
 
_______________________________________________________________ 

ROMEINS-HOLLANDSE REG: 'N ABSTRAKTE OF KOUSALE 
STELSEL VAN EIENDOMSOORDRAG? 

Flip Schutte* 

1 Inleiding 

Daar word algemeen aanvaar dat 'n abstrakte stelsel van eiendomsoordrag in 

Suid-Afrika van toepassing is terwyl 'n kousale stelsel in Nederland toegepas 

word. Die abstrakte en kousale stelsels van eiendomsoordrag verskil onder 

meer in die volgende opsig van mekaar: In 'n kousale stelsel is 'n geldige 

voorafgaande verbintenis of ander regsfeit wat die vervreemder verplig om die 

saak te lewer (die iusta causa of rede vir lewering) 'n vereiste vir die oordrag 

van eiendomsreg. Indien die causa (bv 'n koopkontrak) nietig sou wees, gaan 

eiendomsreg nie deur lewering oor nie. In 'n abstrakte stelsel is 'n iusta causa 

in die betekenis van 'n geldige verbintenis of ander regsfeit nie 'n vereiste vir 

die oordrag van eiendomsreg nie. Daar word egter wel vereis dat daar 'n 

geldige saaklike ooreenkoms moet wees. Die saaklike ooreenkoms bestaan 

onafhanklik van die verbintenisskeppende ooreenkoms. Dit beteken onder 

meer dat die ooreenkoms aan sy eie geldigheidsvereistes moet voldoen en dat 

nietigheid van die verbintenisskeppende ooreenkoms nie die geldigheid van die 

saaklike ooreenkoms beïnvloed nie en ook nie verhinder dat eiendomsreg 

oorgaan nie. Eiendomsreg sal met ander woorde oorgaan al is die 

verbintenisskeppende ooreenkoms (byvoorbeeld) nietig. Dit is die wedersydse 

bedoeling om eiendomsreg oor te dra en te ontvang wat deurslaggewend is en 

die partye kan so 'n bedoeling hê selfs al is die causa nietig. 

Die doel met hierdie artikel is om ondersoek in te stel na die vraag of 'n kousale 

dan wel 'n abstrakte stelsel in die Romeins-Hollandse reg op die oordrag van 

eiendomsreg van roerende goed van toepassing was. Dit is 'n interessante 

vraag, veral gesien in die lig van die feit dat die Suid-Afrikaanse regstelsel (wat 

abstrak is) en die moderne Nederlandse stelsel (wat kousaal is) albei uit die 

Romeins-Hollandse reg ontwikkel het. Ten einde hierdie vraag te beantwoord, 

sal vasgestel moet word of 'n causa hoegenaamd 'n vereiste was vir die 

oordrag van eiendomsreg, al dan nie. Indien dit blyk dat dit wel 'n vereiste was, 

sal voorts bepaal moet word of daar op 'n geldige causa aangedring is. Met 

ander woorde, wat was die presiese betekenis wat aan die begrip iusta causa 

geheg is? Aangesien die beantwoording van hierdie vraag deur die vereistes 
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vir die oordrag van eiendomsreg beïnvloed word, sal die vereistes wat in die 

Romeins-Hollandse reg van toepassing was vervolgens kortliks uiteengesit 

word.1 

2 Onderskeid tussen causa en traditio 

Johannes Voet het die volgende sewe vereistes gestel vir die oordrag van 

eiendomsreg op roerende goed deur middel van traditio,2 naamlik:3 (1) die ver-

vreemder moes beskikkingsbevoeg gewees het;4 (2) hy moes die bedoeling 

gehad het om eiendomsreg oor te dra;5 (3) hy moes handelingsbevoeg gewees 

het;6 (4) die saak moes uit hoofde van 'n iusta causa (ook 'n habilis causa)7 aan 

die verkryger gelewer word (traditio in die eng sin van die woord – ook levering, 

opdrachte, overdracht en overgifte); (5) die verkryger moes lewering aanvaar 

(acceptatio) en hy moes die bedoeling gehad het om eiendomsreg te verkry; 

(6) in geval van 'n koop moes die koopprys betaal gewees het;8 en (7) die saak 

moes vir vervreemding vatbaar gewees het.9 

Uit die vierde vereiste is dit duidelik dat daar in die Romeins-Hollandse reg 

deeglik onderskei is tussen causa en traditio (levering)10 en dat beide vereistes 

vir die oordrag van eiendomsreg was.11 Die beginsel in Digesta 41 1 31, 

                                                     

1  Die vraag of die stelsel abstrak of kousaal was, hang ook daarvan af of die konstruksie van 
die saaklike ooreenkoms in die Romeins-Hollandse reg aangetref is al dan nie. Aangesien 
hierdie vraag 'n afsonderlike artikel regverdig, word daar nie hier verder daaraan aandag 
gegee nie. 

2 In die Romeins-Hollandse reg was traditio (levering) – in die wye betekenis van die woord – 
die wyse waarop eiendomsreg op roerende goed oorgedra is. Sien bv Van Leeuwen Het 
Rooms-Hollands-Regt (1678) 2 2 2; Van der Linden Rechtsgeleerd, Practicaal en Koopmans 
Handboek (1806) 1 7 2; Voet Commentarius ad Pandectas (1698) 41 1 34 en 38. In die eng 
sin van die woord het die begrip traditio bloot verwys na die verskaffing van fisiese beheer 
(possessio). Onroerende goed is nie deur levering oorgedra nie, maar wel deur registrasie. 

3 Kyk Voet (n 2) 41 1 35. Huber Heedensdaegse Rechtsgeleertheyt Soo elders, als in 
Frieslandt Gebruikelijk (1726) 2 9 2 stel net vier vereistes, nl: (1) 'n liggaamlike saak, (2) 
beskikkingsbevoegdheid van die oordraggewer, (3) bedoeling om eiendomsreg oor te dra 
aan die kant van die oordraggewer, en (4) 'n titel vir oordrag. 

4 Dws, hy moes eienaar of die eienaar se verteenwoordiger wees. Die stelreël nemo plus iuris 
ad alium transferre potest, quam ipse haberet is dus in die Romeins-Hollandse reg toegepas. 
Sien ook De Groot Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-Geleerdheid (1631) 2 5 15; Voet (n 
2) 20 6 8; Van Leeuwen (n 2) 2 7 5; Huber (n 3) 2 9 5. Huber sê dat die vervreemder eienaar 
moet wees en in beheer van die saak. Indien een van hierdie vereistes sou ontbreek sou 
eiendomsreg nie oorgaan nie. 

