid-Afrikaanse samelewing as ’n geheel. 

 

In November 2000 is die Green Paper on E-Commerce “Making it your 

business” gepubliseer, wat ’n baie belangrike beleidsdokument was ten 

aansien van die Suid-Afrikaanse e-handel. 

 

Op 30 Augustus 2002 het die Wet op Elektroniese Kommunikasie en 

Transaksies1315

                                                 
 1315  25 van 2002. 

 (EKT-Wet) in werking getree. Hierdie Wet het die Wet 

op Rekenaargetuienis herroep en, onder andere, regsekerheid 

meegebring ten aansien van die geldigheid en regskrag van 

Internetkontrakte. 
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9.3 Die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies 

 

Die vraag wat gevra moet word is watter uitwerking die promulgering 

van die EKT-Wet op die ekstrinsieke getuienis-reël gehad het? Die 

belangrikste gevolg wat teweeggebring is deur die rekenaartegnologie 

is die wegbeweeg van die “dokumentêre skriftelike kontrak” na die 

“papierlose, elektroniese kontrak”. Daar moet derhalwe eerstens 

vasgestel word wat ’n “elektroniese kontrak” alles behels en, tweedens, 

of dieselfde regsgevolge uit sodanige kontrak voortspruit as uit die 

gewone dokumentêre skriftelike kontrak. 

 

Artikel 11(1) van die EKT-Wet bepaal as volg: 

 
“Inligting is nie sonder regskrag of regswerking bloot op grond daarvan dat dit 

geheel of gedeeltelik in die vorm van ’n databoodskap is nie.” 

 

Die volgende omskrywing van ’n “databoodskap” word in die Wet 

verskaf: 

 
“Data wat op elektroniese wyse voortgebring, gestuur, ontvang of geberg 

word, en sluit in – 

(a) stem, waar die stem in ’n geoutomatiseerde transaksie gebruik 

word; en  

(b) ’n rekord wat geberg word.”1316

 
 

Eiselen wys daarop dat die omskrywing van “skrif” in die EKT-Wet die 

gemeenregtelike omskrywing aansienlik uitgebrei het.1317

                                                 
 1316  Artikel 1. 

 Telefoniese 

kommunikasies tussen ’n natuurlike persoon en ’n elektroniese agent 

maak nou ook “skrif” uit selfs al maak die elektroniese agent gebruik 

 1317  Eiselen S in Van der Merwe D, Roos A, Pistorius T & Eiselen S Information 
and Communications Technology Law (2008) 165.  
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van voorafopgeneemde stemboodskappe. Die enigste vereiste is dat 

sodanige kommunikasie behoorlik opgeneem moet wees sodat dit vir 

latere verwysing beskikbaar is. Eiselen is van mening dat daar in 

beginsel geen beswaar kan wees teen hierdie ontwikkeling nie 

aangesien dit net soveel regsekerheid meebring as enige oudmodiese 

dokumentêre getuienis. Daar kan dus nou afgelei word dat daar tans 

geen verskil tussen konvensionele papierboodskappe en 

databoodskappe bestaan nie. 

 

Artikel 22(1) van die EKT-wet bepaal verder dat ’n ooreenkoms nie 

sonder regskrag en regswerking is slegs omdat dit gedeeltelik of in die 

geheel deur middel van databoodskappe gesluit is nie. 

 

Voorts bepaal artikel 11(2) van die EKT-wet: 

 
“Inligting is nie sonder regskrag of regswerking bloot op grond daarvan dat dit 

nie vervat is in die databoodskap wat voorgee dat dit aanleiding gee tot die 

regskrag en regswerking nie, maar slegs na verwys word in sodanige 

databoodskap.” 

 

Artikel 11(2) verwys na sogenaamde “inkorporasie deur verwysing”. 

Hierdie tipe kontrakte word as volg deur Christie beskryf: 

 
“This description, for lack of a better one, may be used to cover all cases in 

which the supplier places before the customer a document which is not 

intended to be signed and which contains or refers to the terms on which the 

supplier is prepared to do business, whether or not the document is what is 

normally described as a ticket, because the basic principles are the same in 

all such cases”.1318

 
 

                                                 
 1318  Christie 180. 
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Die uitwerking van “inkorporasie deur verwysing” is dieselfde as wat die 

geval is met die sogenaamde “kaartjiekontrakte”. Die howe het ’n aantal 

vereistes ontwikkel en daar word drie vrae gevra om te bepaal of die 

inkorporasie suksesvol was:1319

• In die eerste plek word daar gevra of die party die dokument of 

kennisgewing van inkorporasie gelees het. Indien wel, is die 

standaardbedinge suksesvol geïnkorporeer.

 

1320

• Indien die party nie die kennisgewing gelees het nie, word daar 

tweedens gevra of die ander party redelike stappe geneem het 

om die kennisgewing onder die aandag van die eerste party te 

bring. Indien die ander party dit nie gedoen het nie is die 

kennisgewing nie regsgeldig nie en die bedinge nie ingesluit by 

die ooreenkoms nie.

 

1321

• Indien redelike stappe wel deur die ander party geneem is, word 

daar ten slotte gevra of ’n redelike party die kennisgewing sou 

opgemerk het. Indien ’n redelike party die kennisgewing sou 

opgemerk het, vorm die bedinge deel van die ooreenkoms, 

andersins nie.

 

1322

 

    

Die toepaslike maatstaf wat aangewend moet word is as volg verwoord 

deur Scott AR in Durban’s Water Wonderland (Pty) Ltd v Botha:1323

 

 

“… an objective test based on the reasonableness of the steps taken by the 

proferens to bring the terms in question to the attention of the customer or 

patron”.1324

                                                 
 1319  Eiselen IT Law 167-168.  

 

 1320  Christie 180–181; Essa v Divaris 1947 (1) SA 753 (A) op 763. 
 1321  Bok Clothing Manufacturers (Pty) Ltd v Lady Land Ltd 1982 (2) SA 565 (K) 

op 569; Africa Solar v Divwatt 2002 (4) SA 681 (HHA); Cape Group 
Construction v Government of the United Kingdom 2003 (5) SA 180 (HHA). 

 1322  King’s Car Hire (Pty) Ltd v Wakeling 1970 (4) SA 640 (N) op 643–644; 
Durban’s Water Wonderland (Pty) Ltd v Botha 1999 (1) SA 982 (HHA) op 
991. Vir meer hieroor sien Eiselen IT Law 167-168.  

 1323  Supra n1322. 
 1324  Op 991–992. 
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Getuienis om hierdie tipe van bedinge te bewys sal derhalwe heeltemal 

toelaatbaar wees en nie neerkom op (ontoelaatbare) ekstrinsieke 

getuienis nie. 

 

In ooreenstemming hiermee bepaal artikel 11(3) van die EKT-wet dan 

dat: 

  
“Inligting wat by ’n ooreenkoms ingelyf is en wat nie in die openbare domein 

is nie word geag ingelyf te gewees het by ’n databoodskap indien daardie 

inligting – 

(a) na verwys word op ’n wyse waarin ’n redelike persoon die 

verwysing daarna en inlywing daarvan sou opgemerk het; en  

(b) toeganklik is in ’n vorm waarin dit deur die ander party gelees, 

geberg en herwin kan word, hetsy elektronies of in die vorm 

van ’n rekenaardrukstuk solank dit vir die party wat dit inlyf 

redelik moontlik is om die inligting te reduseer tot elektroniese 

formaat.” 
 

In ’n insiggewende artikel wys Pistorius daarop dat artikel 11(2) van die 

EKT-wet die onsekerheid ten aansien van die afdwingbaarheid van 

sogenaamde “kliekkontrakte” (“click-wrap agreements”) en 

“webkontrakte” (“web-wrap agreements”) uit die weg geruim het.1325

                                                 
 1325  Pistorius T “Click-Wrap and Web-Wrap Agreements” (2004) SA Merc L J 

568. Sy beskryf ’n “kliekkontrak” (“click-wrap agreement”) as volg (569–570): 

 

  “In this case, a screen on a commercial web site will display the terms and 
conditions of a contract. If the customer wants to contract with the supplier 
through this ‘electronic shop’, she will be instructed to click on certain icons 
to indicate her acceptance of the contract terms.” 

  Sy gee die volgende beskrywing van ’n “webkontrak” (“web-wrap 
agreement”) (569–570): 

  “The same principles that apply to click-wrap agreements apply to web-wrap 
agreements. The difference with a web-wrap agreement is that a party is not 
required to perform a positive act, such as clicking on an icon for acceptance 
of the offer. A web-wrap agreement refers to online terms that are displayed, 
directly or by hyperlink. The web-wrap agreement is simply presented as 
terms and conditions that the user browses while she visits a web site. 
Taking its name, somewhat misleadingly, from shrink-wrap licenses, a web-
wrap agreement is a collection of terms presented electronically via the 
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Pistorius wys egter daarop dat daar ’n belangrike verskil bestaan tussen 

Suid-Afrikaanse reg en buitelandse regspraak met betrekking tot 

“browse-wrap” (“web-wrap”) kontrakte. Wat buitelandse jurisdiksies 

aanbetref, vereis die howe gewoonlik dat een of ander positiewe 

handeling (soos die kliek van ’n ikoon) verrig moet word om 

aanvaarding van ’n aanbod daar te stel.  

 

Aangesien inkorporasie deur verwysing egter eksplisiete erkenning in 

die Suid-Afrikaanse reg geniet, is dit nie vir die gebruiker nodig om 

enige handeling te verrig ten einde die inligting as deel van die 

databoodskap self te beskou nie. ’n Ongetekende kontrak wat sekere 

bedinge bevat, kan nie opsigself bewys verskaf dat die partye daartoe 

ooreengekom het nie. Waar die beweerde bedinge egter prominent 

vertoon is en die verwysing aan die vereistes van artikel 11(2) voldoen, 

sal die inligting as deel van die webbladsy beskou word.1326

 

   

Die EKT-wet maak ook voorsiening vir daardie gevalle waar ’n 

ooreenkoms skriftelik moet wees ten einde regskrag te hê. In hierdie 

opsig bepaal artikel 12: 

 
“’n Regsvereiste dat ’n dokument of inligting op skrif moet wees, word 

nagekom indien die dokument of inligting – 

(a) in die vorm van ’n databoodskap is; en  

(b) toeganklik is op ’n wyse wat vir latere verwysing bruikbaar is.” 

 

Eiselen wys daarop dat hierdie vereistes strenger is as dié ingevolge die 

gemenereg aangesien die databoodskap toeganklik moet wees vir 

                                                                                                                                            
Internet by the vendor of goods or services to the other contracting party at 
some point during the contractual process. The buyer must signify her assent 
to the terms before she proceeds with the next step in the online ‘process’ 
established by the vendor.”   

 1326  Pistorius 574. 
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latere verwysing.1327

 

 Eiselen is egter van mening dat dit heeltemal sin 

maak in die konteks van formaliteite waaraan ooreenkomste moet 

voldoen waarvan die hoofdoelwit regsekerheid is. Sodanige sekerheid 

kan volgens hom nie bereik word indien die databoodskap van so ’n 

aard is dat dit nie vir latere verwysing bewaar kan word nie. 

Artikel 13 van die EKT-wet maak verder voorsiening vir die gebruik van 

gevorderde elektroniese handtekeninge, indien die handtekening van ’n 

persoon regtens vereis word en die regsreël nie die tipe handtekening 

wat gebruik moet word spesifiseer nie.1328

 

 

Artikel 15 van die EKT-wet reël die toelaatbaarheid en bewyswaarde 

van databoodskappe en bepaal as volg: 
 

“(1)  In enige regsgeding mag die reëls van bewysreg nie so aangewend word 

dat die toelaatbaarheid van ’n databoodskap as getuienis ontken word – 

(a) bloot op grond daarvan dat dit ’n databoodskap uitmaak nie; of  

(b) indien dit die beste getuienis is wat redelikerwys van die 

persoon wat dit aanbied verwag kan word om te verkry, op 

grond daarvan dat dit nie in sy oorspronklike vorm is nie. 

(2)  Inligting in die vorm van ’n databoodskap moet behoorlike bewyswaarde 

verleen word. 

(3)  By die beoordeling van die bewyswaarde van ’n databoodskap, moet 

oorweging geskenk word aan – 

(a) die betroubaarheid van die wyse waarop die databoodskap 

voortgebring, geberg of gekommunikeer is;  

(b) die betroubaarheid van die wyse waarop die integriteit van die 

databoodskap gehandhaaf is;  

(c) die wyse waarop die opsteller daarvan geïdentifiseer is; en  

(d) enige ander toepaslike faktor. 

                                                 
 1327  Eiselen IT Law 165.  
 1328  Vir meer oor hierdie onderwerp, asook die aansienlike probleme verbonde 

aan die praktiese implementering van elektroniese handtekeninge, sien Van 
der Merwe DP “How Standards (such as XML) Accomplish Electronic 
Authentication in Web Services” (2005) Obiter 665. 
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(4)  ’n Databoodskap wat deur ’n persoon in die normale loop van sake 

gemaak is, of ’n afskrif of drukstuk daarvan, of ’n uittreksel vanuit so ’n 

databoodskap wat deur ’n ampsdraer in diens van so ’n persoon as korrek 

gesertifiseer is, is by administratiewe of dissiplinêre verrigtinge ingevolge 

enige regsreël, die reëls van ’n selfregulerende organisasie, of enige ander 

wet, of gemenereg, toelaatbaar as getuienis teen enige persoon, en kom neer 

op weerlegbare bewys van die feite vervat in so ’n rekord, afskrif, drukskrif of 

uittreksel.”  
        

Artikel 17 handel met die voorlegging van ’n dokument of inligting en 

bepaal as volg: 

 
“(1)  Waar ’n wet vereis dat ’n persoon ’n dokument of inligting moet voorlê, 

word daar behoudens artikel 28 voldoen aan daardie vereiste indien die 

persoon, deur middel van ’n databoodskap, ’n elektroniese weergawe van 

daardie dokument of inligting voorlê, en indien – 

(a) met inagneming van al die toepaslike omstandighede ten tyde 

van die afstuur van die databoodskap, die metode van 

voortbringing van die elektroniese vorm van daardie dokument 

’n betroubare wyse gebied het om die behoud van die 

integriteit van die inligting vervat in daardie dokument te 

verseker; en  

(b) dit ten tyde van die versending van die databoodskap redelik 

was om te verwag dat die inligting daarin vervat geredelik 

toeganklik sou wees, sodat dit bruikbaar sou wees vir 

daaropvolgende verwysing. 

(2) By die toepassing van subartikel (1) word die integriteit van die inligting 

vervat in ’n dokument gehandhaaf indien die inligting volledig en onveranderd 

gebly het, behalwe vir – 

(a) die byvoeging van enige endossement; of 

(b) enige onwesenlike verandering wat in die normale verloop van 

kommunikasie, berging of vertoon ontstaan.” 

 

Laastens, bepaal artikel 24 dat: 
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“Tussen die opsteller en die geadresseerde van ’n databoodskap is ’n 

betuiging van voorneme of ander verklaring nie sonder regskrag en 

regswerking bloot op grond daarvan dat – 

(a) dit in die vorm van ’n databoodskap is nie; of  

(b) dit nie deur ’n elektroniese handtekening gestaaf word nie 

maar op ander maniere waaruit die persoon se voorneme of 

ander verklaring afgelei kan word.” 
 

Uit voorgaande blyk dit derhalwe duidelik dat sogenaamde “elektroniese 

kontrakte” en dokumentêre kontrakte presies dieselfde regswerking 

geniet, en dat die “dokument” soos vertoon op die rekenaarskerm gelyk 

gestel word aan ’n skriftelike “papierkontrak”.  

 

9.4 Gevolgtrekking 

 

Die integrasiereël behoort ook op dieselfde wyse toegepas te word 

hetsy ’n mens te doen het met ’n “papierkontrak” of ’n “elektroniese 

kontrak”. Indien die aangaan van die “elektroniese kontrak” vooraf-

gegaan is deur verskeie e-pos onderhandelinge, en dit gekulmineer het 

in die opstel van ’n geïntegreerde “elektroniese dokument”, behoort 

getuienis van die voorafgaande e-pos onderhandelinge (soortgelyk aan 

die mondelinge of skriftelike onderhandelinge wat die sluiting van ’n 

skriftelike “papierkontrak” voorafgaan) ook nie toelaatbaar te wees om 

die bestaande kontrak te wysig, te weerspreek of daaraan by te voeg 

nie.  

 

Insgelyks behoort sodanige getuienis ook nie ingevolge die 

interpretasiereël toegelaat te word ten einde sekere bedinge van die 

“elektroniese kontrak” uit te lê waar dit duidelik en ondubbelsinnig is nie. 

 

Die ekstrinsieke getuienis-reël is ’n welbekende en kontroversiële 

verskynsel in die Amerikaanse reg. In die volgende hoofstuk word ’n 
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regsvergelykende ondersoek ingestel na die posisie van die 

ekstrinsieke getuienis-reël in die Verenigde State van Amerika, asook 

die moontlike waarde wat die benadering daar kan toevoeg tot die Suid-

Afrikaanse konteks.        

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 381 

 
HOOFSTUK 10 

 

REGSVERGELYKING: DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA 

10.1 Inleiding 

 

Die ekstrinsieke getuienis-reël (“parol evidence rule”) is ’n welbekende 

regsverskynsel in die Verenigde State van Amerika. Indien die 

gewysdes asook standpunte van skrywers in die VSA nagegaan word 

blyk dit egter dat daar ’n nog groter begripsverwarring hier bestaan as in 

die Suid-Afrikaanse reg ten aansien van die beskrywing van die reëls 

oor ekstrinsieke getuienis. Posner, byvoorbeeld, bespreek beide die 

integrasiereël sowel as die interpretasiereël onder die beskrywing van 

“parol evidence rule” en beskou hierdie twee reëls as een 

oorkoepelende reël wat beide die funksies van integrasie en die uitleg 

van kontrakte in die VSA reël.1329 Daniel aan die ander kant, is van 

mening dat daar ’n duidelike onderskeid getref behoort te word1330

                                                 
     1329    Posner EA “The Parol Evidence Rule, the Plain Meaning Rule and the 

 

Principles of Contractual Interpretation” (1998) UPLR 533. Hierdie                      
standpunt van Posner is inderdaad vreemd indien die titel van sy artikel in ag 
geneem word. Hy verwoord egter die verwarring ten aansien van die twee 
reëls oor ekstrinsieke getuienis as volg (nadat hy sy definisie van die “parol 
evidence rule” uiteengesit het) (534): “Purists will object that I conflate the 
plain meaning rule, which I treat as exception two, and the parol evidence 
rule. As far as I can tell, nothing turns on this distinction, and my version 
avoids needless complexities. Because both the parol evidence rule and the 
plain meaning rule concern the same issue – under what circumstances 
extrinsic evidence can be used to supplement a writing – they are best 
analyzed together. Courts and commentators often treat the two together, but 
sometimes do not.” Hierdie standpunt moet egter gekritiseer word aangesien 
die twee betrokke reëls twee baie verskillende funksies vervul en hierdie 
benadering slegs bydra tot die reeds bestaande verwarring op hierdie gebied.           

    1330   Daniel sit die bestaande verwarring as volg uiteen: “A number of  
legal scholars have distinguished between an attempt to use extrinsic 
evidence to set the terms of an agreement and the use of extrinsic evidence 
to interpret the agreement. Still others discuss the two concepts in the same 
breath without distinction. In any event, The Rule [met verwysing na die 
integrasiereël of waarna sy verwys as die “parol evidence rule”] as we know it 
appears to govern only the process of determining what terms will be properly 
regarded as a part of the contract” [my invoeging]. Daar word aan die hand 
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tussen die integrasiereël, waarna sy verwys as die “parol evidence 

rule”,1331 en die interpretasiereël, waarna sy verwys as “extrinsic 

evidence to interpret the agreement”.1332

 

 In ’n poging om die 

begripsverwarring tot die minimum te beperk, (hoewel daar nie 

saamgestem word dat die reëls oor die algemeen onder een beskrywing 

bespreek behoort te word nie), sal daar dan ook in hierdie hoofstuk 

verwys word na die “ekstrinsieke getuienis-reël” as ’n oorkoepelende 

begrip wat beide die hantering van ekstrinsieke getuienis ten aansien 

van die integrasie asook uitleg van kontrakte in die VSA behels, 

behalwe waar die standpunte van Daniel en Cole bespreek word wat 

duidelik slegs verwys na die integrasiereël.        

Die doel van die ekstrinsieke getuienis-reël in die VSA is, volgens 

Farnsworth, om regswerking te verleen aan die bedoeling wat die 

kontrakspartye gehad het om die skriftelike dokument minstens ’n finale 

en miskien ook ’n algehele uitdrukking van hulle ooreenkoms te 

maak.1333

 

 

Om te bepaal of ekstrinsieke getuienis toegelaat mag word, word daar 

gebruik gemaak van ’n tweeledige toets in Amerikaanse 

jurisprudensie.1334

 

  

In die eerste plek word daar gevra of die kontrak “geïntegreerd” is of 

nie. Farnsworth verklaar dat kontrakte geklassifiseer kan word as 

“ongeïntegreerd”, “gedeeltelik geïntegreerd” of “geïntegreerd”. Volgens 

hom moet daar twee vrae gevra word in hierdie ondersoek. Eerstens, is 

die kontrak geïntegreerd, en tweedens, indien wel, moet daar gevra 

                                                                                                                                            
gedoen dat hierdie die korrekte benadering is om te volg ten aansien van die 
reëls oor ekstrinsieke getuienis.       

    1331   Daniel 228 ev.   
    1332   Daniel 258.  
    1333   Farnsworth EA Contracts 2e uitg (1990) 470. 
    1334   Nassar 41. 
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word of dit ten volle of slegs gedeeltelik geïntegreerd is. Volgens Nassar 

is dit tersaaklik omdat sommige kontrakte bedoel is om finaal te wees 

ten aansien van die aspekte wat hul reguleer, maar in baie gevalle 

reguleer kontrakte nie alle aspekte van die kontrakspartye se 

regsverhouding nie.1335

 

 

Ten einde die eerste vraag te beantwoord, moet daar vasgestel word of 

die partye bedoel het dat die geskrewe kontrak moes dien as ’n finale 

uitdrukking van die bedinge wat dit bevat, selfs al was die kontrak nie 

bedoel om ’n volledige en eksklusiewe verklaring te wees van al die 

bedinge waarop ooreengekom is nie.1336

  

    

Indien die eerste vraag bevestigend beantwoord is, moet daar 

vervolgens vasgestel word of die kontrak ten volle of slegs gedeeltelik 

geïntegreerd is. Die antwoord hang daarvan af of die partye bedoel het 

dat die kontrak as ’n volledige en eksklusiewe verklaring van al die 

bedinge waarop ooreengekom is moes dien, in teenstelling met slegs ’n 

finale uitdrukking van die bedinge wat dit bevat. Indien eersgenoemde, 

kwalifiseer die kontrak as ten volle geïntegreerd en indien 

laasgenoemde, gedeeltelik geïntegreerd.1337

 

 

Die basiese beginsel ten aansien van die aanbieding van ekstrinsieke 

getuienis is as volg: indien die kontrak ongeïntegreerd is, is die 

integrasiereël nie van toepassing nie en is die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis wel toelaatbaar. Indien die kontrak slegs 

gedeeltelik geïntegreerd is, is die aanbieding van ekstrinsieke getuienis 

(insluitend voorafgaande onderhandelinge) toelaatbaar om die kontrak 

aan te vul, maar nie om dit te weerspreek nie. Indien die kontrak ten 

volle geïntegreerd is, is die aanbieding van ekstrinsieke getuienis wat 
                                                 
 1335  Ibid. 
 1336  Farnsworth 471. 
 1337  Farnsworth 473. 
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teenstrydig met die kontrak is, of die bedinge daarvan verduidelik, 

ontoelaatbaar, behalwe indien sulke bedinge onduidelik of dubbelsinnig 

is.1338

 

 

Die aanbieding van ekstrinsieke getuienis in die VSA word hoofsaaklik 

gereël deur regspraak, die American Restatement (Second) on 

Contracts1339 en die Uniform Commercial Code of the USA.1340

 

 Hierdie 

drie regsbronne sal vervolgens bespreek word. 

10.2 Regspraak 

 

Cornelius, met verwysing na Corbin, wys daarop dat ’n nuwer en meer 

liberale benadering oor die jare ondersteuning begin geniet het in die 

VSA.1341

                                                 
 1338  Farnsworth 470. Corbin par 573 verwoord hierdie toepassing as volg: “When 

two parties have made a contract and have expressed it in writing to which 
they have both assented as the complete and accurate integration of that 
contract, evidence, whether parol or otherwise, of antecedent 
understandings and negotiations will not be admitted for the purpose of 
varying or contradicting the writing.”  

 Hiervolgens word daar geen onderskeid getref tussen 

geïntegreerde en ongeïntegreerde kontrakte nie, en is ekstrinsieke 

getuienis (ook getuienis van die voorafgaande onderhandelinge tussen 

die partye) toelaatbaar in beide gevalle, op voorwaarde dat dit 

aangewend word om die kontrak uit te lê en nie teenstrydig daarmee is 

 1339  Van 1979. Hierdie werk was (saam met die eerste Restatement of Contracts 
van 1932) opgestel om die reëls van die gemene reg te omskryf en op ’n 
vaste en eenvormige wyse saam te vat. Dit stel egter nie bindende reg daar 
nie, maar dien slegs as ’n adviserende kode om die howe by te staan oor 
wat die gemene reg behels of behoort te behels. Sien Crandall TD & Whaley 
DJ Cases, Problems and Materials on Contracts 4e uitg (2004).  

 1340  Van 1952. Hierdie statuut handel oor kommersiële regsaangeleenthede. Dit 
was opgestel deur die Conference of Commissioners of Uniform State Laws 
en die American Law Institute en is vanaf 1953 op die wetboek geplaas. 
Hierna is dit deur alle Amerikaanse state aangeneem. Sien Nassar 41. 
Crandall & Whaley supra n1317. 

 1341  Posner EA “The Parol Evidence Rule, the Plain Meaning Rule, and the 
Principles of Contractual Interpretation” (1998) UPLR 538 omskryf die 
tradisionele benadering as die “harde” ekstrinsieke getuienis-reël en die 
meer liberale benadering as die “sagte” ekstrinsieke getuienis-reël. 
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nie.1342 In hierdie opsig verwys “uitleg” na die oplossing van probleme 

ten aansien van die tekortkominge van taal.1343

 

 

Cornelius sit hierdie liberale uitlegbenadering as volg uiteen: 

  
“As a result, it seems that the liberal approach recognises the distinction 

between the concretisation and translation phases of interpretation as well as 

the dialectical interdependence of the various phases of interpretation”.1344

 
 

Daar is ’n belangrike verskil tussen die tradisionele en liberale 

benaderings.1345

 

 Ingevolge die tradisionele benadering is die aanbieding 

van ekstrinsieke getuienis slegs toelaatbaar indien die kontrak op 

sigwaarde vaag en dubbelsinnig is. Die liberale benadering, aan die 

ander kant, bepaal dat ekstrinsieke getuienis toelaatbaar is ten aansien 

van vaagheid of dubbelsinnigheid, selfs al is die kontrak op sigwaarde 

duidelik en ondubbelsinnig. 

Hierdie liberale standpunt het reeds so vroeg as 1942 judisiële 

erkenning verkry in die minderheidsuitspraak van Traynor R (soos hy 

toe was) in die saak van Universal Sales Corp v California Press 

Manufacturing Company.1346

 

 Die regter het naamlik nie saamgestem 

met die meerderheidsuitspraak dat ekstrinsieke getuienis slegs 

toelaatbaar was indien die kontrak op sigwaarde dubbelsinnig was nie. 

Hierdie standpunt het geleidelik meer en meer ondersteuning en 

judisiële erkenning in die VSA begin geniet.1347

                                                 
 1342  Cornelius Principles of Interpretation (2) 104; Corbin AL Corbin on Contracts 

vol 3 (1960) 412.  

 Die locus classicus ten 

 1343  Wat basies beteken dubbelsinnigheid en vaagheid. Farnsworth 522–523. 
 1344  Cornelius Principles of Interpretation (2) 104. 
 1345  Farnsworth 523. 
 1346  20 Cal 2d 751. 
 1347  Sien bv Martindell v Lake Shore National Bank 154 NE 2d 683; In re 

Rudolph’s Will 123 NYS 2d 731; Ridder v Blethen 166 P 2d 834; Betlancourt 
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aansien van die liberale benadering is egter in Pacific Gas & Electrical 

Company v GW Thomas Drayage & Rigging Company Inc1348 

uiteengesit. Traynor HR (met wie vyf van die ander ses regters 

saamgestem het) het verklaar dat ’n regter ’n skriftelike kontrak uitlê in 

ooreenstemming met ekstrinsieke getuienis van sy eie taalkundige 

opvoeding en ondervinding, en dat die uitsluiting van getuienis wat 

hierdie taalkundige opvoeding weerspreek, op ’n geloof in die 

moontlikheid van ’n perfekte skriftelike uitdrukking dui. Hy het 

voortgegaan om te verklaar dat ’n reël wat die vasstelling van die 

betekenis van ’n skriftelike instrument beperk tot die instrument self, 

bloot omdat dit vir die hof blyk op sigwaarde duidelik en ondubbelsinnig 

te wees, die relevansie van die bedoeling van die partye ontken of ’n 

graad van presiesheid van skriftelike uitdrukking en stabiliteit van taal 

veronderstel wat taal nog nie bereik het nie.1349

 

 

In hierdie opsig maak Corbin ’n baie interessante punt. Hy voer naamlik 

aan, myns insiens heeltemal tereg, dat daar nie geargumenteer kan 

word dat ekstrinsieke getuienis die bedinge van ’n skriftelike kontrak 

wysig of weerspreek totdat die kontrak se betekenis vasgestel is deur 

middel van uitleg nie.1350

 

 Gevolglik is ekstrinsieke getuienis toelaatbaar 

om ’n skriftelike kontrak uit te lê, selfs al was die volle ooreenkoms 

daarin geïntegreer. 

Alhoewel die liberale benadering van Traynor HR groot steun geniet het 

in verskeie state, is dit skerp gekritiseer deur Kozinski R in Trident 

                                                                                                                                            
v Gilroy Theatre Co 261 P 2d 351; JM Montgomery Roofing Co v Fred 
Howland Inc 98 So 2d 484; Lippman v Sears, Roebuck & Co 44 Cal 2d 136; 
Tang v Avitable 76 Ariz 346; Coleman Co v International Union 181 Kan 969; 
Wick v Murphy 237 Minn 447.    

 1348  40 ALR 3d 1373. 
 1349  Op 1377–1378. 
 1350  Corbin AL “The Parol Evidence Rule” (1944) Yale LJ 603 622. 
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Center v Connecticut General Life Insurance Co.1351

 

 Kozinski R het van 

die standpunt uitgegaan dat die Pacific Gas-saak ’n skadu van 

onsekerheid meegebring het wat nie sou bestaan het onder die 

tekstuele benadering nie.  

In ooreenstemming met die liberale benadering was die howe in die 

VSA ook bereid om die voorafgaande onderhandelinge tussen die 

partye, as deel van die agtergrondsomstandighede, in ag te neem by 

die uitleg van ’n skriftelike kontrak.1352 Dit sluit getuienis in van die voer 

van korrespondensie tussen die partye vir doeleindes van 

kontraksluiting.1353

 

  

Nassar wys daarop dat die Amerikaanse benadering slegs ’n baie 

beperkte rol aan voorafgaande onderhandelinge in ’n baie beperkte 

spektrum van sake, heg.1354 Sy verklaar verder dat die Amerikaanse 

benadering ten aansien van gedrag na kontraksluiting, meer 

akkommoderend is aangesien daar altyd ’n aansienlike gewig toegeken 

word aan die praktiese uitleg wat die partye self aan die kontrak verleen 

het deur hulle eie gedrag.1355

 

 

Die benadering gevolg ten aansien van die aanbieding van ekstrinsieke 

getuienis in die uitleg van skriftelike kontrakte verskil van staat tot staat 

in die VSA. Morris en Evensen wys daarop dat daar in hierdie verband 

tussen twee basiese benaderings onderskei kan word, naamlik die 

                                                 
 1351  847 F2d 564 (9th Circuit 1988). 
 1352  Windsor Steel Products Ltd v Whizzer Industries Inc 157 Fred Supp 284; 

Simpson Timber Company v Palmberg Construction Company 377 F2d 380; 
Masterson v Sine 68 Cal 2d 222; Pacific Gas & Electrical Company v GW 
Drayage & Rigging Company Inc supra n1326; Davidson v Welsch 75 Cal 
Rptr 676; Evenson v Pubco Petroleum Corp 274 F2d 866.  

 1353  Garden State Plaza Corp v SS Kresge Company 78 NJ Super 485. 
 1354  Nasssar 42. 
 1355  Nasssar 42; Rubber Company v Goodyear 76 US 788 799 (1979).  
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tekstuele benadering aan die een kant en die kontekstuele benadering 

aan die ander kant.1356

 

 

Soos reeds gemeld bestaan die tekstuele tradisionele benadering (soos 

voorgestaan deur Williston) daaruit dat, indien ’n skriftelike kontrak op 

sigwaarde blyk ’n algehele uitdrukking van die ooreenkoms te wees, die 

howe die kontrak as ten volle geïntegreerd beskou en die aanbieding 

van ekstrinsieke getuienis van addisionele of teenstrydige  

bedinge verbied.1357 Hierdie benadering word onder andere in die 

Amerikaanse state van Arkansas,1358 Georgië,1359 Idaho,1360 

Montana1361 en Pennsilvanië1362 gevolg.1363

 

 

Die kontekstuele liberale benadering (soos voorgestaan deur Corbin) 

bestaan (soos reeds gemeld) daaruit dat, in die vasstelling van of daar 

’n integrasie plaasgevind het of nie, alle tersaaklike omstandighede deur 

die howe in ag geneem word, met inbegrip van getuienis van 

onderhandelinge voor kontraksluiting.1364

 

 

Hierdie benadering word onder andere in die state van Kalifornië,1365 

Alaska,1366 Vermont,1367 Washington,1368 Texas,1369 en Arizona1370 

gevolg.1371

                                                 
 1356  Morris MO & Evensen E “What’s Happening to the Parol Evidence Rule? 

More Holes in the Dike” (2000) Defense Counsel Journal 209.   

 

 1357  Morris & Evensen 210. Vir ’n meer volledige bespreking van die standpunt 
van Williston sien  supra hoofstuk 4.1 en 5.7. 

 1358  Student Loan Guaranty Foundation of Arkansas v Barnes, Quinn, Flake and 
Anderson Inc 806 SW 2d 628 (Ark App 1991).  

 1359  Eason Publications Inc v Monson 294 SE 2d 585, 586 (Ga App 1982). 
 1360  Perron v Hale 701 P2d 198 (Idaho 1985). 
 1361  Bunker v Johnson 666 P2d 1234 (Mont 1983). 
 1362  Frank v Frank 587 A2d 340 (Pa 1991). 
 1363  Morris & Evensen 214–215. 
 1364  Morris & Evensen 210. Vir ’n meer volledige bespreking van die standpunt 

van Corbin sien die bespreking supra hoofstuk 4.1 en 5.7. 
 1365  Soos uiteengesit in Pacific Gas & Electrical Company v GW Thomas 

Drayage & Rigging Company Inc supra n1326 op 232–233. Morris & 
Evensen wys egter daarop dat die indruk geskep word dat die 
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Die situasie in Utah is egter uniek in die opsig dat hierdie staat 

aanvanklik die tekstuele benadering gevolg het, later wegbeweeg het na 

die kontekstuele benadering en tans in verwarring verkeer ten aansien 

van die benadering wat gevolg moet word.  

 

Die rigtinggewende beslissing ten aansien van die interpretasiereël in 

Utah is gegee in Ward v Intermountain Farmers Association.1372

                                                                                                                                            
Hooggeregshof van Kalifornië stelselmatig besig is om weg te beweeg van 
die kontekstuele benadering na die tekstuele benadering. Sien bv Neddloyd 
Lines BV v Superior Court 834 P2d 1148 (Cal 1992) waar die hof verklaar 
het dat: “… [written contracts] subject to alteration by self-serving recitals 
based upon fading memories of antecedent events … [are a] serious 
impediment to the certainty required in commercial transactions”.     

 In 

hierdie saak het die meerderheid van die Utah Hooggeregshof bevind 

dat ’n hof enige relevante ekstrinsieke getuienis mag oorweeg in die 

 1366  Municipality of Anchorage v Gentile 922 P2d 258-259 (Ala 1996) (waarin die 
uitspraak van Peterson v Wirum 625 P2d 866, 871 (Ala 1986) gevolg is) 
waar beslis is dat howe ekstrinsieke getuienis aangaande die bedoeling van 
die kontrakspartye mag toelaat ongeag die feit of die kontrak op die oog af 
dubbelsinnig is of nie.    

 1367  Isbrandtsen v North Branch Corp 556 A2d 81 (Vt 1988) waar die kontrak in 
die lig van die omringende omstandighede beoordeel is en bevind is dat daar 
slegs een redelike uitleg daarvan bestaan het; Breslauer v Fayson Sch Dist. 
659 A2d 1129 (Vt. 1995) waar ’n kontrak dubbelsinnig bevind is nadat die 
omringende omstandighede oorweeg is.   

 1368  Berg v Hudesman 801 P2d 222 (Wash 1990) waar die teorie verwerp is dat 
daar ’n dubbelsinnigheid in die betekenis van die taalgebruik van die kontrak 
moet bestaan alvorens getuienis van die omringende omstandighede 
toelaatbaar is.   

 1369  Hanssen v Quantas Airways Ltd 904 F2d 267 (5th Cir. 1990) waar die hof die 
reg van Texas toegepas het ten einde die kontrak te beoordeel in die lig van 
al die omringende omstandighede; Reilly v Rangers Mgmt Inc 727 SW2d 
527 (Tex 1987) waar bevind is dat die hof dubbelsinnigheid in ’n kontrak 
bepaal deur na die algehele kontrak te kyk en met inagneming van 
omstandighede wat teenwoordig was tydens kontraksluiting.    

 1370  Smith v Melson 659 P2d 1264, 1266 (Ariz. 1983) waar Corbin se standpunt 
aanvaar is en daar bevind is dat die kontrak gelees moet word in die lig van 
die partye se bedoeling soos weerspieël deur hulle taalgebruik en in die lig 
van al die omstandighede; Taylor v State Farm Mut Auto Ins Co 854 P2d 
1134 (Ariz 1993) waar bevind is dat Arizona-howe die omringende 
omstandighede in aanmerking mag neem sonder om eers te bevind dat die 
kontrak op sigwaarde dubbelsinnig is.  

 1371  Morris & Evensen 213–214, 215–219. 
 1372  907 P2d 264 (Utah 1995). Vgl ook Yeargin Inc v Auditing division of Utah 

State Tax Commission 20 P3d 287.    
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uitleg van ’n skriftelike kontrak, sonder om eers, as ’n regsvraag, te 

bevind dat die kontrak op sigwaarde dubbelsinnig is.  

 

Morris en Evensen wys daarop dat die hof met hierdie beslissing die 

gevestigde tekstuele benadering wat in die howe van Utah gevolg is 

(waarvolgens ekstrinsieke getuienis slegs toelaatbaar is nadat ’n 

judisiële beslissing gemaak is dat die kontrak dubbelsinnig is), by 

implikasie omvergewerp het.1373

 

 

In die Ward-saak het die eienaar van ’n saffloer-oes ooreengekom met 

Intermountain Farmers Association om sy lande met kunsmis te 

besproei. Aangesien die besproeiingsmiddel gekontamineerd was, het 

die totale saffloer-oes gevrek. Ward en Intermountain Farmers 

Association het daarna ’n skikkingsooreenkoms aangegaan ingevolge 

waarvan Ward onderneem het om Intermountain Farmers Association 

skadeloos te stel vir alle skade wat deur hulle veroorsaak is deur die 

besproeiing van die ongeveer 19 akker se saffloer. Nadat Ward die 

skadeloosstelling onderteken het, het hy bone op die lande geplant wat 

ook later gevrek het. 

 

Drie jaar later het Ward Intermountain Farmers Association gedagvaar 

vir die skade aangerig aan sy lande na die aangaan van die 

skikkingsooreenkoms. Intermountain Farmers Association het die 

skadeloosstelling aangevoer as verweer teen Ward se nuwe eise. Ward 

het egter aangevoer dat die skadeloosstellingsooreenkoms 

dubbelsinnig was en het ekstrinsieke getuienis aangebied om aan te 

toon dat die skadeloosstelling slegs betrekking gehad het op die 

saffloer-oes en nie ten aansien van skade aangerig aan enige 

toekomstige oeste nie. Die verhoorhof het bevind dat die 

skadeloosstellingsooreenkoms op ’n ondubbelsinnige wyse 
                                                 
 1373  Morris & Evensen 215. 
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Intermountain Farmers Association vrygestel het van enige eise vir 

toekomstige skade, sonder dat daar enigsins ’n toevlug geneem kon 

word na die aanbieding van ekstrinsieke getuienis. 

 

’n Meerderheid van die Utah Hooggeregshof het egter die uitspraak 

omvergewerp en die reël dat ’n regter eers moet vasstel of daar ’n 

dubbelsinnigheid in die kontrak bestaan deur die betekenis van die 

bedinge daarvan vanuit die taalgebruik van die dokument self vas te stel 

as inherent eensydig bestempel.  

 

Met verwysing na Corbin, het die meerderheid van die hof ’n beter 

beredeneerde benadering geformuleer ingevolge waarvan ’n hof alle 

geloofwaardige getuienis moet ondersoek sonder dat daar eers ’n 

bevinding gemaak word dat die kontrak op sigwaarde dubbelsinnig is. 

Op grond hiervan het die meerderheid in die onderhawige geval bevind 

dat die skadeloosstelling dubbelsinnig was en het die partye toegelaat 

om tersaaklike getuienis aan te bied ten einde aan te toon watter skade 

die partye bedoel het om in die skadeloosstelling in te sluit. 

 

Een regter het op ander gronde met die meerderheidsuitspraak 

saamgestem en ’n ander het daarvan afgewyk. Beide het die 

meerderheid se afwyking van Utah se gevestigde praktyk van 

kontraksuitleg gekritiseer en aangevoer dat pre-Ward presedente 

gevolg moes word. Zimmerman HR het in sy afwykende uitspraak 

bevind dat die kontrak op sigwaarde duidelik en ondubbelsinnig was en 

beklemtoon dat die meerderheid nie enige regsgeldige redes aangevoer 

het waarom daar van die gevestigde praktyk afgewyk moes word nie.   

 

Morris en Evensen wys, myns insiens heeltemal tereg, daarop dat 

hierdie meerderheidsuitspraak basies erken het dat enige kontraks-

beding, selfs al is dit op sigwaarde duidelik en ondubbelsinnig, 
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dubbelsinnig kan wees indien een van die kontrakspartye aanvoer dat 

dit die bedoeling was dat die beding ’n ander betekenis moes hê.1374 

Hierdie skrywers voer verder aan dat die Ward-uitspraak ’n 

grootskaalse afwyking van dekades se praktyk in Utah was en van eeue 

van die gemene reg.1375

 

 

Voor die Ward-uitspraak het Utah howe konsekwent bevind dat ’n hof 

nie ekstrinsieke getuienis in die uitleg van ’n skriftelike kontrak mag 

oorweeg alvorens daar bevind is dat die kontrak op sigwaarde 

dubbelsinnig is nie.1376 In Faulkner v Farnsworth1377

 

 het die Utah 

Hooggeregshof die kontrakspartye verbied om ekstrinsieke getuienis 

aan te bied alvorens daar bevind is dat ’n koopooreenkoms van 

eiendom op sigwaarde dubbelsinnig was. Die hof het bevind dat dit ’n 

regsvraag was om vas te stel of ’n kontrak dubbelsinnig is en dat die hof 

eers die taalgebruik van die dokument moet ondersoek alvorens 

sodanige bevinding gemaak kan word. 

In Winegar v Froerer Corporation1378

 

 het die Utah Hooggeregshof 

hierdie benadering nagevolg en bevind dat waar ’n kontrak op skrif 

gestel is en die taalgebruik nie dubbelsinnig is nie, die bedoeling van die 

partye vasgestel moet word uit die woorde vervat in die ooreenkoms. 

