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Die samelewing het die af-
gelope twee dekades noe-
menswaardig verander so-

ver dit die toegang tot inligting 
betref.

Die internet is ’n wonderlike 
aanwins vir ons almal, maar kan 
ook ’n gevaarlike bron van inlig-
ting wees indien die leser nie by-
komende oorwegings in ag neem 
of verstaan nie.

Dokters kla gereeld dat pasiën-
te hulself diagnoseer en meer 
skokkend, dikwels self probeer 
behandel.

Dieselfde is waar vir die regs-
bedryf. Hofuitsprake, wetgewing, 
regulasies en so meer is gelukkig 
nou meer toeganklik vir die alge-
mene publiek as wat dit 15 jaar 
gelede was, maar die tendens is 
ook dat mense as gevolg van 
hierdie toenemende kennis 
vreeslik op hul regte steun – en 
hul samehangende verpligtinge 
uit die oog verloor.

Ons almal was seker al inwo-
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ners van ’n deeltitelskema waar 
daar, onder meer:
) een inwoner is wat ’n stok 
voor alle besluite steek;
) uit sy/haar pad gaan om die 
lewe vir die trustees of ander in-
woners “moei-
lik” te maak;
) die trustees 
vir ure toe-
spreek by elke 
vergadering oor 
sy/haar lang lys 
besware; en
) almal om 
hom/haar kon-
fronteer oor 
“onbenullighe-
de” en sommer 
skel-skel aan 
die voordeur kom klop.

Soms is hierdie optrede verde-
digbaar, aangesien die trustees 
dalk nie hul verpligtings nakom 
nie, of die persoon werklik te na 
gekom word.

Ander kere is dit net ’n geval 
waar hierdie persoon voel sy/
haar regte word geskend en dat 
almal aan hierdie skending ge-
hoor behoort te gee. 

Jou, my regte 
Dit is gelukkig só dat die deelti-
telwêreld deeglik deur wetge-
wing en reëls gereguleer word 
wat inwoners se regte en verplig-
tings uiteensit – die raamwerk 
waarbinne ons moet optree, is 
dus goed gedefinieer.

Deeltiteleienaars moet egter 
besef dat dit nie net hierdie wet-
gewing, reëls en regulasies is 
wat aan gehoor gegee moet word 
nie, maar ook verdere munisipa-
le, provinsiale en nasionale wet-

gewing, die ge-
menereg en dan, 
baie belangrik, 
die morele nor-
me en standaar-
de. Ons almal se 
regte kompeteer 
daagliks met 
mekaar en ’n ge-
sonde balans 
van almal se 
regte moet nage-
streef word, ten 
einde te verse-

ker dat almal in vrede saam kan 
lewe.

Ek mag byvoorbeeld in my 
huis musiek luister, maar dit 
mag nie so hard wees dat dit die 
geraasvlak vir residensiële ge-
biede oor ’n sekere tydperk oor-
skry nie. Ons howe het keer op 
keer reeds bevestig dat ’n per-
soon geregtig is op die rustige ge-
bruik en genot van sy/haar eien-
dom, maar dat elkeen ook ’n ver-
pligting het om ’n mate van 
redelike ongerief en irritasie van 
sy/haar buurman te aanvaar. 

Kry die balans 
Om hierdie balans van regte en 
redelikheid in deeltitelskemas (of 
ander soortgelyke skemas) te 

handhaaf is ’n uitdaging, want 
dit verg trustees met die vermoë 
om feite te kan interpreteer, 
mense met ’n sterk morele kom-
pas en ’n aanvoeling vir regver-
digheid.

Daarbenewens is inwoners ook 
nodig wat redelik is en verstaan 
dat hul regte nie die enigste reg-
te is wat afdwingbaar en regver-
digbaar is nie.

Sommige regte is wit en swart, 
terwyl ander regte vir alledaagse 
inwoners aan die gryserige kant 
is en uiteindelik moeilik is om te 
bestuur.

Aangesien die trustees van ’n 
skema waarskynlik gereeld be-
sware moet oorweeg waar hier-
die opweging van regte ter spra-
ke kom (my buurman se braai-
rook waai in my huis in; ’n 
vreemde kat beskadig my meu-
bels; die bouers raas ens.), moet 
hulle nie net die wetgewing, 
reëls en so meer deeglik onder 
die knie hê nie, maar ook weet 
wanneer dit beter is om hulp van 
buite in te roep – hetsy regsad-
vies of ’n verwysing na die om-
buddiens.

Dieselfde geld inwoners wat 
voel dat hul regte herhaaldelik 
geskend word en niemand daar-
aan gehoor gee nie.

Indien jy glo jy is “reg” en jy 
alle interne remedies probeer het 
om die probleem op te los, ver-
wys dan liefs die saak na iemand 
wat kan help om dit op te los.

Trustees moet weet dat hulle af 
en toe wel regsadvies sal moet 
inwin of die ombuddiens sal 
moet nader om vrede in die ske-
ma te bewerkstellig. Onthou net 
om ook in die jaarlikse begroting 
daarvoor voorsiening te maak. 

Laaste sê 
Deur dit alles moet almal onthou 
dat hul regte nie in isolasie oor-
weeg moet word nie en dat almal 
’n mate van ongerief op sekere 
tye moet aanvaar.

Maak maar jou vensters toe as 
die buurman braai en die wind 
ongunstig is, en gaan vind maar 
uit wie se kat dit is wat so lastig 
is en gaan praat sommer self met 
die eienaars.

As daar in die skema gebou 
word, onthou net dat bouwerk 
tydelik is en dit tog aan die einde 
van die dag sal klaarkom.

Indien ons met respek en deer-
nis met mekaar omgaan, en ver-
staan dat om saam in ’n skema te 
woon en eiendom te bestuur al-
tyd ’n bietjie gee-en-neem vereis 
– én dat ’n goeie verhouding met 
jou buurman jou oor die jare 
meer sal bied as om nou tydelik 
hierdie “reg” van jou af te dwing 
– sal die deeltitellewe ook sy po-
tensiaal kan bereik.
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Stuur 
’n e-pos na info@dhmlaw.co.za of 
bel die kantoor by 021 851 0359.

Doen dít reg, maar met deernis

‘‘Ons almal se regte 
kompeteer daagliks 
met mekaar en ’n 
gesonde balans . . . 
moet nagestreef 
word . . .