5 Sien Huber (n 3) 2 9 6. 
6 Sien ook De Groot (n 4) 1 8 5, 2 5 3-8 en Van Leeuwen (n 2) 2 7 8. 
7 Sien verder Huber (n 3) 2 9 2, 2 9 7 (bequame titel); Van der Linden (n 2) 1 13 2 (eenen 

wettigen titel van verkryging); Van der Keessel Praelectiones Iuris Hodierni ad Hugonis Grotii 
Introductionem ad Jurisprudentiam Hollandicam Vol 2 (vertaling deur Van Warmelo ea 
Voorlesinge oor die Hedendaagse Reg na aanleiding van De Groot se “Inleiding tot de 
Hollandse Rechtsgeleerdheyd" 1961-1974) 2 5 11 (iusto titulo); Voet (n 2) 41 1 35 (habilis 
causa). 

8 Hierdie vereiste is deur die meeste skrywers gestel. 
9 Sake buite die handelsverkeer kon nie oorgedra word nie. 
10 Die begrippe leevering en levring word ook aangetref. 
11 Huber het onderskei tussen die verwyderde oorsaak (causa remota), wat dien as 

voorbereiding vir die verkryging van eiendomsreg – soos koop, skenking ens – en die naaste 
oorsaak (causa proxima), nl die verskaffing van fisiese beheer (traditio of modus acquirendi), 
wat oorgang van eiendomsreg tot gevolg het. Sien Huber (n 3) 2 3 1-2 3 3 en Huber 



128   Romeins-Hollandse reg: 'n abstrakte of kousale stelsel? 
_______________________________________________________________ 
 
naamlik dat eiendomsreg nie bloot deur die verskaffing van fisiese beheer 

oorgedra word nie, maar dat daar ook 'n iusta causa moet wees, is dus in die 

Romeins-Hollandse reg geresipieer.12 Ook Hugo de Groot het toegegee dat 

causa en traditio vereistes in die Hollandse reg was, selfs al het hy die 

standpunt verkondig dat eiendomsreg in die natuurreg deur blote ooreenkoms 

oorgaan: 

Die positiewe reg … vereis dat die eerste eienaar die tweede 

daadwerklik in besit van die saak moet stel, wat leevering13 of 

opdrachte genoem word. Die positiewe reg … vereis verder ook dat 

lewering uit hoofde van een of ander oorsaak (causa) uitgevoer moet 

word, hetsy uit hoofde van vrygewigheid soos skenking, hetsy uit 

hoofde van handelinge soos koop, ruil ensovoorts: hierdie oorsaak 

word ook aenkomste14 van die saak genoem.15 

Die causa of rede waarom die saak gelewer is (die grondslag vir traditio), was 

gewoonlik 'n voorafgaande verbintenisskeppende ooreenkoms (bv 'n 

koopkontrak) wat die een party tot prestasie verplig en aan die ander 'n 

vorderingsreg verleen het om lewering te eis.16 Die causa of voorafgaande 

verbintenis het egter nog geen saaklike werking gehad nie. Ten einde oordrag 

van eiendomsreg te bewerkstellig, moes daadwerklike fisiese beheer aan die 

verkryger verskaf word (traditio vera of eygentlijke leevering),17 alhoewel 

traditio ficta (oneygentlijke leevering), waar daar geen fisiese aanraking was 

                                                                                                                              

Praelectionum Juris Civilis Secundum Institutiones et Digesta Justiniani (1749) ad 
Institutiones 2 1 17.  

12 Sien bv Vinnius In Quatuor Libros Institutionum Imperalium Commentarius Academicus et 
Forensis (1655) 2 1 40: Traditione non transfert dominium, nisi justa causa, saltem opinione 
tradentis, praecesserit, propter quam traditio sequatur (Lewering het nie oordrag van 
eiendomsreg tot gevolg nie, tensy dit plaasvind uit hoofde van 'n voorafgaande causa wat na 
die mening van die oordraggewer geldig is (eie vertaling)). Verder ook Van Leeuwen 
Censura Forensis Theoretico-Practica (1678) 2 7 4. 

13 In die kantlyn word die begrip traditio gebruik. 
14 In die kantlyn word die begrip titulus gebruik. 
15 De Groot (n 4) 2 5 2: "De burger-wet … heeft gewilt dat den eersten eigenaer den twede tot 

het dadelicke bezit moeste doen komen, 't welck heet leevering ofte opdrachte. 't Selve 
burgher-recht heeft … oock gewilt dat de levering zoude moeten geschieden uit eenige 
oorzaecke, 't zy gegrond op weldadigheid, als schenkinge, 't zy op handeling, als koop, 
reuilingh ende diergelijcke: welcke oorzaeck aenkomste van de zaeck genoemt werd.” Vgl 
ook Van der Keessel (n 7) 2 5 11. 

16 De Groot (n 4) 3 1 7-3 1 11, 3 1 13, 3 1 24, 3 15 4; Voet (n 2) 12 1 1-2; Huber (n 3) 2 2 1-3, 3 
1 1-2, 3 1 5, 3 1 18-20; Van Leeuwen (n 2) 2 2 1, 4 1, 4 18 1; Van der Linden (n 2) 1 6 1, 1 14 
2; Noodt Commentarium in D Justiniani in Opera Omnia Band II (1735) 1 8. 

17 De Groot (n 4) 2 3 15: "Volle eigendom van enckele zaken komt door bezit …" (kyk ook De 
Groot (n 4) 2 4 1); Van Leeuwen (n 2) 2 7 1: "Om den eygendom dan van het goed dat 
yemand anders toebehoort, te verkrygen, werd Overgiftt en levering vereyst. Sulx dat de 
toesegging, of overkomst alleen, niemand Eygenaar maken kan". Vgl verder Voet (n 2) 41 1 
1 en 34 en Huber (n 3) 2 10 1. Volgens Van Bynkershoek Observationum Juris Romani Libri 
Quatuor ... in Quibus Plurima Juris Civilis (1733) 4 2 is die verskaffing van fisiese beheer nie 
net noodsaaklik in geval van afgeleide wyses van eiendomsverkryging nie, maar ook by 
erfopvolging. Sien ook Van Bynkershoek Senatus Supremi Hollandiae, Zelandiae et Frisiae 
Praesidis Observationes Tumultuariae (vertaling deur Meijers ea 1926-1962) no 426. 
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nie en daar bloot met 'n fiksie gewerk is, ook erken is.18 Daarbenewens moes 

die verkryger ook die bedoeling gehad het om die saak as eienaar te hou 

(animus domini).19 

Ter samevatting blyk dit dat daar in die Romeins-Hollandse reg deeglik 

onderskei is tussen causa en traditio as afsondelike regshandelinge en dat 

beide vereistes vir die oordrag van eiendomsreg was. Causa en traditio het in 

'n verhouding van regsfeit wat tot lewering verplig (bv 'n verbintenisskeppende 

ooreenkoms soos koop) en nakoming tot mekaar gestaan.20 Oordrag van 

eiendomsreg is voltooi sodra fisiese beheer verskaf is.21  

3 Moes die causa objektief geldig gewees het? 

3 1 Inleiding 

Soos reeds aangetoon, is die beginsel in Digesta 41 1 31pr in die Romeins-

Hollandse reg geresipieer. Alhoewel die verskaffing van fisiese beheer 

(possessio) 'n vereiste vir die oordrag van eiendomsreg was, het dit op sigself 

nog nie eiendomsoorgang tot gevolg gehad nie. Eiendomsreg is net oorgedra 

indien fisiese beheer uit hoofde van 'n iusta causa verskaf is. Die vraag wat vir 

die onderhawige ondersoek van wesenlike belang is, is of die causa objektief 

geldig moes gewees het. In hierdie opsig was daar nie eenstemmigheid onder 

die juriste van die Romeins-Hollandse reg nie. Terwyl sommige van oordeel 

was dat 'n objektief geldige causa wel 'n vereiste vir die oordrag van 

eiendomsreg was, was ander weer van mening dat die causa nie geldig hoef te 

gewees het nie.22 Die skrywers het dus van mekaar verskil betreffende die 

presiese betekenis van die begrip iusta causa en ook wat betref die belang van  

                                                     