                                                 
 1374  Morris & Evensen 216. 
 1375  Ibid. 
 1376  In die saak van Fitzgerald v Corbett 793 P2d 356, 358 (Utah 1990) is bevind 

dat dit ’n regsvraag is om te bepaal of ’n kontrak dubbelsinnig is en in 
Faulkner v Farnsworth 665 P2d 1292, 1293 (Utah 1983) is beslis dat ’n hof ’n 
kontrak dubbelsinnig sal bevind “if it is capable of more than one reasonable 
interpretation because of ‘uncertain meanings of terms, missing terms, or 
other facial deficiencies’”. In Plateau Mining Co. v Utah Div. of State Lands & 
Forestry 802 P2d 720, 725 (Utah 1990) is beslis dat ekstrinsieke getuienis 
normaalweg nie toelaatbaar is om die bedoeling van die kontrakspartye vas 
te stel waar die kontrak op sigwaarde duidelik is nie. 

 1377  Supra n1376. 
 1378  813 P2d 104 (Utah 1991). 
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Morris en Evensen is van mening dat die beslissings na Ward die 

ongewildheid asook die onpraktiese toepassing van hierdie beslissing 

uitgewys het en dat die meeste beslissings weer teruggekeer het na die 

pre-Ward presedente.1379

 

 

In Interwest Construction v Palmer,1380 byvoorbeeld,1381 het Zimmerman 

HR bevind dat ekstrinsieke getuienis slegs aangebied mag word om die 

betekenis van die kontrak vas te stel wanneer daar eers bevind is dat 

die kontrak dubbelsinnig is. Sonder dat daar in die onderhawige geval ’n 

toevlug geneem is na die aanbieding van ekstrinsieke getuienis, het die 

hof bevind dat die woord “toepaslik” en die gebrek aan enige 

presiesheid binne die raamwerk van die nasionale standaard, die 

kontrak dubbelsinnig gemaak het. Volgens Morris en Evensen kan daar 

geargumenteer word dat die Palmer-saak by implikasie die Ward-saak 

omvergewerp het, net soos Ward die vorige Utah-presedente 

omvergewerp het.1382

 

 

In nog ’n post-Ward beslissing, R & R Energies v Mother Earth 

Industries,1383

 

 het die hof oorweeg of ’n skikkingsooreenkoms, wat die 

frase “gross geothermal energy sales” bevat het, dubbelsinnig was. Die 

hof het bevind dat die frase regtens slegs een redelike betekenis kon 

gehad het en dat die skikkingsooreenkoms derhalwe ondubbelsinnig 

was. Ekstrinsieke getuienis is derhalwe nie in die onderhawige geval 

toegelaat nie.  

                                                 
 1379  Morris & Evensen 216–217. 
 1380  923 P2d 1350 (Utah 1996). 
 1381  Hier het die hof ’n kontrak oorweeg wat vereis het dat die veselglastenks wat 

gebruik is in die konstruksie van ’n afvalwaterbehandelingsfasiliteit moes 
ooreenstem met die “toepaslike vereistes” van die nasionale industriële 
standaard. 

 1382  Morris & Evensen 217. 
 1383  936 P2d 1068 (Utah 1997). 
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Ook in Craner v Northwestern Mutual Life Insurance Co1384 het die 

Amerikaanse Distrikshof van Utah pre-Ward-presedente nagevolg, waar 

die hof ’n versekeringsaansoekkontrak afgedwing het aangesien daar 

bevind is dat die taalgebruik daarin vervat ondubbelsinnig was.1385

 

 

In Gardner v Madsen1386

 

 het die hof nie die “omringende 

omstandighede”-benadering aangewend nie, maar eerder gesteun op 

pre-Ward-presedente. In die onderhawige geval moes die hof oorweeg 

of, in ’n kontrak aangegaan tussen ’n korporasie en twee individue ten 

aansien van die eienaarskap van aandele in ’n huisboot, daar ’n 

aanduiding was dat ’n derde party, naamlik Gardner, ’n party tot die 

kontrak was. Die hof het bevind dat ekstrinsieke getuienis slegs 

aangebied mag word waar die taalgebruik van die geskrewe instrument 

dubbelsinnig is en dat daar in hierdie ondersoek eers gekyk moet word 

na die “four corners of the contract”. Aangesien die taalgebruik in die 

kontrak nie die hof oortuig het dat Gardner ’n party tot die ooreenkoms 

was nie, het die hof nie die aanbieding van ekstrinsieke getuienis 

toegelaat ten einde die bedinge van die ondubbelsinnige ooreenkoms 

op te klaar nie. 

In Dixon v Pro Image Inc1387

                                                 
 1384  12 F Supp 2d 1234 (D Utah 1998). 

 moes die Utah Hooggeregshof oorweeg of 

die taalgebruik van ’n dienskontrak, ingevolge waarvan ’n korporatiewe 

president ’n verkoopsbonus sou ontvang indien die besigheid verkoop 

word, dubbelsinnig was. Sonder enige verwysing na Ward het die hof 

bevind dat indien ’n kontrak nie dubbelsinnig is nie, die kontrakspartye 

 1385  Die hof het onder andere verwys na die aanhaling in Williams v First Colony 
Life Ins Co 593 P2d 534, 536 (Utah 1979) (1240) waar verklaar is dat “in 
determining the intent of a contract the language of the instrument itself 
should first be looked to, and unless there is some ambiguity or uncertainty, 
there is no justification for attempting to vary it by extrinsic or parole 
evidence”.   

 1386  949 P2d 785 (Utah App 1997). 
 1387  987 P2d 48 (Utah 1999). 
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se bedoeling vasgestel moet word vanuit die eenvoudige betekenis 

(“plain meaning”) van die taalgebruik. Die hof het egter in die 

onderhawige geval bevind dat die taalgebruik van die kontrak onduidelik 

was of dit die partye se bedoeling was dat die verkoopsbonus slegs 

betaalbaar was by die enkele verkoping van die hele maatskappy of by 

die verkoping van individuele winkels van die maatskappy. Die hof het 

slegs nadat hierdie bevinding van dubbelsinnigheid gemaak is, die 

aanbieding van ekstrinsieke getuienis toegelaat ten einde die ware 

bedoeling van die partye vas te stel ten aansien van die betaling van die 

verkoopsbonus. 

 

Ook in SLW/Utah v Griffiths1388

 

 het die Utah Appèlhof verklaar dat dit ’n 

regsvraag is om te bepaal of daar ’n dubbelsinnigheid bestaan wat deur 

die verhoorhof vasgestel moet word alvorens die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis toegelaat mag word.  

Dieselfde hof het in Lee v Barnes1389

 

 slegs na die taalgebruik van ’n 

eiendomsverkoopstransaksie gekyk ten einde te bepaal of dit op 

sigwaarde dubbelsinnig was. Die hof het bevind dat die kontrak, wat ’n 

integrasiebeding bevat het, ondubbelsinnig voorsiening gemaak het vir 

’n spesifieke sluitingsdatum en dat die aanbieding van ekstrinsieke 

getuienis derhalwe ontoelaatbaar was om die partye se bedoeling vas 

te stel. 

Aan die ander kant, is daar verskeie Utah-beslissings wat die Ward-

presedent se “omringende omstandighede”-benadering nagevolg het, of 

ten minste erkenning daaraan verleen het.  

 

                                                 
 1388  967 P2d 534 (Utah App 1998). 
 1389 977 P2d 550 (Utah App 1999). 
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In Taylor v Hansen1390

 

 het die Utah Appèlhof ’n egskeidingsbevel 

oorweeg in die lig van die omringende omstandighede en bevind dat dit 

ondubbelsinnig was. 

Insgelyks het die hof in Reliance Ins Co v Mast Construction Co1391

 

 

bevind dat ’n skikkingsooreenkoms in die lig van die omringende 

omstandighede ondubbelsinnig was. 

In Moon v Moon1392

 

 het die Utah Appèlhof erken dat alle relevante 

getuienis oorweeg moet word ten einde vas te stel of ’n kontrak 

dubbelsinnig is.  

In Hunger United States Special Hydraulics Cylinder Corp v Hardie-

Tynes Mfg Co1393

  

 het die hof verklaar dat, ingevolge die reg van Utah, 

die howe kontrakte uitlê in die lig van die omringende omstandighede 

ten einde die bedoeling van die partye vas te stel.       

In Cade v Zions First National Bank1394 het ’n dispuut ontstaan oor of ’n 

bank en een van sy werknemers, die bedoeling gehad het dat hulle 

dispute deur middel van arbitrasie opgelos sou word of nie. Die hof het 

bevind dat dit enige tersaaklike getuienis mag aanhoor ten einde vas te 

stel of ’n kontrak dubbelsinnig is. Die hof het egter gemaan dat ’n 

kontraksbeding nie noodwendig dubbelsinnig is indien een van die 

kontrakspartye ’n ander betekenis daaraan toedig as die ander party 

nie. Ten einde ’n dubbelsinnigheid daar te stel moet die teenoorgestelde 

standpunte van die partye elk verdedigbaar wees.1395

                                                 
 1390  958 P2d 923 (Utah App 1998). 

 Die hof het hierdie 

beginsels toegepas, die aanbieding van ekstrinsieke getuienis 

 1391  81 F3d 173 (10th Cir 1996) (ongepubliseerde deposisie). 
 1392  973 P2d 431 (Utah App 1999).  
 1393  2000 WL 143792 (10th Cir) (ongepubliseerde deposisie).  
 1394  956 P2d 1073 (Utah App 1998). 
 1395  Op 1079–1080 (met verwysing na die R & R Energies-saak supra n1383). 
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toegelaat, die omringende omstandighede oorweeg en bevind dat die 

kontraksbeding ondubbelsinnig was. 

 

Dit wil egter voorkom of daar besig is om ’n ontwikkeling in die VSA 

plaas te vind in die onbeperkte toelating van ekstrinsieke getuienis 

sonder dat daar eers bevind moet word dat die taalgebruik van ’n 

skriftelike kontrak dubbelsinnig is. In Berg v Hudesman1396 het die 

Hooggeregshof van Washington byvoorbeeld verklaar dat die beginsel 

dat daar ’n dubbelsinnigheid in die betekenis van die kontrak se 

taalgebruik moet bestaan alvorens getuienis van die omringende 

omstandighede toelaatbaar is, verwerp word en dat sake wat die 

teendeel beslis het omvergewerp word. In die saak van Hilton Hotels 

Corporation v Butch Lewis Productions Inc1397

                

 het die Appèlhof van 

Nevada ook verklaar dat, alhoewel daar verskeie howe is wat weier om 

getuienis buite die uitdruklike bedinge van ’n skriftelike kontrak toe te 

laat, dit ’n beter benadering is om die omringende omstandighede in 

oorweging te neem ten einde die ware gemeenskaplike bedoeling van 

die partye te verkry.          

Morris en Evensen staan baie krities teenoor die kontekstuele 

benadering. Hierdie skrywers is van mening dat, wanneer die howe die 

kontekstuele benadering toepas, hulle basies toegee dat 

kontrakspartye, selfs al is hul hoe gesofistikeerd, nooit kan staatmaak 

op die produk van hulle onderhandelinge, naamlik die skriftelike kontrak, 

nie. Hulle is verder van mening dat die sukses van enige ooreenkoms 

afhanklik kan wees van die vaardighede en entrepeneurskap van 

daardie kontrakspartye wat besluit om ’n duidelike en ondubbelsinnige 

kontrak aan te veg. Volgens hulle ondermyn die kontekstuele 

                                                 
 1396  Supra n1368.  
 1397  808 P2d 919 (Nev 1991). 
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benadering derhalwe die onskendbaarheid (“sanctity”) van die skriftelike 

kontrak.1398

 

 

Daar word egter aan die hand gedoen (soos reeds gemeld) dat indien 

die regte gewig of bewyswaarde aan die skriftelike kontrak toegeken 

word, dit grootliks hierdie argument sal negeer. Die kontekstuele 

benadering sal in so ’n geval dan ’n waardevolle instrument word (indien 

reg toegepas) ingevolge waarvan die ware bedoeling van die partye 

vasgestel kan word, terwyl die onskendbaarheid (“sanctity”) van 

kontrakte nog steeds bewaar word. Indien dit die geval is sal dit nie vir 

’n kontraksparty nodig wees om “skill and entrepreneurship” aan die dag 

te lê ten einde ’n “clear and unequivocal” kontrak aan te veg nie, maar 

sal sodanige party aansienlike oorredende getuienis aan die hof moet 

voorhou ten einde die betekenis van die betrokke kontraksbeding 

suksesvol aan te veg. 

 

Daar kan ook kortliks melding gemaak word van die posisie wat geld in 

die staat van Louisiana. Zuppi verwys na Louisiana as ’n gemengde 

jurisdiksie.1399 Tetley beskryf ’n gemengde jurisdiksie as ’n regstelsel 

waar daar ’n kombinasie van elemente van die common-law tradisie en 

die civil-law erfenis, asook ander regstradisies, voorkom.1400 Louisiana 

is dan ook die enigste staat in die VSA waar ’n aansienlike deel van die 

oorspronklike Franse en Spaanse civil law plaaslike regstradisie behoue 

gebly het.1401

 

  

                                                 
 1398  Hierdie skrywers is verder van mening dat, in die woorde van Kozinski R in 

Trident Center v Connecticut General Life Insurance Co supra n1351: 
“California law already has become ‘a circus of self-serving declaration as to 
what the parties to the agreement really had in mind’.” Sien ook Morris & 
Evensen 319–220. 

 1399  Zuppi 249.    
 1400  Tetley W “Mixed Jurisdictions: Common Law v Civil Law (Codified and 

Uncodified)” (1999) 4 Uniform Law Review 591.  
 1401  Zuppi 249. 
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Die Engelse weergawe van Artikel 242 van die Digest van Louisiana 

van 1808 het verklaar dat: 

 
“Neither shall parol evidence be admitted against or beyond what is contained 

in the acts, nor on what may have been said before, or at the time of making 

said acts or since.”1402

 

 

Artikel 242 is vervang deur Artikel 2256 in die 1825-weergawe van die 

Louisiana Civil Code en as Artikel 2276 in die hersiene Civil Code van 

1870 wat gegeld het tot sy hersiening in 1985. Tans word die posisie 

uiteengesit in Artikel 1848 van die huidige Civil Code wat bepaal dat: 

 
“Testimonial or other evidence may not be admitted to negate or vary the 

contents of an authentic act or an act under private signature. Nevertheless, 

in the interest of justice, that evidence may be admitted to prove such 

circumstances as a vice of consent, or a simulation, or to prove that the 

written act was modified by a subsequent and valid oral agreement.”1403

 

 

Uit hierdie artikel blyk dit duidelik dat nie net die getuienis deur middel 

van getuies deur hierdie bepaling geraak word nie, maar ook enige 

ander getuienis wat aangebied word met die doel om die inhoud van ’n 

skriftelike handeling te wysig.1404 Zuppi wys daarop dat dit die inhoud 

van die geskrewe handeling is wat wat beskerming geniet.1405

 

 Die 

aanbieding van ekstrinsieke getuienis is slegs toelaatbaar in die 

volgende drie gevalle: 

• waar die bedinge van die skriftelike kontrak vatbaar is vir meer as 

een uitleg; 

• waar die bedinge van die skriftelike kontrak op sigwaarde 

dubbelsinnig of onseker voorkom; 
                                                 
 1402  Soos in Engels vertaal deur Zuppi 249. 
 1403  Ibid. 
 1404  Ibid. 
 1405  Ibid. 
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• waar die taalgebruik van die partye ’n hof nie in staat stel om 

hulle bedoeling vas te stel nie.1406

 

 

Slegs mondelinge getuienis word uitgesluit en die verbod op die 

aanbieding van ekstrinsieke getuienis geld nie wat ekstrinsieke geskrifte 

wat die mondelinge aspek van die partye se ooreenkoms beklemtoon 

aanbetref nie.1407 Alhoewel die ekstrinsieke getuienis-reël as ’n verbod 

gekodifiseer is, is daar talle uitsonderings op die reël.1408 Volgens Zuppi 

hou hierdie uitsonderings direk verband met die bewysregtelike aspekte 

van die toestemming wat deur een van die partye geggee is.1409 Wat 

interessant is, is dat die howe in Louisiana per geleentheid verklaar het 

dat die ekstrinsieke getuienis-reël bewysregtelik van aard was en nie 

deel uitmaak van die substantiewe (materiële) reg nie.1410 Daar is egter 

ook regspraak wat ’n teenoorgestelde standpunt huldig.1411

 

  

Die uitsonderings op die ekstrinsieke getuienis-reël in Louisiana kan 

kortliks as volg opgesom word: 

 

• waar die skriftelike kontrak nie regswerking geniet nie as gevolg 

van ’n beweerde defek in die toestemming tussen een van die 

partye;1412

                                                 
 1406  Zuppi 250.  

 

 1407  Cassibry RE “Louisiana’s Parol Evidence Rule: Civil Code Article 2276” 
(1975) LA Law Review 781. 

 1408  Zuppi 250. 
 1409  Ibid. 
 1410  Wade v Joffrion 387 So 2d 1265, 1266 (La Ct App 1980); First National Bank 

of Ruston v Mercer 448 So 2d 1369, 1377 (La Ct App 1984). 
 1411  Ortolano v Snowizard Mfg Inc 476 So 2d 359 (La Ct App 1985); Parlay 

Enters Inc v R-B-CO Inc 504 So 2d 660 (La Ct App 1987). 
 1412  ’n Gebrek aan toestemming of gebrekkige toestemming was ter sprake in Le 

Bleu v Savoie 33 So 729 (La 1903) en Sylvester v Town of Ville Platte 49 So 
2d 746 (La 1950); ’n onvervulde opskortende voorwaarde in Wampler v 
Wampler 118 So 2d 423 (La 1960); ’n dwaling (error) in B Segall Co v JC 
Trahan 290 So 2d 854 (La 1974); ’n error in personam in Palangue v 
Guesnon 15 La 311 (La 1840); Robert v Boulat 9 La Ann 29 (La 1854); 
Succession of Prescott 127 So 611 (La 1930) en Haney v Dunn 96 So 2d 
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• gebrek aan prestasie (“consideration”);1413

• waar daar sprake is van ’n gesimuleerde kontrak;

 
1414

• bewys van ’n addisionele beding wat die partye nie in die 

skriftelike kontrak vervat het nie;

 

1415

• waar daar ’n latere mondelinge wysiging van die skriftelike 

kontrak plaasgevind het;

 

1416

• waar die skriftelike kontrak so dubbelsinnig is dat daar twyfel 

bestaan oor wat die partye werklik bedoel het.

 

1417

 

 

Mondelinge verklarings wat gelyktydig met kontraksluiting gemaak word 

en wat nie in die skriftelike kontrak vervat is nie, val egter nie binne een 

van die uitsonderingsgevalle nie en derhalwe sal getuienis van 

sodanige verklarings ontoelaatbaar wees.1418

 

  

Die konsep van die goeie trou tussen die partye is van groot belang ten 

aansien van die kontrakteregbeginsels soos in die Louisiana Civil 

Code1419 vervat. Artikel 1846 bepaal byvoorbeeld dat kontrakte wat 

gesluit word waar ’n bedrag van minder as $500 ter sprake is, bewys 

moet word deur geoorloofde bewysmateriaal (“competent evidence”), dit 

wil sê bewysmateriaal wat beide relevant en toelaatbaar is.1420

 

 

Ten slotte kan daar kortliks melding gemaak word van ’n interessante 

ontwikkeling ten aansien van die ekstrinsieke getuienis-reël in die VSA. 
                                                                                                                                            

243 (La Ct App 1957) en error in substantia in Harnischfeger Sale 
Corporation v Sternberg Co 154 So 10 (La 1934).    

 1413  Logan v Walker 94 So 430 (La 1922); Smith v Smith 119 So 2d 827 (La 
1960). 

 1414  Rachal v Rachal 4 La Ann 500 (La 1849). 
 1415  Rosenthal v Gauthier 69 So 2d 367 (La 1953). 
 1416  Tholl Oil Co v Miller 3 So 2d 97 (La 1941). 
 1417  Gulf Ref Co v Garrett 25 So 2d 329 (La 1946).  
 1418  Crochet v Pierre 646 So 2d 1222 (La Ct App 1994); Bernard v Iberiabank 

832 So 2d 355 (La Ct App 2002); Pope v Khalaileh 905 So 2d 1149 (La Ct 
App 2005). 

 1419  Zuppi 252. 
 1420  Ibid. 
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In MCC-Marble Ceramic Center Inc v Ceramica Nuova d’Agostino 

S.p.A.1421 het die Elfde Rondgang (Eleventh Circuit) beslis dat die 

substantiewe reg van die CISG voorrang geniet bo die ekstrinsieke 

getuienis-reël en dat dit derhalwe nie verplig is om die reël toe te pas in 

alle dispute in die federale howe nie.1422

 

 

Of hierdie internasionale tendens in die toekoms dalk sal deursyfer tot 

die onderskeie binnelandse regstelsels van al die betrokke lidlande (of 

dit andersins sal beïnvloed) sal net tyd kan leer.  

 

10.3 The Uniform Commercial Code of the USA 

 

Die aanbieding van ekstrinsieke getuienis word gereël deur artikel 2-202 

van die Uniform Commercial Code of the USA. Hierdie artikel bepaal 

kortliks dat bedinge wat deur kontrakspartye uiteengesit word in ’n 

skriftelike instrument en wat deur hulle bedoel is om te dien as ’n finale 

uitdrukking van hulle ooreenkoms ten aansien van sodanige bedinge, 

nie weerspreek mag word deur getuienis van enige voorafgaande 

ooreenkoms of ’n gelyktydige mondelinge ooreenkoms nie, maar dat dit 

verduidelik of aangevul mag word deur middel van: 

 

• ’n handelsgebruik (“course of dealing or usage of trade”) of 

wyse van prestasie (“course of performance”); 

• getuienis van nie-strydige addisionele bedinge, behalwe as ’n 

hof bevind dat die geskrewe instrument ook bedoel is om te 

dien as ’n algehele en eksklusiewe verklaring van die bedinge 

van die ooreenkoms.  

                                                 
 1421  144 F3d 1384, 1389 (11th Cir 1998). 
 1422  Andreason RN “MCC-Marble Ceramic Center: The Parol Evidence Rule and 

Other Domestic Law Under the Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods” (1999) BYULR 351 364-365. Vir meer oor hierdie konvensie 
sien die bespreking infra hoofstuk 13. 
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Die amptelike kommentaar op artikel 2-202 verduidelik dat hierdie 

artikel beslis die volgende verwerp: 

 

• enige aanname dat, aangesien ’n skriftelike kontrak gesluit is 

wat finaal is ten aansien van sekere aangeleenthede, daar ook 

noodwendig aanvaar moet word dat dit alle aangeleenthede 

moet insluit waarop ooreengekom is; 

• die veronderstelling dat daar aan die taal wat gebruik is in die 

kontrak die betekenis geheg moet word in ooreenstemming met 

die interpretasiereëls volgens die reg eerder as die betekenis 

wat voortspruit vanuit die kommersiële konteks waarbinne die 

taal gebruik is; 

• die vereiste dat dit ’n voorwaarde is dat die hof ’n bevinding 

moes maak dat die taal wat in die kontrak gebruik is 

dubbelsinnig is, alvorens ekstrinsieke getuienis toelaatbaar sal 

wees.  

 

Hierdie artikel maak verder voorsiening vir die toelaatbaarheid van 

getuienis van ’n handelsgebruik en wyse van prestasie ten einde die 

skriftelike kontrak te verduidelik of aan te vul sodat die ware 

ooreenkoms van die partye vasgestel kan word. Skriftelike kontrakte 

moet uitgelê word op die veronderstelling dat die verloop van vorige 

onderhandelinge tussen die kontrakspartye en die relevante 

handelsgebruike as vanselfsprekend beskou is toe hulle die kontrak 

opgestel het. Insgelyks, word die wyse waarop die partye presteer, 

beskou as die beste aanduiding van dit wat die partye bedoel het hulle 

skriftelike kontrak moet beteken. 

 

Addisionele konsekwente bedinge, wat nie op skrif gestel is nie, mag 

bewys word behalwe waar ’n hof bevind dat die skriftelike kontrak deur 
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beide kontrakspartye bedoel was om ’n algehele en eksklusiewe 

verklaring van al die bedinge van die ooreenkoms te wees. Indien die 

addisionele bedinge egter van so ’n aard is dat, indien daarop 

ooreengekom, dit volgens ’n hof definitief in die skriftelike kontrak deur 

die kontrakspartye vervat sou gewees het, moet getuienis van die 

beweerde aangaan daarvan van die feitebeoordelaar weerhou word. 

 

Zuppi wys daarop dat die Uniform Commercial Code geensins verwys 

na die integrasie van ’n ooreenkoms nie. Hy voer aan dat die Uniform 

Commercial Code geskrifte identifiseer asof “volkome en eksklusief”, 

welke geskrifte nie aangevul mag word met addisionele ekstrinsieke 

getuienis nie, of ’n “finale uitdrukking” wat wel aangevul kan word.1423

            

 

Indien ’n kontrak derhalwe finaal is, maar nie volkome en eksklusief nie, 

mag dit aangevul word deur ander getuienis wat verkry is van enige 

bron van konsekwente addisionele bedinge. Die Uniform Commercial 

Code onderstreep verder die belangrikheid van vorige kommersiële 

handelinge tussen die partye of handelsgebruike in die uitleg van 

kontraktuele bedinge.   

10.4 American Restatement (Second) on Contracts 

 

Artikel 201 van die American Restatement (Second) on Contracts 

handel spesifiek oor die uitleg van kontrakte (onder die opskrif “Whose 

Meaning Prevails”) en kan kortliks as volg opgesom word:  

  

• Waar die kontrakspartye dieselfde betekenis aan ’n belofte of 

ooreenkoms, of ’n beding daarvan, geheg het, word dit uitgelê in 

ooreenstemming met daardie betekenis. 

• Waar die kontrakspartye verskillende betekenisse aan ’n belofte 

of ooreenkoms, of ’n beding daarvan, geheg het, word dit uitgelê 
                                                 
 1423  Zuppi 241. 
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in ooreenstemming met die betekenis wat een van hulle daaraan 

geheg het indien, tydens die aangaan van die ooreenkoms: 

(a) daardie party nie bewus was van enige ander betekenis 

wat daaraan geheg is deur die ander party nie en sodanige 

party bewus was van die betekenis daaraan geheg deur die 

eerste party; of 

(b) daardie party geen rede gehad het om bewus te wees van 

enige ander betekenis wat daaraan geheg is deur die ander 

party nie en sodanige party rede gehad het om bewus te 

wees van die betekenis daaraan geheg deur die eerste 

party. 

• Behalwe soos in artikel 201 uiteengesit, is geen kontraksparty 

gebonde aan die betekenis daaraan geheg deur die ander party 

nie, selfs al mag dit lei tot die gevolgtrekking dat 

wilsooreenstemming ontbreek.1424

 

 

Zeffertt & Paizes is van mening dat die toepassing van hierdie artikel as 

volg verduidelik kan word: 

 

A dagvaar vir B op grond van ’n skriftelike kontrak. ’n Dispuut ontstaan 

ten aansien van die betekenis van ’n beding, T, van die kontrak. A voer 

aan dat T X beteken en B dat dit Y beteken. A sal suksesvol wees 

indien, en slegs indien, hy kan aantoon dat (1) hy nie geweet het nie en 

nie rede gehad het om te weet dat B geglo het dat T Y beteken nie; en 

(2) dat B geweet het of rede gehad het om te weet dat A geglo het dat T 

X beteken.1425

 

  

                                                 
 1424  Vir ’n volledige uiteensetting van die implikasies van hierdie bepaling, sien 

Weiskopf NR “Supplementing Written Agreements: Restating the Parol 
Evidence Rule in terms of Credibility and Relative Fault” (1985) Emory Law 
Journal 93.  

 1425  Zeffertt & Paizes 95. 
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Daar moet derhalwe met Zeffertt & Paizes saamgestem word dat die 

vertrouensteorie presies dieselfde uitwerking sal hê op bogemelde 

scenario.1426

 

 

Artikel 213 van die American Restatement (Second) on Contracts gaan 

oor die verhouding tussen geïntegreerde ooreenkomste en 

voorafgaande ooreenkomste en kan kortliks as volg opgesom word: 

 

• ’n Bindende geïntegreerde ooreenkoms vervang enige 

voorafgaande ooreenkoms vir sover sodanige voorafgaande 

ooreenkoms daarmee teenstrydig is. 

• ’n Bindende, volledig geïntegreerde ooreenkoms vervang 

enige voorafgaande ooreenkoms selfs al val sodanige 

voorafgaande ooreenkoms binne sy trefwydte. 

• ’n Geïntegreerde ooreenkoms wat nie bindend is nie of wat 

vernietigbaar is, skaf nie enige voorafgaande ooreenkoms af 

nie. ’n Geïntegreerde ooreenkoms, selfs al is dit nie bindend 

nie, kan egter die uitwerking hê dat ’n beding wat deel sou 

uitmaak van die ooreenkoms indien dit nie geïntegreer was nie 

oneffektief verklaar word. 

 

Artikel 214 van die American Restatement (Second) on Contracts 

bepaal verder dat getuienis van enige voorafgaande of gelyktydige 

ooreenkoms toegelaat moet word om te bewys dat die skriftelike 

                                                 
 1426  Zeffertt & Paizes 95–96 verklaar dat: “If the reliance theory in its traditional 

form (as laid down in the Spes Bona case) were to govern this factual 
situation, A would succeed if, and only if, he could show that B’s conduct had 
led him, A, as a reasonable man, to believe that T meant x. The result is, it is 
submitted, the same. If B’s conduct was such as to induce in A a reasonable 
belief that T meant x, then B would have had reason to foresee what A’s 
belief would be. It could be argued, therefore, that S 201 of the Restatement 
(Second), while seeming to be more elaborate, does no more than embody 
the doctrine of quasi-mutual assent.” 
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kontrak nie deur die partye bedoel was om te dien as ’n finale 

uitdrukking van die volle ooreenkoms tussen hulle nie.      

  

10.5 Kritiek op die ekstrinsieke getuienis-reël in die VSA 

 

Dit wil voorkom of dieselfde mate van kritiek en verwarring wat ten 

aansien van die ekstrinsieke getuienis-reël in Suid-Afrika geld, ook in 

die VSA voorkom. Hierdie kritiek word goed saamgevat deur Sweet wat 

van mening is dat hierdie “eenvoudige” reël in werklikheid ’n doolhof is 

van teenstrydige toetse, subreëls en uitsonderings wat beide die advies 

aan kliënte asook die litigasieproses nadelig beïnvloed. Hy is verder van 

mening dat dit hoogs te betwyfel is of die reël ’n betekenisvolle rol 

daarin gespeel het om kontrakspartye daartoe te oorreed om hulle volle 

ooreenkoms in een finale skriftelike kontrak te vervat. Volgens hom 

moet ’n stel riglyne opgestel word wat die howe kan bystaan om vas te 

stel of ’n bepaalde skriftelike kontrak waarlik geïntegreerd is en dat die 

klem op die kontraksluitingsproses geplaas moet word en nie die 

judisiële proses nie.1427

 

 

Die probleem met hierdie stelling is (net soos in die Suid-Afrikaanse 

reg) daarin geleë dat dit ’n haas onmoontlike taak is om ’n stel riglyne 

op te stel ten einde die howe by te staan om te bepaal wanneer ’n 

betrokke skriftelike dokument waarlik geïntegreerd is.  

 

Dit is dan, myns insiens, ook die probleem met die Amerikaanse 

benadering. Wat met die eerste oogopslag lyk na ’n redelik eenvoudige 

ondersoek, naamlik of die dokument geïntegreerd is of nie (en indien 

wel of dit ten volle of slegs gedeeltelik geïntegreerd is), skep in die 
                                                 
 1427  Sweet J “Contract Making and Parol Evidence: Diagnosis and Treatment of a 

Sick Rule” CLR (1968) 1036. Hierdie skrywer verklaar verder dat (1036–
1037): “The only proper function of the parol evidence rule is to protect truly 
integrated writings. To achieve this result, both bench and bar must be 
convinced that the present Rule can no longer be tolerated.”  
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praktyk oneindige probleme. Daar word aan die hand gedoen dat 

hierdie probleme in die praktyk slegs oorkom sal kan word indien die 

ekstrinsieke getuienis-reël (of dan ten minste in hierdie konteks, die 

integrasiereël) afgeskaf, of in ’n groot mate gemodifiseer, word. 

 

Kniffin is ten gunste van die beweging in die VSA waarvolgens 

onbeperkte ekstrinsieke getuienis toegelaat word in die uitleg van ’n 

skriftelike kontrak.1428

 

 Sy maan egter daarteen dat dit tot 

regsondoeltreffendheid aanleiding kan gee indien die howe in alle 

gevalle bepaal dat die bedinge van ’n kontrak nie met sekerheid bepaal 

kan word sonder die aanwending van ekstrinsieke getuienis nie. Sy 

lewer dan ook ’n pleidooi dat die bepaling oor die toelaatbaarheid van 

ekstrinsieke getuienis as ’n regsvraag hanteer moet word. Kniffin is 

verder heeltemal tereg van mening dat: 

“Only when a court, no longer satisfied to settle for seeking virtual reality, 

admits evidence of context, will that court succeed in discerning the real 

meaning of the contract.”1429

 
    

Linzer is van mening dat die ekstrinsieke getuienis-reël ’n geldige 

bestaansrede het.1430

                                                 
 1428  Kniffin MN “A New Trend in Contract Interpretation: The Search for Reality 

as Opposed to Virtual Reality” (1995) OLR 663. 

 Hy voer aan dat partye hulle ooreenkomste juis 

op skrif stel om toekomstige dispute te vermy. Daar sal dan nie veel 

waarde daaraan verbonde wees om ’n skriftelike kontrak op te stel 

indien dit slegs die begin sal wees van ’n uiteindelike stryd oor die 

aanbieding van getuienis nie. Aan die ander kant verklaar Linzer dat die 

geskrewe woord egter nie onfeilbaar is nie en dat skriftelike bedinge in 

kontrakte in menige gevalle nie gelees of verstaan word nie. Hy voer 

derhalwe aan dat dit alles neerkom op ’n keuse tussen groter 

 1429  Kniffin 664. 
 1430  Linzer P “The Comfort of Certainty: Plain Meaning and the Parol Evidence 

Rule” (2002) FLR 802.    
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regsekerheid aan die een kant gepaardgaande met uitsonderlike 

ongeregtighede, of ’n groter waarde wat aan die bedoeling van die 

parrtye geheg word gepaardgaande met uitsonderlike haarklowery.  

 

Linzer verklaar dat hierdie keuse ten gunste van die bedoeling van die 

partye gemaak moet word. Die bedoeling van die partye moet volgens 

hom dan ook bepaal word uit die woorde wat die partye in hulle 

skriftelike kontrak gebruik het en hierdie woorde moet gelees word in 

die lig van alle tersaaklike getuienis al is dit ekstrinsiek. Linzer gee toe 

dat hierdie keuse sal lei tot ’n beperkte verlies aan gemoedsrus, 

sekerheid en geloof in die onskendbaarheid (“sanctity”) van die 

geskrewe woord. Dit is egter vir hom ’n klein prys om te betaal vir die 

voordele verbonde aan hierdie keuse wat daaruit bestaan dat die 

waarheid en individuele waardigheid sal seëvier.1431

 

 

Ook Zuppi is van mening dat daar eerder gevolg gegee moet word aan 

die kontinentale benadering op grond waarvan ekstrinsieke getuienis 

toelaatbaar is om ’n geskrewe dokument op te helder eerder as die 

common-law benadering waar daar slegs aan die skriftelike kontrak 

gevolg gegee word weens die werking van die ekstrinsieke getuienis-

reël.1432

 

 

Daniel beskou dit as belowend dat menige die konsep om die partye se 

geskrewe ooreenkoms van skending te beskerm, as ’n prysenswaardige 

doelwit sien.1433 Sy is egter van mening dat die toepassing van die 

integrasiereël, waarna sy verwys as die “parol evidence rule”, aansienlik 

gemodifiseer moet word in die Amerikaanse reg.1434

                                                 
 1431  Ibid. 

 Sy stel dan ook 

 1432  Zuppi 276. 
    1433    Daniel 261.  
    1434   Daniel 230 som haar kritiek teen die reël as volg op: “It has been  

referred to as “a maze of conflicting tests, subrules and exceptions 
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voor dat daar vyf wysigings in die toepassing van die reël gemaak moet 

word.1435

 

 

Eerstens voer sy aan dat die beskrywing van die integrasiereël verander 

moet word om die basiese konsep waarvoor die reël ontwerp was aan 

te spreek. Sy stel dan ook voor dat die beskrywing van die reël as die 

“integrasiereël” (“parol evidence rule”) moet verander na die beskrywing 

van “geskrewe kontraksuitsluitingsreël” (“written contract exclusionary 

rule”).1436

 

 

Daar kan nie fout gevind word met hierdie argument nie. Soos reeds 

aangetoon is die begrip “parol evidence rule” ’n wanbeskrywing en is dit 

misleidend ten aansien van die funksie wat die reël veronderstel is om 

te vervul.1437

 

 

In die tweede plek voer Daniel aan dat die werking van die 

integrasiereël heromskryf moet word om te bepaal dat ’n party nie 

toegelaat word om mondelinge of ander ekstrinsieke getuienis van 

enige verstandhoudings wat voor of gelyktydig met die opskrifstelling 

van die geskrewe kontrak gemaak is aan te bied indien sodanige 

verstandhoudings nie in die geskrewe kontrak vervat is nie en dit die 

bedinge van die ooreenkoms wysig of verander. Sy is verder van 

mening dat ’n party verbied behoort te word om mondelinge of ander 

                                                                                                                                            
adversely affecting both the counseling of clients and the litigation    process”. 
The lenghty and costly litigation stemming from efforts to navigate the murky 
waters of parol evidence, not to mention the appeals that are sure to follow 
the confusing decisions rendered by the trial courts, are all byproducts of a 
wayward rule. Undoubtedly, the current state of the rule has wide-reaching 
adverse ramifications.”                                                       

    1435   Daniel 261.  
    1436   Ibid.  
    1437   Sien die bespreking supra hoofstuk 1.  
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ekstrinsieke getuienis aan te bied om die aangaan van addisionele 

konsekwente bedinge van die geskrewe kontrak te bewys.1438

 

  

Sy verklaar verder dat die partye se handeling van opskrifstelling ’n 

vermoede daar moet stel van ’n bedoeling dat die geskrewe kontrak 

dien as die finale uiteensetting van hulle ooreenkoms. ’n Party wat die 

teendeel wil aantoon, sal dan die onus dra om deur middel van die 

aanbieding van duidelike en oortuigende getuienis te bewys dat die 

geskrewe kontrak nie die finale uiteensetting van die partye se kontrak 

was nie. Sy is van mening dat hierdie vermoede van finaliteit ’n groter 

verantwoordelikheid op die partye sal plaas om noukeurig te oorweeg of 

hulle ooreenkoms volledig is voordat hulle dit op skrif stel.1439

 

 

In teorie kan daar nie fout gevind word met Daniel se stelling dat 

opskrifstelling ’n vermoede van finaliteit van die partye se ooreenkoms 

daar moet stel nie, veral waar daar sprake is van individueel-

ooreengekome kontrakte. Hierdie standpunt neem egter nie die 

praktiese implikasies van standaardbedingkontrakte in ag nie. Die 

realiteit is dat die meeste kontrakspartye nie noukeurig oorweeg of ’n 

ooreenkoms volledig is voordat die standaardbedingkontrak op skrif 

gestel en onderteken word nie. Dit is veral die geval waar die 

standaardbedingkontrak langdradige en ingewikkelde bedinge bevat, 

soos byvoorbeeld borgstellings of verbandleningskontrakte. Hierdie 

standpunt hou ook nie rekening met gevalle waar daar ’n onbillike 

magswanbalans tussen die partye bestaan nie.1440

                                                 
    1438   Daniel 261-262.  

 Hiermee word egter 

nie te kenne gegee dat ’n vermoede geen rol kan vervul by die 

aanbieding van ekstrinsieke getuienis nie. Daar word egter aan die 

hand gedoen dat enige sodanige vermoede eerder gereserveer moet 

word vir gevalle waar die toepassing van die interpretasiereël ter sprake 

    1439   Daniel 262. 
    1440   Sien ook die bespreking supra hoofstuk 8 en infra hoofstuk 14.   
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is. By die toepassing van die integrasiereël word daar dan ook aan die 

hand gedoen dat daar eerder aan die handeling van opskrifstelling die 

bewyswaarde geheg moet word wat toepaslik is in die 

omstandighede.1441

 

 

Derdens voer Daniel aan dat die ondersoek ten aansien van die graad 

van integrasie van die partye se ooreenkoms in die Amerikaanse reg 

afgeskaf behoort te word.1442

 

  

Daar word saamgestem met hierdie voorstel. Soos reeds aangetoon is 

die ondersoek ten aansien van die graad van integrasie van die partye 

se ooreenkoms uiters problematies in die praktyk en maak sodanige 

ondersoek in die Amerikaanse reg in elk geval nie sin nie.1443

 

 

In die vierde plek voer Daniel aan dat al die uitsonderings op die 

integrasiereël afgeskaf behoort te word. Sy is dan ook van mening dat 

hierdie uitsonderings in die weg staan van die voorspelbaarheid van 

resultate waar die toepassing van die reël ter sprake is.1444

 

 

Daar kan nie fout gevind word met hierdie redenasie nie. Aangesien 

daar egter reeds uitgewys is dat sodanige “uitsonderings” nie werklike 

uitsonderings is nie, maar eerder gevalle waar die werking van die 

integrasiereël nie ter sprake is nie, is hierdie voorstel myns insiens 

oorbodig. Daar word egter saamgestem dat die howe in die VSA, en 

ook elders, nie na hierdie gevalle moet verwys as “uitsonderings” op die 

werking van die reël nie.1445

 

 

                                                 
    1441   Sien ook die bespreking infra hoofstuk 14.  
    1442   Daniel 263. 
    1443   Sien die bespreking supra 10.5. 
    1444   Daniel 263.  
    1445   Sien die bespreking supra hoofstuk 4.6.  
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Ten slotte voer Daniel aan dat daar ’n duidelike onderskeid getref moet 

word tussen gevalle waar die trefwydte van die ooreenkoms bepaal 

word en gevalle waar die betekenis van die bedinge van ’n kontrak 

uitgelê word.1446

 

  

Daar moet saamgestem word met hierdie stelling. Soos reeds 

aangetoon word die toepassingsgebied van die integrasiereël en die 

toepassingsgebied van die interpretasiereël met mekaar verwar wat 

aanleiding gee tot ondeurdagte hofbeslissings en stellings van 

skrywers. Hierdie probleem is dan nie net slegs tot die VSA beperk nie, 

maar is universeel van aard.1447

 

 

Alhoewel Daniel betekenisvolle argumente maak ten aansien van die 

modifikasie van die integrasiereël in die VSA, word daar aan die hand 

gedoen dat haar voorstelle te beperk is en nie al die probleme verbonde 

aan die reël sal kan oplos nie. Wat sy dan ook basies doen is om die 

integrasiereël te omskryf in sy streng tradisionele vorm en dan slegs 

sekere voorstelle maak ten einde so ’n reël te vereenvoudig en meer 

verstaanbaar te maak. Soos egter reeds aangetoon maak haar 

benadering nie behoorlike voorsiening vir standaardbedingkontrakte of 

gevalle waar daar ’n onbillike magswanbalans tussen die partye 

bestaan nie en verwys sy ook glad nie na die rol van integrasiebedinge 

nie.              

                        

10.6 Gevolgtrekking 

 

Op eerste oogopslag wil dit voorkom of die liberale tendens in die VSA 

om eers ekstrinsieke getuienis toe te laat om te bepaal of ’n woord in ’n 

skriftelike kontrak dubbelsinnig is (al is dit op sigwaarde ondubbelsinnig) 

                                                 
    1446   Daniel 263.  
     1447    Sien bv die bespreking supra hoofstuk 6. 
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analoog is aan ’n soortgelyke tendens in die Suid-Afrikaanse reg. Dit is 

egter nie die posisie nie. Ingevolge die liberale benadering in die VSA 

word getuienis van die omringende omstandighede toegelaat al is die 

betrokke woord of beding op sigwaarde ondubbelsinnig en word hierdie 

getuienis inderdaad beoordeel om te bepaal of die woord of beding wel 

dubbelsinnig is. In die Suid-Afrikaanse reg word getuienis van die 

omringende omstandighede soms voorwaardelik toegelaat onderhewig 

aan ’n latere beslissing van of die betrokke woord of beding wel 

dubbelsinnig is. Die getuienis wat so toegelaat is, word egter nie 

beoordeel om te bepaal of die woord of beding wel dubbelsinnig is nie 

en word slegs in aanmerking geneem indien daar later op grond van die 

beskikbare gesag bepaal kan word dat die betrokke woord of beding 

wel dubbelsinnig is. Ingevolge die liberale benadering, hanteer die howe 

in die VSA die bepaling van of ’n woord of beding dubbelsinnig is 

derhalwe as ’n feitevraag terwyl die Suid-Afrikaanse howe dit as ’n 

regsvraag hanteer.1448

 

 

Nieteenstaande hewige kritiek, blyk dit dat die ekstrinsieke getuienis-

reël sterk ingeburger is in die Amerikaanse regstelsel. Daar word aan 

die hand gedoen dat die enigste waardevolle bydraes wat die 

Amerikaanse benadering tot die ekstrinsieke getuienis-reël in die Suid-

Afrikaanse konteks kan lewer, vervat word in die bepalings van artikel 

201 van die American Restatement (Second) on Contracts, asook die 

liberale benadering ingevolge waarvan getuienis van die omringende 

omstandighede toegelaat word al is die beding of woord in die skriftelike 

kontrak op sigwaarde ondubbelsinnig. Daar sal later in hierdie proefskrif 

meer volledig op hierdie aspek ingegaan word.1449

 

 

                                                 
 1448  Sien die bespreking van Curren v Jacobs supra n1061 supra hoofstuk 5.8. 
 1449  Sien die bespreking infra hoofstuk 14. 
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In die volgende hoofstuk word daar redelik volledig ondersoek ingestel 

na die posisie in Kanada ten aansien van die ekstrinsieke getuienis-reël. 

Ten slotte word daar aangevoer dat die Kanadese benadering met groot 

vrug in die Suid-Afrikaanse reg aanwending kan vind.      
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HOOFSTUK 11 

 

REGSVERGELYKING: KANADA 

11.1 Inleiding 

 

Dit wil voorkom of die ekstrinsieke getuienis-reël redelik streng in 

Kanada toegepas word. Fridman, met verwysing na Kanadese 

regspraak, wys daarop dat die fundamentele toepassingsgebied van die 

reël daaruit bestaan dat waar die skriftelike kontrak duidelik en 

ondubbelsinnig is, geen ekstrinsieke getuienis toegelaat mag word om 

die woorde daarin vervat enigsins te verander, te wysig of uit te lê 

nie.1450

 

 

Talle Kanadese skrywers beskou egter die uitsluitende deel van die 

ekstrinsieke getuienis-reël as niks meer as ’n vermoede nie.1451 

Wedderburn wys daarop dat hierdie vermoede daaruit bestaan dat ’n 

dokument wat soos ’n kontrak lyk, behandel moet word asof dit die 

volledige kontrak is.1452

                                                 
 1450  Fridman GHL The Law of Contract in Canada 3e uitg (1994) 455–456. Dit wil 

derhalwe voorkom of die begrip “parol evidence rule” in die Kanadese reg 
gesien word as ’n oorkoepelende begrip wat beide die integrasie –en 
interpretasiereëls insluit. Daar sal derhalwe in hierdie hoofstuk verwys word 
na die “ekstrinsieke getuienis-reël”, behalwe waar dit duidelik blyk dat daar 
spesifiek na daardie deel van die ekstrinsieke getuienis-reël verwys word wat 
met die integrasie van ’n ooreenkoms handel in welke geval daar spesifiek 
melding gemaak sal word van “daardie deel van die ekstrinsieke getuienis-
reël wat handel met die integrasie van die ooreenkoms”.  

 

 1451  Sien bv McLauchlan “The Inconsistent Collateral Contract” (1977) Dalhousie 
LJ 136; McLauchlan “Admissibility of Parol Evidence to Interpret Written 
Contracts” (1974) NZULR 122; Wedderburn “Collateral Contracts” (1959) 
Camb LJ 58 62. 

 1452  Wedderburn stel dit soos volg (62): “What the parol evidence rule has 
bequeathed to the modern law is a presumption – namely that a document 
which looks like a contract is to be treated as the whole contract. This 
presumption is ‘very strong’ but it is a presumption only, and it is open to 
either of the parties to allege that there was, in addition to what appears in 
the written agreement, an antecedent express stipulation not intended by the 
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Met die uitsondering van Québec1453 het die Kanadese reg aanvanklik 

die Engelse reg nagevolg.1454 Die beslissings van die House of Lords 

het dan ook die Kanadese howe gebind.1455 Voor 1949 was dit moontlik 

om teen ’n beslissing van die Hooggeregshof van Kanada te appèlleer 

na die Privy Council in Londen. Hierdie situasie is egter verander deur 

artikels 26 en 52 van die Kanadese Supreme Court Act1456

 

 wat bepaal 

dat die Hooggeregshof van Kanada tans die land se hoogste hof van 

appèl is.  

11.2 Regspraak 

 

Die toepassing van die ekstrinsieke getuienis-reël in Kanada word in die 

beslissing van Hawrish v Bank of Montreal1457

 

 goed uiteengesit. In 

hierdie saak het ’n skriftelike kontrak as ’n borgstelling vir ’n party se 

huidige en toekomstige skulde tot op ’n maksimum bedrag van 

$6 000,00 gedien. Die borg het gepoog om ekstrinsieke getuienis aan te 

bied tot die effek dat dit die bedoeling was dat die kontrak slegs bindend 

sou wees ten aansien van die huidige oortrokke fasiliteit en nie enige 

toekomstige skulde deur die skuldenaar aangegaan nie.  

Die hof het egter beslis dat sodanige getuienis ontoelaatbaar was 

aangesien die borgkontrak se taalgebruik duidelik en ondubbelsinnig 

was en dat dit derhalwe tot op die letter uitgelê en uitgevoer moes word. 

Die hof het verklaar dat ekstrinsieke getuienis nie toegelaat mag word 

waar dit teenstrydig met die skriftelike kontrak sou wees nie. 
                                                                                                                                            

parties to be excluded, but intended to continue in force with the express 
written agreement.”  

 1453  Zuppi 245. Sien verder die bespreking infra 11.2 ten aansien van die posisie 
wat geld in Québec. 

 1454  Laskin B The British Tradition in Canadian Law (1969) 60. 
 1455  Ibid. 
 1456  Van 1985. 
 1457  [1969] SCR 515 (SCC). 
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Ekstrinsieke getuienis mag slegs toegelaat word waar die doel en 

resultaat daarvan is om die ware bedoeling van die kontrakspartye vas 

te stel waar sodanige bedoeling nie duidelik vanuit die geskrewe 

dokument self blyk nie. 

 

In Hayward v Mellick1458 is daar gesuggereer dat die doel van die 

ekstrinsieke getuienis-reël is om ongeregtigheid te voorkom. In John 

Jacobs & Sons Ltd v N.D. Dobbin Ltd1459

 

 het Wells R verklaar dat dit die 

rede is vir die bestaan van die volgende uitsonderings op die reël, 

naamlik: 

• om onvolledige dokumente te verduidelik; 

• om te bewys dat daar aan ’n opskortende voorwaarde (“condition 

precedent”) voldoen is; 

• om behulpsaam te wees om die bedoelings van die partye vas te 

stel. 

 

Wells R het aangevoer dat ongeregtigheid in al hierdie gevalle sou 

seëvier indien die skriftelike kontrak as die enigste bron van die 

kontraktuele verpligtinge van die partye aanvaar sou word. ’n 

Kontraksparty word derhalwe ook toegelaat om getuienis aan te voer 

wat daarop dui dat die skriftelike kontrak as gevolg van bedrog, 

wanvoorstelling, dwaling of ’n ander ongeldige handeling deur die ander 

party gesluit is. In sodanige gevalle kan die kontrak dan of nietig 

verklaar word ingevolge die gemene reg1460

                                                 
 1458  (1982) 23 RPR 265 (Ont HC) op 269. 

 of gerektifiseer word in 

ooreenstemming met billikheidsbeginsels. Fridman wys daarop dat in 

sodanige gevalle ’n party nie verlang dat die skriftelike kontrak met 

 1459  (1988) 70 Nfld & PEIR 99 (Nfld TD) op 102. 
 1460  Petersen v Parsons (1959) 21 DLR (2d) 555 (NSCA); Kaplan v Andrews 

(1955) OWN 364 (Ont CA); C.I.B.C. v Larsen (1983) 5 WWR 179 (BCCA); 
Bank of N.S v Zackheim (1983) 44 OR (2d) 244 (Ont. CA).  
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behulp van die aanbieding van ekstrinsieke getuienis uitgelê moet word 

nie, maar dat sodanige getuienis eerder aangebied word om die 

foutiewe aard van die skriftelike uitdrukking van die partye se 

bedoelings aan te toon.1461

 

 

Fridman is van mening dat die toelating van ekstrinsieke getuienis waar 

bedrog, wanvoorstelling, ensovoorts, aangevoer word nie kwalifiseer as 

ware uitsonderingsgevalle op die ekstrinsieke getuienis-reël nie.1462 

Volgens hom affekteer sodanige getuienis nie werklik die bedinge van 

die kontrak nie, maar het dit eerder tot gevolg dat die kontrak in die 

omstandighede vernietigbaar is.1463 Volgens Fridman bestaan daar 

egter werklike uitsonderingsgevalle op die ekstrinsieke getuienis-reël, 

welke uitsonderings hieronder kortliks bespreek word.1464

 

 

Waar die skriftelike kontrak dubbelsinnig is,1465 mag ekstrinsieke 

getuienis eerstens aangebied word om die dubbelsinnigheid op te klaar. 

Dit moet egter ’n dubbelsinnigheid wees wat op sigwaarde vanuit die 

taalgebruik van die skriftelike kontrak self blyk en nie ’n 

dubbelsinnigheid wat veroorsaak word deur die getuienis wat gepoog 

word om aangebied te word nie. In die saak van AG Nfld v Churchill 

Falls (Labrador Corp)1466

 

 het die hof egter verklaar dat die ekonomiese 

realiteit ’n kontrak dubbelsinnig of absurd kan maak.   

Die feite in Automobiles Renault Canada Ltd v Maritime Import Autos 

Ltd1467

                                                 
 1461  Fridman 457. 

 illustreer hierdie beginsel goed. ’n Skriftelike kontrak was 

onderteken deur die algemene bestuurder van ’n maatskappy in 

 1462  Ibid.   
 1463  Ibid; Bank of Montreal v Wilder (1983) 149 DLR (3d) 193 (Ont CA) op 214. 
 1464  Fridman 457.   
 1465  Dit is ook die geval waar die kontrak absurd is soos in die saak van Gadbois 

v Bonte Foods Ltd (1988) 94 NBR (2d) 21 (NBQB).  
 1466  (1983) 49 Nfld & PEIR 181 (Nfld TD) op 219. 
 1467  (1961) 31 DLR (2d) 592 (NSSC). 
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omstandighede waarin dit onseker was of hy namens die maatskappy of 

in sy eie naam die kontrak onderteken het. Getuienis van omringende 

omstandighede was derhalwe deur die hof toegelaat om aan te toon dat 

dat die maatskappy, en nie die bestuurder nie, borg gestaan het vir 

sekere motorvoertuie ingevolge die kontrak. 

 

Verdere voorbeelde van die toepassing van hierdie beginsel was waar 

die kontrak verwys het na die uitdrukking “bestellings” welke 

“bestellings” nie duidelik vanuit die res van die kontrak geblyk het nie1468 

of waar die woord “bonus” onduidelik was1469 of waar die taalgebruik 

wat deur die partye aangewend was nie die plek aangedui het waar die 

verband deur die verbandhouer in stand gehou moes word nie.1470 Die 

howe het verder ook al ekstrinsieke getuienis toegelaat waar daar twyfel 

bestaan het of kansellasie ingevolge die bedinge van die kontrak 

plaasgevind het1471 of waar dit onseker was wie van ’n maatskappy of 

sy hoofaandeelhouer die huurder was van ’n sekere perseel1472 of waar 

die skuld wat verseker was in ’n borgstelling nie seker was nie.1473 Die 

hof was egter nie bereid om getuienis toe te laat waar die woord “beide” 

geen betekenisvolle betekenis gehad het in die konteks van die kontrak 

as ’n geheel nie.1474

 

 

In die tweede plek mag ekstrinsieke getuienis aangebied word om die 

taalgebruik van die skriftelike kontrak te verduidelik, sonder om dit te 

weerspreek.1475

                                                 
 1468  Canadian Atlas Diesel Engines Co v McLeod Engine Ltd (1952) SCR 122 

(SCC). 

 Getuienis is derhalwe toelaatbaar om die ware aard van 

 1469  Bohna v Toffoli (1982) 12 Man R (2d) 1 (Man QB). 
 1470  Gauvin v Bouchard (1950) 2 DLR 414 (NBCA). 
 1471  Adolph Lbr Co v Meadow Creek Lbr Co (1919) 1 WWR 823 (SCC). 
 1472  Atlantic Shopping Centres Ltd v Hutton (1980) 25 Nfld & PEIR 320 (Nfld TD). 
 1473  Abernethy Credit Union Ltd v Flavel (1983) 25 Sask R 310 (Sask QB). 
 1474  Chernin v Scotsburn Co-op Services Ltd (1986) 77 NSR (2d) 91 (NSTD). 
 1475  Hoeppner v Horstman Contracting Ltd (1992) 3 WWR 335 (Man QB).  
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die transaksie of regsverhouding tussen die partye aan te toon.1476 

Soortgelyk mag daar selfs ’n beding by die kontrak bygevoeg word waar 

dit gedoen moet word om gevolg te gee aan die voor-die-hand-liggende 

bedoeling van die partye.1477 Dit mag gedoen word waar die partye 

duidelik ’n beding uit die kontrak weggelaat het wat hulle bedoel het om 

by hulle ooreenkoms in te sluit,1478 byvoorbeeld indien die prestasie in ’n 

kontrak nie uiteengesit is nie of dubbelsinnig uiteengesit is.1479 In Simon 

Fraser University v Juliani1480

 

 het die hof verklaar dat waar daar ’n 

onvoldoende uitdrukking deur die partye was van hulle bedoeling, die 

hof die kontrak mag uitlê deur tot die kontrak by te voeg wat 

noodsaaklik is en wat billik en breedweg deur deur die getuienis bewys 

is en sonder om te streng of te subtiel te wees in die vind van defekte in 

die kontrak.  

Derdens is daar omstandighede waar ekstrinsieke getuienis aangebied 

mag word van ’n mondelinge ooreenkoms tussen die partye welke 

getuienis nie die skriftelike kontrak tussen hulle mag weerspreek nie, 

maar dit kan modifiseer, kwalifiseer of die kontrak se ware toepassing 

verduidelik.1481 Die borg in die Hawrish-saak1482 het ook op hierdie wyse 

gepoog om deur middel van mondelinge ekstrinsieke getuienis aan te 

toon dat die betrokke borgstelling se trefwydte beperk was. Die hof, met 

verwysing na die sake van Heilbut, Symons & Co v Buckleton1483 en 

Wenger v LeMaster,1484

                                                 
 1476  Canadian Fur Auction Sales Co v Neely (1954) 2 DLR 154 (Man CA); Royal 

Bank v Hale (1961) 30 DLR (2d) 138 (BCSC); Mabey v Masonville Plastics 
(1978) 245 NBR (2d) 689 (NBQB). 

 het verklaar dat sodanige getuienis 

ontoelaatbaar was. Die hof het dit duidelik gestel dat nie-teenstrydige 

 1477  Connors v McGregor (1924) 2 WWR 294 (Alta CA). 
 1478  Johnson v Crocker (1954) OWN 352 (Ont CA); Bonnett v Bonnett (1980) 112 

DLR (3d) 649 (Sask QB). 
 1479  Great Eastern Oil & Import Co v Chafe (1956) 40 MPR 21 (Nfld SC). 
 1480  (1969) 5 DLR (3d) 670 (BCSC) op 671. 
 1481  Curlett v Toronto-Dominion Bank (1988) 60 Alta LR (2d) 39 (Alta QB) op 48. 
 1482  Supra n1457. 
 1483  (1913) AC 30 (HL). 
 1484  (1962) 36 DLR (2d) 277 (BCSC). 
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ekstrinsieke getuienis wel toelaatbaar is, maar slegs indien dit die 

bestaan aantoon van ’n verduidelikende of kollaterale onderneming wat 

die skriftelike kontrak affekteer en dat streng bewys van enige sodanige 

kollaterale onderneming noodsaaklik was alvorens dit toegelaat sal 

word as getuienis.1485

 

 

Wedderburn wys daarop dat die ontwikkeling van die leerstuk van 

“kollaterale ooreenkomste” (“collateral agreements”) in die Kanadese 

reg lank en kompleks was.1486

 

 

Fridman verduidelik dat ’n kollaterale kontrak in die Kanadese reg 

gewoonlik nie skriftelik aangegaan word nie. Fridman verklaar dat 

sodanige kontrakte gewoonlik die vorm aanneem van mondelinge 

verklarings wat die aangaan van die skriftelike kontrak voorafgaan of 

gelyktydig daarmee gedoen word. As gevolg hiervan word die howe 

versoek om bewys van sodanige ooreenkomste deur middel van 

ekstrinsieke getuienis toe te laat, selfs al sou sodanige ooreenkomste 

die bedinge van die skriftelike hoofkontrak daadwerklik beïnvloed.1487

 

 

In Hawrish v Bank of Montreal1488 en die daaropvolgende sake van 

Bauer v Bank of Montreal1489 en Carman Construction Ltd v Canadian 

Pacific Railway Co1490

 

 het die Hooggeregshof van Kanada geweier om 

sodanige getuienis toe te laat waar die beweerde kollaterale 

ooreenkoms ’n substansiële verskil aan die verpligtinge geskep deur die 

skriftelike hoofkontrak sou maak.  

                                                 
 1485  Vgl ook die bespreking van die toepassing en ontwikkeling van die 

kollaterale ooreenkoms in die Engelse en Suid-Afrikaanse reg supra 
hoofstuk 4. 

 1486  Wedderburn 58.  
 1487  Fridman 460. 
 1488  Supra n1457. 
 1489  (1980) 110 DLR (3d) 424 (SCC). 
 1490  (1982) 136 DLR (3d) 193 (SCC). 
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McClauchlan wys daarop dat hierdie beslissings in ’n mate teenstrydig 

was met vorige Engelse en Kanadese sake waar die howe bereid was 

om ekstrinsieke getuienis toe te laat van wat die “inconsistent collateral 

contract” genoem is.1491 In sommige gevalle het ’n bewering van 

wanvoorstelling as basis vir die klaarblyklike “inconsistency” gedien. In 

ander sake, egter, wil dit voorkom of daar geen sodanige rede vir die 

toelating van ekstrinsieke getuienis wat die bedinge van die skriftelike 

kontrak tussen dieselfde partye gewysig of weerspreek het, bestaan het 

nie.1492

 

 

In Sinclair v Brady1493 het Roscoe R daarop gewys dat die beslissing in 

Hawrish ’n betekenisvolle verandering in die houding van die Kanadese 

howe teweeggebring het. Roscoe R was van mening dat Kanadese 

howe, na Hawrish, minder begerig is as hulle Engelse eweknieë om ’n 

kontraksparty toe te laat om van die strenger gevolge van ’n skriftelike 

kontrak te ontsnap deur die beroep op ’n mondelinge verklaring wat die 

bedinge waartoe die partye hulle skriftelik verbind het te wysig of die 

strengheid daarvan te versag (in die afwesigheid van bedrog of ander 

soortgelyke faktore).1494

 

 

Fridman wys egter daarop dat, nieteenstaande hierdie benadering, daar 

tog sake was na die Hawrish-beslissing waar ekstrinsieke getuienis wel 

toegelaat is om ’n kollaterale ooreenkoms te bewys.1495 In een geval 

was dit omdat die mondelinge wysiging op dieselfde tydstip as die 

skriftelike kontrak plaasgevind het en nie daarmee teenstrydig was 

nie.1496

 

  

                                                 
 1491  McClauchlan Collateral Contract 136. 
 1492  Fridman 461. 
 1493  (1991) 111 NSR (2d) 25 (NSTD).  
 1494  Op 28. 
 1495  Sien Sodd Corp v Tessis (1977) 79 DLR (3d) 632 (Ont CA); Smith v Porter 

(1978) 21 NBR (2d) 170 (NBSC). 
 1496  L & R Realty Ltd v Stevens (1979) 14 AR 37 (Alta Dist Ct).  
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In ’n tweede geval het ’n mondelinge ooreenkoms beoog om die koste 

van sekere bouwerk te beperk tot $30 000. Die hof het beslis dat die 

mondelinge ooreenkoms geldig was en bewys kon word deur 

ekstrinsieke getuienis, ten einde te verhoed dat die bouer meer verhaal 

het as waarop hy geregtig was.1497

 

  

In ’n derde geval was daar bevind dat die verklaring deur die 

verweerder-verkoper van ’n plaas dat die plaas 65 akker groot was, ’n 

kollaterale ooreenkoms daargestel het wat die verkoper gebind het en 

hom aanspreeklik gemaak het toe daar vasgestel is dat die plaas kleiner 

as 65 akker was.1498

 

  

Ook in Chrispen v Topham1499 is ekstrinsieke getuienis toegelaat om ’n 

mondelinge ooreenkoms, kollateraal tot ’n skriftelike kontrak tussen ’n 

man en ’n vrou wat saamgebly het, te bewys om aan te toon dat hulle 

onderneem het om sekere huishoudelike take te verrig. Insgelyks is 

daar in Ahone v Holloway1500

 

 beslis dat ’n kollaterale ooreenkoms om 

rente te betaal, nie ’n skriftelike verband weerspreek het nie. 

Fridman is van mening dat dit nie maklik is om hierdie twee beslissings 

te versoen met die fundamentele beginsels soos uiteengesit in Hawrish 

en latere beslissings van die Hooggeregshof van Kanada nie. Hy gaan 

van die standpunt uit dat daar geredeneer kan word dat sodanige 

mondelinge ooreenkomste nie onafhanklike kontrakte is wat die 

skriftelike kontrakte wysig nie, maar eerder mondelinge bedinge van die 

skriftelike hoofkontrakte. Sodanige ooreenkomste moet derhalwe nie 

beskou word as uitsluitlike skriftelike kontrakte nie, maar eerder as 

deels mondelinge en deels skriftelike ooreenkomste. Dan kom die 
                                                 
 1497  S & B General Contracting Ltd v VIP Clothing & Sound (1982) 16 Sask R 

164 (Sask QB). 
 1498  Hayward v Mellick (1982) 23 RPR. 265 (Ont H C). 
 1499  (1986) 28 DLR (4e) 754 (Sask QB).  
 1500  (1988) 30 BCLR (2d) 368 (BCCA). 
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probleem van die toelating van ekstrinsieke getuienis nie ter sprake nie, 

aangesien die mondelinge en skriftelike dele van die ooreenkoms saam 

beoordeel moet word en as een inklusiewe ooreenkoms uitgelê moet 

word.1501

 

 

Hierdie benadering is egter, volgens Fridman, problematies weens twee 

redes. Eerstens moet bepaal word of sodanige kollaterale verklarings 

werklik bedinge van die geskrewe kontrak is en, tweedens, of die 

kollaterale mondelinge verklaring met die skriftelike hoofkontrak versoen 

kan word waar die bepalings daarvan teenstrydig is.1502

 

 

Die twee probleme wat Fridman identifiseer ten opsigte van hierdie 

benadering is universeel aan alle regstelsels waarin die ekstrinsieke 

getuienis-reël toepassing vind en, myns insiens, een van die 

belangrikste redes waarom die reël wêreldwyd afgeskaf (of ten minste 

gemodifiseer) behoort te word. 

 

McCamus voer aan dat daar twee verskillende benaderings in die 

regspraak bestaan ten aansien van die toepassing van die 

integrasiereël.1503

 

 In die eerste plek is daar waarna hy verwys as die 

tradisionele benadering. Ingevolge hierdie benadering is die aanbieding 

van ekstrinsieke getuienis om die bedinge van ’n skriftelike kontrak aan 

te vul, te wysig of dit te weerspreek, ontoelaatbaar waar die geskrewe 

kontrak op sigwaarde ’n volledige ooreenkoms is.  

Ingevolge die moderne weergawe van die toepassing van die 

integrasiereël, word die klem op die behoefte geplaas om aan te dui dat 

die partye werklik bedoel het om hulle ooreenkoms op skrif te stel. In 

sodanige ondersoek is getuienis van alle vorige relevante mondelinge 
                                                 
 1501  Fridman 462. 
 1502  Ibid. 
    1503    McCamus JD The Law of Contracts (2005) 195.  
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en skriftelike kommunikasies tussen die partye toelaatbaar. Ingevolge 

hierdie weergawe van die reël, kan ’n party getuienis aanbied om aan te 

toon dat ’n geskrewe kontrak wat op sigwaarde volledig is in werklikheid 

slegs ’n komponent van van ’n ooreenkoms is wat deur die partye 

bedoel is om deels mondelings en deels skriftelik te wees.1504

 

 

McCamus voer verder aan dat die moderne weergawe van die 

integrasiereël aangeneem is in beide die moderne Engelse- en 

Amerikaanse kontraktereg. Hy is egter van mening dat die reël se status 

onseker is in die Kanadese gemene reg. Die redes hiervoor is volgens 

hom eerstens, die versuim van die Kanadese howe om te identifiseer 

welke weergawe van die reël in ’n spesifieke geval toegepas word en, 

tweedens, die versuim van die howe om aan te dui welke weergawe die 

korrekte een is.1505

 

 

Daar kan nie met hierdie standpunt van McCamus saamgestem word 

nie. Die moderne toepassing van die integrasiereël soos deur hom 

uiteengesit is niks anders nie as die leerstuk van gedeeltelike integrasie 

wat lankal reeds in talle jurisdiksies, Suid-Afrika ingesluit, toegepas 

word. Indien daar dan ook enigsins ’n onderskeid getref kan word 

tussen ’n tradisionele en moderne weergawe van die toepassing van die 

integrasiereël, bestaan dit bloot daarin dat daar ingevolge die moderne 

weergawe ook getuienis van ’n teenstrydige kollaterale beding of 

ooreenkoms aangebied mag word terwyl dit nie moontlik was ingevolge 

die tradisionele weergawe nie. Dit is dan ook hoe die “integrasiereël” 

huidiglik in Engeland toegepas word wat vir alle praktiese doeleindes 

beteken dat die reël effektiewelik afgeskaf is deur die ontwikkeling van 

die Engelse kontraktereg. Hierdie benadering is egter nie aangeneem in 

                                                 
    1504    Ibid.  
    1505    Ibid. 
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die Amerikaanse kontraktereg nie wat nog steeds getuienis van ’n 

teenstrydige kollaterale beding of ooreenkoms verbied. 

 

Dit wil egter voorkom of die “moderne” benadering ten aansien van die 

toepassing van die ekstrinsieke getuienis-reël soos wat dit inslag gevind 

het in die Engelse kontraktereg ook die moderne Kanadese benadering 

beïnvloed het. In Gallen v Butterley1506

 

 het die Appèlhof van Brits-

Columbië, by monde van Lambert AR, beklemtoon dat die integrasiereël 

nie ’n absolute verbod op die aanbieding van getuienis van 

voorafgaande ondernemings geplaas het nie. Dit sou volgens Lambert 

AR die reël verander het in ’n “tool for the unscrupulous to dupe the 

unwary.”  

Hy het dan ook voortgegaan om te verklaar dat Kanadese 

jurisprudensie ten aansien van die toepassing van die ekstrinsieke 

getuienis-reël uitgelê moes word om te beteken dat daar ’n vermoede 

geskep word ten gunste van die geskrewe kontrak. Hierdie vermoede is 

op sy strengste waar die beweerde mondelinge oooreenkoms 

teenstrydig is met die bedinge van die geskrewe kontrak en ietwat 

minder streng waar sodanige mondelinge ooreenkoms slegs die 

geskrewe kontrak aanvul. Lambert AR het dan ook verder verklaar dat 

die vermoede meer rigiede werking sou geniet waar die partye self die 

kontrak opgestel het as die geval waar hulle gebruik gemaak het van ’n 

standaardbedingkontrak. 

 

Lambert AR het dan ook aangevoer dat die beslissings in  Hawrish,1507 

Bauer1508 en Carman1509

                                                 
    1506    (1984) 9 DLR (4th) 496 (BCCA).  

 konsekwent was met hierdie standpunt. Ter 

stawing hiervan het hy verklaar dat die hof in al drie sake noukeurig 

    1507    Supra n1457.  
    1508    Supra n1489. 
    1509    Supra n1490. 
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oorweeg het of die getuienis inderdaad die bestaan van ’n mondelinge 

verklaring ondersteun het.  

 

Alhoewel die beslissing van Lambert AR prysenswaardig is en, myns 

insiens, die korrekte benadering is wat gevolg moet word by die 

toepassing van die integrasiereël, word daar aangevoer dat hy die 

beslissings in Hawrish,1510 Bauer1511 en Carman1512

 

 verkeerd vertolk 

het. Alhoewel dit wel so is dat die hof in gemelde beslissings noukeurig 

oorweeg het of die getuienis inderdaad die bestaan van ’n mondelinge 

verklaring ondersteun het, het die hof in al drie die beslissings dit 

uitdruklik gestel dat selfs indien daar aanvaar sou word dat die getuienis 

die bestaan van sodanige verklaring wel bewys het, dit in elk geval 

teenstrydig was met die geskrewe hoofkontrak en derhalwe 

ontoelaatbaar was.  

Die getuienis was derhalwe nie verwerp omdat dit nie die bestaan van 

die betrokke mondelinge verklaring bewys het nie, maar aangesien dit 

teenstrydig was met die bedinge van die geskrewe kontrak. Hoe dit 

ookal sy het sodanige verkeerde vertolking van die drie betrokke 

gewysdes aanleiding gegee tot ’n uitspraak wat hopelik nie net in 

Kanada nie, maar ook in ander jurisdiksies nagevolg sal word. In 

Kanada is hierdie uitspraak dan ook nagevolg in Corey Developments 

Inc v Eastbridge Developments (Waterloo) Ltd1513 en Douglas Lake 

Capital Co v Smith.1514

 

 Of hierdie beslissings die aanname van ’n nuwe 

beleid ten aansien van die toepassing van die integrasiereël in die 

Kanadese kontraktereg verteenwoordig, sal egter net tyd kan leer.                                 

                                                 
    1510    Supra n1457. 
    1511    Supra n1489. 
    1512    Supra n1490. 
    1513    (1997) 34 OR (3d) 73 (Gen Div).  
    1514    (1991) 78 DLR (4th) 319.  
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In Curlett v Toronto-Dominion Bank1515

 

 het MacCallum R verklaar dat 

daar drie potensiële bronne van ekstrinsieke getuienis is wat 

aangewend kan word in die uitleg van ’n skriftelike kontrak, naamlik:  

• die gedrag, met inbegrip van die stellings, van die partye voor die 

sluiting van die skriftelike kontrak; 

• die gedrag van die partye wat gelyktydig met kontraksluiting 

plaasgevind het; 

• die gedrag van die partye na kontraksluiting. 

 

Wat die eerste kategorie aanbetref, is die beginsel dat getuienis van dit 

wat deur die partye voor kontraksluiting verklaar of gedoen is in gevalle 

van dubbelsinnigheid aangewend mag word. Sodanige getuienis is ook 

toelaatbaar waar wanvoorstelling beweer word of waar die pleit van non 

est factum geopper word, om die betekenis van die geskrewe woorde in 

die kontrak vervat te verduidelik.1516 Onderhandelinge wat voor 

kontraksluiting tussen die partye plaasgevind het, kan derhalwe die 

taalgebruik in ’n latere skriftelike kontrak verduidelik.1517

 

 

In Johnson Investments Ltd v Pagratide1518

                                                 
 1515  Supra n1481 op 48. 

 het die hof verklaar dat die 

inhoud van ’n mondelinge ooreenkoms wat die skriftelike kontrak 

voorafgegaan het, as ’n hulpmiddel mag dien om laasgenoemde uit te 

lê, solank as wat die betrokke beding in die kontrak nie eksplisiet is nie. 

Indien sodanige skriftelike beding egter wel eksplisiet is en ook met die 

beweerde mondelinge ooreenkoms teenstrydig is, vervang sodanige 

skriftelike beding die voorafgaande mondelinge ooreenkoms in die mate 

 1516 Arrale v Costain Civil Engineering Ltd (1976) 1 Lloyd’s Rep 98 (CA). 
 1517  Cleveland v Boak (1906) 39 NSR 39 (NSCA).  
 1518  (1923) 2 WWR 736 (Alta CA). 
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waarin hulle met mekaar verskil. Ritchie R het hierdie beginsel as volg 

in Chisholm v Chisholm1519

 

 verwoord: 

“… the negotiation cannot be received to change the terms of a written 

contract, but interpreting the contract in the light of surrounding circumstances 

is another matter”.1520

 

 

Die saak van McKean v Black1521 verskaf ’n voorbeeld van die tweede 

kategorie ekstrinsieke getuienis wat toelaatbaar is. In hierdie saak is 

getuienis van mondelinge verklarings wat gelyktydig met kontraksluiting 

plaasgevind het, toegelaat om aan te dui dat die lewering van ’n 

besending hout nie bedoel was om ’n kooptransaksie daar te stel nie, 

maar slegs as sekuriteit vir ’n lening oorhandig is. In AR Williams 

Machinery Co v Moore1522

 

 het die Hooggeregshof van Kanada verklaar 

dat om die betrokke korrespondensie uit te lê, daar na die feite en 

omstandighede gekyk moet word wat bekend was aan die partye en 

hulle op daardie tydstip geaffekteer het.  

In CHML/CKDS v Telemedia Communications Inc1523

 

 het O’Driscoll R 

verklaar dat die taalgebruik van die kontrak uitgelê moet word in die sin 

waarin die partye dit verstaan het en daarom is die omringende 

omstandighede in hierdie opsig relevant.  

Fridman wys daarop dat daar ’n meningsverskil tussen Engelse en 

Kanadese gewysdes bestaan ten aansien van die toelaatbaarheid van 

ekstrinsieke getuienis oor die partye se verklarings en gedrag na 

kontraksluiting.1524

                                                 
 1519  (1915) 49 NSR 174 (NSCA). 

 Hy wys daarop dat na die beslissing van die House 

 1520  Op 181–182. 
 1521  (1921) 62 SCR 290 (SCC). 
 1522  (1926) SCR 692 (SCC) op 705. 
 1523  (1988) 40 BLR 223 (Ont CA) op 242. 
 1524  Fridman 464. 
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of Lords in James Miller & Partners Ltd v Whitworth Street Estates 

(Manchester) Ltd,1525 daar geen twyfel bestaan dat die verklarings en 

gedrag van die partye na kontraksluiting in die uitleg van ’n skriftelike 

kontrak in die Engelse reg nie toelaatbaar is nie.1526

 

 

In Manitoba Development Corporation v Columbia Forest Products 

Ltd1527 het die Manitoba Hof van Appèl egter van hierdie standpunt van 

die House of Lords afgewyk. In hierdie saak was die betekenis van die 

uitdrukking “alle noodsaaklike werkskapitaal” in ’n skriftelike kontrak in 

geskil. Die een party het aangevoer dat hierdie frase verwys het na ’n 

verpligting van ’n spesifieke, beperkende aard en dat hy aan hierdie 

verpligting voldoen het. Die ander party het aangevoer dat die bedoeling 

van die frase was om ’n voortgaande verpligting te skep en dat die 

eerste party derhalwe nie sy kontraktuele verpligtinge ten volle 

nagekom het nie. Die hof het verklaar dat die betrokke frase 

dubbelsinnig was en dat getuienis van die partye se gedrag na 

kontraksluiting derhalwe toelaatbaar was. In CHML/CKDS v Telemedia 

Communications Inc1528

 

 het O’Driscoll R insgelyks verklaar dat die 

Kanadese howe die standpunt ingeneem het dat gedrag na 

kontraksluiting ’n nuttige hulpmiddel kan wees in die uitleg van ’n 

skriftelike kontrak. 

In Paddon-Hughes Development Co v Chiles Estate1529 het 

Montgomery R, ’n regter van Alberta,1530

                                                 
 1525  Supra n809. In hierdie saak was Lord Reid van mening dat ’n kontrak by 

ondertekening daarvan ’n sekere betekenis kan hê, maar as gevolg van 
gebeure na kontraksluiting, ’n maand of jaar later ’n totaal ander betekenis 
kan hê. 

 egter aangedui dat hy nie die 

 1526  Fridman 464. Sien ook die bespreking van die Engelse reg supra hoofstuk 5. 
 1527  (1974) 2 WWR 237 (Man CA). 
 1528  Supra n1523.  
 1529  (1992) 3 WWR 519 (Alta QB). 
 1530 Met verwysing na die saak van Northwestern Mechanical Installations Ltd v 

Yukon Construction Co (1982) 136 DLR (3d) 685 (Alta CA) op 691–692 waar 
Harradence AR obiter verklaar het dat die reël dat gedrag na kontraksluiting 
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dicta van die Appèlhof van Brits-Columbië in Canadian National Railway 

v Canadian Pacific Ltd1531 (waar verklaar is dat gedrag na 

kontraksluiting toelaatbaar was) as korrek aanvaar nie. Fridman wys 

daarop dat daar derhalwe ’n verskil in benadering is in die verskillende 

Kanadese howe ten aansien van die toelaatbaarheid van hierdie 

kategorie getuienis. Fridman is egter van mening dat die benadering 

soos gevolg in Manitoba en Brits-Columbië te verkies is en dat hierdie 

getuienis nie so gevaarlik is soos wat Lord Reid aangedui het in die 

Whitworth-saak1532 nie.1533

 

 

Waar daar geen dubbelsinnigheid in ’n skriftelike kontrak voorkom nie, 

word daar aan die kontrak sy gewone letterlike betekenis gegee. In 

Ritchie v Webster1534

 

 het een van die partye aangevoer dat die woord 

“en” in ’n skriftelike kontrak uitgelê moes word om “so” te beteken. Die 

hof het egter verklaar dat dit onmoontlik was om dit te doen aangesien 

die letterlike betekenis van die woord “en” tot geen onsekerheid, 

absurditeit of ongeregtigheid aanleiding gegee het nie. Die hof was 

verder van mening dat die teks van die kontrak in hierdie 

aangeleentheid ondubbelsinnig en gramatikaal korrek was soos dit 

opgestel was.  

Insgelyks is daar in Chamberlain v Parsons1535 verklaar dat die frase 

“besigheid op te rig”, nie uitgelê kan word om te beteken “besigheid te 

bedryf” nie. In die saak van Aldo Ippolito & Co v Canada Packers Inc1536

                                                                                                                                            
toelaatbaar was nie die reg van Alberta of Kanada verteenwoordig nie. Die 
regter het egter nie verwys na die Manitoba Development Corporation-saak 
nie. 

 

het die hof ook ’n meerderheidsuitspraak gelewer waarin daar verklaar 

 1531  (1979) 1 WWR 358 (BCCA). 
 1532  Supra n809. 
 1533  Fridman 466. 
 1534  (1917) 2 WWR 1124 (BCCA). 
 1535  (1978) 91 DLR (3d) 590 (NSCA). 
 1536  (1986) 57 OR (2d) 65 (Ont CA).  
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is dat die klousule wat die wyse uiteengesit het waarop ’n 

verkoopsagentskapskontrak gekanselleer kon word duidelik en 

ondubbelsinnig was. 

 

In ooreenstemming met waarna soms as die “goue reël” verwys word, 

moet daar aan die woorde vervat in ’n skriftelike kontrak hulle gewone, 

eenvoudige betekenis gegee word behalwe as dit sou aanleiding gee tot 

’n absurditeit.1537 In Mills v Continental Bag & Paper Co,1538 

byvoorbeeld, is die normale betekenis van die woord “klip” aangepas in 

die uitleg van ’n ontginningskontrak. In Toronto v WH Hotel Ltd1539 het 

die hof verklaar dat daar ’n plig op die howe gerus het om enige uitleg 

van ’n kontrak wat aanleiding tot ’n kommersiële absurditeit sou gee, te 

vermy. In Bowater Nfld Ltd v Nfld & Labrador Hydro1540

 

 het die hof egter 

verklaar dat daar van hierdie algemene reël afgewyk mag word waar dit 

sou lei tot die ontstaan van ’n teenstrydigheid tussen verskillende 

gedeeltes van die kontrak. 

In Thompson v North Battlefield1541 het die hof verklaar dat waar daar 

twee moontlike interpretasies aan ’n skriftelike kontrak gegee kan word, 

een wat absurd en onbillik is en een wat rasioneel is, die tweede een 

aanvaar moet word as die korrekte uitleg ten einde uitwerking te verleen 

aan die algemene kontraktuele bedoelings van die partye. In Alex Duff 

Realty Ltd v Eaglecraft Holdings Ltd1542

                                                 
 1537  Suncor Inc v Norcen International Ltd (1988) 89 AR 200 (Alta QB). In Merrill 

Petroleums v Seaboard Oil Co (1957) 22 WWR 529 (Alta SC) op 550 het 
Egbert R die toepassing van hierdie reël as volg verduidelik: “[t]he cardinal 
principle of the construction of contracts is that each word must have 
assigned to it its plain ordinary meaning … Therefore, when parties choose 
certain words to express their meaning and to define their relationship there 
is no excuse for distorting those words out of their ordinary plain meaning”. 

 het die hof met goedkeuring 

 1538  (1918) 4 OLR 71 (Ont CA). Vgl ook Risvold and Mallory v Scott (1938) 1 
WWR 682 (Alta SC).  

 1539  (1966) SCR 434 (SCC). 
 1540  (1978) 15 Nfld & PEIR 301 (Nfld CA). 
 1541  (1924) 1 WWR 51 (Sask CA). 
 1542  (1983) 44 AR 67 (Alta CA). 
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verwys na die saak van Leading Investments v New Forest 

Inverstments Ltd; HW Liebig & Co v Leading Investments Ltd1543

 

 en 

verklaar dat die hof deur die redelike verwagtinge van die partye gelei 

behoort te word, solank dit met die skriftelike kontrak versoenbaar is. 

Die partye se eie uitleg van hulle kontrak word aanvaar as hulle ware 

wilsuitdrukking en bedoeling1544 en sodanige uitleg geniet voorrang bo 

bepaalde woorde vervat in die skriftelike kontrak.1545 Die saak van 

Wenzoski v Klos1546

 

 illustreer hierdie beginsel goed. In hierdie saak was 

die uitdrukking “herstel van die pad” in geskil en was die toets wat deur 

die hof gebruik is om te bepaal wat binne die oorweging van die partye 

tydens ondertekening van die skriftelike kontrak met inagneming van die 

omringende omstandighede geval het. 

In Canadian Deposit Insurance Corporation v Canadian Commercial 

Bank1547 het die hof verklaar dat ’n kontrak in sy geheel beoordeel moet 

word. Daar moet sover moontlik uitwerking gegee word aan alles wat in 

die kontrak vervat is.1548 Geen woord in ’n skriftelike kontrak behoort as 

oortollig beskou te word nie,1549 behalwe indien dit waarlik 

betekenisloos is en geïgnoreer kan word.1550 In Cooke (Barchak Estate) 

v Anderson,1551

                                                 
 1543  (1981) 20 RPR 6 (Ont CA) op 20.  

 byvoorbeeld, het ’n klousule in die skriftelike kontrak die 

koopprys van ’n stuk grond as $5 000 uiteengesit. ’n Latere klousule in 

dieselfde kontrak het egter verwys na die betaling van die koopprys nie 

in kontant nie, maar deur die lewering van ’n sekere hoeveelheid beet. 

Die hof het verklaar dat hierdie twee klousules saamgelees moet word 

 1544  Hendry v A Zimmerman (1948) 2 DLR 287 (Man CA) op 290.  
 1545  Sierichs v Hughes (1918) 42 OLR 608 (Ont CA). 
 1546  (1940) 2 DLR 195 (Man CA). 
 1547  (1992) 13 CBR (3d) 183 (SCC). 
 1548  Jets Hockey Ventures v Molson Breweries of Canada Ltd (1989) 63 DLR (4th) 

119 (Man QB); Bentley v Touram Inc (1990) 87 Nfld & PEIR 262 (PEI TD). 
 1549  Brown Brothers Ltd v Popham (1939) 4 DLR 662 (Ont CA) op 670. 
 1550  Risvold and Mallory v Scott supra n1538. 
 1551  (1945) 1 WWR 657 (Alta CA). 
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om ’n harmonie, en nie ’n teenstrydigheid nie, tussen die verskillende 

dele van die kontrak te skep. Die gevolg hiervan was dat die latere 

klousule die eerste een tot ’n sekere mate beperk of gemodifiseer het. 