18 De Groot (n 4) 2 5 11, 3 10 4; Huber (n 3) 2 9 10 en 12-14; Van Leeuwen (n 2) 2 7 2; Van der 
Linden (n 2) 1 7 2; Voet (n 2) 41 1 34, 41 2 9-10. Verder Biermann Traditio Ficta: ein Beitrag 
zum Heutigen Zivilrecht auf Geschichtlicher Grundlage (1891 herdruk 1968) 218 en Gordon 
Studies in the Transfer of Property by Traditio (1970) 179. 

19 Hy moes die bedoeling hê om deur die verkryging van fisiese beheer eienaar van die saak te 
word. Sien bv Vinnius (n 12) 4 15 5 1 (animo et affectu dominantis); De Groot (n 4) 2 2 3 ("Dit 
bezit moet sijn beginzel nemen uit het ghemoet ende 't lichaem beide …"); Huber (n 3) 2 10 1 
("Lewering is die verskaffing van bezittinge met die doel om eiendomsreg oor te dra"). Verder 
ook Van Leeuwen (n 2) 2 8 1; Voet (n 2) 41 2 10; Van der Linden (n 2) 1 13 1. 

20 In geval van 'n koopkontrak moes die verkoper die koopsaak aan die koper lewer en vacua 
possessio aan hom verskaf. Indien hy dit gedoen het, het die verbintenis tot niet gegaan. De 
Groot (n 4) 3 15 4; Huber (n 3) 3 5 19, 3 5 22; Voet (n 2) 19 1 11; Van der Linden (n 2) 1 14 
6-7, 1 15 9, 1 17 1. 

21 Sien Huber (n 3) 2 9 16; Voet (n 2) 41 1 35; De Groot De Iure Belli ac Pacis in Quibus Ius 
Naturae et Gentium item Juris Publici Praecipua Explicantur (1689) 2 12 25 1. Ook Carey 
Miller "Transfer of ownership" in Feenstra & Zimmermann (reds) Das Römisch-Holländische 
Recht (1992) 523. 

22 Wat sessie betref bestaan daar geen twyfel dat 'n causa vir oordrag in die Romeins-
Hollandse reg vereis is nie. Die meerderheid van die skrywers het ook 'n geldige causa 
vereis. Sien Scott Sessie in die Suid-Afrikaanse Reg (Ongepubliseerde LLD-proefskrif, 
Universiteit van Suid-Afrika, 1978) 127 195. 
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die causa-vereiste. Die verskillende standpunte in hierdie verband sal 

vervolgens bespreek word. 

3 2 Die standpunt dat 'n objektief geldige causa 'n vereiste was 

Johannes Voet het die standpunt ingeneem dat die begrip iusta causa waarvan 

in Digesta 41 1 31pr sprake is, na 'n objektief geldige causa verwys het. Dit kan 

as 'n objektiewe benadering bestempel word, waarvolgens die causa gesien is 

as 'n causa efficiens (of 'n causa praecedens). Dit wil sê, 'n verbintenis of ander 

regsfeit wat lewering voorafgaan en wat tot oordrag van eiendomsreg verplig.23 

Indien die causa nietig is, is lewering ook nietig en gaan eiendomsreg nie oor 

nie, ongeag die bedoeling van die partye. Die argument is dat indien die 

kontrak nietig is, daar geen verpligting is om oor te dra nie en ook geen 

grondslag of rede vir die oordrag van eiendomsreg nie. Met ander woorde, 

eiendomsreg gaan nie oor nie want daar is geen iusta causa nie: 

As bedrog 'n causa verskaf het vir 'n kontrak, is daardie kontrak van 

regsweë nietig … Aangesien dit wat nietig is geen regsgevolg kan hê 

nie, is die gevolgtrekking dat nóg eiendomsreg nóg enige ander reg 

na die koper oorgedra word deur traditio wat voortspruit uit 'n nietige 

kontrak. Blote lewering het immers nooit oordrag van eiendomsreg tot 

gevolg nie. Eiendomsreg gaan slegs oor indien lewering 

voorafgegaan word deur 'n koop of ander geskikte rede (iusta causa), 

wat ook geldig is en op grond waarvan lewering plaasvind.24 

Indien die koper goedere op krediet koop terwyl hy daarvan bewus is dat hy 

insolvent is en dat hy kort daarna inderdaad insolvent verklaar gaan word, is 

die kontrak volgens Voet nietig vanweë bedrog aan die kant van die koper. 

Eiendomsreg sal volgens hom ook nie oorgaan nie. Indien die bedrieglike 

koper die saak intussen aan 'n bona fide derde koper vir kontant verkoop het 

                                                     

23 In hierdie opsig het Voet by Cujacius Opera Omnia (1758) ad C 4 50 aansluiting gevind. Die 
objektiewe benadering word vandag nog in lande soos Nederland, Oostenryk en Switserland 
aangetref. Zwalve Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I (1993) 
150. 

24 Voet (n 2) 4 3 3 (eie vertaling): Si dolus causam dederit contractui …, is ipso iure nullus est 
… Cumque id quod nullum est, nullum possit effectum producere, consequens est, ut neque 
dominium neque jus ullum aliud ex subsecuta ad negotium nullum traditione possit videri in 
emptorem translatum: nunquam enim nuda traditio dominium transfert, sed ita, si venditio aut 
alia justa causa aeque valida praecesserit, propter quam traditio sequeretur. Hy verwys na D 
41 1 31 en D 24 1 3 10-11 as gesag. Daar is 'n groot mate van ooreenstemming tussen Voet 
en Bulgarus De Dolo Summula ad D 4 3 7pr in Kantorowicz Studies in the Glossators of the 
Roman Law: Newly Discovered Writings of the Twelfth Century (1938 herdruk 1969) 73 243. 
Sien verder Feenstra Reclame en Revindicatie: Onderzoekingen Omtrent de Rol in de 
Ontwikkelingsgeschiedenis van het Recht van Reclame Gespeeld Door den 
Romeinsrechtelijken Regel Omtrent Eigendomsovergang en Prijsbetaling bij Koop (1949) 
117-153; Van der Merwe Sakereg (1989) 307; Carey Miller The Acquisition and Protection of 
Ownership (1986) 126-127. 
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en aan hom gelewer het, bly die eerste verkoper eienaar en sal hy sy saak van 