 

Die contra proferentem-reël word in die Kanadese kontraktereg as ’n 

laaste toevlugsoord, waar daar steeds twyfel bestaan oor die uitleg van 

’n skriftelike kontrak na die toepassing van al die bovermelde beginsels, 

toegepas.1552 Die reël is ook tersaaklik waar die skriftelike kontrak 

geklassifiseer kan word as ’n contrat d’adhesion, naamlik waar die een 

party nie werklik ’n geleentheid gegun word om te onderhandel oor die 

bedinge van die kontrak nie, maar slegs die kontrak te onderteken soos 

wat dit is of glad nie die ooreenkoms aan te gaan nie. In Davies v Zurich 

Life Insurance Corporation of Canada,1553 byvoorbeeld, is die vraag of 

die oorledene onmiddellik dekking verkry het by die ondertekening van 

’n “voorwaardelike versekeringskontrak” ten gunste van die oorledene 

se weduwee en teen die versekeringsmaatskappy beslis. Die contra 

proferentem-reël geniet slegs werking tussen die kontrakspartye en dit 

kan nie tot die voordeel van enige derde party aangewend word nie.1554 

Die eiusdem generis-reël vind ook aanwending in die Kanadese 

kontraktereg1555 en word op soortgelyke wyse toegepas as in die 

Engelse en Suid-Afrikaanse kontraktereg.1556

 

 

Ten slotte kan daar kortliks melding gemaak word van die posisie ten 

aansien van die aanbieding van ekstrinsieke getuienis in die staat van 

Québec. Québec is ’n geïsoleerde civil law regstelsel binne ’n land met 
                                                 
 1552  McConnel v Murphy (1873) LR 5 PC 203; Alex Duff Realty Ltd v Eaglecraft 

Holdings Ltd (1983) 44 AR 67 (Alta CA); Conley Holdings Ltd v v Canadian 
Metal & Supply Co (1986) 47 Sask R 299 (Sask QB); Hills Oil & Sales Ltd v 
Wynn’s Canada Ltd (1986) 1 SCR 57 (SCC).    

 1553  (1981) 39 NR 457 (SCC). 
 1554  Freemont Development Co v Barafield Mortgage Co (1983) 46 BCLR 314 

(BCSC). 
 1555  Barton v Toronto Argonaut Football Club Ltd (1978) 86 DLR (3d) 133 (Ont 

HC); Berthe v Greggor (1983) 2 WWR 515 (Man QB).   
 1556  Sien die bespreking supra hoofstuk 5.  
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’n common-law regstelsel.1557 Die Civil Code1558 van Québec bepaal dat 

die partye betrokke by ’n juridiese regshandeling wat op skrif gestel is, 

nie die bedinge van sodanige geskrif mag weerspreek of wysig nie 

tensy daar “commencement of proof” is.1559 Hierdie uitdrukking verwys 

na ’n geskrewe dokument wat afkomstig is van die party teen wie dit 

gebruik gaan word en wat die bestaan van die feit wat bewys wil word 

waarskynlik maak.1560

 

 

Artikel 1425 en 1426 van die Civil Code van Québec beveel verder aan 

dat die gemeenskaplike bedoeling van die partye en hulle gebruike 

erken moet word, eerder as die letterlike betekenis van die woorde 

vervat in die skriftelike kontrak by die uitleg daarvan. Die Consumer 

Protection Act,1561 (soos gewysig), het ook sekere aspekte van die 

kontraktereg in Québec gemodifiseer en bepaal byvoorbeeld dat ’n 

skriftelike kontrak slegs skriftelik bewys kan word.1562

           

     

In 1979 het die Regskommissie van Brits-Columbië ’n volledige verslag 

uitgebring waarin die toepassing van die ekstrinsieke getuienis-reël in 

detail ondersoek is en sekere aanbevelings gemaak is.1563

 

 Die 

belangrikste punte in hierdie verslag word vervolgens kortliks bespreek. 

11.3 Die Regskommissie van Brits-Columbië 

 

11.3.1 Algemene aard en toepassing van die ekstrinsieke 

getuienis-reël   

 
                                                 
 1557  Zuppi 257. 
 1558  Van 1991. 
 1559  Chong Lee Dojang Inc v Garadex Inc (1986) RDJ 526 (CA). 
 1560  Johnston v Buckland (1937) SCR 86. 
 1561  Van 1980. 
 1562  Sien artikels 58, 150.4, 158, 190 en 199.  
 1563  Law Reform Commission of British Columbia (LRC) Report on Parol 

Evidence Rule LRC 44 Desember 1979. 
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Die Regshervormingskommissie van Brits-Columbië het die werking van 

die ekstrinsieke getuienis-reël in Brits-Columbië (en Kanada as ’n 

geheel) as volg verwoord: 

 
“The Parol Evidence rule, as traditionally applied, contemplates the existence 

of a written, and usually executed, document complete and unambiguous on 

its face. It apparently embodies all the terms, stipulations, warranties and 

conditions arrived at by the parties by negotiation and consent. By implication 

or by express avowal in a merger or cut-off clause, the document is intended 

to be the full, final and complete expression of the parties’ agreement. If these 

conditions are satisfied then the parol evidence rule clearly and unequivocally 

states that evidence dehors the document is inadmissible to add to, vary or 

contradict the intent expressed in the words of the document.”1564

       
 

Die Regshervormingskommissie het egter aangetoon dat bogemelde 

analise ietwat gekwalifiseer moet word.1565 Eerstens veronderstel dit die 

bestaan van ’n enkele kontrak, met ekstrinsieke getuienis (mondeling of 

skriftelik) wat poog om die bedinge van die kontrak te wysig of te 

weerspreek. Indien daar aangetoon kan word dat die doel van die 

ekstrinsieke getuienis is om die bestaan van ’n onafhanklike, of 

subsidiêre, of kollaterale ooreenkoms tussen die partye te bewys, mag 

dit vir daardie doel toegelaat word.1566

 

 

Tweedens, indien die ekstrinsieke getuienis nie aangebied word om die 

bedinge van ’n skriftelike dokument te weerspreek, te wysig, of daaraan 

by te voeg nie, maar slegs om te help om die frasering in die dokument 

te vertaal of te interpreteer, kan dit toelaatbaar wees.1567

 

 

                                                 
 1564  LRC of British Columbia 4. 
 1565  Ibid. 
 1566  Wedderburn 63. 
 1567  McLauchlan Admissibilty of Parol Evidence 121.  
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Derdens is ’n voorvereiste vir die toepassing van die ekstrinsieke 

getuienis-reël dat die partye die bedoeling moes gehad het dat die 

skriftelike kontrak ’n algehele uitdrukking van hulle ooreenkoms is.    
 

Indien dit nie die bedoeling was dat die skriftelike kontrak alleen moet 

staan nie, is die ekstrinsieke getuienis-reël nie van toepassing nie, en is 

die aanbieding van enige getuienis (mondeling, skriftelik of die gedrag 

van die partye) toelaatbaar indien dit tersaaklik is en oor genoegsame 

bewyswaarde beskik.  

 

Die Regshervormingskommissie het egter daarop gewys dat daar ’n 

onderskeid getref moet word tussen ’n “waarborg kollateraal tot ’n 

skriftelike kontrak” (“warranty collateral to a written contract”), soos 

uiteengesit in die passasie hierbo, en die konsep van ’n “kollaterale 

kontrak”. Waar daar sprake is van ’n kollaterale waarborg, is daar slegs 

een kontrak waarvan die bedinge (mondeling en skriftelik) op verskeie 

plekke gevind kan word.  

 

Aan die ander kant, waar daar sprake is van ’n kollaterale kontrak, is 

daar twee onafhanklike kontrakte, gewoonlik een wat uiteengesit word 

in ’n uitgevoerde dokument en ’n ander een wat gereflekteer word in die 

onderhandelinge en gedrag van die partye voor die uitvoering van die 

dokument.1568

 

 

11.3.2 Uitsonderings op die ekstrinsieke getuienis-reël 

                                                 
 1568  Die Regshervormingskommissie het hierdie aspek as volg verwoord (4): “As 

Denning L.J. said recently, ‘There have been many cases where the courts 
have found an oral warranty collateral to a written contract.’ There have 
indeed; and in some of them it is surprising that the presumption of 
completeness was sufficiently rebutted to let in the further oral terms. 
Furthermore, it is clear he may be able to persuade the Court that the 
contract is to be found in more than two places, e.g., in the document plus 
other writings (such as correspondence), plus oral statements, all taken 
together.”  
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Daar bestaan, net soos in Engeland en Suid-Afrika, ’n hele aantal uit-

sonderings op die ekstrinsieke getuienis-reël in die Kanadese reg. Die 

Regshervormingskommissie wys daarop dat die reël maklik omseil kan 

word deur ’n geslepe regsverteenwoordiger deur een van hierdie 

uitsonderingsaspekte in die pleitstukke te meld.1569

 

  

Daar word baie kortliks met hierdie uitsonderings gehandel.1570

 

   

(a) Ongeldigheid 

 

Net soos (meestal) die geval in die Engelse en Suid-Afrikaanse reg, is 

die aanbieding van ekstrinsieke getuienis in Kanada toelaatbaar ten 

einde te bewys dat die kontrak weens wanvoorstelling, dwaling, 

onmoontlikheid, gebrek aan prestasie (“consideration”), bedrog of die 

verweer van non est factum ongeldig is.1571

 

 

(b) Gewoonte (“custom”), geïmpliseerde bedinge en vorige 

onderhandelinge (“prior course of dealing”) 

 

Besigheidsmense wat in dieselfde veld opereer, laat gereeld sekere 

bedinge uit kontrakte, wat uit gewoonte as voor-die-hand-liggende 

bedinge van kontrakte in daardie veld beskou word. Die ekstrinsieke 

getuienis-reël verbied nie die aanbieding van getuienis van sodanige 

geïmpliseerde bedinge nie.1572

 

 

(c) Opskortende voorwaardes (“conditions precedent”) 

 
                                                 
 1569  LRC of British Columbia 5. 
 1570  Vir ’n meer volledige bespreking sien LRC of British Columbia 5–7. 
 1571  Treitel The Law of Contract 3e uitg (1970) 152.  
 1572  Treitel 155; The Law Commission Law of Contract The Parol Evidence Rule 

(Working Paper No. 70 1976); Wedderburn 60. 
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Waar kontrakspartye ooreenkom dat ’n skriftelike kontrak slegs by die 

plaasvind van ’n sekere gebeurtenis of voorwaarde uitvoerbaar sal 

wees, sal die uitsluiting van getuienis van sodanige ooreenkoms die 

partye se bedoeling verydel en moontlik ongeregtigheid tot gevolg 

hê.1573 Waar die bepaling egter bloot ’n “condition subsequent” daarstel, 

sal ekstrinsieke getuienis ontoelaatbaar wees.1574

 

 

(d) Spesifieke nakoming en tersydestelling (“rescission”) 

 

Die remedies van spesifieke nakoming en tersydestelling staan as 

“billik” (“equitable”) in die Kanadese reg bekend. In die besluit of ’n 

“billikheidsremedie” (“equitable remedy”) toegestaan behoort te word, 

moet ’n hof homself nie net tot die bedinge van ’n skriftelike kontrak 

beperk, indien ander getuienis beskikbaar is nie.1575

 

  

So, byvoorbeeld, kan die ongeskrewe deel van ’n kontrak vir die 

verkoop van grond deur middel van getuienis van die gedrag van die 

partye bepaal word, deur die toepassing van die “leerstuk van 

gedeeltelike prestasie” (“doctrine of part performance”) om die vereiste 

van opskrifstelling (soos vereis deur die Statute of Frauds) te omseil.1576

 

 

(e) Uitleg 

 

Die onderwerp, partye en prestasie (“consideration”) is essensiële 

kontraksbedinge in die Kanadese reg. Mondelinge getuienis wat latente 

dubbelsinnighede ten aansien van hierdie aspekte kan opklaar is 

toelaatbaar, aangesien ’n verkeerde uitleg deur ’n hof afbreuk sal doen 

                                                 
 1573  Treitel 155; Law Commission Working Paper No 70 7; Wedderburn 60; 

Fridman Law of Contract 247. 
 1574  LRC of British Columbia 5. 
 1575  Treitel 154; Law Commission Working Paper No 70 8; Fridman 596, 607–

617. 
 1576  Fridman 596. 
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aan die leerstuk van uitleg. Hierdie leerstuk vereis dat daar aan die 

partye se uitdruklike bedoelings gevolg gegee moet word.1577

 

 

(f) Rektifikasie 

 

Waar dit die bedoeling was dat die geskrewe dokument moes dien as ’n 

rekord van die mondelinge ooreenkoms, is dit moontlik dat ’n skriftelike 

kontrak nie al die bedinge van ’n voorafgeslote mondelinge ooreenkoms 

beliggaam nie. In so ’n geval mag die skriftelike kontrak gerektifiseer 

word ten einde ooreen te stem met die voorafgaande mondelinge 

ooreenkoms. Dit noodsaak die toelating van ekstrinsieke getuienis.1578

 

   

(g) Mondelinge waarborge (“warranties”) en wanvoorstellings 

 

Dit wil voorkom of die Kanadese howe hoofsaaklik getuienis van 

beweerde waarborge of wanvoorstellings (bedrieglik, nalatig of 

onskuldig) toelaat alvorens daar ’n besluit gemaak word ten aansien 

van hul kontraktuele impak, indien enige. Daar word egter gereeld aan 

sodanige waarborge gevolg gegee.1579

  

 

11.3.3 Modifikasie deur wetgewing 

 

Die wetgewer van Brits-Columbië het besef dat die bedoeling van 

verbruikersbeskermingswetgewing in die wiele gery kan word deur die 

werking van die ekstrinsieke getuienis-reël. Om hierdie moontlikheid te 

voorkom, bepaal die Trade Practices Act1580

                                                 
 1577  Treitel 153, 156, 160; Wedderburn 59. Sien ook Oakdale Construction v 

Webster [1977] 3 WWR 358 (WCCA). 

 in artikel 27 dat in enige 

verrigtinge ten aansien van ’n verbruikerstransaksie, geen regsreël wat 

voorsiening maak vir die aanbieding van ekstrinsieke getuienis, of enige 

 1578  Treitel 157; Law Commission Working Paper No 70 71; Wedderburn 60.  
 1579  LRC of British Columbia 6. 
 1580  Van 1974. 
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beding vervat in die verbruikersooreenkoms self, die werking sal hê om 

die toelaatbaarheid van getuienis aangaande die begrip van die partye 

van die verbruikersooreenkoms, of enige beding daarvan, enigsins uit te 

sluit of te beperk nie.  

 

11.3.4 Die behoud van die ekstrinsieke getuienis-reël  

 

Die Regshervormingskommissie van Brits-Columbië het daarop gewys 

dat die volgende argumente ten aansien van die behoud van die 

ekstrinsieke getuienis-reël in hierdie Kanadese provinsie bestaan. 

 

(a) Sekerheid 

 

Indien dit voorkom of ’n skriftelike kontrak op sigwaarde volledig is wat 

sy bedinge aanbetref, en die finale uitdrukking van die partye se 

ooreenkoms  bevat, dan word daar aangeneem dat die regsgeleerde 

met outoriteit kan adviseer en die besigheidsman met vertroue kan 

handel in die sekerheid dat geen buite-kontraktuele bedinge hulle 

planne sal verydel nie.1581 McClauchlan wys egter, heeltemal tereg, 

daarop dat hierdie benadering van die aanname uitgaan dat woorde ’n 

eenvoudige en ondubbelsinnige betekenis het en dat daar nie iets soos 

latente dubbelsinnighede (“latent ambiguities”) bestaan nie.1582

 

 

(b) Finaliteit 

 

Daar moet iewers ’n einde wees aan die kontraktuele onderhandelinge 

tussen partye ten einde sekerheid te bevorder, die uitgebreide her-

evaluering van posisies te vermy en die afdwingbaarheid van kontrakte 

te verhoog. Die skriftelike dokument formaliseer hierdie 

                                                 
 1581  LRC of British Columbia 9. 
 1582  McClauchlan Admissibility of Parol Evidence 131. 
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onderhandelinge by kontraksluiting en stel ’n werktuig daar om die 

finaliteit en volledigheid van die partye se ooreenkoms te weerspieël.1583

 

 

(c) Vermindering van die aantal feite in geskil 

 

In enige hofsaak, gebaseer op kontrak, kan die gebruik van ’n hof se tyd 

en gevolglike regskostes aansienlik verminder word indien die partye 

beperk word tot die bedinge van die skriftelike kontrak wat na bewering 

die geheel van hulle ooreenkoms uitmaak.1584

 

 

Die Regshervormingskommissie was egter van mening dat, alhoewel 

die voordele van die ekstrinsieke getuienis-reël nie geïgnoreer kan word 

nie, dit ver van afdoende was om die reël te behou. Die Kommissie was 

van mening dat dit ’n oorbeklemtoning was om aan te voer dat die reël 

sekerheid tot gevolg het. Woorde mag verskillende betekenisse vir 

verskillende mense hê of die woorde kan deur die konteks van die 

ooreenkoms gemodifiseer wees.1585

 

 

Die Kommissie het verder aangevoer dat, selfs al word daar aanvaar 

dat woorde eenvoudig in betekenis en ondubbelsinnig in konteks vir al 

die kontrakspartye mag wees, sekerheid nie noodwendig in Brits-

Columbië ten aansien van die werking van die ekstrinsieke getuienis-

reël bevorder word nie. Die redes hiervoor is al die reël se tegniese 

kwalifikasies, baie uitsonderings en gedeeltelike statutêre afskaffing.1586

                                                 
 1583  LRC of British Columbia 9. 

 

 1584  Ibid. 
 1585  McClauchlan Admissibility of Parol Evidence 127 verwoord hierdie sentiment 

dan ook as volg: “One suspects that instead of ambiguity admitting the 
evidence, the evidence often establishes the ambiguity.”   

 1586  Die Kommissie verduidelik hierdie aspek as volg (LRC of British Columbia 
10): “A solicitor advising on a contract today never has the clear certainty 
that any written document, even when it contains a merger clause, contains 
the whole agreement between the parties. All the rule does is to promote a 
sense of security that may not always be warranted regarding the potency of 
the written document, vis-a-vis the parol agreement.”  



 444 

 

Die Kommissie het verder daarop gewys dat daar geen duidelike 

empiriese bewys bestaan dat die ekstrinsieke getuienis-reël wél daarin 

slaag om die doelwitte van die bevordering van finaliteit en die 

vermindering van die aantal feite in geskil in regsgedinge teweeg te 

bring nie. Aan die ander kant, aangesien die bestaan van ’n latente 

dubbelsinnigheid (“latent ambiguity”) ’n uitsondering op die reël uitmaak, 

en ekstrinsieke getuienis toelaatbaar is om daardie dubbelsinnigheid te 

bewys, moet ’n hof eers sodanige getuienis aanhoor voordat dit ’n 

beslissing ten aansien van die toelaatbaarheid daarvan kan maak.1587

 

  

Dit is waarskynlik dat indien ekstrinsieke getuienis oor enige relevansie 

hoegenaamd beskik, ’n hof eers hierdie getuienis sal oorweeg en dan ’n 

besluit sal maak ten aansien van die toelaatbaarheid daarvan ingevolge 

die ekstrinsieke getuienis-reël. Dit is volgens die Kommissie (myns 

insiens heeltemal tereg) ’n agterstevoorproses, aangesien die getuienis, 

in effek, alreeds voor die hof is en al wat dit werklik moet doen is om ’n 

beslissing te maak ten aansien van die getuienis se gewig of 

bewyswaarde.1588

 

 

Die Kommissie wys daarop dat daar verder ’n aantal argumente 

bestaan ten gunste van die modifikasie van die ekstrinsieke getuienis-

reël.  

 

In die eerste plek het die reël ontwikkel in ’n hoogs tegniese regsreël 

waarop daar ’n groot aantal uitsonderings bestaan. Dit neig om werking 

te geniet op ’n arbitrêre basis en daar kan nie aangevoer word dat die 

toepassing daarvan enige konstante beleid reflekteer nie. Só ’n situasie 

                                                 
 1587  LRC of British Columbia 10. 
 1588  Ibid. 
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bring die reg in diskrediet en daar kan regmatiglik geredeneer word dat 

die reël se waarde in onbruik verval het.1589

 

 

Tweedens is oorwegings van billikheid en geregtigheid op die spel. In 

hierdie konteks beteken billikheid en geregtigheid dat daar gevolg 

gegee moet word aan die geregverdigde verwagtinge van die partye 

deur aan hulle volle ooreenkoms gevolg te gee. In sommige gevalle 

mag die reël wel hierdie resultaat tot gevolg hê, maar daar is geen 

waarborg dat dit altyd die geval sal wees nie.1590

 

 

Derdens beklemtoon die voorafgaande die eienskap van die 

ekstrinsieke getuienis-reël wat waarskynlik die meeste bevraagteken 

word, naamlik dat dit, ongeag van die feite in geskil, arbitrêr en 

meganies toegepas word.1591

 

  

Die Kommissie verklaar dan ook, myns insiens heeltemal tereg, in 

hierdie opsig dat ’n kontraksparty met baie goeie rede (deur die 

regstelsel) verontreg kan voel wanneer ’n tegniese regsreël aangewend 

word om die bewys van ’n mondelinge beding van die ooreenkoms te 

verbied. Die Kommissie is verder van mening dat, met inagneming van 

die realiteite van onderhandelinge in die handelswêreld, dit nie altyd 

voldoende is om aan ’n kontraksparty te meld dat die beding in die 

skriftelike kontrak vervat moes gewees het nie.1592

 

 

11.3.5 Gevolgtrekkings  

 

Die Regshervormingskommissie het tot die gevolgtrekking gekom dat 

hy oortuig was dat die ekstrinsieke getuienis-reël in ’n mate 

                                                 
 1589  Ibid. 
 1590  Ibid. 
 1591  Ibid. 
 1592  LRC of British Columbia 11. 
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gemodifiseer moes word. Die Kommissie was verder van mening dat 

hierdie modifikasie nie moes plaasvind deur middel van die voortgesette 

judisiële verfyning van die gemene reg nie, aangesien die talle 

uitsonderings en vermyding van die reël dit baie moeilik maak om te 

voorspel wanneer dit toegepas moet word. 

 

’n Verdere rede is dat die howe tegniese onderskeidings ten aansien 

van die reël neergelê het wat die bevordering van sekerheid van 

kontraktuele uitleg en afdwinging verydel. As gevolg hiervan was die 

Kommissie van mening dat hervorming by wyse van wetgewing die 

beste opsie was om te volg.1593

 

 

Die Regshervormingskommissie het ook daarop gewys dat daar drie 

modelle van wetgewende hervorming op daardie stadium na vore 

getree het, naamlik: 

• die algehele afskaffing van die reël; of 

• die kodifikasie van die reël; of 

• bepalings wat samesmeltingsklousules (“merger clauses”) van 

afdoende uitwerking sal weerhou. 

 

(a) Afskaffing 

 

Die Kommissie het verwys na die Engelse Regskommissie se 

aanvanklike besluit om die integrasiereël in sy geheel af te skaf, maar 

dat dit later van die aanname uitgegaan het dat kontraktuele geskille 

onder die nuwe bedeling billiker beslis sou word aangesien die howe 

aan die werklike bedoeling van die partye gevolg sou gee (en dit 

derhalwe nie nodig was om die reël af te skaf nie).1594

                                                 
 1593  LRC of British Columbia 11–12. 

  

 1594  Sien die bespreking supra hoofstuk 4.2. Sien ook Waddams SM “Two 
Contrasting Approaches to the Parol Evidence Rule” (1986) Canadian 
Business Law Journal 207, waar hierdie skrywer tot die gevolgtrekking kom 
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Hierdie aanname het implisiet geblyk vanuit die bespreking van die 

Regshervormingskommissie van Ontario wat gemik was op die 

aanname van die Engelse Regskommissie se voorstel dat die 

integrasiereël afgeskaf moet word.1595 Die Regshervormingskommissie 

van Ontario het egter ietwat meer klem gelê op die bewysregtelike 

aspek van die regsaard van die reël:1596

 

 

“The courts will continue to attach very great weight, and rightly so, to written 

terms freely consented to by the parties; they will continue to express 

scepticism with respect to the consensual nature of unbargained terms 

contained in printed forms of agreement. The main difference is likely to be 

that there will be less frequent recourse to circumstances that now constitute 

exceptions to the rule, especially the exception based on collateral 

agreements. This result would follow because, in the light of the evidence, the 

court would find it easier than under existing law to hold that the writing could 

not have been intended as the final and exclusive expression of the parties’ 

agreement”.1597

 

 

(b) Kodifikasie 

 

Die Regshervormingskommissie van Brits-Columbië het die benadering 

van die Kaliforniese Regshervormingskommissie as voorbeeld gebruik 

onder die bespreking van die moontlike kodifikasie van die ekstrinsieke 

getuienis-reël. Die Kaliforniese Regshervormingskommissie het 

statutêre regskrag aan die uitsonderings op die reël in die staat van 

                                                                                                                                            
dat, aangesien die Engelse Regskommissie die integrasiereël anders in sy 
finale verslag geformuleer het, dit tot ’n geheel en al ander gevolgtrekking 
ten opsigte van die werking van die reël gekom het. Volgens hom hang die 
afskaffing of behoud van die reël derhalwe af van watter omskrywing aan die 
reël geheg word.    

 1595  LRC of British Columbia 12. 
 1596  Ontario Law Reform Commission Report on Sale of Goods Vol. 1 (1979) 

115. 
 1597  Ontario Law Reform Commission 116. 
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Kalifornië verleen.1598 Dit is gedoen ten einde die huidige 

handelsgebruik (usage) asook die bepalings van die Commercial Code 

na te kom, terwyl daar ’n skrale toelating gemaak is vir die voortsetting 

van die vorige regsposisie (ondanks die feit of die skriftelike kontrak 

bedoel is as die finale uitdrukking van die ooreenkoms) waar 

ekstrinsieke getuienis aangebied word om die bedinge van ’n skriftelike 

ooreenkoms te verduidelik of uit te lê.1599

 

 

Die Kommissie het daarop gewys dat hierdie benadering van die 

Kaliforniese Regskommissie bloot die huidige tekortkominge en 

onsekerhede van die reël in wetgewing beliggaam en nie die 

noodsaaklikheid om dit te hervorm aanspreek nie. Hierdie benadering 

van kodifikasie, eerder as afskaffing, weerspieël ’n begeerte om met die 

Commercial Code te konformeer en regseenvormigheid tussen die 

verskillende staatsjurisdiksies in die VSA in stand te hou.1600

  

              

Die Kommissie het egter daarop gewys dat hierdie oorwegings van 

konformasie en eenvormigheid nie op Kanada van toepassing is nie, 

aangesien die ekstrinsieke getuienis-reël nie in enige wetgewing of 

kode wat oorredende krag het ten aansien van die provinsiale 

wetgewers beliggaam is nie. In Kanada staan dit elke provinsie 

derhalwe vry om die reël by wyse van wetgewing te modifiseer of af te 

skaf.1601

 

 

(c) Beperkte verbod van samesmeltingsklousules (“merger clauses”) 

 

Die Regshervormingskommissie het daarop gewys dat Nieu-Seelandse 

wetgewing die ekstrinsieke getuienis-reël gemodifiseer, maar nie 
                                                 
 1598  LRC of British Columbia 12. 
 1599  California Law Revision Commission Tentative Recommendation Relating to 

the Parol Evidence Rule (No 79, 1977). 
 1600  LRC of British Columbia 12. 
 1601  Ibid. 
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afgeskaf het nie, deur middel van bepalings wat verband hou met 

samesmeltingsklousules. Die bepalings van artikel 4(1) van die Nieu-

Seelandse Contractual Remedies Act1602

 

 kan kortliks as volg opgesom 

word: 

• Indien ’n kontrak ’n beding bevat wat ten doel het om ’n hof te 

verhinder om ondersoek in te stel of vas te stel: 

a. Of ’n verklaring, belofte of onderneming, hetsy in woorde, 

hetsy deur gedrag, gemaak of gegee is in verband met of in 

die loop van onderhandelinge wat aanleiding gegee het tot 

kontraksluiting; of 

b. Indien dit so gemaak of gegee is, dit ’n voorstelling of ’n 

beding van die kontrak verteenwoordig het; of 

c. Indien dit ’n voorstelling was, daarop staatgemaak is, 

• sal ’n hof in enige verrigtinge in verband met die kontrak, verbied 

word deur sodanige beding om ondersoek in te stel na enige 

sodanige vraag; 

• behalwe indien die hof, met inagneming van al die omstandig-

hede van die geval, met inbegrip van die aard en geldelike 

waarde van die transaksie, die onderskeie onderhandelingsmag 

van die partye, asook die vraag of enige party deur ’n 

regsverteenwoordiger verteenwoordig was tydens die 

onderhandelinge of enige ander relevante tydstip, van mening is 

dat dit billik en redelik is om nie die beding in ag te neem nie. 
 

Die Regshervormingskommissie het egter bedenkinge gehad ten 

aansien van hierdie benadering. Die Kommissie was van mening dat, 

alhoewel ’n kriterium van “billikheid” in die vasstelling van of ’n 

samesmeltingsklousule effektief behoort te wees prysenswaardig was, 

dit by nadere ondersoek as ’n maatstaf faal. Volgens die Kommissie 

                                                 
 1602  Van 1979. 



 450 

behoort die vraag te wees of die samesmeltingsklousule die ware 

ooreenkoms tussen die partye weerspieël in die totaliteit van al die 

omstandighede en dat die antwoord op sodanige vraag nie noodwendig 

afhang van “billikheid” in betekenis soos wat die wetgewer dit aanwend 

nie.1603

 

 

Daar moet saamgestem word met hierdie standpunt van die 

Regskommissie. Daar word egter aan die hand gedoen dat die Nieu-

Seelandse benadering egter ook oor meriete beskik. Daar word betoog 

dat daar gebruik gemaak moet word van ingeligte toestemming om te 

bepaal of die samesmeltingsklousule die ware bedoeling van die partye 

weerspieël. Dit kan gedoen word deur te bepaal dat sodanige klousule 

slegs oor regskrag sal beskik waar dit spesifiek deur beide partye 

onderteken is en daar verklaar word dat die partye die toekomstige 

uitwerking van sodanige klousule verstaan. Die hof behoort egter nog 

steeds oor ’n judisiële diskresie te beskik om, ten spyte van die 

ondertekening van ’n samesmeltingsklousule, getuienis van ’n 

kollaterale ooreenkoms toe te laat. In die uitoefening van sodanige 

diskresie kan van die faktore uiteengesit in artikel 4(1) van die Nieu-

Seelandse Contractual Remedies Act ook deur ’n hof in aanmerking 

geneem word.                  

  

Die Regshervormingskommissie het daarop gewys dat die ekstrinsieke 

getuienis-reël afgeskaf is ten aansien van verbruikerstransaksies in 

Brits-Columbië. Die Kommissie was verder van mening dat, 

nieteenstaande die feit dat die Brits-Columbiaanse ondervinding ten 

aansien van ’n beperkte afskaffing van die reël van beperkte waarde 

was, daar nie aangevoer kan word dat sodanige ondervinding in die 

weg moet staan van ’n totale afskaffing van die reël nie. Die Kommissie 

                                                 
 1603  LRC of British Columbia 13. 
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het derhalwe tot die gevolgtrekking gekom dat die ekstrinsieke 

getuienis-reël in sy geheel afgeskaf moet word.1604

 

 

11.3.6 Aanbevelings 

 

Die Regshervormingskommissie van Brits-Columbië het, na oorweging 

van alle tersaaklike faktore, aanbeveel dat die Evidence Act gewysig 

word deur ’n bepaling wat min of meer as volg lees: 

 
“Indien ’n ooreenkoms of ’n beding daarvan in dispuut geplaas word, sal nóg 

die ekstrinsieke getuienis-reël (parol evidence rule), nóg enige beding 

daarvan, aanleiding gee tot die uitsluiting van getuienis wat andersins 

toelaatbaar sou wees, en indien sodanige getuienis toegelaat sou word, sal 

daar sodanige gewig daaraan geheg word as wat toepaslik is in die 

omstandighede”1605

 

 [my vertaling]. 

11.4 Die Regshervormingskommissie van Ontario 

 

Die Regshervormingskommissie van Ontario het in 1979 oorweging 

daaraan geskenk of die ekstrinsieke getuienis-reël in verband met die 

“reg op die verkoop van goedere” (“law of sale of goods”) afgeskaf of 

verslap moes word. Hierdie Kommissie het tot die gevolgtrekking gekom 

dat die reël groter skade aanrig as wat dit ontwerp was om te vermy, dat 

dit afgeskaf moet word en dat samesmeltings- of integrasiebedinge nie 

oor enige afdoende uitwerking moet beskik nie. Die Kommissie het die 

volgende bepaling voorgestel: 

 
“The parol evidence rule does not apply to contracts for the sale of goods and 

a provision in writing purporting to state that the writing represents the 

exclusive expression of the parties’ agreement has no conclusive effect.”1606

                                                 
 1604  LRC of British Columbia 14. 

 

 1605  LRC of British Columbia 15. 
 1606  Ontario Law Reform Commission supra n1559.  
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Die Regshervormingskommissie van Ontario het in 1987 daarop gewys 

dat die Uniform Law Conference of Canada hierdie klousule in beginsel 

aangeneem het deur die promulgering van die volgende bepaling: 

 
“No rule of law or equity respecting parol or extrinsic evidence and no 

provision in a writing prevents or limits the admissibility of evidence to prove 

the true terms of the agreement, including evidence of any collateral 

agreement or representation or evidence as to the true identity of the 

parties.”1607

 

 

Die Regshervormingskommissie van Ontario het verklaar dat die vraag 

gevra moet word of hulle aanbeveling ten aansien van die ekstrinsieke 

getuienis-reël uitgebrei moet word buite die koop- en verkoopskonteks. 

Die Kommissie was van mening dat die redes wat hy die afskaffing van 

die reël in 1979 verskaf het vir nog net so geldig is as toe en dat die reël 

net so kragtig op die Kanadese kontraktereg in die algemeen inwerk as 

op die reg op die verkoop van goedere.1608

 

 

Die Kommissie het verder aangetoon dat dit uit Ontariese hofbeslissings 

blyk dat die ekstrinsieke getuienis-reël voortgesette werking in Ontario 

geniet, en dat daar derhalwe nie tot die gevolgtrekking gekom kan word 

dat die gemene reg ’n aanvaarbare status bereik het nie. Die 

Kommissie was verder van mening dat die ekstrinsieke getuienis-reël 

teenstrydig is met die beginsel dat kontrakte afdwingbaar moet wees en 

om getuienis van die bedinge van ’n kontrak uit te sluit hierdie beginsel 

ondermyn.1609

 

 

                                                 
 1607  Ontario Law Reform Commission Report on Amendment of the Law of 

Contract (1987) 162. 
 1608  Ibid. 
 1609  Ibid. 
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Die Kommissie het verder, veral in die lig van die algemene voorkoms 

van standaardbedingkontrakte, opgemerk dat hul bekommerd is oor ’n 

reël wat die posisie van ’n kontraksparty in ’n sterker posisie versterk en 

sodanige party toelaat om sy rug sonder enige berou op voorafgaande 

of gelyktydige verklarings te keer.1610

 

 

Die Regshervormingskommissie van Ontario was, net soos die 

Regshervormingskommissie van Brits-Columbië, van mening dat die 

gebrek aan duidelike regspraak ten aansien van die behoorlike uitleg en 

toepassing van die reël, asook die talle uitsonderings wat ten aansien 

daarvan bestaan, hulle nie oortuig het dat die reël regsekerheid tot 

gevolg het nie. Die Kommissie het verklaar dat hul eerder van mening 

was dat die reël dikwels die resultaat meebring dat die ware redes vir 

beslissings verbloem word en dat die reël judisiële toevlug tot tegniese 

uitsonderings daarop uitnooi asook fiktiewe metodes om dit te 

vermy.1611

 

 

Die Regshervormingskommissie van Ontario het derhalwe die volgende 

aanbevelings gemaak: 

 

(a) Getuienis van mondelinge ooreenkomste of bedinge wat 

nie ingesluit is in, of wat teenstrydig is met, ’n skriftelike 

dokument, moet toelaatbaar wees ten einde die ware 

ooreenkoms tussen die partye te bewys. 

 

(b) Afdoende gevolg moet aan integrasiebedinge gegee word. 

 

                                                 
 1610  Soos uiteengesit deur die Suid-Afrikaanse Regskommissie 205–206. 
 1611  Soos uiteengesit deur die Suid-Afrikaanse Regskommissie 206. 
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(c) ’n Bepaling soortgelyk aan artikel 17 van die Uniform Sale 

of Goods Act, maar van toepassing op alle soorte 

kontrakte, moet uitgevaardig word.1612

 

 

Waddams is egter nie ten gunste van die afskaffing van die ekstrinsieke 

getuienis-reël in die Kanadese reg nie. Hy voer aan dat sommige van 

die aanbevelings ten gunste van die afskaffing van die reël te ver gaan, 

ten minste waar dit nie beperk is tot standaardbedingkontrakte of 

verbruikersooreenkomste nie, waar daar volgens hom moontlik ’n saak 

uitgemaak kan word dat dwaling en gewetenloosheid algemeen 

voorkom. Volgens hom ontneem sommige van hierdie aanbevelings die 

partye se bevoegdheid om ’n logiese, effektiewe en kommersieël 

bruikbare ooreenkoms aan te gaan en sien hy geen regverdiging vir 

sodanige beperking op kontrakteervryheid, in die afwesigheid van 

dwaling en gewetenloosheid, nie.1613

 

  

Daar kan egter nie met hierdie standpunt saamgestem word nie. 

“Dwaling” en “gewetenloosheid” kan naamlik net so maklik voorkom by 

die sluiting van “gewone” kontrakte. Om verder nie regswerking te 

verleen aan die bedoeling van die kontrakspartye nie, kom eerder neer 

op ’n beperking van kontrakteervryheid. Daar moet egter wel met 

Waddams saamgestem word dat algehele afskaffing van die 

ekstrinsieke getuienis-reël nie die antwoord is nie.   

 

Waddams verklaar verder dat dit onrealisties is om aan te neem dat die 

partye tot ’n ingewikkelde kontrak al die kontraksbedinge in gedagte het 

by ondertekening “as though there were a ‘true’ subjective agreement 

on every point”. Die enigste ware ooreenkoms is, volgens hom, dikwels 

dat die skriftelike dokument sal seëvier. By kontraksluiting sê die partye 
                                                 
 1612  OLRC Amendment of the Law of Contract.  
 1613  Waddams SM “Do We Need a Parol Evidence Rule?” (1991) Canadian 

Business Law Journal 385 394. 
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derhalwe aan mekaar dat die opstelproses iewers moet stop as hulle 

die ooreenkoms ooit wil implementeer. Nieteenstaande die 

tekortkominge in die kontrak kom hulle dan ooreen om aan die bedinge 

daarvan gebonde te wees “for better or for worse”.1614

 

  

Hierdie argument gaan nie op nie. Dit mag miskien die posisie wees 

waar die kontrakspartye direk met mekaar onderhandel en self 

verantwoordelik is vir die opstel van die kontrak. Hierdie benadering 

neem egter nie die huidige regsrealiteit, waar die oorgrote meerderheid 

van kontrakte (veral waar dit ingewikkeld is) deur die kontrakspartye se 

regsverteenwoordigers onderhandel en/of opgestel word, in aanmerking 

nie. Dit gebeur ook dikwels in die praktyk dat sodanige 

regsverteenwoordigers die bedoeling van die kontrakspartye verkeerd 

verwoord, en die kontrakspartye die kontrak bloot onderteken in volle 

vertroue dat die bedinge daarvan wel hulle korrekte bedoeling uiteensit.  

 

Daar kan natuurlik ’n argument uitgemaak word dat die partye in so ’n 

geval bloot kan aansoek doen om rektifikasie van die skriftelike kontrak 

en dat ekstrinsieke getuienis dan in elk geval toelaatbaar sal wees. Die 

probleem hiermee is egter as volg: Alvorens ’n hof getuienis van ’n 

ander ooreenkoms sal toelaat moet dit eers vasstaan dat sodanige 

party op rektifikasie geregtig is. Om te slaag in ’n eis vir rektifikasie sal 

sodanige party ook onder andere moet kan bewys dat daar ’n fout in die 

opstel van die skriftelike kontrak gemaak is.1615

                                                 
 1614  Waddams Parol Evidence Rule 394–395. 

 Indien hy nie sodanige 

 1615  In die bespreking van rektifikasie supra hoofstuk 7 word daar natuurlik 
geargumenteer dat die fout in die kontrak bloot daaruit kan bestaan dat die 
partye nie hulle skriftelike kontrak sodanig bewoord het dat dit die uitwerking 
het om die werking van hulle voorafgaande mondelinge ooreenkoms daarby 
in te sluit nie. In so ’n geval kan ’n party in alle gevalle die werking van die 
integrasiereël omseil deur bloot te steun op ’n eis vir rektifikasie. Hierdie 
argument berus egter op die uitspraak in Mouton v Hanekom supra n1162 
welke uitspraak nie eenders deur akademici geïnterpreteer word nie. Die 
regsposisie in hierdie gevalle is derhalwe huidiglik onseker en is daar is ook 
nie hierna weer deur die howe na hierdie uitspraak verwys as gesag 
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fout kan bewys nie sal ekstrinsieke getuienis, selfs al is dit toegelaat om 

te besluit of daar ’n fout in die opstel van die kontrak was, ook nie deur 

die hof in oorweging geneem word by die besluit of daar ’n ander 

ooreenkoms aangegaan is nie. Wat natuurlik in die praktyk gebeur, is 

dat een van die partye gewoonlik (bedrieglik of andersins) ontken dat 

daar ’n fout in die opstel van die dokument gemaak is aangesien die 

“foutiewe” beding tot sy voordeel strek. Dit is ook in baie gevalle uiters 

problematies vir die kontrakontkenner om te bewys dat daar wel ’n fout 

in die opstel van die skriftelike kontrak gemaak is. Daar word betoog dat 

ekstrinsieke getuienis in elk geval toegelaat behoort te word in sodanige 

gevalle, selfs waar ’n party nie kan bewys dat daar ’n fout in die opstel 

van die skriftelike kontrak gemaak is, of aan die ander streng vereistes 

van rektifikasie kan voldoen, nie.        

 

Waar hierdie scenario homself in die praktyk afspeel kan daar derhalwe 

nie bloot aangeneem word dat die partye noodwendig ooreengekom het 

dat die dokument sal seëvier by die ontstaan van ’n kontraktuele geskil 

ten aansien van die bedinge daarvan nie. 

 

Ten spyte van die tekortkominge in Waddams se argumente, kom hy 

egter, myns insiens, tot die heeltemal korrekte gevolgtrekking waar hy 

verklaar dat:1616

 

 

“The approach suggested by these considerations is that, while a rule that 

treats documents as always conclusive is unacceptable, so also is a rule that 

lays down that a document can never be conclusive. Signature to a document 

should create a strong presumption, but a presumption only, that the writing is 

to prevail. Whether it does prevail must depend on the determination of the 

                                                                                                                                            
daarvoor dat rektifikasie sodanige werking geniet nie. Daar kan derhalwe 
aangevoer word dat ons huidige kontraktereg steeds sal vereis dat daar ’n 
fout in die opstel van die kontrak bewys sal moet kan word alvorens ’n eis vir 
rektifikasie suksesvol sal wees.      

 1616  Waddams Parol Evidence Rule 395. 
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parties’ contractual intention in the particular case. This approach, in my view, 

gives power to the court to do justice in every case where there has been 

reliance on extrinsic statements, while not depriving the parties of the power, 

if such is indeed their true intention, of agreeing that a document shall be 

conclusive. All relevant evidence is admissible to establish whether or not it 

has been agreed that a document is to be conclusive. If and when (but only 

when) such an agreement has been established, it should be enforced.” 

 

Daar word aan die hand gedoen dat hierdie benadering talle raakpunte 

het met die benadering wat in hierdie proefskrif voorgestel word.   

  

11.5 Gevolgtrekking 

 

Indien die regspraak ontleed word blyk dit duidelik dat die ekstrinsieke 

getuienis-reël (en meer spesifiek daardie deel van die reël wat handel 

met die integrasie van die ooreenkoms) aanvanklik streng in die 

Kanadese kontraktereg toegepas is. Die posisie ten aansien van die 

huidige toepassing van hierdie deel van die ekstrinsieke getuienis-reël 

in die Kanadese kontraktereg is egter onseker.  Aan die een kant is 

daar ’n standpunt dat daar nie ’n geleidelike verslapping van die reël 

plaasgevind het in ooreenstemming met die huidige tendens in lande 

soos Engeland en die VSA nie. Volgens sodanige standpunt is dit 

duidelik dat die Hooggeregshof van Kanada nie sommer van die 

tradisionele Engelse toepassing van hierdie deel van die ekstrinsieke 

getuienis-reël sal afwyk nie. Die howe in Kanada is derhalwe huiwerig 

om getuienis van kollaterale ooreenkomste toe te laat en selfs meer 

huiwerig om die kontrakspartye in staat te stel om die gevolge van ’n 

skriftelike ooreenkoms te vermy. 

 

Dit is as gevolg van hierdie streng toepassing van hierdie deel van die 

ekstrinsieke getuienis-reël  dat daar verskeie kommissies in die lewe 

geroep is in ’n poging om die reël af te skaf of te modifiseer. 
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Aan die ander kant is daar egter ook ’n standpunt dat die Kanadese 

howe besig is om weg te beweeg van die streng tradisionele toepassing 

van hierdie deel van die reël na ’n meer moderne, billike benadering. 

Ingevolge hierdie moderne benadering ten aansien van die toepassing 

van die reël word getuienis van ’n kollaterale beding of ooreenkoms 

toegelaat, selfs al is dit teenstrydig met die skriftelike hoofkontrak wat 

soortgelyk is aan die moderne toepassing van die reël in die Engelse 

kontraktereg.    

 

’n Interessante ontwikkeling in die Kanadese kontraktereg is die feit dat 

die partye se gedrag na kontraksluiting toegelaat word in die uitleg van 

’n kontrak wat in skrille kontras staan met die Engelse benadering ten 

aansien van sodanige gedrag. Wat die toepassing van die reël deur die 

Kanadese howe aanbetref is dit slegs hulle benadering ten aansien van 

die toelating van die partye se gedrag na kontraksluiting wat van 

waarde kan wees in die Suid-Afrikaanse konteks.1617 Soos die 

Regshervormingskommissie van Brits-Columbië heeltemal tereg 

aanvoer is ekstrinsieke getuienis alreeds voor ’n hof waar die 

toelaatbaarheid daarvan in geskil is en dat ’n hof slegs ’n beslissing 

moet maak ten aansien van die getuienis se gewig of bewyswaarde. 

Daar word later in hierdie proefskrif volledig met hierdie aspek 

gehandel.1618

 

   

Die benadering soos voorgestaan deur die Kanadese regskommissies 

kan, myns insiens, van groot waarde wees ten aansien van die 

hervorming van die ekstrinsieke getuienis-reël in die Suid-Afrikaanse 

reg. Die kritiek op die werking en toepassing van die reël aldaar is egter 

                                                 
    1617     In die Suid-Afrikaanse reg is getuienis van die partye se gedrag slegs  

in hoogs uitsonderlike gevalle toelaatbaar. Sien die bespreking supra 
hoofstuk 5.4.5.    

 1618  Sien die bespreking infra hoofstuk 14. 
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net so geldig in die Suid-Afrikaanse regsmilieu. Hierdie kritiek bestaan 

kortliks daaruit dat die reël ontwikkel het in ’n hoogs tegniese regsreël 

waarop daar ’n groot aantal uitsonderings bestaan, dat dit, ongeag van 

die feite in geskil, arbitrêr en meganies toegepas word, dat dit nie daarin 

slaag om sekerheid en finaliteit mee te bring nie en dat daar nie 

aangevoer kan word dat die toepassing daarvan enige konstante beleid 

reflekteer nie. Dit is veral die kommissies en sekere howe se 

aanbevelings ten aansien van die bewyswaarde wat aan ekstrinsieke 

getuienis geheg moet word wat met groot vrug in die Suid-Afrikaanse 

reg aanwending kan vind.         

 

In die volgende hoofstuk word daar volledigheidshalwe (asook ten einde 

’n regsvergelykende perspektief te verskaf tussen die benadering 

gevolg deur die “common law” en kontinentale (“civil law”) regsfamilies) 

kortliks ingegaan op die benadering gevolg in die kontinentale 

jurisduksies ten aansien van die toelaatbaarheid van ekstrinsieke 

getuienis in kontraktuele dispute.   
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HOOFSTUK 12 

 

REGSVERGELYKING – KONTINENTALE JURISDIKSIES 

12.1 Inleiding 

 

Nassar wys daarop dat die kontinentale regstelsels twee tradisies 

verteenwoordig, naamlik die Germaanse en die Latynse, wat as 

gekodifiseerde stelsels kompak bewoord is.1619 Die meeste uitleg van 

skriftelike kontrakte kan, volgens Nassar, maklik onder een van die 

kontinentale gekodifiseerde formules gebring word. Daarom is hierdie 

kodes ook beter in staat om die verskillende kontraktuele neigings te 

akkommodeer.1620

 

 

Nassar wys verder daarop dat ’n bespreking van die kontinentale 

gekodifiseerde reëls van uitleg heeltemal verskillend is as dié van die 

Anglo-Amerikaanse (common law) jurisprudensie. Sy verklaar naamlik 

heeltemal tereg dat ingevolge die Anglo-Amerikaanse (common law) 

regstradisie, die reëls van kontraktuele uitleg hoofsaaklik verkry word 

vanuit presedente, wat deeglik bestudeer moet word om vas te stel wat 

die reg is.1621

 

  

Dieselfde observasie geld egter nie wat die kontinentale gekodifiseerde 

regsreëls aanbetref nie. Waar hierdie gekodifiseerde reëls, byvoorbeeld, 

in internasionale arbitrasies toegepas word, word daar slegs verwys na 

die relevante nasionale regspraak as ’n sekondêre bron ten einde die 

betrokke regsreël beter te verstaan. Die vernaamste bron bly egter die 

                                                 
 1619  Sien bv artikel 2(1) van die Switserse Siviele Kode.  
 1620  Nassar 43. 
 1621  Sien bv die ICC toekenning in saaknommer 4975 van 1988, Main Contractor 

v Sub-Contractor (1989) 14 Yb Comm Arb 122 128 (waar daar ’n lang 
bespreking van Engelse presedente was ten einde die toelaatbaarheid van 
voorafgaande onderhandelinge te bepaal). 
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betrokke kode self. In ’n bespreking van die kontinentale benadering ten 

aansien van die uitleg van kontrakte val die fokus derhalwe op die 

betrokke kodes self en nie die praktykstoepassing daarvan nie.1622

 

 

12.2 Nederland 

 

Die basis van die kontraktereg in die Nederlandse reg is die Nieuw 

Burgerlijk Wetboek (NBW) wat die Burgerlijk Wetboek (BW) van 1838 

vervang het. Die NBW is onder andere ontwerp om voorsiening te maak 

vir die eise van die moderne samelewing, maar die hoofdoelwit van die 

herkodifikasie was om die NBW aan te pas by die moderne regspraak in 

Nederland. In gevalle waar die NBW nie bepalings bevat wat direk 

verband hou met die uitleg van kontrakte nie, en waar nuwe regspraak 

nog nie ontwikkel het nie, bly vorige regspraak egter steeds 

belangrik.1623

 

 

Die Nederlandse statutêre reg bevat wydgestelde, algemene beginsels 

en dit is die taak van die howe om substansie aan hierdie beginsels te 

verleen. Die NBW bevat ook verwysings na sekere wye konsepte, 

waarvan die belangrikste “redelikheid” en “billikheid” is. Hierdie 

konsepte of norme stel die howe in staat om kennis te neem van 

ontwikkelinge in die gemeenskap wanneer die reg op die betrokke feite 

toegepas word.1624

 

 

Die beginsel van die goeie trou wat uitgedruk word as “redelikheid” en 

“billikheid” is ’n kenmerk van die algehele Nederlandse verbintenisreg 

                                                 
 1622  Nassar 43–44. 
 1623  Whincup MH Contract Law and Practice: The English System and 

Continental Comparisons (1996) 27–28; Hartkamp AS & Tillema MMM 
Contract Law in the Netherlands (1995) 51; Van Dunné JM 
Verbintenissenrecht Deel 1: Contractenrecht (1997) 1–2; Chorus JM, Gerver 
PHM & Hondius EH Introduction to Dutch Law 63–65.     

 1624  Hartkamp & Tillema 28. 
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en spesifiek die kontraktereg. Paragraaf 1 van artikel 6:2 van die NBW 

bepaal byvoorbeeld dat beide partye wat by ’n verbintenis betrokke is, 

ingevolge die vereistes van wat beskou word as redelik en billik moet 

handel.1625 Paragraaf 2 van artikel 6:2 van die NBW bepaal verder dat 

’n reël wat bindend is op grond van die reg, ’n handelsgebruik of ’n 

regshandeling, nie van toepassing is in die mate waarin dit 

onaanvaarbaar sal wees in die omstandighede, inaggenome die 

vereistes van redelikheid en billikheid nie.1626

 

 

Die beginsel van die goeie trou het interpreterende, supplementêre en 

beperkende funksies in die Nederlandse kontraktereg.1627 Eerstens 

moet alle kontrakte in ooreenstemming met die beginsel van die goeie 

trou uitgelê word.1628

 

  

Tweedens vertolk die goeie trou ’n supplementêre rol ingevolge 

waarvan supplementêre regte en verpligtinge, wat nie in die kontrak 

vervat is nie, tussen die partye tot stand kan kom. In hierdie opsig 

bepaal paragraaf 1 van artikel 6:248 van die NBW dat kontrakte nie net 

die gevolge het waarop spesifiek ooreengekom is nie, maar ook daardie 

gevolge wat voortspruit vanuit die reg, handelsgebruik of die vereistes 

van redelikheid en billikheid.1629

                                                 
 1625  Die oorspronklike teks lees as volg: “Schuldeiser en schuldenaar zijn 

verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van 
redelijkheid en billijkheid.”   

 

 1626  Die oorspronklike teks lees as volg: “Een tussen hen krachtens wet, 
gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor 
zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar sou zijn.”    

1627   Hartkamp & Tillema 48-49; Hartkamp AS Mr C Asser’s handleiding tot  
 de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht – verbintenissen- 
 recht: deel II algemene leer der overeenkomsten (2001) 305; Bloember-  
 gen & Kleijn Contractenrecht (1992) IV-30; Chorus et al 125-128.                                                   

     1628   Hartkamp & Tillema 48; Hartkamp 274. 
 1629  Die oorspronklike teks lees as volg: “Een overeenkomst heeft niet alleen de 

door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de 
aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte, of de eisen van 
redelijkheid en billijkheid voortvloeien.”      
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Ten slotte het die goeie trou ook ’n beperkende funksie. In hierdie opsig 

bepaal paragraaf 2 van artikel 6:248 van die NBW dat ’n reël wat 

normaalweg die partye sou bind as gevolg van ’n ooreenkoms, nie van 

toepassing is in die mate waarin dit onaanvaarbaar sal wees in die 

omstandighede, inaggenome die vereistes van redelikheid en billikheid 

nie.1630 Hierdie bepaling magtig die tersydestelling van uitdruklike 

kontraksbedinge waar die afdwinging daarvan onbillik in die 

omstandighede sou wees. Dit blyk egter dat die term “onaanvaardbaar” 

daarop dui dat sodanige aksie slegs vir uitsonderlike gevalle 

gereserveer is.1631

 

 

Die toets wat gebruik word ten aansien van die goeie trou is objektief. 

Om te goeie trou te handel beteken dan ook om ooreenkomstig die 

norme van objektiewe redelikheid en billikheid te handel. Binne ’n 

kontraktuele konteks beteken dit dat die redelike kommersiële 

standaarde van billike handel nagekom moet word. Indien ’n party se 

handelinge derhalwe onredelik is, sal hy nie verskoon word indien hy 

vas oortuig was daarvan dat sodanige handelinge redelik was nie. 

 

In hierdie opsig is artikel 3:111632

                                                 
 1630  Die oorspronklike teks lees as volg: “Een tussen partijen als gevolg van de 

overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar sou zijn.” 

 van die NBW van spesifieke belang. 

Hierdie artikel bepaal dat om te goeie trou op te tree beteken dat ’n 

party nie bewus was van die relevante feit of reg nie (subjektiewe 

element) en dat dit nie objektiewelik of regtens van hom verwag kon 

wees om bewus te wees van sodanige feit of reg nie (objektiewe 

element). Dit impliseer dat daar ’n regsplig op ’n party kan rus om in 

    1631    Hartkamp & Tillema 48-49; Chorus et al 126. 
 1632  Sien die verdere bespreking van hierdie artikel infra 12.2. 



 464 

sekere omstandighede ’n nadere ondersoek in te stel of die ander party 

se verklaring in ooreenstemming met sy werklike bedoeling is.1633

 

  

Die NBW bevat nie bepalings ten aansien van die uitleg van kontrakte 

nie. Dit word derhalwe geheel en al aan die howe oorgelaat om reëls en 

beginsels ten aansien van die uitleg van kontrakte te ontwikkel. In 1981 

het die Hoge Raad ’n invloedryke uitspraak gelewer ten aansien van 

kontraktuele uitleg in die Haviltex-saak.1634 Die hof het verklaar dat, by 

die uitleg van ’n kontraktuele beding, die letterlike betekenis van 

sodanige beding nie beslissend is nie. Wat ook van belang is, is die 

betekenis wat die partye gesamentlik, op ’n redelike wyse, aan 

sodanige beding geheg het asook wat hulle redelikerwys van mekaar 

kon verwag ten aansien daarvan. In hierdie opsig het die hof ook 

verwys na die sosiale sirkels waaraan die partye behoort het asook die 

regskennis wat van hulle verwag kon word. Hierdie beginsel staan 

bekend as die Haviltex-formule en vind steeds toepassing onder die 

NBW. Die Hoge Raad toets ook die beslissings van die laer howe teen 

hierdie formule.1635

 

 

Pretorius wys heeltemal tereg daarop dat hierdie aspek van 

kontraktuele uitleg duidelik daarop dui dat kontrakte nie slegs die 

resultaat is van die verklaring van subjektiewe bedoeling nie. Volgens 

Pretorius speel die beginsel van die goeie trou en die Haviltex-formule 

so ’n kardinale rol in die uitleg van kontrakte, dat dit ’n oorbeklemtoning 

is om bloot aan te neem dat kontrakte slegs die resultaat is van ’n 

verklaarde subjektiewe ooreenkoms wat deur die howe bepaal moet 

word deur middel van uitleg.1636

                                                 
    1633      Pretorius Dutch Law 395.  

 

    1634    HR 13 Maart 1981, NJ 1981 635.  
    1635      Hartkamp & Tillema 96; Van Dunné Verbintenissenrecht 163-168;  

Hartkamp 276.   
    1636    Pretorius C-J “The Basis of Contractual Liability in Dutch Law” (2004)  
  CILSA 377 393. 
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In hierdie opsig is die bepalings van artikel 3:35 van die NBW van 

spesifieke belang. Hierdie artikel bepaal dat die afwesigheid van 

bedoeling in ’n verklaring nie teen ’n party afgedwing kan word wat die 

ander party se verklaring of gedrag uitgelê het in ooreenstemming met 

die betekenis wat hy redelikerwys daaraan geheg het in die 

omstandighede as ’n verklaring van ’n bepaalde aard wat deur sodanige 

party aan hom gemaak is nie.1637

 

 Waar ’n party derhalwe ’n ander 

bedoeling het as die betekenis wat sy verklaring redelikerwys 

verteenwoordig, word hy nie toegelaat om hom op sy werklike wil te 

beroep nie. 

Artikel 3:35 is van toepassing in alle gevalle waar daar ’n verskil 

teenwoordig is tussen subjektiewe bedoeling en die uitdrukking 

daarvan. Die eerste vereiste ingevolge hierdie artikel bepaal dat daar ’n 

verklaring of ander gedrag moet wees deur ’n party. ’n Verklaring 

verwys na ’n verklaring soos uiteengesit in artikel 3:331638 van die NBW 

terwyl gedrag dui op enige ander handeling wat as ’n verklaring beskryf 

kan word.1639

 

 

Die tweede vereiste is dat die ander party sodanige verklaring moes 

opneem of moes glo dat die verklaring deur die ander party van ’n 

                                                 
 1637  Bloembergen & Kleijn II-8–II-10; Hartkamp & Tillema 35; Hartkamp 97-98; 

Chorus et al 141. Die oorspronklike teks lees as volg: “Tegen hem die eens 
anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder 
de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat 
als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde 
strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met 
deze verklaring overeenstemmende wil.”   

 1638  Hierdie artikel bepaal dat ’n regshandeling vereis dat daar ’n bedoeling moet 
wees om regsgevolge in die lewe te roep, welke bedoeling moet manifesteer 
deur die maak van ’n verklaring. Die oorspronklike teks lees as volg: “Een 
rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door 
een verklaring heeft geopenbaard.”  

    1639    Hartkamp & Tillema 35, 61 en 75-76; Hartkamp 97.   
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bepaalde aard was.1640 Daar word aangeneem dat die woorde “heeft 

opgevat” ’n subjektiewe kriterium daarstel gegrond op ’n feitevraag.1641 

Daar moes dus ’n werklike geloof of vertroue deur een van die partye in 

die verklaring wees.1642

 

 

In die derde plek moet die betekenis wat deur sodanige party aan die 

verklaring geheg is, redelik wees in die omstandighede. In die 

vasstelling van die redelikheid van die geloof of vertroue moet alle 

omstandighede in ag geneem word en speel die vereiste van die goeie 

trou in hierdie opsig ’n belangrike rol. Nadeel is nie ’n aparte vereiste 

ten aansien van die toepassing van artikel 3:35 nie1643 en ook nie opset 

aan die kant van die party wat die verklaring gemaak het nie.1644 Die 

vereiste van redelikheid behels ’n objektiewe toets ingevolge waarvan al 

die omstandighede wat relevant is tot die aangeleentheid in aanmerking 

geneem word.1645

 

 

Artikel 3:35 moet saam met artikel 3:11 van die NBW gelees word. 

Artikel 3:11 bepaal dat waar die goeie trou van ’n party vereis word om 

’n regshandeling tot stand te bring, sodanige party nie in goeie trou 

handel waar hy bewus is van die feite of reg waarop sy goeie trou 

betrekking moet hê, of in die omstandighede daarvan bewus behoort te 

wees nie. Onmoontlikheid om ondersoek in te stel verhinder nie die 

party wat goeie redes het om te twyfel om beskou te word as iemand 

wat bewus behoort te wees van die feite of die reg nie.1646

                                                 
      1640     Hartkamp & Tillema 35 en 75-76; Hartkamp 97.  

 Dit beteken 

      1641     Nieuwenhuis, Stolker & Valk Nieuw Burgerlijk Wetboek: tekst en  
     commentaar (1990) 33.   
      1642     Pretorius Dutch Law 394.  
      1643     Hartkamp & Tillema 76; Hartkamp 105. 
      1644     Bloembergen & Kleijn II–11; Nieuwenhuis et al 33.  
      1645     Hartkamp & Tillema 76; Hartkamp 103; Bloembergen & Kleijn II–12 –  
     II-13; Nieuwenhuis et al 33. 
 1646  Die oorspronklike teks lees as volg: “Goede trouw van een persoon, vereist 

voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, 
waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij 
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dat daar ’n regsplig op ’n party kan rus om in die omstandighede 

ondersoek in te stel of die ander party se verklaring in ooreenstemming 

met sy bedoeling is. Die versuim van sodanige party om aan hierdie 

regsplig gehoor te gee, sal beteken dat die party nie ingevolge die 

vereistes van die goeie trou gehandel het nie en dat sy geloof of 

vertroue gevolglik nie as redelik ingevolge die vereistes van artikel 3:35 

aangemerk kan word nie.1647

 

  

Dit is egter nog steeds moontlik dat, selfs al is daar voldoen aan al die 

vereistes van artikel 3:35 en artikel 3:11 en daar gevolglik ’n geldige 

kontrak tot stand gekom het, die party wat nie ’n prestasie gelewer het 

of nie op ’n nadelige vertroue staatgemaak het nie, verhinder kan word 

om sy regte teen die ander party af te dwing op grond van die beginsels 

van die goeie trou.1648

 

 

Die Hoge Raad het progressief die trefwydte van die beginsel van die 

goeie trou uitgebrei onder die BW en dit wil voorkom asof hierdie 

tendens onder die NBW sal voortduur. Selfs so vroeg as 1957 het die 

Hoge Raad verklaar dat, wanneer partye oor die bedinge van ’n kontrak 

onderhandel, hulle ingevolge die vereistes van billikheid en redelikheid 

wat op ’n party die plig plaas om die redelike belange van die ander 

party in aanmerking te neem, moet handel.1649

 

 

Wiersma & Wiersma wys daarop dat daar geen ekstrinsieke getuienis-

reël in die Nederlandse reg bestaan nie.1650

                                                                                                                                            
ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van 
onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt 
wordt als iemand die de feiten of het  recht behoorde te kennen.”     

 Hierdie skrywers voer aan 

    1647    Hartkamp & Tillema 76; Hartkamp 103-105.   
    1648    Hartkamp & Tillema 61 en 76.  
    1649    HR 15 November 1957, NJ 1958 67 (Baris/Riezenkamp).   
 1650   Wiersma HW & Wiersma K Het Nieuwe Bewijsrecht in burgerlijke zaken 

Bewijs door geschriften (1988) 64: “Zoals gesegd is er in het Nederlandse 
bewijsrecht geen plaats voor een parol evidence rule.” 
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dat bewys van afsonderlike bedinge of verskillende betekenisse van 

kontraksbedinge deur middel van alle moontlike bewysmiddelle gelewer 

kan word.1651 Hulle voer verder aan dat dit die regter is wat moet 

beoordeel of die kontrak die volledige ooreenkoms tussen die partye 

weergee of nie.1652 Die Hoge Raad het uitdruklik verklaar dat dit nie ten 

gunste van die beginsel is dat daar, nieteenstaande bewys tot die 

teendeel, aangeneem moet word dat ’n skriftelike kontrak die volledige 

ooreenkoms tussen die partye bevat nie.1653 Dit beteken egter nie dat ’n 

party nie in sekere gevalle kan aanvoer dat die kontrak wel die 

bedoeling van die partye volledig en akkuraat weergee nie.1654

 

 

Pretorius voer oortuigend aan dat die Nederlandse en Suid-Afrikaanse 

kontraktereg in vele aspekte ooreenstem.1655 Hy wys dan ook heeltemal 

tereg daarop dat dit voorkom of die subjektiewe wils-

vertrouensbenadering die dominante teorie van kontraktuele 

aanspreeklikheid in beide stelsels is.1656

 

  

Dit wil ook voorkom asof die Nederlandse benadering ten aansien van 

die uitleg van kontrakte baie dieselfde is as die benadering wat gevolg 

word in die Suid-Afrikaanse kontraktereg. Die Nederlandse benadering 

is ook hoofsaaklik objektief. Die groot verskil tussen die twee 

benaderings ten aansien van die uitleg van kontrakte is die rol wat die 

beginsel van die goeie trou speel asook die feit dat getuienis van die 

omringende omstandighede en gedrag van die partye na kontraksluiting 

                                                 
 1651  “Naar ons bewijsrecht kan dit tegenbewijs met alle middelen worden 

geleverd”: Wiersma & Wiersma 64. 
 1652  Wiersma & Wiersma 64–65. 
 1653  “Het Hof bleek geneigd tot het aanvaarden van een dergelijk beginsel, … : 

‘dat, behoudens bewijs van het tegendeel, aangenomen moet worden dat de 
bestelbrief het overeengekomene volledig weergaf;’. De Hooge Raad toonde 
zich echter weinig ontvankelijk voor die opvatting”: HR 3 Februarie 1967, NJ 
1968, 30 (DJV).   

 1654  Vgl HR 15 Mei 1987, NJB 1987, 737; HR 8 April 1983, NJ 1984, 785 (WMK). 
    1655    Pretorius Dutch Law 400.  
    1656    Pretorius Dutch Law 401. 
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in alle gevalle in aanmerking geneem kan word in die Nederlandse 

kontraktereg. Pretorius voer in hierdie opsig aan dat al is die 

subjektiewe bedoeling van die partye van primêre belang in die 

Nederlandse kontraktereg, dit in die praktyk die uitleg van die partye se 

verklaarde bedoeling is wat die meeste saak maak. Hy wys dan ook 

daarop dat die inhoud van die kontrak in die meeste gevalle sal afhang 

van die redelike en billike uitleg daarvan.1657

       

      

12.3 Duitsland 

 

Die uitleg van kontrakte in Duitsland word basies deur drie artikels van 

die Duitse Burgerlike Wetboek1658 (Bürgerliches Gezetsbuch – BGB) 

gereël.1659

 

 

Artikel 133 (vervat in Boek Een) van die BGB bepaal as volg: 

 
“§ 133. [Interpretation of a declaration of intention] In interpreting a 

declaration of intention the true intention shall be sought without regard to the 

declaration’s literal meaning.”1660

 
 

Volgens Foster is hierdie artikel daarop gemik om vas te stel wat die 

partye se werklike bedoeling was en kom dit derhalwe neer op ’n 

subjektiewe uitleg. Hy is ook van mening dat hierdie artikel die basis 

vorm van die eerste toets wat deur die howe ten aansien van die 

verklarings van die partye aangewend word.1661

 

 

                                                 
    1657    Pretorius Dutch Law 403.  
 1658  Van 1900. 
 1659  Youngs R English, French & German Comparative Law 2e uitg (2007) 607.  
 1660  Soos vertaal deur Nassar 44. Die oorspronklike teks lees as volg: 

“[Auslegung einer Willenserklärung] Bei der Auslegung einer 
Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem 
buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.”   

 1661  Foster N German Law & Legal System (1993) 199. 



 470 

Danz argumenteer dat artikel 133, gelees in die lig van artikel 157, alle 

kontraktuele omstandighede, met inbegrip van voorafgaande 

onderhandelinge (vorhergehende Verhandlungen) en manifestasies na 

kontraksluiting (nachfolgende Ausserungen) omvat.1662 Danz voer 

verder aan dat die uitleg van kontrakte, ingevolge artikel 133, bepaal 

moet word in die lig van die kontraktuele ekonomiese doelwit (lediglich 

nach dem wirtschaftlichen Zweck).1663

 

  

Internasionale arbitrasies waarin Duitse reg toegepas is, steun 

klaarblyklik hierdie standpunt aangesien daar in die meerderheid van 

hierdie arbitrasies na die omringende omstandighede gekyk is om die 

werklike trefwydte van die partye se verpligtinge vas te stel.1664

 

      

Artikel 157 van die BGB bepaal dat kontrakte ingevolge die vereistes 

van goeie trou, met inagneming van normale gebruik (die Verkehrsitte) 

uitgelê moet word.1665

 

 

Foster verklaar dat die toepassing van artikel 157 aanvanklik ’n 

subjektiewe toets behels het, maar dat die howe ’n meer objektiewe 

benadering aangeneem het en dat hulle die kontrak in sy geheel beskou 

ten einde die partye se verklaring vas te stel.1666

  

 

                                                 
 1662  Danz E Auslegung der Rechtsgeschäfte 3e uitg (1911) 43, soos aangehaal 

en vertaal deur Sawada TJ Subsequent Conduct and Supervening Events 
(1968) 82. 

 1663  Danz 85. 
 1664  Sien bv Duitse FR toekenning van 30.6.1972; German Buyer K v German 

Seller U (1977) 2 Yb Comm Arb 146; German FR toekenning van 2.5.1977; 
German FR Creditor (1979) 4 Yb Comm Arb 203; ICC toekennings in: 
saakno 953; German FR Claimant v Greek Respondent (1978) 3 Yb Comm 
Arb 214 en saakno 1455; German FR Claimant v Yugoslav Respondent 
(1978) 3 Yb Comm Arb 215.      

 1665  Die oorspronklike teks lees as volg: “[Auslegung von Verträgen] Verträge 
sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern.”   

 1666  Foster 199–200. 
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Foster wys verder daarop dat artikels 133 en 157 van toepassing is op 

die ooreenkoms en nie die prestasie van ’n kontrak nie. Judisiële uitleg 

word verkry deur vas te stel wat die redelike geadresseerde sou 

verstaan het. In hierdie ondersoek is ’n drieledige proses geïdentifiseer, 

wat eerstens ’n subjektiewe benadering behels waarvolgens daar na die 

bewoording en bedoeling van die kontrak en die partye gekyk word.1667

 

  

Indien ’n oplossing steeds problematies voorkom, word daar op die 

omringende omstandighede van die kontrak gelet. Ten slotte word daar 

aan die goeie trou van die partye asook algemene gebruik oorweging 

geskenk.1668

 

 

Artikel 242 van die BGB bepaal dat die presteerder verplig is om te 

presteer soos deur die goeie trou met inagneming van 

besigheidspraktyk vereis.1669

 

 

Hierdie artikel bevat die algemene beginsel van goeie trou en verskyn in 

Boek Twee van die BGB. Dit is op die reëls wat verband hou met die 

Duitse verbintenisreg van toepassing.1670

 

  

Met die aanname van die Duitse Burgerlike Wetboek was daar geen 

regspraak beskikbaar ten einde die uitleg van kontrakte te vergemaklik 

nie, maar slegs die Kode self wat, alhoewel dit omvattend was, nie oor 

die nodige buigsaamheid beskik het om voorsiening te maak vir vele 

alledaagse situasies nie.  

                                                 
    1667    Foster 200.  
 1668  Ibid. 
 1669  Die oorspronklike teks lees as volg: “[Leistung nach Treu und Glauben] Der 

Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.” Vir ’n vollediger 
bespreking van die konsep van die goeie trou in die Duitse reg sien 
Markesinis B, Unberath H & Johnston A The German Law of Contract A 
Comparative Treatise 2e uitg (2006) 120–133.   

 1670  Foster 200. 
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Volgens Foster is daar gebruik gemaak van artikel 242 om die Duitse 

privaatreg te ontwikkel om aan te pas by die veranderde ekonomiese en 

sosiale omstandighede. Volgens hom kon enige probleme by die 

toepassing van artikels 133 en 157 maklik oorkom gewees het deur ’n 

wyer uitleg en toepassing van die vereistes van artikel 242.1671

 

  

Artikel 242 het derhalwe op ’n indirekte wyse bygedra tot die 

ontwikkeling van die Duitse jurisprudensie ten aansien van die uitleg 

van kontrakte. Hierdie ontwikkeling word vervolgens kortliks uitgelig.1672

  

     

12.3.1 Die uitleg van kontraksbedinge 

 

’n Voorbeeld van die toepassing van artikel 242 ten aansien van die 

uitleg van kontraksbedinge kan gevind word in saak RGZ 131, 274. Die 

eiser in hierdie saak, ’n juwelier, het ’n sekere huurperseel van die 

verweerder-verhuurder vir ’n tydperk van tien jaar gehuur. Die 

verhuurder het hierna die aangrensende perseel aan ’n ander juwelier 

verhuur.  

 

Die hof het bevind dat dat daar ’n stilswyende beding of verpligting in 

die kontrak vervat was wat die verhuurder verbied het om die 

aangrensende perseel aan ’n ander juwelier te verhuur. Die hof het dus 

duidelik nuwe verpligtinge in die kontrak “ingelees”.1673

 

 

’n Tweede voorbeeld kan gevind word in die Venusburg-saak.1674

                                                 
    1671     Ibid. 

 In 

hierdie saak was ’n verkoper, wat ’n baie hoë kooppprys gevra het vir ’n 

erf as gevolg van sy uitstekende uitsig, verhoed om te bou op ’n 

 1672  Ibid. 
 1673  Ibid. 
 1674  RGZ 161, 330, 338. 
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aangrensende erf wat aan hom behoort het, aangesien dit die uitsig van 

die eerste erf sou vernietig. Dit was gedoen ondanks die feit dat daar 

geen werklike beding of verpligting in die kontrak met sodanige 

uitwerking vervat was nie.  

 

Foster wys ook daarop dat daar in talle sake regspligte, pligte van 

toesighouding, inligting en verduideliking deur die toepassing van 

hierdie artikel geskep is.1675

 

 

Markesinis et al wys daarop dat hierdie uitbreiding van die kollaterale 

verpligtinge tussen kontrakspartye deur die howe deel uitmaak van die 

“supplementêre funksie” (Ergänzungsfunktion) van die beginsel van die 

goeie trou.1676

 

        

12.3.2 Die rekonstruksie van kontrakte 

 

Foster dui aan dat die meeste van hierdie sake in die hiperinflasiejare 

wat gevolg het na die Eerste Wêreldoorlog plaasgevind het. Daar kan 

daarom geargumenteer word dat hierdie sake nie verteenwoordigend, 

of tipies, is ten opsigte van die toepassing van artikel 242 nie. Hy voer 

egter aan dat dit aanduidend was van hoe ver die howe bereid was om 

te gaan ten einde te verseker dat die beginsel van die goeie trou 

toegepas word.1677

 

  

Gedurende die hiperinflasiejare is baie verbandkontrakte byvoorbeeld 

gerekonstrueer of herwaardeer deur die Reichsgericht ten einde die 

oorspronklike verkoopswaarde daarvan te reflekteer. Die verkoper sou 

andersins daardeur benadeel word. So het die Reichsgericht 

                                                 
 1675  Foster 200–201. 
 1676  Markesinis et al 125. Vir ’n vollediger bespreking van hierdie funksie van die 

goeie trou sien Markesinis et al 125–130. 
 1677  Foster 201. 
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byvoorbeeld in 19231678 verbandleningterugbetalings herwaardeer ten 

einde die werklike waarde van die eiendom te weerspieël, ten spyte 

daarvan dat dit in bykans waardelose Duitse mark betaal is.1679

 

 

Youngs wys daarop dat bogemelde bepalings van die BGB nie as die 

enigste reëls ten aansien van die uitleg van kontrakte in Duitsland 

kwalifiseer nie en identifiseer ook die volgende: 

 
“The remaining rules are contained in case law and doctrine, and in particular 

require consideration of prior negotiations, purpose and context. Offers (and 

acceptances) should be interpreted objectively, ie in the way in which the 

recipient would understand them, in accordance with good faith and having 

regard to business custom.”1680

 

 

In LG Hanau1681

 

 byvoorbeeld, is die uitdrukking “Gros” in “25 Gros rolls 

of toilet paper” uitgelê in ooreenstemming met wat die persoon by wie 

die bestelling geplaas is dit redelikerwys sou verstaan het om te bedoel, 

naamlik “144” eerder as “groot”. 

Waar die kontrakspartye egter ad idem is oor wat hulle bedoel het, is 

die feit dat die objektiewe betekenis van die kontrak daarvan verskil, nie 

belangrik nie.1682

      

 

Indien ’n spesifieke kontraksvorm noodsaaklik is, kan ekstrinsieke feite 

slegs in aanmerking geneem word vir sover daarna verwys word in die 

                                                 
 1678  RGZ 107, 78. 
 1679  Foster 201. 
 1680  Youngs R English, French & German Comparative Law (1998) 412; BGHZ 

91, 325. 
 1681  NJW 1979, 721. 
 1682  RGZ 99, 148. In hierdie saak waar die partye ’n kontrak gesluit het ten 

aansien van die verkoop van vis, en die vis wat verkoop sou word 
verkeerdelik beskryf is, was die kontrak steeds effektief ten aansien van die 
vis wat hulle bedoel het om te verkoop.  
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kontrak (behalwe in gevalle soos uiteengesit in die vorige paragraaf).1683 

’n Meer liberale benadering word egter gevolg waar die vormvereiste 

slegs tot voordeel van die partye self is.1684

 

 

Ten slotte bepaal artikel 305b van die BGB en 305c paragraaf 2 

(voorheen artikel 4 van die General Conditions of Contract Act)1685

 

   

soos volg: 

“§ 3o5b. Individual contractual arrangements have priority over general 

conditions of contract.”1686

 

 

“§ 305c par 2. Doubts in the interpretation of general conditions of contract 

are resolved to the disadvantage of the person using them.”1687

 
 

Artikel 305c is ’n voorbeeld van die sogenaamde contra proferentem-

reël wat ook in Duitse regspraak inslag gevind het.1688

 

 

Markesinis et al wys daarop dat, ten spyte van die standpunte van 

Windscheid,1689

                                                 
 1683  BGHZ 87, 150, waar ’n erf wat verkoop is verkeerdelik beskryf is. 

 die wilsteorie in die Duitse reg aansienlik afgewater is 

en dat die uitleg van kontrakte in die Duitse kontraktereg derhalwe 

 1684  Köhler BGB Allgemeiner Teil 21e uitg (1991) 174–175. 
 1685  Van 1976. 
 1686  Soos vertaal deur Youngs (2) 608. Die oorspronklike teks lees as volg:  
  “Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen  
   Geschäftsbedingungen.” 
    1687    Ibid. Die oorspronklike teks lees as volg: “Zweifel bei der Auslegung   
   Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des 

 Verwenders.” 
 1688  Sien bv BGHZ 5, 111; BGHZ 47, 207. 
 1689  Windscheid B Lehrbuch des Pandektenrechts 6e uitg vol 1 (1887) 186–187 

verklaar: “The will declared is directed at a legal consequence, and the legal 
order gives effect to this legal consequence because it is intended by the 
author of the declaration” (soos vertaal deur Markesinis et al 133). Die 
oorspronklike teks lees as volg: “Es wird der Wille erklärt, dass eine 
rechtliche Wirkung eintreten, weil sie vom Urheber des Rechtsgeschäftes 
gewollt ist.”       
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grootliks objektief is.1690

 

 Die kontrak soos vasgestel uit die objektiewe 

betekenis van die partye se verklaring van hulle bedoeling is derhalwe 

regsgeldig behalwe indien dit tersyde gestel word op grond van ’n 

afwyking van die objektiewe betekenis afgelei uit die partye se 

subjektiewe bedoelings. 

Markesinis et al is van mening dat die partye se ware bedoelings in ’n 

siviele regstelsel soos Duitsland meer gewig dra as in die common law 

regsfamilie. Volgens Markesinis et al plaas die common law meer klem 

op kommersiële sekerheid en regsadministrasie wat dan ook die 

bestaan van klaarblyklike streng konsepte soos die ekstrinsieke 

getuienis-reël verduidelik.1691 Markesinis et al wys egter heeltemal tereg 

daarop dat, alhoewel die ekstrinsieke getuienis-reël regsekerheid tot 

gevolg kan hê, dit ook tot onbillikheid en ongeregtigheid kan aanleiding 

gee. Hierdie skrywers is egter van mening dat die reël ’n belangrike 

prosedurele rol in die VSA vervul deur die weerhouding van 

kontraktuele uitleg van die lede van siviele juriestelsels.1692

 

 

Die Duitse benadering tot die uitleg van kontrakte is, myns insiens, die 

korrekte benadering en kan met groot vrug aangewend word in die 

Suid-Afrikaanse kontraktereg. Die beginpunt in die Duitse reg is ook, net 

soos die common law-benadering, die bewoording van die kontrak. 

Daar word ook aansienlike bewyswaarde toegeken aan die teks van die 

kontrak.1693

                                                 
 1690  Markesinis et al 134. 

 Die groot verskil tussen die Duitse benadering en die 

common law-benadering is egter die afwesigheid van die 

interpretasiereël in die Duitse reg. ’n Party wat derhalwe aanvoer dat ’n 

ondubbelsinnige beding van die kontrak eintlik ’n ander betekenis het, 

word toegelaat om ekstrinsieke getuienis aan te bied om sodanige 

 1691  Markesinis et al  135. 
 1692  Markesinis et al 136. 
 1693  Markesinis et al 137. 
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ander betekenis te bewys. So ’n party dra egter die bewyslas om 

sodanige ander betekenis te bewys.1694 Die uitwerking hiervan is dat 

daar aangevoer kan word dat ondubbelsinnige kontraksbedinge in die 

Duitse reg op ’n soortgelyke wyse funksioneer as ’n weerlegbare 

regsvermoede in die Suid-Afrikaanse reg. Daar word later in meer 

besonderhede op hierdie aspek ingegaan.1695

 

                 

12.4 Frankryk 

 

Verskeie artikels vervat in die Franse Siviele Kode (Code Civil)1696

 

 reël 

die uitleg van kontrakte in die Franse reg. 

Artikel 1134 van die Siviele Kode bepaal byvoorbeeld dat ooreenkomste 

in goeie trou uitgevoer moet word.1697

 

 

Artikel 1135 van die Siviele Kode bepaal: 

 
“Agreements do not only create obligations in respect of that which is 

expressed, but also in respect of all the consequences which equity, custom 

or the law (loi) give to the obligation in accordance with its nature.”1698

 
 

Uitleg van kontrakte in die Franse reg is eerstens die taak van die 

regter,1699 maar indien ’n bepaling duidelik en presies is, mag hy dit nie 

op ’n ander wyse interpreteer nie.1700

 

 

                                                 
 1694  BGH NJW 1995 3258; BGHZ 21 109; BGH NJW 1984 721. 
 1695  Sien die bespreking infra hoofstuk 14. 
 1696  Van 1804. 
 1697  Die oorspronklike teks lees as volg: “Les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.” 
 1698  Soos vertaal deur Youngs (2) 606. Die oorspronklike teks lees as volg: “Les 

conventions obligent non seulement a ce qui y est exprimé, mais encore a 
toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent a l’obligation d’apres 
sa nature.” 

 1699  Com 15 Mei 1950, D 1950, 773.  
 1700  Nicholas B The French Law of Contract 2e uitg (1992) 47–49.  
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Artikel 1156 van die Siviele Kode bepaal dat wat ooreenkomste 

aanbetref, mens moet kyk na wat die gemeenskaplike bedoeling van die 

partye was eerder as om aandag te gee aan die letterlike betekenis van 

die woorde.1701

 

 

Die ekstrinsieke getuienis-reël (“parol evidence rule”) bestaan nie in die 

Franse reg nie.1702

 

 

In die geval van dubbelsinnige klousules, moet die betekenis gekies 

word wat aan die klousule betekenis verleen, die beste met die 

onderwerp van die kontrak korrespondeer en wat ooreenstem met die 

gebruik (custom) van die relevante streek.1703 Die kontrak mag ook 

aangevul word deur gebruiksklousules.1704

 

 

Artikel 1162 van die Siviele Kode bepaal: 

 
“In case of doubt, the agreement is to be interpreted against the person who 

has made a stipulation and in favour of the person who has incurred an 

obligation.”1705

 
 

Algemene kontrakbepalings word beperk tot dit waarop dit voorkom die 

partye bedoel het om te kontrakteer.1706

 

 

 

12.5 Switserland 

                                                 
 1701  Die oorspronklike teks lees as volg: “On doit dans les conventions 

rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, 
plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.” 

 1702  Youngs 411.  
 1703  Artikels 1157–1159 van die Franse Siviele Kode. 
 1704  Artikel 1160 van die Franse Siviele Kode.  
 1705  Soos vertaal deur Youngs (2) 607. Die oorspronklike teks lees as volg: “Dans 

le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de 
celui qui a contracté l'obligation.” 

 1706  Artikel 1163 van die Franse Siviele Kode. 
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Artikel 18 van die Swiss Federal Code of Obligations reël spesifiek die 

uitleg van kontrakte in Switserland en bepaal as volg: 

 
“When interpreting the form and the contents of a contract, the mutually 

agreed real intention of the parties must be considered and not incorrect 

terms or expressions used by the parties by mistake or in order to conceal the 

true nature of the contract.”1707

 
 

Bucher sit die algemene uitlegproses in Switserland as volg uiteen: 

 
“The interpretation of the declaration of a party follows the ‘principle of 

confidence’ (Vertrauensprinzip/principe de la confiance), that is, the 

declaration is neither understood in the sense of what the declaring party may 

have had in mind nor in accordance with the literal meaning of the wording, 

but in the meaning the addressee could in good faith attribute to it. This is in 

some way an ‘objective’ approach to the problem. On the other hand, the 

addressee is deemed to be obliged to give all possible attention to the 

‘subjective element’, i.e. to consider all aspects allowing the understanding of 

the declared intent. Under these two aspects interpretation is less strict than 

under the English and American tradition, i.e. focused on the ‘objective’ 

meaning of the existing texts.”1708

 
      

Artikel 18 is dikwels aangewend in internasionale arbitrasies. In ICC 

saak nommer 4145 byvoorbeeld, is hierdie artikel aangeveg. Die 

arbitrasietribunaal (deur staat te maak op Switserse jurisprudensie en 

regspraak) het beslis dat “uitleg”, ingevolge hierdie bepaling, beteken 

om die ware bedoeling van die partye vas te stel bo en behalwe die 

                                                 
    1707   Soos vertaal deur Nassar 44. Die oorspronklike teks lees as volg:  
  “Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach 

 Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige 
 Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den 
 Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre 
 Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.”  