die derde met die rei vindicatio kan opeis.25 

Aangesien Voet dit hier het oor gevalle waar bedrog tydens kontraksluiting ter 

sprake gekom het, is dit nodig om sy siening betreffende die invloed van 

bedrog kortliks te bespreek. Hy onderskei tussen dolus dans causam contractui 

(waar bedrog die oorsaak was van kontraksluiting) en dolus incidens in 

contractum (waar bedrog bloot insidenteel was). Hy onderskei verder tussen 

bona fide kontrakte en kontrakte stricti iuris. Indien bedrog die oorsaak van 'n 

bona fide kontrak was, is die kontrak ipso iure nietig. Die oordraggewer kan 

gevolglik sy saak selfs in die hande van 'n bona fide derde met die rei vindicatio 

terugvorder.26 Daarteenoor, indien dit nie 'n bona fide kontrak was nie, of indien 

die bedrog bloot insidenteel was, was die kontrak nie nietig nie maar 

vernietigbaar.27 Die standpunt dat nietigheid weens bedrog verhinder dat 

eiendomsreg oorgaan, was blykbaar die algemeen aanvaarde standpunt.28 In 

hierdie opsig wyk die Romeins-Hollandse reg af van die Romeinse reg waar 

eiendomsreg oorgegaan het, selfs al was die causa nietig weens bedrog.29 

Afgesien van bedrog was kontrakte ook in geval van dwaling nietig.30 Ook in 

hierdie geval sou eiendomsreg vanweë nietigheid van die verbintenis-

skeppende ooreenkoms nie op die verkryger oorgegaan het nie. Alhoewel Voet 

dit nie uitdruklik sê nie, was dit ongetwyfeld sy standpunt.31 In hierdie opsig 

vind Voet aansluiting by Ulpianus se siening in Digesta 12 1 18pr wat handel 

                                                     

25 Sien Voet (n 2) 6 1 14. Dit wil voorkom of Voet hier op die inheemse reg steun en nie op die 
Romeins-Hollandse reg nie. Kyk ook Van der Keessel (n 7) 2 5 14. 

26 Voet (n 2) 4 3 3. 
27 Ibid. Sien ook Huber (n 3) 3 5 34, 4 39 3. Maar sien Gane se vertaling van die 5e uitg van 

Voet wat deur Van der Linden verwerk is (1829). In sy kommentaar op D 4 3 4 wys Van der 
Linden daarop dat beide tipes van bedrog (dolus dans causam contractui en dolus incidens 
in contractum) in sy tyd meegebring het dat bona fide kontrakte nietig is. 

28 Sien die volgende skrywers in hierdie verband: Groenewegen Inleydinge tot de Hollandsche 
Rechtsgeleertheyt Beschreven by Hugo de Groot (1767) 3 48 7 n 15; Van Leeuwen (n 12) 4 
19 20; Huber Praelectionum (n 11) ad D 4 3 5. Vinnius Selectarum Iuris Questionum Libri 
Duo Additae Sunt Simonis Vinnii Orationes Duae & Alia Quaedam (1660) het egter 'n 
afwykende standpunt ingeneem. Carey Miller (n 21) 538-539 en Meijers "Levering en 
rechtstitel" in Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen II (1955) 98-99 kritiseer Voet se 
standpunt, terwyl Van Apeldoorn "Levering en titel van eigendomsovergang in het Oude 
Nederlandse recht" 1929 WPNR 725 hom verdedig. Verder Van der Merwe (n 24) 307; 
Carey Miller (n 24) 126-127; Laurens Die Ontstaan en Tenietgaan van Saaklike Regte in die 
Lig van die Suid-Afrikaanse Stelsel van Aktesregistrasie (Ongepubliseerde LLD-proefskrif, 
Universiteit van Suid-Afrika, 1980) 269-273. 

29 Raadpleeg D 4 3. Sien ook Van der Keessel (n 7) 2 5 14 en Meijers (n 28) 85. 
30 Ook in geval van dwaling betreffende die grondslag uit hoofde waarvan lewering plaasvind. 

Vgl Voet (n 2) 18 1 5-6. Verder ook De Groot (n 4) 3 14 4; Huber (n 3) 3 2 12; Van der Linden 
(n 2) 1 14 2. Volgens Huber (n 3) 4 38-41 was die kontrak in geval van vreesaanjaging, 
minderjarigheid en ander billike oorsake nie nietig nie, maar herstellinge kon verkry word. 
Verder ook De Groot (n 4) 3 1 42-43. 

31 Dit is onder meer duidelik uit die aanhaling hierbo in (n 24). Alhoewel Voet dit daar oor 
bedrog het, is dit uit die aanhaling duidelik dat dit ook sy standpunt is in ander gevalle van 
nietigheid, ongeag die oorsaak daarvan. Vergelyk bv die volgende opmerkings in die 
betrokke aanhaling: "Aangesien dit wat nietig is geen regsgevolg kan hê nie, is die 
gevolgtrekking dat nóg eiendomsreg nóg enige ander reg na die koper oorgedra word deur 
traditio wat voortspruit uit 'n nietige kontrak.” 
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oor die geval waar die vervreemder geld oorhandig in die veronderstelling dat 

hy 'n skenking (donatio) maak, maar die verkryger dink dit word oorhandig uit 

hoofde van verbruikleen (mutuum).32 Terwyl Julianus in Digesta 41 1 36 die 

standpunt inneem dat eiendomsreg wel oorgegaan het, was Ulpianus van 

mening dat eiendomsreg nie op die verkryger oorgaan nie omdat die partye 

gedwaal het en daar nie wilsooreenstemming was betreffende die grondslag uit 

hoofde waarvan oorgedra word nie. 'n Putatiewe causa is volgens 

laasgenoemde nie voldoende om eiendomsreg oor te dra nie: daar moet 'n 

geldige causa wees. Voet verleen voorkeur aan Ulpianus se standpunt en 

verduidelik dit soos volg:33 

Want dit lyk asof dit wat hy (Ulpianus) sê, naamlik dat die muntstukke 

nie die ontvanger s'n word nie, so verstaan moet word dat die munte 

aanvanklik nie die ontvanger s'n geword het nie – nie uit hoofde van 

die causa van verbruikleen nie, omdat die oordraggewer nie bedoel 

het om die geld uit te leen en die verkryger te verplig om die geld 

terug te betaal nie; (ook) nie uit hoofde van 'n skenking nie, omdat 'n 

skenking nie geldig is nie en eiendomsreg nie op die verkryger kan 

oorgaan tensy die begiftigde die skenking aanvaar nie. En dit is wat 

Ulpianus by wyse van opheldering sê, naamlik dat die geldstukke nie 

die ontvanger s'n word nie, omdat hy dit onder 'n ander indruk ontvang 

het, dit wil sê, dat hy nie die bedoeling gehad het om 'n skenking te 

ontvang nie.34 

Die oordraggewer kan die skenking herroep en die geld terugvorder aangesien 

eiendomsreg nie op die verkryger oorgegaan het nie. Indien die verkryger egter 

van sy dwaling bewus word en die skenking aanvaar voordat dit herroep is, 

gaan eiendomsreg op die verkryger oor aangesien beide partye immers 

daaroor eens is dat die geld as 'n skenking oorgedra is. Indien die verkryger die 

geld gebruik terwyl hy steeds onder 'n dwaling verkeer en hy word daarna 

                                                     

32 Voet verleen voorkeur aan Ulpianus en neem 'n standpunt in wat met dié van Cujacius (n 23) 
ad C 4 50 vergelyk kan word. 

33 Voet is van oordeel dat die standpunte van Julianus (D 41 1 36) en Ulpianus (D 12 1 18 pr) 
eintlik nie met mekaar strydig is nie. Hulle kan versoen word as daar aanvaar word dat 
Julianus van oordeel was dat eiendomsreg oorgegaan het omdat daar tog 'n geldige 
skenking was. 

34 Voet (n 2) 41 1 36 (eie vertaling): Quod enim ait, nummos accipientis non fieri, id ita 
accipiendum videtur, ut nummi initio inspecto non fiant accipientis, non ex causa mutui, quia 
dans noluit aut mutuum contrahere, aut sibi ex mutuo obligationem acquirere; non ex causa 
donationis, quia sine subsecuta per donatarium liberalitatis acceptatione donatio inefficax est, 
nec dominium transit in donatarium; et hoc est, quod per modum rationis Ulpianus ait, 
nummos non fieri accipientis, quia alia opinione accepit, id est, acceptandae donationis 
voluntatem non habuit. Vgl ook Dondorp & Schrage Levering Krachtens Geldige Titel: Enige 
Grepen uit de Geschiedenis van de Vereisten Voor Eigendomsoverdracht (1991) 80; 
Hofmann Die Lehre vom Titulus und Modus Adquirendi und von der Iusta Causa Traditionis 
(1873) 58-59; Fuchs Iusta Causa Traditionis in der Romanistischen Wissenschaft (1952) 69; 
Felgentraeger Friedrich Carl von Savignys Einfluss auf die Übereignungslehre (1927) 13-14. 
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aangespreek vir terugbetaling van die geld, is die exceptio doli tot sy 

beskikking omdat die geld verbruik is in ooreenstemming met die bedoeling 

van die vervreemder.35 Digesta 44 7 57, ingevolge waarvan die ooreenkoms 

nietig is indien daar 'n dwaling was, is net van toepassing indien die dwaling 

van so 'n aard is dat die bedoeling van die partye, ten tyde van kontraksluiting 

of daarna, nie met mekaar in ooreenstemming gebring kan word nie.36 

In aansluiting by hierdie kousale standpunt moet daar ook op gewys word dat 

die prysbetalingsreël in die Romeins-Hollandse reg geresipieer is. Dit beteken 

dat eiendomsreg nie op die verkryger oorgegaan het nie, selfs al is aan al die 

ander vereistes voldoen, tensy die koper die koopprys betaal het of 

gewaarborg het.37 Die regsgevolg van die feit dat eiendomsreg nie oorgaan nie 

tensy die koopsom betaal is, is dat die rei vindicatio die verkoper teen die koper 

of besitter toekom, selfs indien die saak aan 'n derde of vierde koper gelewer 

is.38 Die prysbetalingsreël het dus saaklike gevolge gehad en daar kan 

geargumenteer word dat hierdie reël steun verleen aan 'n kousale stelsel.39 

Daar kan ook geargumenteer word dat die vervreemder se bedoeling om 

eiendomsreg oor te dra in geval van koop afhanklik is van die betaling van die 

koopprys of die verskaffing van sekuriteit.40 

3 3 Die standpunt dat die causa nie geldig hoef te wees nie 

In teenstelling met Voet, het Vinnius die standpunt ingeneem dat 'n geldige 

causa nie 'n vereiste vir die oordrag van eiendomsreg is nie.41 Hy neem die 

standpunt in dat 'n causa wel 'n vereiste vir die oordrag van eiendomsreg is, 

omdat die vervreemder sy saak nie sonder 'n rede sal oordra nie. Daar sal 

altyd 'n rede wees, soos dat hy die saak verkoop het, dit as 'n geskenk 

weggegee het, ensovoorts. Lewering sal daarom noodwendig altyd 

voorafgegaan word deur een of ander causa wat geskik is om eiendomsreg oor 

te dra, soos koop: 

                                                     

35 Die vervreemder het immers nog nie die skenking herroep nie en dit is steeds sy bedoeling 
om die geld te skenk. Indien die vervreemder egter die geld as 'n lening gegee het en die 
verkryger dit as 'n skenking aanvaar het en die geld opgebruik het, was die eksepsie nie 
beskikbaar nie. Volgens Voet is dit net billik, want die vervreemder het die geld oorhandig 
met die bedoeling dat dit aan hom terugbetaal sal word, terwyl die verkryger dit met 'n 
skenkingsbedoeling aanvaar het. 

36 Voet (n 2) 41 1 36. 
37 Raadpleeg De Groot (n 4) 2 5 14; Van Leeuwen (n 2) 2 7 2-3; Voet (n 2) 6 1 15; Huber (n 3) 

2 4 30-34; Carey Miller (n 21) 531-532; Zwalve (n 23) 149. 
38 Van der Keessel (n 7) 2 5 14. 
39 Die uitwerking van die reël is dieselfde as die standpunt dat 'n nietige causa verhinder dat 

eiendomsreg oorgaan. 
40 Hy het nie die bedoeling om eiendomsreg oor te dra indien die koopprys nie betaal is nie. 
41 In hierdie opsig het hy aansluiting gevind by Donellus Iurisconsulti Commentariorum de Iure 

Civili Libri Viginti Octo (1590-1596) 4 16. 
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Dit is so, want niemand lewer sy saak aan iemand anders bloot om dit 

oor te dra nie, tensy hy 'n rede (causa) het waarom hy dit doen. 

Vandaar die bekende (uitspraak) van Paulus: 'Blote lewering dra nooit 

eiendomsreg oor nie.' En niemand moet sê dat dit 'n oorbodige vereiste 

is nie, want as daar geen causa is nie, moet 'n skenking veronderstel 

word.42 

Omdat 'n putatiewe causa (of 'n causa erronea) volgens Vinnius voldoende is 

om eiendomsreg oor te dra hoef die causa nie objektief geldig te wees nie. 