 1708  Dessemontet F & Ansay T Introduction to Swiss Law 3e uitg (2004) 116–
117.  



 480 

woorde in die ooreenkoms gebruik. Omstandighede wat kontraksluiting 

voorafgegaan het of gelyktydig daarmee asook daarna plaasgevind het, 

veral die wyse waarop die partye hulle verpligtinge nagekom het, moet 

in ag geneem word.1709

 

 

Soortgelyk is daar in ICC saak nommer 5505 beslis dat: 
 

“Under Swiss law, the wording of contracts forms the basis of their 

construction, but Swiss judges also look at all the circumstances which seems 

appropriate to establish the common intention of the parties. If the real 

intention of the parties cannot be proven, the judge will look at the objective 

meaning of the contract, defined in accordance with the general experience of 

life and the principle of good faith.”1710

 
 

Nassar wys daarop dat hierdie begrip van Switserse reg sonder enige 

twyfel die kontekstuele aspekte daarvan bevestig, aangesien dit openlik 

voorafgaande onderhandelinge en gedrag na kontraksluiting as 

ekstrinsieke getuienis toelaat.1711

 

 

12.6 Algemene opmerkings 

 

Nassar verwoord die uitlegmetodes soos vervat in die verskillende 

kodes van bogemelde kontinentale jurisdiksies as volg: 
“The wording of each of the codes is general enough to accommodate either 

the absolute or contextual approach. On their face, the codes seem to give 

stronger support to the absolute, rather than the contextual approach, for they 

emphasize the intention of the parties, as opposed to the contractual purpose. 

However, a closer look at any of the above-cited formulas reveals an ability to 

                                                 
 1709  Establishment of Middle East Country X v South Asian Construction 

Company (1987) 12 Yb. Comm. Arb. 97 103.    
 1710  (1988) 13 Yb. Comm. Arb. 111 113.  
 1711  Nassar 45. 
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reconcile contextual and relational elements. This seems to be the approach 

favored by jurists and evidenced in practice.”1712

 
   

Nassar verklaar verder dat, vanuit ’n internasionale perspektief, 

kontraktuele inhoud, kragtens die kontinentale benadering, nie net slegs 

uit die partye se ooreenkomste verkry word nie, maar ook uit hul 

“verhouding” (“relationship”) as ’n geheel voortspruit. Kontraktuele 

inhoud word verder geaffekteer deur dit wat voor, asook na, 

kontraksluiting plaasgevind het. Dit beteken dat kontrakte in die 

kontinentale lande nie as “diskrete ooreenkomste” (“discrete 

transactions”) gesien word nie, maar as “verhoudings” 

(“relationships”).1713

 

 

Volgens Nassar vind hierdie standpunt ondersteuning in die rol wat 

“handelsgebruik” (“trade usage”) in die siviele kontinentale regstelsels 

vertolk. Sy verklaar dat daar talle statutêre bepalings is wat 

handelsgebruik erken, maar dat daar baie min bepalings bestaan wat 

help om dit te omskryf.  

 

In hierdie opsig verwys sy na artikel 1135 van die Franse Siviele 

Kode1714

 

 en verklaar dat die ander siviele regstelsels min het om 

hieraan by te voeg; hul kodes maak slegs per geleentheid van 

handelsgebruik melding en slegs in die konteks waar daar na ’n 

spesifieke tipe kontrak verwys word.  

Volgens Nassar kan ’n handelsgebruik omskryf word as ’n gebruik wat 

algemeen en gereeld nagekom word. Dit moet onderskei word van ’n 

“course of dealing” wat slegs die gewoonte van individuele verhoudings 

weerspieël en daarom ten opsigte van die algemeenheid van ’n 

                                                 
 1712  Nassar 44. 
 1713  Ibid. 
 1714  Aangehaal supra 12.3.  
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handelsgebruik tekort skiet. Terselftertyd kwalifiseer hierdie 

handelsgebruik nie as “gewoonte” (“custom”) of droit coutumier nie, 

aangesien dit nie aan die aard van ’n regsreël voldoen nie.1715

 

 

Nassar wys daarop dat, vanuit ’n internasionale perspektief, al die 

bogemelde kontinentale regstelsels tot ’n sekere mate die uitwerking 

van omringende omstandighede op die evolusie van kontraktuele 

ondernemings erken. Verskillende aspekte van omringende 

omstandighede word egter verskillend geweeg.   

 

Terwyl daar ’n algemene konsensus bestaan ten aansien van die 

omskrywing en rol van handelsgebruik (“trade usage”), is daar geen 

dergelike konsensus ten aansien van die aanwending van 

voorafgaande onderhandelinge en gedrag na kontraksluiting nie.1716

 

  

Nassar is verder van mening dat die bovermelde analise ’n aansienlike 

erosie van die beginsel van die onskendbaarheid van kontrakte 

teweegbring.1717

 

 

Die kontrak in kontinentale jurisdiksies kwalifiseer, naamlik, nie as die 

enigste bron van kontraktuele ondernemings nie, maar slegs as een 

tussen vele ander bronne. Kontraktuele verpligtinge is derhalwe tans in 

kontinentale jurisdiksies die resultaat van die interaksie van kontraktuele 

bedinge met die omringende omstandighede, soos byvoorbeeld die 

voorafgaande onderhandelinge, gedrag na kontraksluiting en handels-

gebruik.1718

 

 

                                                 
 1715  Nassar 46. 
 1716  Ibid. 
 1717  Ibid. 
 1718  Ibid. 
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Een van die belangrikste verskille tussen die kontinentale benadering 

(gekodifiseerde regstelsel) en die common law-benadering 

(ongekodifiseerde regstelsel) is die wyse waarop regsdokumente (veral 

wetgewing) opgestel word. In gekodifiseerde regstelsels word 

regsdokumente eenvoudig en in breë trekke opgestel en word dit aan 

die howe oorgelaat om substansie daaran te verleen. In 

ongekodifiseerde regstelsels aan die ander kant, word regsdokumente 

baie meer tegnies en in baie meer detail opgestel en word daar in die 

woorde van Nicholas gepoog om die teks “regterbestand” (“judge-

proof”) te maak.1719 Daar moet derhalwe baie versigtig te werk gegaan 

word voordat daar enige afleidings gemaak kan word ten aansien van 

die kontinentale hantering van ekstrinsieke getuienis en die moontlike 

waarde wat dit kan toevoeg tot die Suid-Afrikaanse kontraktereg. Daar 

word egter aan die hand gedoen dat die kontinentale benadering tot die 

uitleg van kontrakte asook die beginsel van die goeie trou1720

 

 wel met 

vrug in die Suid-Afrikaanse kontraktereg aangewend kan word.  

12.7 Gevolgtrekking 

 

Markesinis et al wys heeltemal tereg daarop dat die algehele 

benadering van die Engelse (common law) en die Duitse howe 

(kontinentale regstelsel) ten aansien van die uitleg van kontrakte 

opmerklik eenders is alhoewel hulle verskillende vertrekpunte 

gebruik.1721

                                                 
 1719  Nicholas 6; Wessels B & Van Wechem THM Contracteren in de 

Internationale Praktijk Deel III (1997) 325.  

 Dit laat die vraag ontstaan of daar werklik so ’n groot verskil 

bestaan tussen die common law en kontinentale kontraktereg. Daar 

word aan die hand gedoen dat die meeste kontrakteregdispute tot 

eenderse uitsprake sal aanleiding gee welke van die twee benaderings 

ook al deur die howe aangewend word. Dit is slegs in uitsonderlike 

 1720  Vir meer hieroor sien die besprekings supra hoofstuk 5 en 8 en infra hoofstuk 
14.   

 1721  Markesinis et al 136–138. 
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gevalle wat die ekstrinsieke getuienis-reël tot onbillike resultate in ’n 

common law regstelsel kan lei. Myns insiens kan daar ten minste die 

afleiding gemaak word dat die kontinentale benadering wel aantoon dat 

’n regstelsel baie goed sonder die ekstrinsieke getuienis-reël kan 

klaarkom en dat dit nie noodwendig ten koste van regsekerheid hoef te 

geskied nie. 

 

Die belangrikste verskil tussen die Suid-Afrikaanse en kontinentale 

benaderings tot goeie trou is dat daar nie ingevolge die Suid-Afrikaanse 

reg vereis word dat die partye te goeder trou moet presteer nie. 

Alhoewel die goeie trou die onderliggende beginsel is ten aansien van 

die reëls oor stilswyende bedinge, naturalia en handelsgebruike, 

bestaan daar geen algemene vereiste van goeie trou in die Suid-

Afrikaanse kontraktereg nie.1722

 

 

Pretorius voer dan ook, myns insiens heeltemal tereg, aan dat die 

Nederlandse reg ’n duidelike model daarstel vir die ontwikkeling van die 

beginsel van die goeie trou, of dan ten minste die rol van die beginsels 

van redelikheid en billikheid in die totstandkoming, aanvulling en 

beperking van kontraktuele verpligtinge in die Suid-Afrikaanse 

kontraktereg.1723

                                                 
      1722      Vir meer hieroor sien die besprekings supra hoofstuk 5 en 8 en infra  

 In die konteks van hierdie proefskrif sal die 

kontinentale benadering egter nie op hierdie stadium ’n werklike bydrae 

kan lewer tot die ontwikkeling van die aanbieding van ekstrinsieke 

getuienis in kontraktuele dispute in die Suid-Afrikaanse reg nie, 

alhoewel dit in die toekoms, (direk of indirek), moontlik wel sal kan. Die 

enigste werklike bydrae is egter moontlik daarin geleë dat ’n regstelsel 

wel sonder enige beperkinge ten aansien van die toelaatbaarheid van 

ekstrinsieke getuienis kan klaarkom, selfs al word die verskille tussen 

      hoofstuk 14. 
       1723      Pretorius Dutch Law 402. 
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die common law- en kontinentale kontrakteregbenaderings in ag 

geneem.          

 

Die hantering van ektrinsieke getuienis in die uitleg van internasionale 

skriftelike kontrakte het in die vorige aantal dekades aansienlike aandag 

geniet. Dit het dan ook aanleiding gegee tot die totstandkoming van ’n 

aantal internasionale konvensies en beginsels. In die volgende hoofstuk 

sal drie van hierdie internasionale tendense dan ook kortliks bespreek 

word. 
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HOOFSTUK 13 

 

DIE LEX MERCATORIA 

13.1 Inleiding 

 

Zuppi beskryf die lex mercatoria as ’n dinamiese groep reëls wat deur 

handelaars ontwerp is om internasionale handel te reguleer.1724 Ferrari 

wys daarop dat die konsep tans aangewend word om internasionale 

handelsgebruike en -gewoontes, asook verskeie verdrae, konvensies 

en reëls, soos aanvaar deur die internasionale handelsgemeenskap, te 

beskryf.1725

 

 In hierdie opsig word die volgende drie reëlgroeperings 

kortliks bespreek: 

• die 1980 Vienna Konvensie ten aansien van Kontrakte vir die 

Internasionale Verkoop van Goedere (Vienna Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods of CISG); 

• die beginsels van UNIDROIT; 

• die beginsels van die Europese Kontraktereg. 

 

13.2 Die 1980 Vienna Konvensie (CISG) 

 

Die United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (CISG of Convention) word deur Andreason beskryf as een van 

die grootste prestasies van die moderne regsgeskiedenis.1726

                                                 
 1724  Zuppi 263. 

 Die 

hoofoogmerk van hierdie Konvensie is, volgens hom, om alle 

 1725  Ferrari F “Uniform Interpretation of the 1980 Uniform Sales Law” (1994) 
International & Comparative Law 183 186. 

 1726  Andreason 351. 
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koopooreenkomste tussen partye wie se plekke van besigheid in 

verskillende lidlande is, te reguleer.1727

 

 

Wat egter van besondere belang is, is die feit dat die CISG die 

ekstrinsieke getuienis-reël met betrekking tot enige kontraktuele dispute 

deur die lede1728 daarvan verwerp het. Een van die hoofredes hiervoor 

is dat die meeste van die wêreld se regstelsels alle tersaaklike getuienis 

in kontraktuele litigasie toelaat.1729 Talle van die lidlande van hierdie 

Konvensie het die CISG ook as hul “domestic sales law” 

aangeneem.1730

 

 

Wat die ekstrinsieke getuienis-reël aanbetref bepaal artikel 11 van die 

CISG dat: 

 
“… [a] contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing 

and is not subject to any other requirement as to form. It may be proved 

by any means, including witnesses.” 

 

Artikel 11 is nie van toepassing nie waar die betrokke land wat die CISG 

geratifiseer het, ’n deklarasie in ooreenstemming met artikel 96 van die 

CISG gemaak het. Hierdie artikel bepaal dat ’n lidland ’n deklarasie kan 

maak ingevolge waarvan daar bepaal word dat die bepalings van artikel 

11 nie van toepassing is ten aansien van enige party wie se plek van 

besigheid in sodanige land geleë is nie. 

                                                 
 1727  Andreason 351–352. 
 1728  Ook Suid-Afrika is ’n lid van hierdie Konvensie. 
 1729  Andreason 360. Van die ander redes sluit in dat die bykomende 

gekompliseerdheid van internasionale transaksies ’n toenemende las op die 
skouers van die hof plaas wat die beste verlig kan word deur ’n meer 
volledige bewysregtelike rekord, die feit dat getuienis van “practices and 
usage” wêreldwyd aanvaar word, die feit dat die ekstrinsieke getuienis-reël 
universeel deur nasies oor die wêreld heen gekritiseer is, die feit dat geen 
land klaarblyklik in staat is om die reël behoorlik te omskryf nie, en die feit 
dat die reël so onstabiel is. Vir ’n meer volledige bespreking van hierdie 
beginsels sien Andreason 360–364.   

 1730  Andreason 351. Sien verder infra hoofstuk 14. 
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In die VSA het die howe ook verskeie kere geweier om die ekstrinsieke 

getuienis-reël in gevalle waar die CISG van toepassing is toe te pas. 

Die saak van MCC-Marble Ceramic Center Inc v Ceramica Nuova 

d’Agostino S.p.A.1731

 

 kan as voorbeeld hiervan bespreek word. In 

hierdie saak het ’n Amerikaanse firma, wat teëls aangekoop het by ’n 

Italiaanse maatskappy, ’n eis ingedien teen die verkoper vir 

kontrakbreuk. Die verkoper het op die eis geantwoord deur staat te 

maak op sekere bedinge wat voorgekom het op die agterkant van ’n 

voorafgedrukte standaardbestelvorm wat die ooreenkoms tussen die 

partye uitgemaak het. Een van hierdie bedinge het bepaal dat die 

verkoper aflewerings van die betrokke teëls kan staak indien die koper 

versuim het om te betaal. Die koper het eedsverklarings voorgelê van 

sy president en twee werknemers van die verkoper waarin daar verklaar 

is dat die partye nie die bedoeling gehad het om gebonde te wees aan 

die bedinge gedruk op die standaardbestelvorm nie. Die distrikshof het 

egter hierdie getuienis op die basis van die plaaslike ekstrinsieke 

getuienis-reël uitgesluit en het summiere vonnis ten gunste van die 

verkoper toegestaan. 

Hierdie beslissing is egter op appèl omvergewerp waar die Elfde 

Rondgang (Eleventh Circuit)1732

                                                 
 1731  No 92-2108 CIV (SD Fla). 

 beslis het dat die substantiewe reg van 

die CISG voorrang geniet bo die ekstrinsieke getuienis-reël en dat dit 

derhalwe nie verplig is om die reël toe te pas in alle dispute in die 

federale howe nie. Die hof het getuienis van die onderhandelinge 

tussen die partye asook hulle subjektiewe bedoelings toegelaat ongeag 

die koper se klaarblyklike toestemming ten gunste van die voorwaardes 

vervat op die agterkant van die standaardbestelvorm. Die hof het 

verklaar dat, waar partye die probleme verbonde aan die aanbieding 

 1732  Supra n1421. 
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van ekstrinsieke getuienis wil vermy, hulle dit deur die blote insluiting 

van ’n samesmeltings- of integrasiebeding (“merger clause”) in die 

skriftelike kontrak kan doen. Volgens die hof sal die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis buite die kontrak in so ’n geval in elk geval 

uitgesluit word weens die werking van die integrasiebeding.1733

 

 

Hierdie beslissing is ook in ooreenstemming met die bepalings van 

artikel 8(3) van die CISG wat bepaal dat: 

 
“In determining the intent of a party or the understanding a reasonable 

person would have had, due consideration is to be given to all relevant 

circumstances of the case including the negotiations, any practices which 

the parties have established between themselves, usages and any 

subsequent conduct of the parties.” 

 

Honnold is van mening dat hierdie artikel ’n tribunaal vrywaar van die 

werking van enige plaaslike ekstrinsieke getuienis-reël waar dit ’n 

aangeleentheid ingevolge die bepalings van die CISG moet beslis.1734 

Honnold is verder van mening dat hierdie artikel ’n tribunaal vrystel van 

die toepassing van plaaslike reëls wat sodanige tribunaal verhoed om 

getuienis wat relevant is tussen die partye te oorweeg.1735 Die hof in die 

MCC Marble-saak1736 het ook hierdie standpunt ondersteun en verklaar 

dat dit ’n duidelike riglyn vir die hof is om alle ander getuienis ten 

aansien van die partye se onderhandelinge wat hulle werklike bedoeling 

kan weerspieël, aan te hoor.1737

 

 

                                                 
 1733  Op 1391. 
 1734  Honnold J Uniform Law for International Sales under the 1980 United 

Nations Convention 3e uitg (1999) 121: “This added flexibility for 
interpretation is consistent with the growing body of opinion that the ‘parol 
evidence rule’ has been an embarrassment for the administration of modern 
transactions.” 

 1735  Honnold 170–171. 
     1736   Supra n1421.  
 1737  Op 1389. 
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Die beslissing in die MCC Marble-saak is ook nagevolg in die Mitchell 

Aircraft Spares Inc v European Aircraft Services AB1738 en Shuttle 

Packaging Systems LLC v Tsonakis.1739

 

 

Zuppi wys daarop dat die Instituut van Internasionale Handelsreg van 

die Pace Universiteit ’n uitgebreide databasis ten aansien van die CISG 

ontwikkel het.1740

 

 Die Instituut was ’n sterk voorstander van die stigting 

van ’n adviesraad bestaande uit erkende akademici met die oogmerk 

om die eenvormige uitleg van die CISG te bevorder. Die toepassing van 

die ekstrinsieke getuienis-reël op ’n koopkontrak wat gereguleer word 

deur die CISG is deur hierdie adviesraad oorweeg in Adviesraad Opinie 

Nommer Drie. Die belangrikste gevolgtrekkings van die adviesraad kan 

kortliks as volg opgesom word: 

• Die ekstrinsiekegetuienisreël is nie in die CISG geïnkorporeer 

nie. Die CISG bepaal die rol en bewyswaarde wat aan 

kontraktuele geskrifte toegeken moet word. 

•  In sommige common law-jurisdiksies verhinder die 

sogenaamde interpretasiereël ’n hof om getuienis buite ’n op-

die-oog-af ondubbelsinnige skriftelike kontrak vir doeleindes 

van kontraktuele uitleg te oorweeg. Hierdie reël is nie van 

toepassing op kontrakte wat onderhewig aan die CISG gesluit 

is nie. 

• ’n Samesmeltingsbeding of volle-ooreenkomsbeding wat in ’n 

skriftelike kontrak onder die CISG ingesluit word, het die 

uitwerking dat ’n party verhoed word om op getuienis van 

verklarings of ooreenkomste wat nie in die skriftelike kontrak 

vervat is nie, te steun. Indien dit in ooreenstemming met die 

partye se bedoeling is, kan ’n samesmeltingsbeding selfs 
                                                 
 1738  23 F Supp 2d 915 919 (ND III 1998). 
 1739  1:101 CV 691 2001 US Dist LEXIS 21630 (WD Mich Dec 17 2001). 
 1740  Zuppi 268. 
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getuienis van handelsgebruike uitsluit. Om die uitwerking van 

’n samesmeltingsbeding te bepaal, word die partye se 

verklarings, onderhandelinge, asook enige ander relevante 

omstandighede in aanmerking geneem.1741

 

 

Zuppi kritiseer egter die derde aspek van die Adviesraad se opinie.1742 

Volgens hom kan slegs sommige van die reëls van kontraktuele uitleg 

onder die CISG deur die partye gemodifiseer of afgeskaf word. Daardie 

reëls wat verband hou met die internasionale karakter van die CISG 

asook die behoefte om eenvormigheid te bevorder, is egter nie 

beginsels waarvan die partye afstand kan doen nie.1743 Zuppi is van 

mening dat selfs al bevat ’n skriftelike kontrak onder die CISG ’n 

samesmeltingsbeding, artikel 7 van die CISG nog steeds ten aansien 

van vraagstukke wat verband hou met die eenvormigheid en 

internasionale toepaslikheid van enige besluit ten opsigte van sodanige 

kontrak van toepassing sal wees. Zuppi is ook van mening dat dit 

betreurenswaardig is dat die Adviesraad in een van hulle eerste opinies 

van die standpunt uitgegaan het dat die reëls van uitleg ten aansien van 

’n skriftelike kontrak wat deur die CISG gereguleer word, deur die 

insluiting van ’n samesmeltingsbeding uitgesluit kan word.1744

 

 

13.3 Die UNIDROIT-beginsels 

 

Die doelwit van die UNIDROIT-beginsels van Internasionale 

Kommersiële Kontrakte is om ’n stel goed gebalanseerde beginsels vir 

die internasionale arena te verskaf wat op enige internasionale 

ooreenkoms, ongeag van die regstradisies waaraan die partye behoort, 

                                                 
 1741  Zuppi 269. 
 1742  Zuppi 270. 
 1743  Zuppi 270–271. 
 1744  Zuppi 271. 
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van toepassing is.1745 Volgens Garro kan hierdie beginsels beskryf word 

as ’n positiewe stap in die soeke na internasionale eenvormigheid en is 

dit ’n belangrike instrument vir die uitleg en supplementering van ander 

internasionale kommersiële instrumente.1746 Die UNIDROIT-beginsels is 

egter nie ’n internasionale konvensie soos die CISG nie en sal slegs 

van toepassing wees waar die partye die beginsels uitdruklik in hulle 

skriftelike kontrak vervat het.1747

 

 

Artikel 1.2 van die UNIDROIT-beginsels bepaal dat:  

 
“Nothing in these Principles requires a contract, statement or any other 

act to be made in or evidenced by a particular form. It may be proved by 

any means, including witnesses.”   

 

Artikel 2.1.17 van die UNIDROIT-beginsels bepaal (onder die opskrif 

van “samesmeltingsbeding”) dat: 

 
“A contract in writing which contains a clause indicating that the writing 

completely embodies the terms on which the parties have agreed cannot 

be contradicted or supplemented by evidence of prior statements or 

agreements. However, such statements or agreements may be used to 

interpret the writing.” 

 

Artikel 4(3) van die Beginsels maak verder daarvoor voorsiening dat die 

preliminêre onderhandelinge tussen die partye in aanmerking geneem 

moet word wanneer die hoofreëls van uitleg toegepas word. In die 

eerste plek moet daar gepoog word om die subjektiewe 
                                                 
 1745  Bonell MJ An International Restatement of Contract Law 3e uitg (2005).  
 1746  Garro AM “The Gap-Filling Role of the UNIDROIT Principles in International 

Sales Law: Some Comments on the Interplay between the Principles and the 
CISG” (1995) Tulsa Law Review 1149 1152-1153. 

 1747  Zuppi 272. Ingevolge die voorrede van die beginsels is die toepassing 
daarvan ook moontlik waar daar ’n algemene verwysing in die skriftelike 
kontrak na die reëls van die internasionale handel of lex mercatoria vervat is. 
Dit kan selfs toegepas word as supplementêre reg waar dit onmoontlik is om 
die toepaslike reg van die kontrak vas te stel.  
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gemeenskaplike bedoeling van die partye vas te stel. Indien die 

gemeenskaplike bedoeling van die partye nie vasgestel kan word nie, 

word daar gebruik gemaak van ’n “redelike persoon”-standaard.1748

 

 

13.4 Europese Kontrakteregbeginsels 

 

Die Europese Kommissie van die Europese Unie het voorleggings 

aangevra om die regstelsels van kontrakte te moderniseer en te 

unifiseer. Hierdie voorleggings het tot die totstandkoming van twee 

verskillende konsepte gelei, naamlik: 

 

• Die “Principles of European Contract Law”;1749

• Die “European Contract Code”.

 en 
1750

 

 

Eersgenoemde konsep het die bestendigste ondersteuning geniet. Die 

ekstrinsieke getuienis-reël het weer eens nie ’n plek in hierdie beginsels 

van die Europese kontraktereg nie. Artikel 1:201 van die Beginsels van 

die Europese Kontraktereg (“Principles of European Contract Law” of 

PECL) bepaal, byvoorbeeld, ten aansien van die goeie trou soos volg: 

 
“Good Faith and Fair Dealing: (1) Each party must act in accordance with 

good faith and fair dealing. (2) The parties may not exclude or limit this duty.” 

 

Artikel 2:101 van die PECL skryf vryheid van kontraktuele formaliteite 

voor en sluit die ekstrinsieke getuienis-reël spesifiek uit: 

 
“Conditions for the Conclusion of a Contract: … (2) A contract need not be concluded 

or evidenced in writing nor is it subject to any other requirement as to form. The 

contract may be proved by any means, including witnesses.” 

 
                                                 
 1748 Zuppi 272. 
 1749  Onder leiding van Lando. 
 1750  Onder leiding van Gandolfi. Sien Zuppi 273.  
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Artikel 2:105 van die PECL sit die posisie uiteen waar daar ’n 

samesmeltingsbeding in die skriftelike kontrak vervat word: 

 
 “Merger Clause: 

(1) If a written contract contains an individually negotiated clause stating that 

the writing embodies all the terms of the contract (a merger clause), any 

prior statements, undertakings or agreements which are not embodied in 

the writing do not form part of the contract. 

(2) If the merger clause is not individually negotiated it will only establish a 
presumption that the parties intended that their prior statements, 

undertakings or agreements were not to form part of the contract. This 

rule may not be excluded or restricted. 

(3) The parties’ prior statements may be used to interpret the contract. This 

rule may not be excluded or restricted except by an individually negotiated 

clause. 

(4) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting a 

merger clause to the extent that the other party has reasonably relied on 

them.” 

 

Bogemelde artikel stel dit duidelik dat indien die samesmeltingsbeding 

nie die uitkoms van spesifieke onderhandelinge tussen die partye is nie, 

die beginsel slegs ’n weerlegbare vermoede daarstel dat enige vorige 

verklaring nie deel van die ooreenkoms tussen die partye uitmaak nie. 

Indien daar egter ’n samesmeltingsbeding in die skriftelike kontrak 

vervat is wat deur die partye onderhandel is, sal enige vorige 

verklarings, ondernemings of ooreenkomste nie deel vorm van die 

ooreenkoms tussen die partye nie alhoewel dit aangewend kan word 

om die kontrak uit te lê.1751

 

 

’n Soortgelyke situasie doen homself voor waar daar ’n beding in die 

skriftelike kontrak ingesluit word wat bepaal dat ’n kontrak slegs 

skriftelik gewysig kan word: 

                                                 
 1751  Zuppi 275. 
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“Written Modification Only:  
(1) A clause in a written contract requiring any modification or ending by 

agreement to be made in writing establishes only a presumption that an 

agreement to modify or end the contract is not intended to be legally 

binding unless it is in writing. 

(2) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting 

such a clause to the extent that the other party has reasonably relied on 

them.”1752

 

 

Artikel 5:101 van die PECL handel met die algemene reëls van die 

uitleg van kontrakte en kan as volg opgesom word: 

 

• ’n Kontrak moet uitgelê word in ooreenstemming met die 

gemeenskaplike bedoeling van die partye, selfs al verskil 

sodanige bedoeling van die letterlike betekenis van die 

bewoording van die kontrak. 

• Indien dit vasgestel word dat een party bedoel het dat die kontrak 

’n bepaalde betekenis moes hê, en die ander party tydens 

kontraksluiting nie onbewus kon gewees het van die eerste party 

se bedoeling nie, moet die kontrak uitgelê word in 

ooreenstemming met die bedoeling van die eerste party. 

• Indien ’n kontrak nie uitgelê kan word in ooreenstemming met 

hierdie eerste twee beginsels nie, moet die kontrak uitgelê word 

in ooreenstemming met die betekenis wat redelike soortgelyke 

partye  in dieselfde omstandighede daaraan sou gee.1753

 

 

Artikel 5:102 van die PECL handel met die bewysmateriaal wat by die 

uitleg van ’n kontrak gebruik mag word wat die volgende insluit: 

 
                                                 
 1752  Artikel 2:106 van die PECL. 
 1753  Vir ’n bespreking van hierdie artikel sien Beale H & Lando O Principles of 

European Contract Law (2000) 287–291. 
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• Die omstandighede waarbinne die kontrak gesluit is; 

• die gedrag van die parte wat ook gedrag na kontraksluiting insluit; 

• die aard en doel van die kontrak; 

• die uitleg wat alreeds deur die partye gegee is aan soortgelyke 

bedinge van die kontrak en die gebruike wat hulle tussen hulle 

gevestig het; 

• die betekenis wat in die algemeen aan bedinge en uitdrukkings in 

die afdeling van die betrokke aktiwiteit gegee word en die 

betekenis wat alreeds aan soortgelyke bedinge gegee is; 

• gebruike; en 

• goeie trou en billike onderhandelinge.1754

  

    

Op 23 Maart 2006 het die Europese Parlement ’n resolusie uitgevaardig 

wat beklemtoon het dat ’n eenvormige interne mark nie optimaal kan 

funksioneer sonder die harmonisering van die siviele reg nie. Die 

Europese Unie se deskundiges is besig met die samestelling van ’n 

“Common Frame of Reference” (CFR) ten aansien van die Europese 

kontraktereg wat hopelik sal help om die bestaande reg te hersien. 

Zuppi wys daarop dat dit hoogs te betwyfel is of enige verwysing na die 

ekstrinsieke getuienis-reël eers oorweging sal geniet in die opstel van 

hierdie verwysingsraamwerk.1755 Zuppi is ook van mening dat die laaste 

bestaande oorblyfsels van die reël beperk sal bly tot eenvoudige 

plaaslike aangeleenthede met die gepaardgaande uitsonderings en 

beperkinge wat daarop van toepassing is.1756

 

 

13.5 Gevolgtrekking 

 

                                                 
 1754  Vir ’n bespreking van hierdie artikel sien Beale & Lando 291–293. 
 1755  Zuppi 275.  
 1756  Ibid. 
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Dit is belangrik om nie die rol van internasionale tendense in die 

plaaslike toepassing en ontwikkeling van ’n regsreël te onderskat nie. 

Indien daar oorweging geskenk word aan die huidige internasionale 

tendens ten aansien van die hantering van ekstrinsieke getuienis, blyk 

dit duidelik dat daar ’n neiging is om weg te beweeg van die verbod op 

die aanbieding van ekstrinsieke getuienis in die beslegting van 

kontraktuele dispute. Honnold (met verwysing na die meer buigsame 

benadering van die CISG) verwoord hierdie aspek treffend waar hy 

verklaar dat: 

 
“This added flexibility for interpretation is consistent with the growing body 

of opinion that the ‘parol evidence rule’ has been an embarrassment for 

the administration of modern transactions.”1757

 

 

Wat egter van groot belang is ten aansien van die internasionale 

tendens in die hantering van ekstrinsieke getuienis, is die feit dat daar 

voorsiening gemaak word daarvoor dat die partye self kan besluit of 

hulle die ekstrinsieke getuienis-reël deel van hulle ooreenkoms wil maak 

deur die insluiting van ’n integrasiebeding in die skriftelike kontrak. 

Indien sodanige beding ingesluit word, sal die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis ten aansien van enige ander verklarings of 

ooreenkomste dan normaalweg nie toelaatbaar wees nie. Daar word 

later in hierdie proefskrif meer volledig gehandel met hierdie aspek 

asook die moontlike waarde wat die internasionale benadering tot die 

Suid-Afrikaanse reg kan toevoeg.1758

 

 

In die slothoofstuk word daar volledig ondersoek ingestel na die 

verskillende argumente en aanbevelings in verband met die ekstrinsieke 

getuienis-reël. Daar word ook betoog vir aansienlike regshervorming op 

                                                 
 1757  Honnold 121. 
 1758  Sien die bespreking infra hoofstuk 14. 
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hierdie gebied deur middel van die kodifikasie van sekere beginsels ten 

aansien van die aanbieding, opweging en toepassing van ekstrinsieke 

getuienis in kontraktuele dispute.  
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HOOFSTUK 14 

 

GEVOLGTREKKING EN AANBEVELING 

14.1 Inleiding 

 

Soos reeds aangetoon het die integrasiereël sy ontstaan te danke aan 

twee faktore: Eerstens was daar die gebruik van die seël van 

dokumente in Engeland en tweedens die weerhouding van potensieël 

nadelige getuienis van die jurie. Die interpretasiereël het hoofsaaklik 

weens hierdie tweede oorweging in Engeland tot stand gekom. Die 

ekstrinsieke getuienis-reël wat bestaan uit gemelde twee subreëls het 

ook in hierdie gedaante na die common law-lande, met inbegrip van 

Suid-Afrika, versprei. Daar kan egter geargumenteer word dat die 

ekstrinsieke getuienis-reël nie werklik meer enige bestaansreg het in 

moderne jurisdiksies waar daar nie meer gebruik gemaak word van die 

seël van ooreenkomste nie of waar juriestelsels nie meer bestaan nie, 

of ’n aansienlik beperkte rol speel in siviele verhore.1759

 

 

Mettertyd het daar egter ook ander bestaansredes na vore getree om 

die bestaan van die ekstrinsieke getuienis-reël te regverdig. Die eerste 

en belangrikste rede wat aangevoer word om die bestaan van die 

ekstrinsieke getuienis-reël te regverdig, is dat dit regsekerheid 

meebring. Soos egter reeds aangetoon, blyk dit egter nie of die reël in 

hierdie doelwit slaag nie. As gevolg van die groot verwarring wat 

wêreldwyd voorkom ten aansien van die toepassing van die reël en die 

talle uitsonderingsgevalle, of skyn-uitsonderingsgevalle, wat ontwerp is 

om die reël se werking te versag, wil dit voorkom of die reël eerder tot 

regsonsekerheid aanleiding gee.1760

                                                 
   1759   Sien die bespreking supra hoofstuk 2.  

 

   1760   Sien die bespreking in hoofstuk 4.11, 5.6 en 11.3  
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Tweedens word daar aangevoer dat die reël finaliteit meebring in die 

kontraktuele regte en verpligtinge van die partye met die 

gepaardgaande voordeel dat dit duur en tydrowende toekomstige 

litigasie voorkom. Indien daar egter gekyk word na die aansienlike 

aantal sake wat jaarliks wêreldwyd voorkom ten aansien van die 

toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis in kontraktuele dispute, wil dit 

ook voorkom of die ekstrinsieke getuienis-reël nie in hierdie doelwit 

slaag nie.1761

 

 

In die derde plek word daar aangevoer dat die reël die feite in geskil in 

hofgedinge beperk met gepaardgaande tyds- en kostebesparings. 

Indien die gewysdes egter nagegaan word blyk dit dat, weens die 

onsekerheid betrokke by die toepassing van die reël, die feite in geskil 

in baie gevalle eerder vergroot is en gevolglik tot meer tydrowende en 

duurder litigasie aanleiding gegee het.1762

 

  

Ten slotte word daar aangevoer dat die reël die onskendbaarheid 

(“sanctity”) van die skriftelike kontrak in stand hou. Hierdie rede is, myns 

insiens, die geldigste rede wat aangevoer kan word vir die bestaan van 

die ekstrinsieke getuienis-reël. Indien die onskendbaarheid van die 

skriftelike kontrak heeltemal buite rekening gelaat word sal daar geen 

nut daarin wees om ooreenkomste op skrif te stel nie en sal dit in alle 

                                                 
   1761   Ibid. Sien bv Sweet 1050-1051 en Corbin 609. Daniel 234 verklaar  

heeltemal tereg dat: “Once thought to promote justice by preventing fraud and 
perjury, the parol evidence rule is commonly credited with creating more 
litigation than it prevents.”   

   1762   Ibid. Sien bv Sweet 1044-1047. Daniel 230 verklaar heeltemal tereg dat: 
“The uncertainty produced by inconsistent application of the parol evidence 
rule and exceptions has the added effect of preventing attorneys from 
properly advising clients on the pros and cons of litigation, which in turn 
creates an increased burden on the judicial system.”  
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waarskynlikheid katastrofiese gevolge meebring vir die moderne 

handelswêreld.1763

 

          

Daar bestaan, in Suid-Afrika en in buitelandse jurisdiksies, verskeie 

argumente ten gunste van die afskaffing van die ekstrinsieke getuienis-

reël. Voorstanders vir die afskaffing van die reël is, onder andere, myns 

insiens heeltemal tereg, van mening dat die reël juis aanleiding gee tot 

regsonsekerheid, dat dit arbitrêr en meganies toegepas word, dat dit die 

reg in diskrediet bring, dat dit ongeregtigheid tussen kontrakspartye tot 

gevolg kan hê en dat dit verhoed dat daar aan die gemeenskaplike 

bedoeling van die partye gevolg gegee word.1764

 

 

Die spanning tussen die voordele en nadele van die integrasiereël word 

treffend verwoord deur Waddams:1765

 

 

 “Where a writing, signed by the parties, contains a recital that it is 

the final and conclusive expression of their agreement, there is a case for 

excluding prior statements, not by virtue of the parol evidence rule, but by 

virtue of the simpler principle that the writing represents a reliable record 

of the parties’ latest agreement. As Corbin pointed out, what is agreed on 

one day may be altered on the next, and just as parties have the power to 

supersede a prior agreeement, so also they can supersede prior 

statements and negotiations that fall short of complete agreement. 

Signature, however, though strong evidence of the assent of the signer to 

the terms of the document signed, cannot be conclusive as to assent, nor 

can it exclude the possibility of relief for unconscionability.” 

 

Waddams gaan voort om aan te voer dat die integrasiereël soos hierbo 

uiteengesit nie ’n buitensporige nadelige of onredelike reël is nie. Dit 

bepaal slegs dat waar die partye ooreengekom het dat ’n dokument 

moet dien as die eksklusiewe rekord van hulle ooreenkoms hierdie 
                                                 
   1763   Ibid.  
   1764   Ibid.  
    1765   Waddams SM The Law of Contracts 5e uitg (2005) 222-223.  
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bedoeling sal seëvier. Waddams is egter van mening dat die howe in 

talle hofsake nie die reël behoorlik formuleer nie en dat dit die indruk 

wek van die toepassing van ’n meer rigiede reël wat bepaal dat 

getekende kontrakte absoluut bindend is. Volgens hom is daar nog 

nooit op ’n gesaghebbende wyse so ’n reël geformuleer nie. Sodanige 

reël sal volgens Waddams dan ook aanleiding gee tot aansienlike 

ongeregtigheid en kan dit nie maklik verdedig word nie.1766

 

 

Waddams wys dan ook daarop dat daar talle 

regshervormingskommissies in die lewe geroep is wat die afskaffing van 

die integrasiereël aanbeveel het. Hy wys egter heeltemal tereg daarop 

dat voorgestelde wetgewing te ver mag gaan in die rigting van die 

weerhouding van skriftelike kontrakte van die bewyswaarde wat dit 

behoort te hê Hy verwoord hierdie standpunt as volg: 

 
 “Where the parties agree, expressly or by implication, that a  

document is to be the exclusive record of their contract, there is good 

reason for giving effect to that agreement. Such an agreement, when it 

represents the intention of the parties, and when it is not obtained by a 

misuse of superior bargaining power, is wholly unobjectionable, and 

commercially very useful, and potentially to the advantage of both 

parties.”1767

 

 

Daar word saamgestem met die grootste gedeelte van die standpunt 

soos uiteengesit in bogemelde aanhaling. Die probleem lê egter in die 

stelling dat waar die partye by “implikasie” ooreenkom om hulle 

ooreenkoms te integreer, daar uitwerking aan sodanige ooreenkoms 

gegee moet word. Die meeste probleme verbonde aan die toepassing 

van die integrasiereël het juis te doen daarmee dat daar soms 

onweerlegbaar vermoed word dat die partye op ’n stilswyende wyse 

                                                 
    1766    Waddams Contracts 223. 
   1767     Ibid. 
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ooreengekom het om hulle volle oreenkoms te integreer deur die blote 

handeling van opskrifstelling. Daar word derhalwe aan die hand gedoen 

dat bogemelde standpunt van Waddams beperk behoort te word tot 

gevalle waar die partye uitdruklik ooreengekom het om hulle volle 

ooreenkoms in die skriftelike kontrak te integreer. 

 

Waddams is verder van mening dat die probleem nie lê by die 

integrasiereël self nie, maar die onoordeelkundige toepassing daarvan 

deur die howe. Hy verklaar dan ook op grond hiervan dat die oplossing 

nie lê in die algehele afskaffing van die reël nie, maar die versigtige 

formulering daarvan en die beperking daarvan tot sy behoorlike 

toepassingsfeer. Indien dit gedoen word, sal die oormatige 

onskendbaarheid wat aan skriftelike kontrakte toegeken word in 

sommige gevalle verwyder word terwyl algemene kontraktuele 

beginsels en sinvolle kommersiële praktyk terselftertyd behoue sal 

bly.1768

             

               

Myns insiens bestaan daar beslis ’n behoefte aan die afskaffing of 

aansienlike modifisering van die ekstrinsieke getuienis-reël in die Suid-

Afrikaanse kontraktereg. Soos aangedui is die toepassing van beide die 

integrasie- en interpretasiereël uit pas met die bestaande Suid-

Afrikaanse kontraktuele aanspreeklikheids-benaderings. Wat beide 

hierdie reëls aanbetref word relevante ekstrinsieke getuienis uitgesluit in 

die soeke na die werklike subjektiewe bedoeling van die partye asook 

die ondersoek na redelike vertrouensverwekking.1769

 

   

Aan die ander kant bestaan daar egter ook ’n besliste behoefte daaraan 

om die onskendbaarheid (“sanctity”) van geskrewe kontrakte te 

beskerm, asook om aan kontrakspartye die bevoegdheid te verleen om 

                                                 
    1768    Waddams Contracts 223-224. 
   1769    Sien die bespreking supra hoofstuk 4.10 en 5.5   
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die integrasiereël van toepassing te maak op hulle ooreenkoms indien 

hulle dit sou verkies.  