Eiendomsreg sal oorgaan selfs al is die causa nietig, mits dit die bedoeling van 

die partye is: "Dit maak nie saak of daar werklik 'n voorafgaande causa is en of 

die vervreemder dink dat daar wel 'n causa is nie, soos duidelik is uit 

onverskuldigde betaling.”43 

Vinnius behandel ook die geval waar die partye dwaal betreffende die aard van 

die causa uit hoofde waarvan gelewer word. Hy spreek die mening uit dat 

dwaling verhinder dat 'n geldige ooreenkoms tot stand kom omdat daar nie 

wilsooreenstemming is nie. Eiendomsreg gaan nogtans oor en die 

oordraggewer kan nie die onverskuldigde betaling met die rei vindicaio 

terugvorder nie.44 Dit is belangrik om daarop te let dat hy sy stelling 

kwalifiseer.45 Volgens hom sal eiendomsreg nie oorgaan indien die causa wat 

elkeen van die partye in gedagte het nie geskik is om oordrag van 

eiendomsreg te bewerkstellig nie. ‘n Voorbeeld is waar die vervreemder 'n saak 

in bewaring aan die verkryger gee, maar laasgenoemde dit as verbruikleen 

(mutuum) aanvaar; of andersom, as die vervreemder meen dat hy die saak 

uitleen, terwyl die verkryger dit as bruikleen (commodatum) ontvang.46 Die rede 

waarom eiendomsreg nie oorgedra word nie, is omdat nie een van die partye 

die bedoeling het om eiendomsreg oor te dra of te ontvang nie. Daar is dus nie 

wilsooreenstemming dat eiendomsreg oorgedra word nie: "Want die bedoeling  

                                                     

42 Vinnius (n 12) 2 1 40 (eie vertaling): Hoc, quia nemo rem suam alicui tradit transferendi 
gratia, nisi causam habeat, cur id faciat. Hinc illud Pauli; Nunquam nuda traditio transfert 
dominium. Nec dicat quisquam, id requiri superflue, cum si nulla causa adsit, praesumi 
debeat donatio. Sien ook Noodt (n 16) 12 1 en Van Bynkershoek Observationum Juris 
Romani (n 17) 5 25 2. Verder Van Apeldoorn (n 28) 723; Zwalve (n 23) 153; Fuchs (n 34) 67. 

43 Vinnius (n 12) 2 1 40 (eie vertaling): Illud non refert, revera praecesserit causa, an opinione 
tradentis, ut patet in solutione indebiti. 

44 Vinnius (n 12) 2 1 40. Sien ook Huber Praelectionum (n 11) ad D 41 1 14. Verder Van 
Apeldoorn (n 28) 723. 

45 Sien sy kommentaar op I 1 40. 
46 As die vervreemder sy saak oordra terwyl hy onder die indruk verkeer dat hy eintlik iemand 

anders se saak oordra (hy dwaal ten opsigte van die saak wat oorgedra word), gaan 
eiendomsreg ook nie oor nie, want hy het nie die bedoeling om eiendomsreg oor te dra nie. 
Die vervreemder moet ten minste weet dat die saak wat hy van voorneme is om oor te dra sy 
eie is. 
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aan die kant van die twee partye wat kontrakteer stem nie ooreen nie en ons 

vereis die (ooreenstemmende) bedoeling vir die oordrag van eiendomsreg.”47 

Indien slegs een van die partye 'n geskikte causa in gedagte het, maar die 

ander party het 'n causa in gedagte wat nie voldoende is om eiendomsreg oor 

te dra nie, byvoorbeeld commodatum of depositum, sal eiendomsreg nie 

oorgaan nie.48 Daarteenoor, indien dit blyk dat elkeen van die partye 'n causa 

in gedagte het wat geskik is vir die oordrag van eiendomsreg, sal eiendomsreg 

wel oorgaan, selfs al is dit nie dieselfde causa nie. Dit kan met die volgende 

voorbeeld toegelig word: indien die vervreemder 'n plaas oordra omdat hy 

meen dat dit kragtens 'n testament verskuldig is, maar die verkryger ontvang dit 

omdat hy onder die indruk verkeer dat dit ter uitvoering van 'n stipulatio 

oorhandig word; of indien die vervreemder geld lewer met die bedoeling om te 

skenk en die verkryger ontvang dit as 'n lening. In hierdie gevalle word 

eiendomsreg wel oorgedra, omdat beide partye die bedoeling het om 

eiendomsreg oor te dra.49 Vir Vinnius is die deurslaggewende vraag dus of die 

partye die bedoeling het om eiendomsreg oor te dra, wat die geval sal wees 

indien albei onder die indruk verkeer dat daar 'n causa bestaan wat geskik is 

om eiendomsreg oor te dra (byvoorbeeld skenking en 'n geldlening), selfs al is 

dit nie werklik die geval nie50 en selfs al het hulle verskillende causae in 

gedagte.51 

Bostaande bespreking het aan die lig gebring dat Vinnius 'n subjektiewe 

benadering nagevolg het wat teenoor Voet se objektiewe benadering gestel 

kan word. 'n Objektief geldige causa is volgens Vinnius nie 'n vereiste nie. 'n 

Putatiewe causa is voldoende om oorgang van eiendomsreg te bewerkstellig 

mits beide partye die bedoeling het om eiendomsreg oor te dra. Daar moet dus 

wilsooreenstemming wees betreffende oordrag van eiendomsreg (en dit is 

subjektief).52 Dit is daarom vreemd dat Vinnius53 op 'n causa aandring, want as 

                                                     

47 Vinnius (n 12) 2 1 40 (eie vertaling): Non enim hic concurrit affectus ex utraque parte 
contrahentium, quem ad translationem dominii requirimus. Kyk ook Noodt (n 16) 12 1. 

48 Sien Huber Praelectionum (n 11) ad D 41 1 14 wat meen dat onderskei moet word tussen 
die situasie waar net een van die causae geldig is, en dié waar beide geldig is. 

49 In hierdie opsig vind hy aansluiting by Julianus. Sien Vinnius (n 12) 2 1 40 en Vinnius (n 28) 2 
35 waar hy poog om Ulpianus en Julianus te versoen. Ook Wissenbach Diatriba 1 1 25 gee 
voorkeur aan Julianus se siening. 

50 Die bedoeling om eiendomsreg oor te dra, wat deurslaggewend is, kan bestaan selfs al is die 
causa nietig. 

51 Die ooreenkoms tussen Vinnius (n 12) 2 1 40 en Donellus (n 41) 4 16 is opvallend. Dit wil 
voorkom of Vinnius ook Donellus se oplossing vir die teenstrydigheid tussen D 12 1 18 en D 
41 1 36 oorgeneem het. Verder Zwalve (n 23) 150-154; Meijers (n 28) 85; Fuchs (n 34) 68; 
Scholtens "Iusta causa traditionis and contracts induced by fraud" 1957 SALJ 285; Carey 
Miller (n 21) 537. Maar vgl Coing Europäisches Privatrecht 1500-1800 Band I Älteres 
Gemeines Recht (1985) 304. 

52 Omdat die bedoeling van die partye deurslaggewend is, kan eiendomsreg oorgaan selfs al is 
die causa nietig. Sien ook Carey Miller (n 21) 537. 

53 Vinnius (n 12) 2 1 40. 
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'n putatiewe causa voldoende is,54 hoef daar nie werklik 'n verbintenis of ander 

regsfeit te wees wat tot lewering verplig nie. Dit is voldoende indien die 

vervreemder verkeerdelik dink dat hy verplig is. Dit het dus geen sin om 'n 

causa (verbintenisskeppende ooreenkoms) as vereiste te stel nie. Die 

deurslaggewende vraag is of die partye die bedoeling het om eiendomsreg oor 

te dra. Die enigste redelike afleiding is dat Vinnius op 'n causa aandring sodat 

dit duidelik sal wees wat die rede is waarom die vervreemder die saak lewer, 

naamlik om eiendomsreg oor te dra omdat die saak verkoop, geskenk, of geruil 

is (of omdat hy dink dit is verkoop, ensovoorts). Daar moet ook in ag geneem 

word dat die causa 'n geskikte causa moet wees en so 'n causa is immers een 

wat oordrag van eiendomsreg ten doel het.55 Die enigste funksie van die 

verbintenisskeppende ooreenkoms is dus dat dit as bewys dien van die 

wedersydse bedoeling om eiendomsreg oor te dra en te ontvang.56 So gesien, 

verwys die begrip causa eintlik na die bedoeling om eiendomsreg oor te dra en 

nie soseer na een of ander objektief geldige verbintenisskeppende 

ooreenkoms nie:57 "Die causa wat oordrag van eiendomsreg tot gevolg het (dit 

wil sê, die regstreekse oorsaak), is die bedoeling van die verkryger en 

vervreemder.”58 

Die meeste Romeins-Hollandse skrywers het die subjektiewe benadering 

voorgestaan.59 Die begrip iusta causa het in die Romeins-Hollandse reg dus 

nie na 'n objektief geldige causa verwys nie. Eiendomsreg het oorgegaan selfs 

al was die causa nietig, of selfs al was daar bloot 'n putatiewe causa. Die feit 

dat die ooreenkoms byvoorbeeld op grond van dwaling nietig was, het nie 

                                                     

54 Dit is een wat nie werklik bestaan nie, alhoewel die partye onder die indruk verkeer dat daar 
'n geldige verbintenis is. 

55 Vergelyk ook Huber (n 3) 3 2 2 wat 'n koopkontrak omskryf as "een overeenkominge, waer 
door gehandelt wordt, om de eygendom … over te dragen". Die bedoeling van die partye 
(ten minste dié van die koper) moet wees om eiendomsreg te verkry anders is dit nie 'n 
koopkontrak nie. Huber (n 3) 3 2 4. 

56 Die animus dominii transferendi et accipiendi. Sien ook Zwalve (n 23) 154. Buckland A Text-
book of Roman Law from Augustus to Justinian (1975) 228 maak ook die opmerking dat die 
causa die motief of bewys is van die bedoeling om eiendomsreg oor te dra, maar hy verwys 
na Voet (n 2) 41 1 35. Verder Lee An Introduction to Roman-Dutch Law (1953) 137-138. 

57 Die begrip causa moet dus nie as 'n causa praecedens opgevat word nie, maar as 'n causa 
finalis. 

58 Bronkhorst Enantiophanôn Centuriae Quatuor et Conciliationes Eorundem: Iuxta Seriem 
Pandectarum Dispositae Vol 3 (1607) assertio 81 (gevind in Dondorp & Schrage (n 34) 78): 
Causa efficiens dominii est voluntas transferentis et accipientis. Van Apeldoorn (n 28) 724 
verwys ook na Matthaeus Notae et Animadversiones in Libros IV Institutionum Juris 
Justiniani (1657) ad Inst 2 1 40 wat uitdruklik bepaal dat die causa die bedoeling is dat 
eiendomsreg uit hoofde van koop, skenking of legaat op die verkryger sal oorgaan. Alhoewel 
Vinnius dit nie uitdruklik sê nie, is dit tog die implikasie. 

59 Sien bv Bronkhorst (n 58) 81; Huber Praelectionum (n 11) ad D 4 3 5, 12 6 2; Van 
Bynkershoek Quaestionum Juris Privati Libri Quatuor (1752) 3 15; Paulus Voet In Quatuor 
Libros Institutionum Imperialium Commentarius (1668) 2 1 40; Fockema Andreae Inleidinge 
tot de Hollandsche Rechts-Geleerdheid, Beschreven bij Hugo de Groot met Aanteekeningen 
van SJ Fockema Andreae (1939) ad De Groot 2 5 2. Verder De Blécourt Bewijsstukken 
Behoorende bij het Kort Begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht (1937) 153; 
Meijers (n 28) 85 98-99; Zwalve (n 23) 156; Scholtens (n 51) 285; Carey Miller (n 21) 537 ev; 
Kunst Historische Ontwikkeling van het Recht Vol 2 (1967-1968) 215. 
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verhinder dat eiendomsreg oorgaan nie (oordrag was nie ook nietig nie).60 Dit 

wil verder voorkom of die meeste skrywers in geval van bedrog 'n uitsondering 

op bogenoemde algemene reël erken het. Indien die verbintenisskeppende 

ooreenkoms op grond van bedrog nietig was, het eiendomsreg nie oorgegaan 

nie.61 Die situasie is egter nie heeltemal duidelik nie. Meijers meen byvoorbeeld 

dat die algemeen aanvaarde standpunt was dat eiendomsreg ook in geval van 

bedrog oorgegaan het.62 Hy steun op Huber,63 Vinnius64 en Van Bynkershoek65 

wat van oordeel was dat die hof in die saak waaroor Neostadius berig het, die 

reël van die Romeinse reg moes toepas en moes bevind het dat eiendomsreg 

nieteenstaande bedrog tog oorgegaan het. Volgens Meijers het Van 

Bynkershoek se standpunt dié van Voet vervang.66 

4 Samevatting 

1 In die Romeins-Hollandse reg is eiendomsreg op roerende goed67 

oorgedra deurdat die vervreemder fisiese beheer oor 'n saak uit hoofde 

van 'n causa aan die verkryger verskaf het. Daar is dus deeglik tussen 

causa en traditio (levering) onderskei. Die standpunt van Hugo de 

Groot, naamlik dat eiendomsreg in die natuurreg deur blote ooreen-

koms oorgegaan en dat lewering nie 'n vereiste was nie, het nie in die 

Romeins-Hollandse reg neerslag gevind nie. 

2  Die verkryger moes fisiese beheer corpore et animo verkry. Dit beteken 

dat hy die saak werklik fisies moes hanteer (traditio vera of eygentlijke 

levering) en dat hy die bedoeling moes hê om deur die verkryging van 

fisiese beheer eienaar van die saak te word (animus domini). Traditio 

ficta (of oneygentlijke levering), waar geen fisiese aanraking was nie en 

daar bloot met 'n fiksie gewerk is, is ook as leweringswyse erken. 