 

Ten einde vatbaar te wees vir afskaffing of modifikasie, moet dit egter 

vasstaan dat die ekstrinsieke getuienis-reël wel as ’n regsreël of 

beginsel kwalifiseer. Soos reeds aangetoon in die ondersoek na die 

grondslag van die integrasiereël, kwalifiseer die integrasiereël wel ten 

dele as ’n regsfiksie of regsvermoede en is dit derhalwe vatbaar vir 

afskaffing of modifikasie.1770

 

 

Soos reeds aangetoon is, daar ook ’n verskeidenheid van wyses 

waarop die ekstrinsieke getuienis-reël in die Suid-Afrikaanse 

kontraktereg afgeskaf of gemodifiseer kan word. Eerstens is dit duidelik 

dat die howe die ekstrinsieke getuienis-reël verkeerdelik as ’n reël van 

die bewysreg geklassifiseer het en dat dit dus deel van ons reg uitmaak 

aangesien ons verplig is om die Engelse formele reg na te volg. Dit blyk 

egter, hoofsaaklik weens die vereiste van regsekerheid, dat dit hoogs 

onwaarskynlik is dat die howe ooit die reël sal herklassifiseer en dat die 

reël derhalwe nie op hierdie wyse afgeskaf of gemodifiseer sal kan word 

nie.1771

 

 

In die tweede plek kan die ekstrinsieke getuienis-reël moontlik deur die 

howe afgeskaf of gemodifiseer word. Soos aangetoon, het daar 

intussen ’n kentering plaasgevind in die Engelse reg ten aansien van 

die toepassing van die integrasiereël en beskou hulle die reël nie meer 

as werklik deel van hulle reg nie. In die Engelse reg kan daar tans 

ekstrinsieke getuienis ten aansien van ’n kollaterale ooreenkoms wat 

die skriftelike hoofkontrak weerspreek, aangebied word.1772

                                                 
   1770    Sien die bespreking supra hoofstuk 4.9.5.      

 Dit blyk 

egter duidelik dat dit hoogs onwaarskynlik is dat ons howe hierdie 

   1771   Sien die bespreking supra hoofstuk 3. 
   1772   Sien die bespreking supra hoofstuk 4.2.  
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moderne benadering van die Engelse reg sal navolg. Die rede hiervoor 

is tweeledig: Eerstens is daar die gedagtegang dat ons bewysreg 

“bevries” is in die gedaante soos die Engelse bewysreg op 30 Mei 1961 

aangeneem het en tweedens die beginsel van regsekerheid. Dit blyk 

duidelik dat die reg ten aansien van die aanbieding van ekstrinsieke 

getuienis in kontraktuele dispute in ’n groot mate in die Suid-Afrikaanse 

reg gestagneer het en dat daar geen teken van ’n afskaffing of 

modifisering van die reël te bespeur is nie, veral wat die integrasiereël 

aanbetref.1773

 

 

Wat die interpretasiereël aanbetref word daar sekere standpunte 

gehuldig dat die howe besig is met ’n proses om hierdie reël te 

modifiseer vanaf ’n tekstuele uitlegbenadering na ’n liberale 

kontekstuele uitlegbenadering Ingevolge waarvan die omringende 

omstandighede ook toelaatbaar sal wees waar die betrokke 

kontraksbeding of bewoording duidelik en ondubbelsinnig voorkom. 

Myns insiens word van die gewysdes waarop gesteun word om tot 

hierdie gevolgtrekking te kom nie altyd korrek vertolk nie en kan die 

opmerkings oor sodanige beweerde evolusionêre benadering 

hoogstens as obiter aangemerk word.1774

 

 

Soos reeds aangetoon sal die beginsel van die goeie trou in die Suid-

Afrikaanse kontraktereg ook nie daarin kan slaag om die ekstrinsieke 

getuienis-reël af te skaf, te modifiseer of selfs die werking daarvan te 

versag nie. Dit is duidelik dat ons howe die beginsel van die goeie trou 

nie beskou as ’n “free-floating” beginsel op grond waarvan erkende 

regsbeginsels en reëls oorboord gegooi kan word nie.1775

 

 

                                                 
   1773   Sien die bespreking supra hoofstuk 4.12. 
   1774   Sien die bespreking supra hoofstuk 5.7.  
   1775   Sien die bespreking supra hoofstuk 4.12.      
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Soos aangetoon, is dit verder hoogs onwaarskynlik dat die howe sal 

bevind dat óf die integrasiereël, óf die interpretasiereël 

onkonstitusioneel is. Dit is ook die geval wat integrasiebedinge 

aanbetref. Hierdie roete sal derhalwe ook nie gevolg kan word in die 

afskaffing of modifisering van die ekstrinsieke getuienis-reël nie.1776

 

 

Daar kan verder ’n argument uitgemaak word dat ’n kontraksparty in alle 

gevalle die werking van die integrasiereël kan vermy deur bloot te eis 

dat die skriftelike kontrak gerektifiseer moet word aangesien dit so 

bewoord was dat die werking van ’n kollaterale ooreenkoms nie daarby 

ingesluit was nie. Hierdie argument berus op die uitspraak in Mouton v 

Hanekom.1777 Die regsposisie in hierdie gevalle is egter huidiglik 

onseker en is daar verskeie teenstrydige standpunte oor hoe hierdie 

uitspraak geïnterpreteer moet word.  Daar is ook geen gerapporteerde 

sake na hierdie uitspraak wat daarna verwys het as gesag daarvoor dat 

die werking van die integrasiereël op hierdie wyse omseil kan word nie. 

Aangesien rektifikasie die regstelling van ’n foutiewe wilsverklaring ten 

doel het, word dit dan ook betwyfel of die howe die Mouton-uitspraak in 

die afsienbare toekoms op hierdie wyse sal interpreteer, wat dan ook 

die leerstuk van rektifikasie uitsluit as ’n wyse op grond waarvan die 

integrasiereël afgeskaf of gemodifiseer kan word.1778 Verder kan die 

leerstuk van rektifikasie ook nie aangewend word waar 

vertrouensbeskerming ter sprake is nie. Die uitspraak in Sampson v 

Union and Rhodesia Wholesale Ltd1779

 

 het dan ook, myns insiens, ’n 

baie beperkte werking en sal dit miskien slegs in uitsonderlike gevalle 

aangewend kan word om ’n party se redelike vertroue te beskerm.   

                                                 
     1776   Sien die bespreking supra hoofstuk 8. 
    1777   Supra n1162. 
    1778   Sien die bespreking supra hoofstuk 7.  
    1779   Supra n989. 
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Die enigste oorblywende opsie is dat die reël by wyse van wetgewing 

afgeskaf of gemodifiseer behoort te word. Daar word aan die hand 

gedoen dat die essensie van die bestaansrede vir die integrasiereël 

uiteengesit word deur die standpunt van Calamari en Perillo.1780

 

 Hierdie 

skrywers gaan van die standpunt uit dat daar besluit moet word of die 

publiek beter daaraan toe is indien daar, ten spyte van die risiko van 

bedrog, regswerking aan die partye se algehele ooreenkoms verleen 

word (afwesigheid van die integrasiereël) of dat, ten spyte daarvan dat 

dit per geleentheid tot ongeregtigheid aanleiding mag gee, die partye se 

algehele ooreenkoms in skrif vervat moet wees (aanwesigheid van die 

integrasiereël). 

Calamari en Perillo is klaarblyklik van mening dat die judisiële beleids-

rigtings wat ingeneem kan word slegs “wit” of slegs “swart” kan wees. 

Anders gestel, volgens hierdie skrywers sal die aanwesigheid van die 

integrasiereël in ’n bepaalde regstelsel altyd aanleiding gee tot 

“occasional injustices”. Dit is as gevolg van die feit dat daar nie gevolg 

gegee sal word aan die partye se algehele ooreenkoms nie. Dit hou 

egter die voordeel in dat die “security of transactions” deur die 

integrasiereël beskerm word.  

 

Aan die ander kant, indien die integrasiereël in ’n bepaalde regstelsel 

afwesig is, sal dit volgens hierdie skrywers aanleiding gee tot die risiko 

van ongeregtigheid wat veroorsaak word deur die moontlikheid van 

bedrog en die moontlikheid dat latere ooreenkomste as afdwingbaar 

beskou sal word. Hierdie situasie hou egter die voordeel in dat daar 

regswerking aan die partye se “algehele” ooreenkoms (mondeling en 

skriftelik) verleen word. Soos reeds aangetoon, kwalifiseer die 

integrasiereël myns insiens ten dele as ’n regsfiksie, regsvermoede of 

                                                 
    1780  Sien ook die bespreking supra hoofstuk 4.1. 
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regsreël en is dit gevolglik vatbaar vir afskaffing.1781

 

 Die vraag is egter 

of die algehele afskaffing van die integrasiereël die antwoord is op al die 

probleme ten aansien van die aanbieding van ekstrinsieke getuienis.  

Die vraag wat derhalwe, myns insiens, gevra moet word, is of dit nie 

moontlik is om hierdie twee beleidsrigtings met mekaar te versoen deur 

die navolging van ’n moontlike middeweg nie? Die ideaal sal wees om 

regswerking te verleen aan partye se algehele ooreenkoms terwyl daar 

terselftertyd beskermingsmaatreëls in plek gestel word om die sekuriteit 

(“security”) of onskendbaarheid (“sanctity”) van die skriftelike kontrak in 

stand te hou. Alvorens daar ’n ondersoek ingestel word na moontlike 

konsepwetgewing word daar aangevoer dat die aanbevelings wat 

hierna volg ’n werkbare oplossing vir die aanbieding van ekstrinsieke 

getuienis in kontraktuele dispute in die praktyk kan bied. 

 

14.2 Drie-fase ondersoek 

 

Daar word aan die hand gedoen dat daar in elke siviele verhoor, waar 

die aanbieding van ekstrinsieke getuienis ter sprake is, tussen drie 

fases onderskei kan word. 

 

14.2.1 Eerste fase – die aanbieding van ekstrinsieke getuienis 

 

Die Suid-Afrikaanse Regskommissie se aanbeveling ten aansien van 

die aanbieding van ekstrinsieke getuienis bepaal as volg: 

 
“Whether or not the words of the contract appear to be ambiguous evidence 

of what passed during negotiations between the parties during and after the 

                                                 
 1781  Sien die bespreking supra hoofstuk 4.9.5. 
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execution of the contract and surrounding circumstances is admissible to 

assist in the interpretation of any contract.”1782

 
 [my beklemtoning] 

Die probleem ten aansien hierdie benadering is egter (soos reeds 

gemeld) daarin geleë dat die Regskommissie slegs verwys na die 

aanbieding van ekstrinsieke getuienis ten einde ’n skriftelike kontrak uit 

te lê (die interpretasiereël) en geensins na die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis wat melding maak van ’n kollaterale ooreenkoms 

wat die skriftelike kontrak wysig, weerspreek of daaraan byvoeg (die 

integrasiereël) nie.1783

 

 

Daar word aan die hand gedoen dat die Suid-Afrikaanse 

Regskommissie waarskynlik ’n wyer betekenis aan “interpretation” 

toegedig het, naamlik om ook die aanbieding van ekstrinsieke getuienis 

van die aangaan van kollaterale ooreenkomste in te sluit. Indien dit die 

geval is, is hierdie bewoording van die Regskommissie egter, myns 

insiens, totaal onaanvaarbaar, aangesien dit slegs bydra tot die 

aansienlike verwarring wat reeds bestaan ten aansien van die twee 

verskillende komponente van die ekstrinsieke getuienis-reël. Soos 

reeds aangetoon word hierdie wye omskrywing van die “uitleg” van 

kontrakte, waarvan Cornelius ’n voorstander is, in die meerderheid van 

gevalle, indien nie alle gevalle nie, nie deur die howe aangewend nie. 

Indien bogemelde wetsvoorstel van die Regskommissie derhalwe 

aanvaar word, bestaan daar ’n daadwerklike gevaar dat die howe sal 

verklaar dat slegs die interpretasiereël afgeskaf is en nie die 

integrasiereël nie.  

 

Die tweede tekortkoming van die Regskommissie se voorstel is daarin 

te vinde dat die ekstrinsieke getuienis wat aangebied mag word, beperk 

                                                 
 1782  Suid-Afrikaanse Regskommissieverslag 211. 
     1783   Sien die bespreking supra hoofstuk 6.2.2.3.  
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word tot getuienis van onderhandelinge tussen die partye gedurende en 

na kontraksluiting. Die vraag moet derhalwe gevra word: wat van onder-

handelinge voor kontraksluiting? Daar kan in die praktyk maklik ’n 

situasie voorkom waar die partye sekere onderhandelinge met mekaar 

aangaan en dat fisiese kontraksluiting eers ’n paar dae, of weke, of selfs 

maande later plaasvind. 

 

Daar word weer eens aan die hand gedoen dat die Regskommissie met 

die woordkeuse van “gedurende” (“during”) waarskynlik ’n wyer 

betekenis in gedagte gehad het, naamlik om ook alle voorafgaande 

onderhandelinge in te sluit, met ander woorde dat die Regskommissie 

die handeling van kontraksluiting sien as ’n langdurige proses wat ’n 

aanvang neem vanaf die eerste onderhandelinge tussen die partye.  

 

Indien dit nie die geval is nie, is dit moeilik om te verstaan waarom die 

Regskommissie nie getuienis van onderhandelinge voor kontraksluiting 

wil toelaat nie, veral aangesien daar geen verduideliking vir sodanige 

weglating in die Regskommissie se verslag aangebied word nie. Dit is 

egter weer eens betreurenswaardig dat die Regskommissie, in ’n area 

van die reg waarin daar reeds soveel verwarring bestaan, homself nie 

meer duidelik in hierdie opsig uitgedruk het nie. 

 

Zeffertt & Paizes stel voor dat die volgende bepaling, ten aansien van 

die aanbieding van ekstrinsieke getuienis, in die Wet op Bewysleer in 

Siviele Sake1784

  

 ingevoeg moet word: 

“Save as to the contrary in [this or] any other law provided, and save as to the 

contrary expressly provided in any document embodying, or purporting to 

embody, the terms of any contract entered into by the parties to any civil 

proceedings, no evidence shall be excluded in any such proceedings on the 

sole ground that— 
                                                 
 1784  25 van 1965. 
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(a) it alters, adds to, varies or contradicts such a document; or because 

(b) such document appears on the face of it to be clear and 

unambiguous.”1785

 
 

Hierdie voorstel van Zeffertt & Paizes is, myns insiens, heelwat beter as 

dié van die Regskommissie. Hierdie benadering maak ook spesifiek 

melding van die integrasiereël en beperk nie die tipe getuienis wat 

aangebied mag word nie. 

 

Die probleem met hierdie benadering is egter dat dit miskien neerkom 

op ’n oorvereenvoudiging.1786

 

 In hierdie opsig is daar natuurlik twee 

verskillende argumente wat geopper kan word. Die eerste, wat deur 

Zeffertt & Paizes voorgestaan word, is dat, aangesien daar reeds soveel 

verwarring op hierdie regsgebied bestaan, die beste wyse van 

regshervorming is om voorgestelde wetgewing so eenvoudig en duidelik 

moontlik uiteen te sit. Aan die ander kant kan daar ’n argument 

uitgemaak word dat, aangesien daar soveel verwarring ten aansien van 

die ekstrinsieke getuienis-reël bestaan, dit juis raadsaam is om 

wetgewing op te stel wat so volledig moontlik is, selfs al kom dit meer 

ingewikkeld voor. 

Daar word aan die hand gedoen dat ’n middeweg tussen hierdie twee 

benaderings die beste resultaat sal oplewer. Wetgewing moet derhalwe 

uitgevaardig word wat die aanbieding van ekstrinsieke getuienis so 

volledig moontlik reël, maar terselftertyd ook so eenvoudig moontlik 

uiteensit.  
                                                 
 1785  Zeffertt & Paizes 107. 
 1786  Dat dit juis die oogmerk van hierdie skrywers was, blyk duidelik uit die 

volgende passasie (Zeffertt & Paizes 107): “The English Law Commission, it 
should be noted, said that ‘legislation in this field would be likely to be more 
confusing than clarifying’ … That might well be as regards the whole field. As 
we have confined our submissions to documents not affected by statutory 
provisions, and have thus left out, for instance, wills and negotiable 
instruments … the task of clarification is less daunting. Our suggested 
amendment is, we submit, simple and clear.” [my beklemtoning] 
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Daar moet egter ten volle met Zeffertt & Paizes saamgestem word dat 

alle beskikbare ekstrinsieke getuienis toelaatbaar moet wees, behalwe 

vir sover dit spesifiek deur ’n ander regsreël uitgesluit word, ten einde 

die ware gemeenskaplike bedoeling van die partye vas te stel. Ten 

einde ’n kontraktuele litigasie-ontploffing te voorkom word daar verder 

aan die hand gedoen, soos voorgestaan deur Kerr,1787

 

 dat daar ’n 

nadelige kostebevel teen ’n party gemaak moet word waar dit vir die hof 

duidelik is dat sodanige party onnodige getuienis aangebied het wat ’n 

mors van die hof se tyd was.  

’n Tweede punt van kritiek wat op Zeffertt & Paizes se voorgestelde 

bepaling gelewer kan word, is geleë in die feit dat hierdie skrywers 

klaarblyklik van mening is dat daar volle regswerking aan integrasie-

bedinge in alle gevalle verleen moet word. Hierdie aanname blyk uit die 

bewoording van die frase “save as to the contrary expressly provided in 

any document” soos vervat in die gemelde voorgestelde bepaling.  

 

Daar kan egter nie met hierdie standpunt saamgestem word nie. Wat 

vasgestel moet word, is die gemeenskaplike bedoeling van die 

kontrakspartye. Indien dit derhalwe op ’n oorwig van waarskynlikhede 

blyk dat die integrasiebeding wel hierdie bedoeling weerspieël, met 

ander woorde dat die partye besef dat die skriftelike kontrak hul 

algehele ooreenkoms bevat, behoort ’n hof nie verdere getuienis toe te 

laat ten einde ’n ooreenkoms wat strydig is met dié wat vervat is in die 

skriftelike kontrak, te bewys nie.  

 

In die praktyk gebeur dit egter meestal dat ’n integrasiebeding as ’n 

standaardbeding in die meeste skriftelike kontrakte vervat word. In die 

meeste gevalle is dit die partye se regsverteenwoordigers wat die 
                                                 
 1787  Suid-Afrikaanse Regskommissieverslag 208.  
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kontrak “namens” die partye opstel en baie keer versuim om die 

uitwerking van sodanige klousule behoorlik aan die kontrakspartye te 

verduidelik. Sodanige kontrak kan dan deur die kontrakspartye 

onderteken word sonder dat hulle noodwendig die bedoeling gehad het 

om hulle volle ooreenkoms in die skriftelike kontrak te integreer. Dit sal 

dan basies geen doel dien indien die integrasiereël afgeskaf word, maar 

die meerderheid skriftelike standaardbedingkontrakte nog steeds ’n 

integrasiebeding bevat nie.   

 

Daar kan derhalwe nie bloot aangeneem word dat die teenwoordigheid 

van ’n integrasiebeding in ’n skriftelike kontrak noodwendig die 

gemeenskaplike bedoeling van die kontrakspartye korrek weergee nie. 

In hierdie opsig is daar, myns insiens, twee opsies wat oorweeg kan 

word om die gemeenskaplike bedoeling van die partye ten aansien van 

integrasiebedinge vas te stel. Die eerste opsie is dat ekstrinsieke 

getuienis toegelaat behoort te word om die bedoeling van die partye ten 

aansien van sodanige beding te bepaal. Die probleem hieraan verbonde 

is dat dit haas onmoontlik sal wees vir ’n party om aan te toon dat dit nie 

die partye se bedoeling was dat die integrasiebeding nie in hulle 

skriftelike kontrak ingesluit moes word nie. Dit sal selfs die posisie wees 

waar daar sprake is van ’n standaardbedingkontrak of waar die kontrak 

deur die partye se regsverteenwoordigers opgestel is. In hierdie opsig is 

dit byvoorbeeld moeilik om te sien hoe ’n regsverteenwoordiger ooit sal 

getuig dat hy nie die uitwerking van die bedinge van die skriftelike 

kontrak aan die partye verduidelik het nie! 

 

Die tweede opsie is waar die partye hulle gemeenskaplike bedoeling op 

’n konkrete wyse sigbaar maak deur die proses van “ingeligte 

toestemming” wat behels dat ’n integrasiebeding slegs regsgeldig sal 

wees waar die gevolge daarvan volledig en op ’n eenvoudige en 

verstaanbare wyse aan die partye verduidelik word in ’n addisionele 
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kennisgewing of beding en die partye sodanige kennisgewing of beding 

spesifiek onderteken en verklaar dat hulle die gevolge en uitwerking van 

enige integrasiebeding wat in die skriftelike kontrak vervat word, 

verstaan. Myns insiens sal hierdie opsie ook meer gewenste resultate 

meebring om die partye se gemeenskaplike bedoeling ten aansien van 

integrasiebedinge vas te stel. Daar word derhalwe betoog dat daar 

indirek voorsiening gemaak moet word, soos reeds aangetoon, in 

voorgestelde wetgewing vir verskillende scenarios op grond van die 

identiteit van die partye betrokke by die kontrak.          

 

14.2.2 Tweede fase – die opweging van getuienis 

 

Daar word aan die hand gedoen dat daar ’n tweede fase ten aansien 

van die hantering van ekstrinsieke getuienis in enige voorgestelde 

wetgewing ingebou behoort te word. Soos reeds voorheen gemeld, 

moet die howe ’n toepaslike bewyswaarde aan ’n skriftelike kontrak 

toeken  Indien ’n party, (waar ekstrinsieke getuienis toegelaat word soos 

hieronder uiteengesit in die betrokke voorgestelde wetgewing), dan 

aanvoer dat daar ’n kollaterale ooreenkoms was, wat die skriftelike 

kontrak wysig, weerspreek of daaraan byvoeg, sal sodanige party in 

bepaalde gevalle aansienlike getuienis aan die hof moet voorlê ten 

einde ’n oorwig van waarskynlikheid in sy guns te beklink. Die howe 

behoort dan waar daar sprake is van individueel ooreengekome 

kontraksbedinge ’n aansienlike bewyswaarde toe te ken aan hierdie 

bedinge. Waar daar egter sprake is van standaardbedinge sal die 

geskrewe bedinge, afhangende van die betrokke geval, miskien dan nie 

oor so ’n groot bewyswaarde beskik nie en kan daar selfs geen waarde 

hoegenaamd aan hierdie bedinge geheg word nie. Dit sal byvoorbeeld 

die geval wees waar dit duidelik blyk dat daar nooit ooreengekom is op 

sodanige standaardbedinge nie. Hierdie posisie kan dan vergelyk word 
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aan die analoë posisie in die Romeins-Hollandse reg ingevolge waarvan 

daar ’n gradering van sekere kontrakte plaasgevind het.      

 

Die normale beginsel is tans dat die bewyslas op die party rus wat die 

bestaan van ’n skriftelike kontrak beweer, (wat normaalweg die eiser sal 

wees) om die bestaan van sodanige kontrak en die bedinge daarvan te 

bewys. Die bewyslas om die bedinge van die kontrak te bewys mag die 

bewys van ’n negatief insluit, byvoorbeeld dat ’n addisionele beding 

waarop die verweerder steun, nie op ooreengekom is tussen die partye 

nie.1788

 

 Dit behoort dan, myns insiens, ook die posisie te verteenwoordig 

waar die verweerder steun op ’n kollaterale oooreenkoms wat nie 

teenstrydig is met die skriftelike hoofkontrak nie (gedeeltelike integrasie 

van die ooreenkoms).  

Harms verklaar heeltemal tereg dat bedinge wat weens die werking van 

die integrasiereël nie bewys mag word nie, nie gepleit mag word nie 

behalwe waar rektifikasie aangevra word.1789

                                                 
    1788     Sien in hierdie opsig Harms 104; Kriegler v Minitzer 1949 (4) SA 821 (A)  

 Dit wil derhalwe voorkom 

of die posisie sal verander en dat die bewyslas op die verweerder sal 

rus om ’n teenstrydige kollaterale ooreenkoms of beding te bewys 

indien die integrasiereël afgeskaf sou word ingevolge die stelreël dat hy 

wat beweer ook moet bewys. Indien hierdie standpunt egter verkeerd is 

en die bewyslas nog steeds in so ’n geval op die eiser sou rus, word 

daar aangevoer dat die skepping van ’n weerlegbare regsvermoede, 

soos uiteengesit, hierdie posisie sal regstel. In so ’n geval sal daar dan 

’n weerleggingslas op die verweerder geplaas word om aan te te toon 

dat daar nie ’n volledige integrasie aangegaan is nie, maar daar 

inderdaad ooreengekom is op ’n teenstrydige kollaterale ooreenkoms of 

beding. 

 en Topaz Kitchens (Pty) Ltd v Naboom Spa (Edms) Bpk 1976 (3) SA 470  
 (A).                                               
   1789    Harms 105.  
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Insgelyks, indien ’n party aanvoer dat ’n ondubbelsinnige en duidelike 

beding in ’n skriftelike kontrak anders uitgelê moet word as die 

betekenis wat gewoonlik aan sodanige beding toegeskryf word, sal so ’n 

party aansienlike getuienis moet aanbied ten einde die hof in sy guns te 

laat beslis. In hierdie gevalle moet daar egter ’n stap verder geneem 

word en moet die duidelike en ondubbelsinnige beding of bewoording ’n 

weerlegbare regsvermoede daarstel dat dit beskik oor die gewone en 

grammatikale betekenis wat oor die algemeen daaraan toegedig word 

tensy voldoende getuienis tot die teendeel aangebied word.1790

 

  

Op wie die bewyslas in so ’n geval tans rus hang af van of daar twyfel 

bestaan ten aansien van die betekenis van die bewoording van die 

kontrak. Indien daar geen twyfel bestaan ten aansien van die betekenis 

van sodanige bewoording nie, rus die bewyslas op die verweerder om 

aan te toon waarom hy nie gebonde gehou moet word aan die kontrak 

ten aansien waartoe hy klaarblyklik toegestem het nie. Indien daar egter 

twyfel bestaan ten aansien van die uitleg van die bewoording van die 

kontrak in dat sodanige bewoording nie ’n voor-die-hand-liggende en 

algemeen erkende betekenis dra nie, rus die bewyslas op die eiser om 

sy eis te bewys. In hierdie geval behoort daar egter geen verandering in 

die bewyslas plaas te vind waar die interpretasiereël afgeskaf word nie. 

Die enigste verskil sal wees dat ’n party dan toegelaat sal word om 

ekstrinsieke getuienis aan te bied ten aansien van die betekenis van ’n 

                                                 
   1790    Daar word aan die hand gedoen dat dit nie in hierdie gevalle nodig is om  

partye teen die werking van standaardbedinge te beskerm nie, aangesien dit 
in die praktyk bykans nooit sal gebeur dat die uitleg van ’n standaardbeding in 
dispuut geplaas sal word nie. Die betekenis van  bykans al hierdie bedinge, 
soos byvoorbeeld geen-wysigingsbedinge, integrasiebedinge, 
jurisdiksiebedinge, ensovoorts, is alreeds deur die howe vasgestel en word 
die meeste van sodanige bedinge dan ook op so ’n wyse bewoord dat  dit 
slegs redelikerwys die betekenis kan hê wat reeds deur die howe daaraan 
geheg is.       
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woord of beding van die kontrak, selfs al is sodanige woord of beding 

ondubbelsinnig.1791

 

 

Daar word aan die hand gedoen dat die benadering soos hierbo 

uiteengesit, sal bydra om die werklike subjektiewe bedoeling van die 

partye vas te stel terwyl dit terselftertyd die onskendbaarheid (“sanctity”) 

van die geskrewe kontrak sal beskerm. 

 

14.2.3 Derde fase – aanwending van getuienis 

 

In die derde fase ten aansien van die hantering van ekstrinsieke 

getuienis moet daar in konsepwetgewing uiteengesit word op welke 

wyse die howe die getuienis wat aangebied is, en waarvan die 

bewyswaarde bepaal is, moet aanwend in verband met die feite van die 

betrokke dispuut.  

 

Zeffertt & Paizes verskaf ’n baie goeie uiteensetting van hoe die howe 

te werk behoort te gaan in hierdie proses:1792

 

 

A en B gaan ’n reeks onderhandelinge met mekaar aan wat lei tot die 

sluiting van ’n skriftelike kontrak. Ten einde die kontraktuele verhouding 

tussen A en B te bepaal moet die volgende vrae beantwoord word: 

 

(a) Het A en B ’n geldige kontrak gesluit? Indien wel, 

  

(b) wat is die bedinge van hierdie kontrak; en 

                                                 
1791    Sien Kerr 13; George v Fairmead (Pty) Ltd  1958 (2) SA 465 (A); National 

and Overseas Distributors Corporation (Pty) Ltd v Potato Board supra n582; 
Glenburn Hotels (Pvt) Ltd v England 1972 (2) SA 660 (RA). Vgl egter ook 
Allen v Sixteen Stirling Investments (Pty) Ltd 1974 (4) SA 164 (D) waar die 
hof ’n teenoorgestelde standpunt ingeneem het asook Kerr 13 se kritiek op 
hierdie uitspraak.  

   1792    Zeffertt & Paizes 101.  
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(c) wat beteken hierdie bedinge? 

 

Wat vraag (a) aanbetref, is dit duidelik dat wilsooreenstemming die 

primêre basis van ons kontraktereg vorm. Dus, indien die subjektiewe 

bedoeling van A ooreenstem met die subjektiewe bedoeling van B, is dit 

voldoende, en is daar wilsooreenstemming tussen A en B ten aansien 

van die bedinge van die skriftelike kontrak. 

 

Die wilsteorie word egter aangevul deur die leerstuk van kwasi-

wilsooreenstemming (of die vertrouensteorie in sy oorspronklike vorm). 

Waar daar dus geen wilsooreenstemming tussen A en B bestaan nie, 

maar A vir B redelikerwys onder die indruk bring dat daar ’n kontrak is, 

sal A kontraktueel teenoor B gebonde wees. Indien dit die geval is, sal 

dit anomalies wees om verskillende benaderings te volg wat vrae (b) en 

(c) betref. 

 

Indien A en B van voorneme is om ’n kontrak C aan te gaan met 

bedinge I, II en III, wat die betekenisse van i, ii en iii respektiewelik dra, 

sal dit teenstrydig wees met ons kontrakteregteorie om beding III te 

elimineer bloot omdat dit in ’n voorafgaande mondelinge vorm uitgedruk 

is, terwyl bedinge I en II tot uitdrukking gekom het in ’n daaropvolgende 

skriftelike vorm.  

 

Daar kan natuurlik ’n argument uitgemaak word dat hierdie ’n geval van 

gedeeltelike integrasie verteenwoordig en dat die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis in hierdie omstandighede in elk geval toelaatbaar 

sal wees. Soos egter reeds aangetoon is dit in die eerste plek in die 

praktyk uiters problematies om te bewys dat ’n skriftelike kontrak slegs 

’n gedeeltelike integrasie daargestel het en sal ekstrinsieke getuienis 

van ’n voorafgaande of gelyktydige mondelinge ooreenkoms of 
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verklaring slegs toegelaat word waar daar bewys kan word dat daar 

slegs ’n gedeeltelike integrasie plaasgevind het. Met ander woorde, 

selfs al word ’n party toegelaat om ekstrinsieke getuienis aan te bied om 

aan te dui dat daar slegs ’n gedeeltelike integrasie plaasgevind het, sal 

sodanige getuienis (van ’n voorafgaande of gelyktydige mondelinge 

ooreenkoms of verklaring) slegs in aanmerking geneem word indien die 

getuienis voldoende is om te bewys dat daar op ’n oorwig van 

waarskynlikhede slegs ’n gedeeltelike integrasie plaasgevind het.1793

 

 

Wat natuurlik in gedagte gehou moet word is die feit dat sodanige 

kontraksparty in wie se guns die betrokke beding vervat in die skriftelike 

kontrak is, in alle waarskynlikheid sal aanvoer dat daar ’n algehele 

integrasie van hulle ooreenkoms in die skriftelike kontrak plaasgevind 

het.    

Tweedens sal slegs getuienis toegelaat word wat die skriftelike kontrak 

aanvul en nie getuienis wat dit weerspreek nie.1794

 

 In die voorbeeld 

hierbo sal beding III dan in elk geval uitgesluit word indien dit, om welke 

rede ookal, beding I en II weerspreek. Daar word derhalwe deur 

bogemelde voorbeeld aan die hand gedoen dat ekstrinsieke getuienis 

ten aansien van beding III toelaatbaar behoort te word selfs al kan ’n 

party nie bewys dat daar ’n gedeeltelike integrasie plaasgevind het nie 

en selfs al is beding III teenstrydig met beding I en II.  

In hierdie opsig kan daar natuurlik geargumenteer word dat waar een 

party aanvoer dat daar ’n teenstrydige voorafgaande ooreenkoms 

aangegaan is, getuienis daarvan uitgesluit behoort te word aangesien 

daar in sodanige gevalle bloot aangeneem kan word dat die partye se 

bedoeling gewysig was deur die geïntegreerde skriftelike kontrak. Dit is 

egter nie noodwendig die geval nie, veral waar daar sprake is van ’n 

                                                 
 1793  Sien die bespreking supra hoofstuk 4.3. 
 1794  Ibid. 
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standaardbedingkontrak.1795

 

 Die partye kon dalk mondeling 

ooreengekom het op ’n sekere beding en daarna ’n skriftelike 

standaarbedingkontrak onderteken het wat ’n teenstrydige beding 

bevat. Die party in wie se guns die beding in die skriftelike 

standaardbedingkontrak is kan dan maklik aanvoer dat sodanige beding 

wel die werklike bedoeling van die partye weerspieël.  

Die ander party sal in so ’n geval nie eers die geleentheid gegun word 

om aan te toon dat daar slegs ’n gedeeltelike integrasie van die partye 

se ooreenkoms plaasgevind het nie, aangesien die mondelinge beding 

teenstrydig is met die geskrewe standaardbedingkontrak. Aangesien so 

’n party ook nie sal kan aantoon dat daar ’n fout gemaak is in die opstel 

van die dokument nie, sal hy ook in alle waarskynlikheid nie kan slaag 

in ’n eis vir rektifikasie van die skriftelike kontrak nie. So ’n party sal hom 

verder ook nie kan beroep op ’n redelike vertrouensverwekking nie 

(indien dit in hierdie geval enisins moontlik sou kon wees), aangesien 

die integrasiereël in so ’n geval ’n absolute reël is wat ook getuienis van 

vertroue uitsluit waar sodanige getuienis teenstrydig is met die 

skriftelike kontrak. 

 

                                                 
     1795    Eiselen GTS Die Beheer oor Standaardbedinge: ’n Regsvergelykende  

Ondersoek (ongepubliseerde doktorale verhandeling) (1988) 163-164 is 
heeltemal tereg van mening dat die hantering van alle kontraktuele bedinge, 
sonder om ’n onderskeid te tref tussen standaardbedinge en bedinge wat 
individueel deur die partye op ooreengekom is, in die Suid-Afrikaanse reg 
nie meer houdbaar is nie. Eiselen voer aan dat die uitgangspunt wat 
verkondig dat die bestaande uitlegreëls berus op die siening dat die 
algehele kontrak die produk van die onderhandelinge tussen die partye 
verteenwoordig, so ver verwyderd is van die wtoedrag van sake dat 
sodanige reëls nie meer ten volle geskik is vir die doel waarvoor dit bestem 
is nie. Hy kom dan ook tot die gevolgtrekking dat die wesensverskil tussen 
individueel onderhandelde- en standaardbedinge erken behoort te word en 
in die uitlegreëls weerspieël moet word. Daar word aan die hand gedoen dat 
die voorstelle wat aan die einde van hierdie proefskrif gemaak word hierdie 
problematiek ten aansien van standaardbedinge grootliks sal uitskakel in 
gevalle waar die toepassing van die ekstrinsieke getuienis-reël ter sprake is.        
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Zeffertt & Paizes voer derhalwe heeltemal tereg aan dat die huidige 

toepassing van die integrasiereël nie versoen kan word met die Suid-

Afrikaanse kontraktuele aanspreeklikheidsteorieë nie. Hulle verklaar 

dan ook heeltemal tereg dat, indien die integrasiereël afgeskaf word, dit 

aanleiding daartoe sal gee dat die wilsvertrouensteorie soos toegepas 

in die Suid-Afrikaanse kontraktereg ten aansien van die integrasie van 

ooreenkomste outomaties sal herleef.         

 

Zeffertt & Paizes is verder van mening dat dit ook onlogies is om 

betekenisse iv, v en vi aan hierdie bedinge toe te dig, bloot op grond 

daarvan dat dit die betekenisse is wat normaalweg daaraan geheg sal 

word indien dit in ’n vakuum beskou sou word.  

 

Insgelyks, waar daar ’n gebrek aan wilsooreenstemming is behoort die 

vertrouensteorie toegepas te word op beide vrae (b) en (c). Daarom, 

indien A by B die redelike vertroue wek dat die bedinge van die kontrak 

I, II en III is, behoort hy gebonde gehou te word aan hierdie bedinge, 

selfs indien hy slegs bedoel het om homself te onderwerp aan bedinge I 

en II. En indien A by B die redelike vertroue wek dat beding I die 

betekenis dra van i, behoort hy gebonde te wees aan hierdie uitleg, 

nieteenstaande die feit dat die “gewone” betekenis van daardie beding, 

sê iv is, of dat A bedoel het dat dit iv moet beteken.1796

 

 

Hierdeur word daar natuurlik geensins gepoog om die indruk te skep dat 

’n kontraksparty huidiglik altyd gebonde sal wees aan die letterlike 

betekenis van die teks van ’n skriftelike kontrak, selfs al is hy mislei ten 

aansien van die betekenis van ’n betrokke kontraksbeding nie. In 

Sampson v Union and Rhodesia Wholesale Ltd (In Liquidation)1797

                                                 
 1796  Zeffertt & Paizes 101–102. 

 het 

die Appèlhof beslis dat ’n kontraksparty wat aan die ander party ’n 

 1797  Supra n989. 
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voorstelling maak dat hy ’n sekere uitleg aan ’n kontraksbeding heg en 

daardeur die ander party oorhaal om die kontrak aan te gaan, nie 

geregtig is om op ’n ander uitleg te steun (al is dit regstegnies korrek) in 

’n poging om die kontrak af te dwing nie. Dit wil egter voorkom of hierdie 

uitspraak op estoppel berus en dat dit derhalwe nie dien as gesag vir 

die rektifikasie van vertrouensbeskerming waar daar ’n redelike vertroue 

ten aansien van die betekenis van ’n kontraksbeding by ’n party gewek 

is nie.1798

 

 Alhoewel die leerstuk van estoppel prakties gesproke in die 

afsienbare toekoms deur die howe aangevul sal kan word met 

vertrouensbeskerming in hierdie gevalle, het ons reg nog nie sodanige 

ontwikkeling bereik nie en is daar ook geen tekens te bespeur dat die 

howe dit wel sal doen nie.  

Zeffertt & Paizes sit derhalwe die posisie soos dit behoort te wees, 

myns insiens, heeltemal korrek uiteen. Aangesien die interpretasiereël 

egter huidiglik verhoed dat vertrouensbeskerming op hierdie wyse 

aanwending kan vind, sal sodanige posisie slegs reggestel kan word 

indien daar spesifiek in wetgewing daarvoor voorsiening gemaak word. 

Die blote afskaffing van die interpretasiereël sal derhalwe nie die posisie 

regstel nie, aangesien ons reg nooit, weens die werking van hierdie 

reël, ontwikkel het om voorsiening te maak vir vertrouensbeskerming 

waar ’n party mislei word ten aansien van die betekenis van ’n 

kontraksbeding nie.  

     

                                                 
 1798  Na aanleiding van die volgende verklaring deur Wessels AR op 480 (met 

verwysing na die saak van Viljoen v Hiller 1904 TS 312): “The defendant is 
entitled to succeed if he can establish that the representation of the plaintiff 
was a material one and that he entered into the contract on the faith of such 
representation” [my beklemtonimg]. ’n Party sal derhalwe slegs in sy eis kan 
slaag in sodanige gevalle, waar hy in staat is om te bewys dat daar voldoen 
is aan die streng vereistes van estoppel. Vgl Pretorius v Natal South Sea 
Investment Trust Ltd (Under Judicial Management) 1965 (3) SA 410 (W) op 
415; Standard Credit Corporation Ltd v Naicker 1987 (2) SA 49 (N) op 51.      
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Op grond hiervan moet daar ten volle saamgestem word met die 

volgende standpunt van Zeffertt & Paizes: 

 
“Although these submissions are consistent with – and, indeed, flow from – our 

theory of contract, their free implementation is sometimes impeded by the 

integration and interpretation rules – unless, possibly, a free rein is given to the 

full implications of what was said by Corbett JA in Johnston v Leal (supra) as 

regards integration. We suggest that these rules should be abolished. 

 

If the subjective intention of the parties forms the key to answering the above 

three questions, then all evidence that is relevant to establishing such an 

intention should be received unless it is hit by an exclusionary rule. The 

integration and interpretation rules obfuscate the issue by blocking sources of 

information in order to yield conclusions which belong more properly to the 

substantive law. This, as we have shown, is both illogical and undesirable.”1799

 
 

Soos reeds aangevoer word daar egter aan die hand gedoen dat hierdie 

standpunt van Zeffertt & Paizes spesifiek in konsepwetgewing vervat 

moet word. Sodanige standpunt moet dan ook spesifiek verwoord word 

in die betrokke wetgewing aangesien, soos reeds aangetoon, die blote 

afskaffing van die interpretasiereël nie voldoende sal wees om 

vertrouensbeskerming in hierdie gevalle outomaties in werking te stel 

nie. 

  

Derhalwe ontstaan die verdere vraag van wat die posisie in ons reg sal 

wees indien die interpretasiereël wel afgeskaf word. Myns insiens 

vertoon die interpretasiereël tans die eienskappe van ’n onweerlegbare 

regsvermoede.1800

                                                 
 1799  Zeffertt & Paizes 102. 

 Indien die bewoording van ’n ooreenkoms duidelik 

en ondubbelsinnig is, en daar nie by een van die partye ’n redelike 

indruk geskep is ten aansien van ’n ander betekenis daarvan nie, word 

daar onweerlegbaar vermoed dat die gewone en grammatikale 

 1800  Sien ook die bespreking supra hoofstuk 4.9. 
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betekenis van die woorde die partye se onderskeie bedoelings 

weerspieël. Indien die interpretasiereël afgeskaf sou word sal daar, 

myns insiens, nog steeds ’n regsvermoede bestaan wat bepaal dat die 

partye bedoel het dat die gewone en grammatikale betekenis van die 

bewoording van hulle ooreenkoms moet geld. Die verskil lê egter daarin 

dat die regsvermoede sal verander vanaf ’n onweerlegbare 

regsvermoede na ’n weerlegbare regsvermoede aangesien die 

beperking ten aansien van die aanbieding van ekstrinsieke getuienis nie 

meer sal geld nie. ’n Hof sal derhalwe ook getuienis kan aanhoor van 

die omringende omstandighede van ’n ooreenkoms selfs al is die 

bewoording daarvan ondubbelsinnig. 

 

Daar word ook betoog dat die klem eerder behoort te val op die 

bewyswaarde as die toelaatbaarheid van die getuienis. Daar moet 

derhalwe ’n aansienlike bewyswaarde geheg word aan die gewone en 

grammatikale betekenis van die ondubbelsinnige bewoording van die 

ooreenkoms. ’n Party moet egter ’n geleentheid gebied word om die 

vermoede van die gewone en grammatikale betekenis van die 

bewoording te weerlê deur die aanbieding van ekstrinsieke getuienis, 

soos onder andere getuienis van die omringende omstandighede van 

die ooreenkoms.  

 

Watter uitwerking sal die algehele afskaffing van die interpretasiereël 

egter hê op die huidige uitlegreëls? Sal die huidige uitlegreëls ook 

terselftertyd afgeskaf word of sal daar ’n leemte gelaat word waar daar 

nie spesifiek deur wetgewing voorsiening gemaak word vir die posisie 

ten aansien van hierdie reëls nie? Een van die uitlegreëls is dat die 

gemenereg slegs gewysig word vir sover dit nodig is om gevolg aan 

wetgewing te gee. Gevolglik sal al die normale reëls ten aansien van die 

uitleg van kontrakte steeds geld selfs al word die interpretasiereël 

afgeskaf en word alle getuienis ten aansien van die betekenis van die 
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bedinge daarvan toelaatbaar verklaar, selfs al is dit ondubbelsinnig. Al 

wat sal verander is die bepalings oor welke getuienis toelaatbaar is en 

in welke omstandighede dit toelaatbaar is. Die goue reël van uitleg 

(gemenereg)1801

 

 sal derhalwe steeds geld en sal slegs gewysig word vir 

sover dit noodsaaklik is om aan die voorgestelde wetgewing gevolg te 

gee, selfs al word die interpretasiereël afgeskaf. 

Myns insiens sal die posisie die volgende wees waar die 

interpretasiereël afgeskaf word: 

• Die howe sal nog steeds die gewone en grammatikale betekenis 

van die bewoording van die ooreenkoms as uitgangspunt neem 

ten einde die gemeenskaplike bedoeling van die partye vas te 

stel. 

• Waar die partye se subjektiewe bedoeling afwyk van die bedinge 

van die skriftelike kontrak sal die howe aan sodanige bedoeling 

gevolg gee. Dit sal dan ’n geval wees van waar die wilsteorie die 

grondslag van die partye se ooreenkoms uitmaak.  

• Waar daar ’n dwaling ten aansien van die betekenis van ’n beding 

van die skriftelike kontrak is, sal getuienis nou toelaatbaar wees 

ten aansien van die vertroue wat by een van die partye gewek is 

op voorwaarde dat sodanige vertroue redelik moet wees.  