                                                     

60 Dit was ook die posisie in geval van vernietiging weens benadeling vir meer as die helfte 
(laesio enormis), herroeping van 'n skenking op grond van ondankbaarheid of weens die feit 
dat 'n kind vir die skenker gebore is en tov die vernietiging van 'n kontrak ogv benadeling van 
skuldeisers. Sien Meijers (n 28) 85 98-99. 

61 Sien Scholtens (n 51) 287 en Van Apeldoorn (n 28) 725. Vinnius (n 28) 1 12 was een van die 
min skrywers wat 'n afwykende standpunt ingeneem het. 

62 Meijers (n 28) 85 98-99. 
63 Huber (n 3) 4 39 14. 
64 Vinnius (n 28) 1 12. 
65 Van Bynkershoek (n 59) 3 15. Lees ook Van der Keessel (n 7) 2 5 14 in hierdie verband. 
66 Daar moet egter op gelet word dat Van der Linden in sy verwerking van Voet steeds die 

standpunt van Voet verdedig het. Sien Gane The Selective Voet Being the Commentary on 
the Pandects (Paris ed of 1829) and the Supplement to that Work by Johannes van der 
Linden (1955) I 631 nota (d). 

67 Anders as in die Romeinse reg, is daar in die Romeins-Hollandse reg onderskei tussen 
oordrag van roerende goed en oordrag van onroerende goed. In laasgenoemde geval moes 
bepaalde formaliteitsvereistes nagekom word, die belangrikste naamlik dat die oordrag 
geregistreer moes word. 
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3 Die verskaffing van fisiese beheer op sigself het nog nie 

eiendomsoorgang tot gevolg gehad nie. Eiendomsreg is slegs 

oorgedra indien fisiese beheer uit hoofde van 'n iusta causa verskaf is. 

Daar was egter geen eenstemmigheid onder die juriste betreffende die 

presiese betekenis en belang van die iusta causa nie. Sommige 

skrywers, soos Johannes Voet, het aangedring op 'n objektief geldige 

causa.68 'n Putatiewe causa was nie voldoende nie. Indien die causa 

byvoorbeeld as gevolg van dwaling of bedrog nietig was, was daar 

geen verpligting om te lewer nie en dan was lewering ook nietig. 

Eiendomsreg het nie oorgegaan nie, selfs al het die partye bedoel om 

eiendomsreg oor te dra. Die oordraggewer kon gevolglik sy saak met 

die rei vindicatio opvorder, selfs in die hande van 'n bona fide derde. 

Hierdie is 'n kousale benadering omdat die geldigheid van lewering 

afhanklik is van die geldigheid van die causa. 

4 In teenstelling met die objektiewe benadering van Voet, het Vinnius en 

die meeste ander skrywers nie 'n objektief geldige causa vir die 

oordrag van eiendomsreg vereis nie. 'n Putatiewe causa was 

voldoende om eiendomsreg oor te dra. Dit wil sê dat die partye 

minstens moes dink dat daar 'n geldige causa was. Eiendomsreg sou 

ook oorgegaan het selfs al was die causa nietig (bv as gevolg van 

dwaling), mits die partye onderskeidelik die bedoeling gehad het om 

eiendomsreg oor te dra en te ontvang (wilsooreenstemming).69 Streng 

gesproke was 'n causa ingevolge hierdie benadering geen vereiste vir 

die oordrag van eiendomsreg nie.70 Die enigste funksie van die 

verbintenisskeppende ooreenkoms was dat dit gedien het as bewys 

van die bedoeling om eiendomsreg deur lewering oor te dra en te 

ontvang. Dit is 'n kenmerk van 'n abstrakte stelsel. Lewering, wat met 

die bedoeling om eiendomsreg oor te dra uitgevoer word, is 

onafhanklik van die grondliggende causa omdat nietigheid van die 

causa geen invloed het op die vraag of eiendomsreg oorgaan, al dan 

nie. 

                                                     

68 Dit beteken dat die causa gesien is as 'n causa praecedens, dws, 'n verbintenis wat lewering 
logies voorafgaan en wat tot oordrag van eiendomsreg verplig. 

69 Die meeste skrywers het egter in geval van bedrog 'n uitsondering op bogenoemde 
algemene reël erken. Indien die verbintenisskeppende ooreenkoms ogv bedrog nietig was, 
het eiendomsreg dus nie oorgegaan nie. Dit wil nou nie sê dat die stelsel as kousaal beskryf 
kan word nie: Dit was waarskynlik slegs 'n uitsondering op die algemene reël. Raadpleeg 
verder Carey Miller (n 21) 538-539. 

70 As die causa nie objektief geldig hoef te wees nie en as 'n putatiewe causa voldoende is, kan 
daar sonder 'n causa klaargekom word. Die begrip causa beteken vir hierdie skrywers 'n 
causa finalis, dws, die bedoeling om eiendomsreg oor te dra soos wat dit in die 
verbintenisskeppende ooreenkoms opgesluit is. 
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5  'n Verdere aanduiding daarvan dat die stelsel abstrak was, word 

gevind in die bestaan van die verrykingsaksie wat aangewend is in 

geval 'n saak sine causa gelewer is.71 Die erkenning van 'n 

verrykingsaksie is slegs met 'n abstrakte stelsel versoenbaar. Indien 'n 

geldige causa 'n vereiste was, sou die rei vindicatio ingestel moes 

word.72 

6  Die Romeins-Hollandse reg kan waarskynlik as 'n abstrakte stelsel 

beskryf word in dié opsig dat eiendomsreg oorgegaan het selfs al was 

die causa nietig, mits daar wilsooreenstemming ten opsigte van 

oordrag van eiendomsreg bestaan het. Die wedersydse bedoeling om 

eiendomsreg oor te dra en te ontvang is egter nog nie as ‘n 

afsonderlike saaklike ooreenkoms wat van die verbintenisskeppende 

ooreenkoms onderskei is gekonstrueer nie. In hierdie opsig het 'n 

belangrike element van 'n abstrakte stelsel dus ontbreek.73 Dit kan 

egter nie ontken word dat die beginsel van die saaklike ooreenkoms, 

naamlik wilsooreenstemming wat op die oordrag van eiendomsreg 

gerig is, wel aangetref is nie. 

 

 

                                                     

71 Die condictio sine causa is aangewend in geval van "weder-eissching van al 't gund iemand 
aen een ander zonder rechtelicke oorzake heeft gegeven". De Groot (n 4) 3 30 15. 

72 Voet (n 2) 6 1 14; De Vos "Solutio indebiti en eiendomsoorgang" 1976 TSAR 80. 
73 Die vraag of die saaklike ooreenkoms in die Romeins-Hollandse reg bekend was kon 

ongelukkig nie in hierdie artikel in meer besonderhede bespreek word nie. Dit regverdig 'n 
afsonderlike artikel. 