 

Indien hierdie benadering gevolg word sal dit, myns insiens, ook geen 

uitwerking hê op die onderliggende kontraktuele basis van die 

interpretasiereël nie. Die verklaringsteorie sal in so ’n geval nog steeds 

kan geld aangesien die uitgangspunt nog steeds sal wees dat daar aan 

ondubbelsinnige woorde en bedinge die gewone grammatikale 

betekenis daaraan verbonde toegedig word en daar slegs daarvan 

afgewyk sal word waar daar genoegsame getuienis tot die teendeel aan 

die hof voorgehou word. Die benadering bly, myns insiens, ten spyte 
                                                 
 1801  Soos uiteengesit in Coopers & Lybrand v Bryant supra n849 op 767–768.  
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daarvan dat daar ekstrinsieke getuienis oor die partye se subjektiewe 

bedoelings toegelaat word, steeds objektief. Dit is so aangesien die hof 

nog steeds vanuit al die beskikbare (objektiewe en subjektiewe) 

getuienis op ’n objektiewe wyse ’n bevinding maak ten aansien van die 

betekenis van die bewoording van die ooreenkoms. 

 

Dit sal, myns insiens, ook die geval wees waar daar sprake is van ’n 

standaardbedingkontrak. Alhoewel dit baie selde sal voorkom dat die 

betekenis van ’n standaardbeding in dispuut geplaas sal word word 

daar betoog dat die letterlike en grammatikale betekenis van so ’n 

beding oor ’n nog groter bewyswaarde behoort te beskik en daar 

aansienlike getuienis aangebied behoort te word om die vermoede te 

weerlê. Die rede hiervoor is dat die betekenis van die meeste 

standaardbedinge alreeds deur die howe vasgestel is en dit baie selde, 

indien ooit, sal voorkom dat sodanige bedinge oor ’n ander betekenis 

sal beskik as die gewone en grammatikale betekenis wat deur die howe 

daaraan geheg is.1802

 

 ’n Kontraksparty moet egter steeds ’n geleentheid 

gegun word om aan te toon dat die bedoeling was dat die gewone en 

ondubbelsinnige betekenis van die bewoording vervat in ’n 

standaardbedingkontrak iets anders moes beteken as die letterlike en 

grammatikale betekenis gewoonlik daaraan verbonde. Daar word 

derhalwe aan die hand gedoen dat ’n kontrakontkenner in bepaalde 

gevalle, en afhangende van die betrokke feite, beskerming teen 

standaardbedinge behoort te geniet waar die integrasie daarvan ter 

sprake is, maar nie die waar die uitleg van sodanige bedinge in ’n 

geïntegreerde kontrak in dispuut geplaas word nie.  

Zeffertt & Paizes betoog verder dat die benadering van die howe eerder 

omgekeerd toegepas moet word, naamlik dat daar in die ondersoek na 

                                                 
   1802    Sien byvoorbeeld die bespreking van geen-wysigingsbedinge supra  
 hoofstuk 8.7.   
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die gemeenskaplike bedoeling van die partye begin moet word by die 

omringende omstandighede en transaksionele konteks. Daar moet 

slegs as ’n laaste toevlugsoord na die eenvoudige betekenis van die 

woorde in die kontrak gekyk word.1803 Hierdie benadering stem ooreen 

met die standpunt van Patterson wat, nadat hy verwys het na Wigmore, 

“who first developed the notion that there were several ‘dictionaries’ 

beside the ordinary lexicon”, verklaar het dat die “plain meaning”-reël as 

’n laaste toevlugsoord dien om ’n hof wat geen hulpmiddels tot uitleg of 

tekens van die partye se bedoeling in die transaksionele konteks kon 

vind nie, te lei.1804

 

 

Volgens Zeffertt & Paizes het ons howe egter by die teenoorgestelde 

punt begin. Zeffertt & Paizes is van mening dat, volgens ons howe, die 

irrasionele as die eerste toevlugsoord dien, terwyl Patterson aanvoer 

dat dit as die laaste toevlugsoord moet dien. Die gevolg is dat ons nog 

een van die min jurisdiksies is wat steeds vashou aan die argaïese en 

absurde standpunt dat taalgebruik slegs een ware en eenvoudige 

betekenis het.1805 Zeffertt & Paizes voer aan dat ons eerder, in 

ooreenstemming met Murray se standpunt, getuienis behoort te 

aanvaar van die betekenis van die bedinge – getuienis van die idee 

onder die “vel” van die taalgebruik ten einde die howe behulpsaam te 

wees om die ware sirkel van toestemming vas te stel.1806

 

 

Zeffertt & Paizes gaan verder van die standpunt uit dat dit hoog tyd is 

dat ons reg van hierdie teenoorgestelde benadering gebruik moet maak, 

maar dat ons howe dit nie doen nie. Ter stawing hiervan verwys hulle 

                                                 
 1803  Zeffertt & Paizes 83. 
 1804  Patterson EW “The Interpretation and Construction of Contracts” (1964) 

Columbia LR 833. 
 1805  Zeffertt & Paizes 83–84. 
 1806  Murray JE “The Parol Evidence Process and Standardized Agreements 

under the Restatement (Second) of Contracts” (1975) 123 University of 
Pennsylvania LR 1342 op 1344. 
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dan ook na Haviland Estates (Pty) Ltd v McMaster1807 waar Wessels AR 

beslis het dat daar nie op die omringende omstandighede staatgemaak 

moet word ten einde eerstens ’n bedoeling vas te stel wat onafhanklik 

van en teenstrydig is met die bedoeling wat blyk uit die bewoording van 

die ooreenkoms en dan daardie bedoeling aan die partye toe te skryf 

nie.1808

 

 

Volgens Zeffertt & Paizes is hierdie uitspraak, ingevolge huidige 

regsdenke, “agterstevoor” (“back-to-front”).1809

 

 

Daar kan egter nie met hierdie standpunt saamgestem word nie. Ons 

howe is ingevolge die presedentestelsel gebonde aan die uitspraak van 

Worman v Hughes1810 en het derhalwe geen ander keuse as om die 

benadering wat in hierdie saak uiteengesit is, te volg nie. Dit is die 

gevolg van die, weliswaar verkeerde, invoering van die ekstrinsieke 

getuienis-reël, waarby die interpretasiereël inbegrepe is, in ons 

regstelsel. Zeffertt & Paizes verwys dan ook na Cinema City (Pty) Ltd v 

Morgenstern Family Estates (Pty) Ltd1811 waar Jansen AR verklaar dat 

dit in elk geval konsekwent is met die moderne denkwyse ten aansien 

van taalgebruik en die betekenis daarvan om getuienis van die 

omringende omstandighede in alle gevalle as ’n hulpmiddel tot uitleg toe 

te laat.1812

 

 

Jansen AR het dit egter nie noodsaaklik geag om ’n beslissing op 

hierdie punt te maak nie, aangesien die kontrak in die onderhawige 

                                                 
 1807  Supra n890.  
 1808  Op 337.  
 1809  Zeffertt & Paizes 84.  
 1810  Supra n783. 
 1811  Supra n826. 
 1812  Op 805. 
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geval soveel onsekerheid vertoon het dat die omringende 

omstandighede in elk geval in aanmerking geneem moes word.1813

 

 

Alhoewel gemelde standpunt van Jansen AR prysenswaardig is, moet 

daar aangevoer word dat dit te betwyfel is of die regter oor die 

bevoegdheid sou beskik om te beslis dat getuienis van omringende 

omstandighede in alle gevalle toelaatbaar is, selfs al was daar geen 

“uncertainty” teenwoordig in die kontrak in die onderhawige saak nie. 

Daar word aangevoer dat dit die geval is selfs al sou sodanige uitspraak 

“consistent with modern thinking” wees.  

 

Die punt wat derhalwe gemaak word, is dat ons howe se uitsprake nie 

gekritiseer kan word waar hulle bloot die interpretasiereël op ’n korrekte 

manier toegepas het nie.  

    

Daar kan egter geensins saamgestem word met die “omgekeerde” 

benadering tot die vasstelling van die gemeenskaplike bedoeling van 

die partye, indien moontlik, soos deur Patterson, asook Zeffertt & 

Paizes, voorgestaan nie.  

 

In die eerste plek misken hierdie benadering totaal en al die waarde wat 

aan die skriftelike kontrak en sy bedinge geheg behoort te word. In 

hierdie opsig moet daar derhalwe heelhartig met Cornelius saamgestem 

word waar hy verklaar dat ons howe die interpretasiereël versigtig moet 

wysig sodat regsekerheid en die betroubaarheid van dokumente nie in 

die proses vernietig word nie. Hy voer aan dat die moderne 

handelswêreld tot ’n groot mate op die gebruik van dokumentasie (op 

papier of elektronies) gebaseer is. Hy is van mening dat die 

handelswêreld soos ons dit ken grootliks vernietig sal word indien die 

                                                 
 1813  Op 806. 
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partye nie meer kan staat maak op die betroubaarheid van 

dokumentasie nie.1814

 

  

Tweedens, indien sodanige benadering in die praktyk toegepas word, 

sal dit ’n verpligting op ’n hof plaas om in alle gevalle eers getuienis aan 

te hoor van die omringende omstandighede. Dit is die posisie selfs in 

daardie gevalle waar die partye, om welke rede ook al, nie in staat of 

begerig is om getuienis daarvan aan te bied nie, en slegs op ’n uitleg 

van die kontrak voor die hof steun. Sodanige benadering sal, myns 

insiens, ons howe in ieder geval te veel inperk.  

 

In hierdie opsig moet daar derhalwe met Zeffertt & Paizes saamgestem 

word waar hulle verklaar dat regsgeleerdes, wat prakties-georiënteerde 

mense behoort te wees, noodsaaklikerwys traag sal wees om gevolg te 

verleen aan so ’n teoretiese oorweging (naamlik die gebruik van woorde 

as deel van ’n “common memory”) ten einde oor ’n bruikbare alledaagse 

stelsel van geregtigheid te beskik. Die rede hiervoor, volgens Zeffertt & 

Paizes, is dat bruikbaarheid sodanige regsgeleerdes se einddoelwit 

is.1815

 

 

Hierdie skrywers is egter van mening dat, by die toepassing van die 

huidige benadering, die Suid-Afrikaanse reg die pad byster geraak het 

in die nastreef van wat hulle beskou as praktiese bruikbaarheid.1816

 

 

Daar word aan die hand gedoen dat die navolging van ’n middeweg ’n 

moontlike oplossing vir hierdie probleem kan bied. Volgens hierdie 

voorgestelde benadering moet die huidige Suid-Afrikaanse wetgewing 

ten aansien van die interpretasiereël in so ’n mate gewysig word ten 

                                                 
 1814  Cornelius Principles of Interpretation (2) 112. 
 1815  Zeffertt & Paizes 83.  
 1816  Ibid. 
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einde die howe in staat te stel om hulle te laat lei deur die pleitstukke 

wat voor hulle geplaas word.  

 

Die howe moet verder in staat gestel word om alle getuienis, van watter 

aard ook al, aan te hoor ten einde die geskilpunte in die pleitstukke te 

beslis. Daar moet egter ’n aansienlike gewig of bewyswaarde geheg 

word aan die woorde vervat in ’n geskrewe dokument, veral waar 

sodanige woorde duidelik en ondubbelsinnig voorkom. ’n Kontraksparty 

wat hierdie betekenis egter wil betwis, moet ’n geleentheid gegun word 

om soveel ekstrinsieke getuienis, hetsy van die 

agtergrondomstandighede, omringende omstandighede, 

onderhandelinge wat kontraksluiting voorafgegaan het of die gedrag 

van die partye na kontraksluiting aan te bied wat nodig mag wees om ’n 

oorwig van waarskynlikheid in sy guns te beklink. Hoe duideliker en 

ondubbelsinniger die woorde egter in die skriftelike kontrak voorkom, 

hoe meer getuienis sal nodig wees ten einde die hof tot sodanige 

kontraksparty se standpunt te oorreed. Cornelius verwoord hierdie 

sentiment baie goed as volg: 

 
“There should be some scope for a court to manoeuvre within the limits 

imposed by the text contained in the document concerned. In this regard, it 

should be kept in mind that a party who asserts that a word or phrase was 

used to mean something other than the ordinary meaning which that word or 

phrase would normally have, bears the heavy burden of proving that 

meaning. The more a proposed meaning deviates from the meaning which is 

usually ascribed to a certain word or phrase, the stronger and more 

persuasive the evidence need to be in this regard.”1817

 
    

Waar dit dan verder blyk dat ’n party die hof se tyd gemors het deur die 

aanbieding van irrelevante getuienis, hetsy agtergrondgetuienis hetsy 
                                                 
 1817  Cornelius Principles of Interpretation 109. Sien ook Cornelius Principles of 

Interpretation (2) 109 waar hy verklaar dat die howe huidiglik wel oor hierdie 
bevoegdheid beskik. 
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getuienis van die omringende omstandighede of enige ander getuienis, 

kan die hof ’n gepaste kostebevel teen sodanige party en/of sy 

regsverteenwoordiger maak.  

 

Daar word egter aan die hand gedoen dat die howe ’n onbeperkte 

diskresie behoort te geniet in die bepaling van die werklike 

gemeenskaplike bedoeling van die partye en nie gebonde gehou 

behoort te word aan sekere benaderings, hetsy die huidige, hetsy die 

voorgestelde “omgekeerde” benadering, ten einde sodanige bedoeling 

vas te stel nie.1818

 

 

14.3 Benaderings gevolg in buitelandse jurisdiksies 

 

Ten slotte moet daar ondersoek ingestel word na die moontlike waarde 

van die benaderings gevolg in buitelandse jurisdiksies ten aansien van 

die hantering en toepassing van ekstrinsieke getuienis in kontraktuele 

dispute. 

 

14.3.1 Die Engelse benadering 

 

Soos reeds gemeld, was die Engelse Regskommissie van mening dat 

die Engelse gemene reg so ’n stadium van ontwikkeling bereik het dat 

die gevolgtrekking gemaak kan word dat daar nie meer ’n “wye” 

integrasiereël in die Engelse reg bestaan nie. Soos reeds aangetoon dui 

die mees onlangse gewysdes in die Engelse reg ook daarop dat die 

integrasiereël in sy tradisionele gedaante vir alle praktiese doeleindes 

nie meer in die Engelse reg bestaan nie. Hierdie standpunt word ook 

deur van die voorste skrywers op die gebied van die Engelse 

kontraktereg gesteun.1819

                                                 
 1818  Sien ook die bespreking supra hoofstuk 5. 

       

    1819    Sien die bespreking supra hoofstuk 4.2.  
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Die Engelse Regskommissie was verder van mening dat die 

promulgering van wetgewing op hierdie gebied meer verwarrend as 

ophelderend sou wees en dat dit beter sou wees om eerder die Engelse 

publiek ten aansien van die werking van die reël “op te voed”. 

 

In die Suid-Afrikaanse reg sal hierdie benadering egter nie gevolg kan 

word nie, weens twee basiese oorwegings: Eerstens, kan daar nie, soos 

in die Engelse reg, gesê word dat die Suid-Afrikaanse reg so ’n staduim 

van ontwikkeling bereik het dat die integrasiereël, in sy oorspronklike 

vorm, vir alle praktiese doeleindes “oneffektief” geraak het nie. Soos 

reeds aangetoon blyk dit dat die Suid-Afrikaanse reg ten aansien van 

die toepassing van die integrasiereël in ’n groot mate gestagneer het en 

dat daar nie sprake is van enige hervorming van die reël deur die howe 

in die nabye toekoms nie.  

 

Die tweede oorweging, wat nou hiermee saamhang, is dat daar 

geargumenteer word dat wetgewing ons verplig om die Engelse 

bewysreg toe te pas en ons reg ten aansien van die integrasiereël 

basies vir alle praktiese doeleindes daardeur “bevries” is in die 

gedaante wat dit op die dag voor republiekwording in 1961 aangeneem 

het. Indien hierdie argument korrek is, is dit derhalwe onmoontlik vir ons 

reg om dieselfde evolusie as die Engelse reg ten aansien van die 

integrasiereël te ondergaan, ’n situasie wat voorwaar uiters ironies 

voorkom! 

 

Op grond hiervan is wetgewing, myns insiens, die enigste werkbare 

metode vir die modifikasie van die integrasiereël in die Suid-Afrikaanse 

milieu. 

 



 534 

Wat die toepassing van die interpretasiereël in die Engelse reg 

aanbetref is die posisie klaarblyklik onseker. Die uitspraak in Investors 

Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society1820 het ’n 

kentering teweeggebring in die Engelse toepassing van die 

interpretasiereël en vir alle praktiese doeleindes hierdie reël in ’n groot 

mate afgeskaf. Daar was egter verskeie uitsprake hierna wat hierdie 

beslissing gekritiseer het en blyk die akademiese standpunt te wees dat 

net tyd sal leer of hierdie nuwe benadering die huidige Engelse reg 

weerspieël ten aansien van die toepassing van die interpretasiereël. 

Hoe dit ookal sy wil dit egter voorkom of daar ’n ontwikkeling besig is 

om plaas te vind in die Engelse kontraktereg ingevolge waarvan alle 

ekstrinsieke getuienis toelaatbaar is om die betekenis van 

kontraksbedinge vas te stel, selfs al is dit duidelik en ondubbelsinnig. 

Daar word egter aan die hand gedoen dat die toepassing van die 

interpretasiereël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg in ’n groot mate 

gestagneer het en dat, nieteenstaande sekere judisiële obiter 

aanmerkings en akademiese noodroepe vir hervorming, die howe nie in 

die afsienbare toekoms getuienis van die omringende omstandighede 

sal toelaat ten aansien van betekenis waar die bewoording van die 

kontrak duidelik en ondubbelsinnig is nie.1821

 

  

Aangesien die interpretasiereël deel uitmaak van die ekstrinsieke 

getuienis-reël is die argumente hierbo ten aansien van regsekerheid en 

die “bevriesing” van ons bewysreg ook net so geldig in die besluit of die 

interpretasiereël afgeskaf sal word deur die Suid-Afrikaanse howe. In 

die lig hiervan word daar dan ook aan die hand gedoen dat wetgewing 

die enigste werkbare metode daarstel vir die afskaffing van die 

interpretasiereël in die Suid-Afrikaanse kontraktereg.  

 

                                                 
      1820      Supra n794. 
      1821      Sien die bespreking supra hoofstuk 5.7.  
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14.3.2 Die benadering in die Verenigde State van Amerika 

 

Dit blyk dat die Amerikaanse benadering ten aansien van die 

integrasiereël grotendeels nie van enige werklike waarde in die Suid-

Afrikaanse konteks is nie. Die integrasiereël word, nieteenstaande die 

kodifikasie van die toepassing daarvan in die Uniform Commercial 

Code, tans nog baie streng in die VSA toegepas. Ekstrinsieke getuienis 

is nog steeds slegs toelaatbaar om die bedinge van ’n skriftelike kontrak 

aan te vul of te verduidelik en nie om dit te weerspreek nie.  

 

Aangesien daar betoog word vir die aansienlike modifisering van die 

ekstrinsieke getuienis-reël in die Suid-Afrikaanse reg, is die 

Amerikaanse benadering ten aansien van “course of dealing” of 

“handelsgebruik” (“usage of trade”) ook nie van veel nut in hierdie 

ondersoek nie. Die aanbieding van ekstrinsieke getuienis om ’n 

handelsgebruik te bewys, word in elk geval in die Suid-Afrikaanse reg 

ook beskou as een van die “uitsonderingsgevalle” op die werking van 

die integrasiereël. 

 

Wat wel van groot waarde vir die Suid-Afrikaanse reg kan wees, is die 

wyse waarop die VSA met die verskillende betekenisse wat aan ’n 

ooreenkoms geheg kan word, soos vervat in artikel 201 van die 

American Restatement (Second) on Contracts, handel. Soos reeds 

aangetoon, stem hierdie benadering van die VSA grootliks met die Suid-

Afrikaanse vertrouensteorie ten aansien van kontraktuele gebondenheid 

ooreen.1822

 

 Daar word aan die hand gedoen dat ’n soortgelyke bepaling 

in Suid-Afrikaanse konsepwetgewing vervat moet word. 

14.3.3 Die Kanadese benadering 

 
                                                 
   1822    Sien die bespreking supra hoofstuk 10.4.  
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Die benadering soos deur die Kanadese howe ten aansien van die 

ekstrinsieke getuienis-reël toegepas, is ook nie van veel waarde vir die 

Suid-Afrikaanse kontraktereg nie. Die reël word baie streng deur die 

Kanadese howe toegepas. Die enigste bydrae wat die Kanadese 

regspraak dalk tot die Suid-Afrikaanse reg kan toevoeg, is die waarde 

wat aan die partye se gedrag na kontraksluiting geheg word. Daar word 

betoog dat konsepwetgewing spesifiek voorsiening behoort te maak 

daarvoor dat die partye se gedrag na kontraksluiting ook in ag geneem 

kan word by die uitleg van die bedinge daarvan.   

 

Daar word egter aan die hand gedoen dat die Kanadese benadering, 

soos voorgestaan deur die verskeie regskommissies, van groot waarde 

ten aansien van die moontlike hervorming van die ekstrinsieke 

getuienis-reël in die Suid-Afrikaanse reg kan wees. 

 

In die eerste plek beklemtoon die Kanadese benadering die waarde wat 

aan die bewyswaarde van ekstrinsieke getuienis geheg moet word. Die 

Regshervormingskommissie van Brits-Columbië het byvoorbeeld, myns 

insiens heeltemal tereg, die benadering wat howe behoort te volg by die 

hantering van ekstrinsieke getuienis as volg verwoord: 

 

“On the other hand, since the existence of a latent ambiguity can raise an 

exception to the rule and parol evidence is admissible to establish that 

ambiguity, the court must listen to the evidence before ruling on its 

admissibility. It seems probable that if the parol evidence has any relevance at 

all, the court will bear the evidence and then rule on admissibility under the 

rule. This seems a backward procedure because, in effect, the evidence is 

already before the court and what it really needs to do is rule on its weight or 

probative force.”1823

 

 [my beklemtoning] 

                                                 
 1823  LRC of British Columbia 10. 
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“This is illustrated if one considers the way in which the courts would deal with 

a conflict between two provisions of a wholly written contract. Assuming that 

conflict is not so serious as to destroy the entire contract, the court would hear 

evidence concerning the formation of the contract, assign appropriate weight to 

that evidence and arrive at a conclusion that reflects what the court believes to 

be the true agreement between the parties. This is undoubtedly the correct 

approach.”1824

 

 [my beklemtoning] 

Daar moet verder ook ten volle saamgestem word met die 

teenargument wat deur die Kommissie geopper is op die argument dat 

die afskaffing van die ekstrinsieke getuienis-reël aanleiding sal gee tot 

die bevordering van die beëindiging van kontrakte en kontrakbreuk: 

 
“This argument does not admit of a totally satisfactory answer. Whenever a 

court is faced with conflicting evidence as to the intent of the parties to an 

agreement, there is always a danger that it will arrive at an incorrect result. This 

danger is one that is inherent in the process of litigation. On balance, however, 

the court is likely to arrive at a just result more often if it is permitted to examine 

all the evidence and give it whatever weight is appropriate than if a technical 

rule of law compels the court to disregard otherwise relevant evidence.”1825

 

 

[my beklemtoning]  

Derdens moet daar ook saamgestem word met die Kommissie se 

standpunt dat ’n eenvoudige wetgewende verklaring tot die effek dat die 

ekstrinsieke getuienis-reël afgeskaf word, talle vrae onbeantwoord sal 

laat.  

 

Dit is egter interessant om daarop te let dat die Kommissie ’n aantal 

verskillende formuleringsvoorstelle teen hipotetiese en werklike sake 

getoets het. Gedurende hierdie proses het dit duidelik geblyk dat geen 

enkele formulering op ’n konsekwente wyse resultate meegebring het 

                                                 
 1824  Ibid. 
 1825 LRC of British Columbia 11. 
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wat as korrek aangemerk kon word nie. Die Kommissie het tot die 

gevolgtrekking gekom dat dit baie sal afhang van die uitdruklike 

bewoording van die kontrak en die mate waarin ander substantiewe 

regsreëls gevolg sal gee aan enige mondelinge verklarings.1826

  

       

As gevolg hiervan was die Regshervormingskommissie derhalwe in die 

vierde plek van mening dat alle getuienis toegelaat moet word ten einde 

die ware ooreenkoms tussen die partye te bepaal. Die Kommissie 

verklaar dat die toelating van alle getuienis ’n regter sal toelaat om 

watter afdeling van die reg ookal toe te pas op die werklike feite van ’n 

betrokke saak. Die onskendbaarheid (“sanctity”) van die skriftelike 

kontrak sal egter nie outomaties voorrang geniet bo enige ander 

substantiewe reg wat van toepassing mag wees op die werklike 

ooreenkoms tussen die partye nie.1827

 

 

Ten slotte moet daar (soos reeds gemeld)1828 saamgestem word met 

die standpunt van die Regshervormingskommissie dat ’n 

integrasiebeding (“merger clause”) opsigself die ware bedoeling van die 

partye kan weerspieël. Wanneer ’n hof dan, op al die beskikbare 

getuienis voor hom, tot hierdie gevolgtrekking kom, mag hy regmatiglik 

weier om verdere getuienis van ’n ooreenkoms wat teenstrydig is met 

die skriftelike kontrak aan te hoor. Die belangrike punt is egter dat die 

ekstrinsieke getuienis-reël nie getuienis van die partye se bedoeling ten 

aansien van die integrasiebeding behoort te verbied nie.1829

 

 

Die Regshervormingskommissie het aanbeveel dat die Kanadese 

Evidence Act gewysig moet word deur die invoeging van die volgende 

bepaling: 

                                                 
 1826  LRC of British Columbia 14. 
 1827  LRC of British Columbia 14–15. 
 1828  Sien die bespreking supra hoofstuk 11.  
 1829  LRC of British Columbia 15. 
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“If an agreement or provision thereof is disputed, neither the parol evidence 

rule, nor any agreement or provision thereof, shall result in the exclusion of 

evidence which would otherwise be admissible, and if such evidence is 

admitted, it shall be accorded such weight, if any, as is appropriate in the 

circumstances.”1830

 
 

Alhoewel hierdie voorstel oor definitiewe meriete beskik, is daar egter 

twee punte van kritiek wat daarteen gelewer kan word. In die eerste 

plek is hierdie voorstel, myns insiens, te beperkend en eenvoudig 

verwoord en kom dit kort aan substansie. Tweedens, soos reeds 

gemeld, sal dit uiters problematies vir ’n party wees om ’n hof te oortuig 

dat die insluiting van ’n integrasiebeding in die skriftelike kontrak nie die 

gemeenskaplike bedoeling van die partye weerspieël nie. Aangesien die 

meeste standaardbedingkontrakte ’n integrasiebeding bevat, sal dit 

geen doel dien om die ekstrinsieke getuienis-reël af te skaf, indien daar 

in die meeste gevalle nog steeds aan sodanige beding gevolg gegee sal 

word nie. Dit is derhalwe van kardinale belang dat daar op ’n konkrete 

wyse aangetoon moet kan word of die insluiting van die 

integrasiebeding in die kontrak wel die partye se gemeenskaplike 

bedoeling verteenwoordig. Die kern van die 

Regshervormingskommissie se voorstel kan egter met vrug in die Suid-

Afrikaanse konteks toegepas word. 

 

14.3.4 Die Kontinentale benadering 

 

Met die eerste oogopslag kan dit miskien voorkom of die kontinentale 

benadering die ideale oplossing bied ten aansien van die aanbieding 

van ekstrinsieke getuienis in kontraktuele dispute. In die eerste plek 

maak die integrasiereël nie deel uit van die kontinentale regstelsels nie 

                                                 
 1830  Ibid. 
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en tweedens word die uitleg van kontrakte nie beperk tot die letterlike 

betekenis van die bedinge daarvan nie, maar word die gemeenskaplike 

bedoeling van die partye vooropgestel. 

 

Daar kan egter geargumenteer word dat om die kontinentale 

benadering te vergelyk met die Suid-Afrikaanse benadering, soortgelyk 

is aan die vergelyking van appels met pere. Eerstens, is die reg van die 

kontinentale jurisdiksies hoofsaaklik gekodifiseerd en is die konsep van 

reg wat gegrond is op “gemene reg” aan hulle onbekend. Hierdie 

benadering is uniek aan die civil law-regsfamilies waaraan die meeste 

kontinentale lande behoort.  

 

Op grond hiervan is, soos wat Nassar uitwys, die betrokke kodes van 

die verskillende kontinentale jurisdiksies die vernaamste regsbron en is 

die reg derhalwe reeds “geskep”, dit moet slegs geïnterpreteer word. 

Nasionale regspraak kwalifiseer in hierdie jurisdiksies derhalwe slegs as 

’n sekondêre regsbron om te help om die reg te verstaan. 

 

Hierdie benadering staan in skerp kontras met die benadering gevolg in 

die sogenaamde common law-regsfamilies waar die reg in baie gevalle 

vloeibaar is en die heeltyd deur middel van regspraak en die bestaan 

van ’n presedentestelsel“geskep” word. Alhoewel verskeie regsaspekte 

in wetgewing vervat mag wees, vorm nasionale regspraak in baie 

gevalle die primêre regsbron ten aansien van die reg.  

 

Alhoewel Suid-Afrika nie deel vorm van die common law-regstradisie 

nie, beskik ons regstelsel oor sterk common law-kenmerke. Bogemelde 

benadering is derhalwe ook hier van toepassing aangesien talle 

regsaspekte deur die “gemene reg” beheers word en ’n 

presedentestelsel ook in die Suid-Afrikaanse reg teenwoordig is.  
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As gevolg van hierdie twee alternatiewe benaderings, is dit logies dat 

die kontraktereg in hierdie twee verskillende regsfamilies op 

verskillende wyses sou ontwikkel. 

 

Die tweede, en miskien grootste verskil tussen die kontinentale en Suid-

Afrikaanse benadering word, soos reeds gestel, deur die volgende pas-

sasie van Nassar verwoord: 

 
“Thus, from an international perspective, under the continental approach, the 

contractual content is not solely derived from the parties’ agreements, but also 

ensues from their relationship as a whole. It is affected by both what has taken 

place before, and what has taken place after, the conclusion of the contract. 

This means that contracts are primarily viewed not as discrete transactions, but 

as relationships.”1831

 

 

In die kontinentale regstelsels word kontrakte derhalwe as “persoonlike 

verhoudings” gesien, en as gevolg daarvan word alle tersaaklike 

ekstrinsieke getuienis as toelaatbaar beskou. Dit is egter nie die posisie 

in Suid-Afrika nie, waar die verhouding tussen kontrakspartye totaal en 

al irrelevant is vir doeleindes van die uitleg van die kontrak.  

 

Ten spyte van hierdie verskille tussen kontinentale en common law-

regsfamilies is daar egter aan die ander kant van die muntstuk ook 

standpunte wat daarop dui dat die benadering ten aansien van 

kontraktuele dispute miskien nie so verskillend is in die verskillende 

regsfamilies nie. Die kontinentale benadering dui in elk geval ten minste 

daarop dat daar wel in ’n regstelsel sonder die ekstrinsieke getuienis-

reël klaargekom kan word. Hoe dit ookal sy, is daar, myns insiens, nie 

veel waarde vir die Suid-Afrikaanse kontraktereg in die kontinentale 

                                                 
 1831  Nassar 45. 
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benadering ten aansien van die toelaatbaarheid van ekstrinsieke 

getuienis geleë nie. 

 

Wat egter, myns insiens, wel op ’n indirekte wyse van waarde kan wees 

in die Suid-Afrikaanse konteks, is die rol wat aan die beginsel van die 

goeie trou in die kontinentale regstelsels geheg word. Soos reeds 

aangetoon, kan die rol van die goeie trou deur die howe in oorweging 

geneem word as een van die faktore in die besluit van of daar ’n 

onbillike magswanbalans tussen kontrakspartye bestaan en daar 

derhalwe afgesien moet word van ’n behoorlik ondertekende 

integrasiebeding. Die Suid-Afrikaanse reg ten aansien van die beginsel 

van die goeie trou het ook in die afgelope paar jaar ’n aansienlike 

ontwikkeling ondergaan alhoewel dit blyk of hierdie ontwikkeling tans 

gestagneer het. Daar word egter aan die hand gedoen dat die 

kontinentale benadering ten aansien van die beginsel van die goeie trou 

met vrug aanwending kan vind in die toekomstige ontwikkeling van 

hierdie beginsel in die Suid-Afrikaanse reg. Op hierdie wyse kan dit dan 

dalk ook in die afsienbare toekoms op ’n indirekte wyse bydra tot die 

moontlike wysiging van voorgestelde wetgewing ten aansien van die rol 

van die goeie trou in die toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis in 

die Suid-Afrikaanse kontraktereg.    

 

14.3.5 Die Nieu-Seelandse benadering 

 

Soos reeds aangetoon kan die bepalings van artikel 4(1) van die Nieu-

Seelandse Contractual Remedies Act op ’n indirekte wyse met vrug 

aangewend word in die bepaling van die voorgestelde 

konsepwetgewing wat met die regsgeldigheid van integrasiebedinge 

handel.1832

                                                 
   1832     Sien die bespreking supra hoofstuk 11.3.5 (c). 

 Waar die Nieu-Seelandse benadering egter gemik is daarop 

om te bepaal of die afdwinging van ’n integrasiebeding, met inagneming 
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van sekere faktore, billik en redelik is in die omstandighede, word daar 

betoog dat sodanige faktore eerder aangewend moet word om te besluit 

of daar ’n onbillike magswanbalans tussen die partye bestaan. Indien 

die hof dan bevind dat daar wel sodanige onbillike magswanbalans 

bestaan, beskik die hof oor ’n judisiële diskresie om te besluit of 

ekstrinsieke getuienis toegelaat moet word en, indien wel, in welke 

mate. Op hierdie wyse word daar dan nog steeds gevolg gegee aan die 

gemeenskaplike bedoeling van die partye ten aansien van die integrasie 

van hulle ooreenkoms. 

 

14.3.6 Die Lex Mercatoria 

 

Soos reeds aangetoon, is daar ’n definitiewe internasionale regstendens 

om weg te beweeg van die beperking van die aanbieding van 

ekstrinsieke getuienis in kontraktuele dispute in die verskillende 

internasionale konvensies en verdrae. Daar word verder nie ’n 

onderskeid getref tussen die toepassing van die ekstrinsieke getuienis-

reël in die common law en kontinentale regsfamilies nie. Wat egter ook 

duidelik is, is dat die subjektiewe gemeenskaplike bedoeling van die 

partye vooropstaan by enige kontraktuele dispuut, met die gevolg dat 

daar werking verleen sal word aan enige integrasiebeding waarop die 

partye in hulle ooreenkoms ooreengekom het.1833

 

 Daar word aan die 

hand gedoen dat dit hoog tyd is dat die Suid-Afrikaanse kontraktereg-

benadering moet aanpas by die internasionale tendens ten aansien van 

die toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis.  

14.4 Aanbeveling 

Daar word dan ook aan die hand gedoen dat die volgende (of ’n 

soortgelyke) bepaling in konsepwetgewing ten aansien van die 
                                                 
   1833    Sien die bespreking supra hoofstuk 13.  
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toepassing van die ekstrinsieke getuienis-reël asook die aanbieding en 

hantering van ekstrinsieke getuienis, vervat word: 

  

“(1) Behalwe vir sover die reg vervat in [hierdie of] enige ander regsbron 

anders bepaal, sal geen getuienis, van watter aard ookal, wat 

andersins toelaatbaar sou wees, in verband met verrigtinge waarin die 

bedinge van ’n skriftelike kontrak, of die uitleg daarvan, in geskil is, 

uitgesluit word deur: 

(a) enige regsreël wat die aanbieding van ekstrinsieke getuienis 

verbied; of 

(b) enige ooreenkoms, of beding daarvan, hetsy dit vervat is in die 

skriftelike kontrak of nie, en hetsy skriftelik of mondeling 

aangegaan, tensy sodanige ooreenkoms of beding aangegaan is 

voor die inwerkingtreding van hierdie wet ingevolge die bepalings 

van subartikel (4)(a), of indien aangegaan na die inwerkingtreding 

van hierdie wet daar ’n addisionele beding, kennisgewing of 

ooreenkoms in die skriftelike ooreenkoms vervat  is of daarby 

aangeheg is wat behoorlik onderteken is ingevolge die bepalings 

van subartikel (4)(b), of selfs indien behoorlik onderteken, die hof 

van mening is dat daar ’n onbillike magswanbalans tussen die 

partye bestaan soos uiteengesit in subartikel (5). 

(2) Die getuienis verwys na in subartikel (1) sluit in, maar is nie beperk nie 

tot, getuienis van enige voorafgaande of gelyktydige skriftelike of 

mondelinge ooreenkoms, die omringende en agtergronds-

omstandighede, die onderhandelinge, asook die gedrag van die 

kontrakspartye voor, gedurende en na kontraksluiting. 

(3) Die getuienis verwys na in subartikel (1) is toelaatbaar ongeag die feit 

dat: 

(a) dit die bedinge van die geskrewe kontrak wysig, weerspreek of 

daaraan byvoeg; of 
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(b) sodanige kontrak, of die bedinge daarvan, op sigwaarde voorkom 

om duidelik en ondubbelsinnig te wees. 

(4) Indien die skriftelike kontrak tussen die partye ’n beding bevat of, waar 

die partye ’n afsonderlike ooreenkoms aangegaan het wat bepaal dat 

die skriftelike kontrak ’n volledige integrasie van die partye se algehele 

ooreenkoms bevat, moet die hof of tribunaal: 

(a) gevolg gee aan enige sodanige beding of ooreenkoms en die 

aanbieding van enige ekstrinsieke getuienis soos uiteengesit in 

subartikel (1) en (2) spesifiek uitsluit van die verrigtinge voor die 

hof, indien die skriftelike kontrak of afsonderlike ooreenkoms 

gesluit is voor die inwerkingtreding van hierdie wet. 

(b) gevolg gee aan enige sodanige beding of ooreenkoms en die 

aanbieding van enige ekstrinsieke getuienis soos uiteengesit in 

subartikel (1) en (2) spesifiek uitsluit van die verrigtinge voor die 

hof indien:  

(i) daar ’n addisionele beding, kennisgewing of 

ooreenkoms in die skriftelike kontrak vervat is of daarby 

aangeheg is en sodanige beding, kennisgewing of 

ooreenkoms, (naas die ondertekening van die 

geskrewe kontrak) behoorlik deur die onderskeie partye 

onderteken is, en  

(ii) daar uitdruklik in sodanige beding, kennisgewing of 

ooreenkoms ’n verduideliking in eenvoudige en 

verstaanbare taalgebruik uiteengesit word van die 

uitwerking en gevolge van enige integrasiebeding wat 

in die skriftelike kontrak vervat is, daar in sodanige 

beding, kennisgewing of ooreenkoms verklaar word dat 

die partye die uitwerking en gevolge van enige 

integrasiebeding vervat in die skriftelike kontrak 

verstaan en as bewys daarvan sodanige beding, 

kennisgewing of ooreenkoms onderteken, 
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indien die skriftelike kontrak of afsonderlike ooreenkoms 

gesluit is na die inwerkingtreding van hierdie wet. 

(5) Selfs indien die skriftelike kontrak tussen die partye ’n beding bevat of, 

waar die partye ’n afsonderlike ooreenkoms aangegaan het na die 

inwerkingtreding van hierdie wet wat bepaal dat die skriftelike kontrak 

’n volledige integrasie van die partye se algehele ooreenkoms bevat, 

en daar ’n beding, kennisgewing of ooreenkoms daarin vervat is of 

daarby aangeheg is en behoorlik deur die partye onderteken is 

ingevolge die bepalings van subartikel 4(b), beskik die hof of tribunaal 

oor ’n diskresie om nie gevolg te gee aan sodanige beding of 

ooreenkoms nie en kan die hof of tribunaal in sy diskresie soveel 

ekstrinsieke getuienis toelaat as wat dit nodig ag in die 

omstandighede, waar die hof of tribunaal in sy uitsluitlike diskresie, en 

met inagneming van: 

(a) die onderskeie opvoedingspeil en geletterdheid van die partye;   

(b) die feit dat een of albei van die partye regsverteenwoordiging 

geniet het voor of tydens kontraksluiting; 

(c) of daar voldoen is aan die vereiste van die goeie trou voor en/of 

tydens kontraksluiting; 

(d) die aard en geldelike waarde van die ooreenkoms; 

(e) die nadeel wat enige party in alle waarskynlikheid sal ly indien 

ekstrinsieke getuienis nie toegelaat word nie; 

(f) enige ander faktor wat in die hof se diskresie kan aandui dat daar 

’n onbillike magswanbalans tussen die partye bestaan het tydens 

kontraksluiting, 

bevind dat daar ’n onbillike magswanbalans tussen die partye bestaan 

het tydens kontraksluiting 

(6) Indien dit in die diskresie van die betrokke hof of tribunaal duidelik blyk 

dat ’n kontraksparty getuienis aangebied het wat duidelik irrelevant of 

oorbodig was en slegs bygedra het tot ’n vermorsing van sodanige hof 
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of tribunaal se tyd asook regskostes, moet daar ’n gepaste nadelige 

kostebevel teen sodanige party en/of sy regsverteenwoordiger 

gemaak word deur sodanige hof of tribunaal vir sover sodanige 

tribunaal oor die bevoegdheid beskik om sodanige kostebevel te 

maak. 

(7) Die bewyswaarde, indien enige, wat toepaslik is in die betrokke 

omstandighede van elke geval, moet aan enige getuienis, wat 

toegelaat word ingevolge subartikel (1) en (2), toegeken word, met 

dien verstande dat daar ’n regsvermoede geskep word dat die bedinge 

van die skriftelike kontrak die gewone en grammatikale betekenis 

daarvan het, welke vermoede deur ’n kontraksparty weerlê kan word 

deur die aanbieding van genoegsame getuienis tot die teendeel. 

(8) Indien ’n kontraksparty aanvoer dat hy nie gebonde is aan enige 

mondelinge of skriftelike kollaterale ooreenkoms of die bedinge 

daarvan nie, sal hy nogtans regtens gebonde wees aan sodanige 

ooreenkoms en/of die bedinge daarvan indien die beskikbare getuienis 

aantoon dat hy ’n redelike vertroue by die ander kontraksparty gewek 

het voor of tydens kontraksluiting dat hy homself gebonde ag aan 

sodanige ooreenkoms en/of die bedinge daarvan, ongeag die feit of 

sodanige vertroue die ander kontraksparty oorgehaal het om die 

kontrak te sluit of nie en ongeag die feit dat die skriftelike kontrak 

tussen die partye ’n beding bevat, of die partye ’n afsonderlike 

ooreenkoms aangegaan het, wat bepaal dat die skriftelike kontrak ’n 

volledige integrasie van die partye se algehele ooreenkoms bevat 

ingevolge die bepalings van subartikel (4).       

(9) By die uitleg van ’n skriftelike kontrak, en na oorweging van die 

beskikbare getuienis, moet die volgende betekenis aan die bedinge 

daarvan geheg word: 

(a) waar die kontrakspartye dieselfde betekenis aan die kontrak, of 

enige beding daarvan, geheg het, ooreenkomstig daardie 

betekenis; 

(b) waar die partye verskillende betekenisse aan die kontrak, of enige 

beding daarvan, geheg het, ooreenkomstig die betekenis wat deur 
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een van die kontrakspartye daaraan geheg is indien, tydens 

kontraksluiting, daar by sodanige kontraksparty ’n redelike 

vertroue gewek is deur die ander kontraksparty dat die betrokke 

beding daardie betekenis dra; 

(c) waar die partye verskillende betekenisse aan die kontrak, of enige 

beding daarvan, geheg het, en die bepalings van subartikel (b) nie 

van toepassing is nie, is geen kontraksparty gebonde aan die 

betekenis daaraan geheg deur die ander kontraksparty nie, selfs 

al is die resultaat hiervan ’n gebrek aan wilsooreenstemming.” 

Daar word toegegee dat sommige van die inligting vervat in die 

voorgestelde bepalings ex abundanti cautela ingevoeg is. Daar word 

egter aan die hand gedoen dat daar eerder te veel inligting in sodanige 

bepalings vervat moet word, as dat ’n situasie homself weer in die 

toekoms voordoen waar onsekerheid en verwarring op hierdie 

regsgebied bestaan. 
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