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Eiendomme

Die hooggeregshof in Kaap-
stad het onlangs in sy uit-
spraak in die saak Kings-

haven Homeowners’ Association 

Foto: ISTOCK

SKEMAS EN PARKEERPLEK

Hof kap dié wat reëls oortree
v Botha and Others (6220/2019) 
[2020] ZAWCHC 92 (4 September 
2020) verskeie kwessies hanteer 
wat die gebruik en bestuur van 
parkeerplekke betref – spesifiek 
in skemas waar daar huiseie-
naarsverenigings is.

Daarbenewens is die meer 
regstegniese aspekte rakende ’n 
appèl- en/of hersieningsaansoek 
ook aangeraak. Dít volg ná ’n 
aansoek aan die ombuddiens 
om ’n beslissing rakende hier-
die kwessie te maak.

Die feite in die saak, ter op-
somming, is soos volg: Die 
grondwet van hierdie skema be-
paal dat eienaars slegs binne 

die grense van hul erwe mag 
parkeer en nie op die parkeer-
plekke wat vir besoekers bedoel 
is nie.

’n Eienaar in die betrokke 
skema het gereeld sy voertuig 
in die besoekersparkering par-
keer, aangesien twee van sy 
drie motorhuise as stoorplek ge-
bruik word.

Die trustees het interne stap-
pe teen die betrokke eienaar 
probeer doen, maar hul pogings 
het op dowe ore geval. Hulle het 
die geskil uiteindelik na die om-
buddiens verwys – ingevolge 
art. 38 van die Ombudwet.

Die uitslag wat die trustees in 

die geskil aangevra het, was dat 
die betrokke eienaar verbied 
word om op een van die besoe-
kersparkeerplekke te parkeer.

Die ombuddiens het die saak 
na ’n arbiter verwys, waarna 
daar bevind is dat die ombud-
diens nie oor die nodige juris-
diksie beskik in terme van art. 
39 van die Ombudwet om die be-
vinding te mag maak nie. 

Só werk dit 
Art. 39 van die Ombudwet be-
paal dat ’n dispuutverwysing 
kragtens art. 38 van die Ombud-
wet een of meer van die uitkom-
ste wat in art. 39 vervat is, moet 

bevat. By implikasie is bevin-
dinge wat buite hierdie bestek 
val, ook buite die jurisdiksie 
van die ombuddiens.

Die aansoek om ’n interdik te 
verkry om te keer dat die eie-
naar op enige van die besoe-
kersparkeerplekke parkeer, is 
nie ’n bevinding wat in art. 39 
vervat is nie – en dus is die aan-
soek nie deur die arbiter oor-
weeg en geen bevinding is ge-
maak nie.

Die arbiter het wel in haar 
antwoord op die art. 38-aansoek 
die opmerking gemaak dat die 
trustees nie bevoegdheid het oor 
die besoekersparkering in ’n 

skema nie. Dié opmerking was 
na my mening oorbodig, aange-
sien sy in dieselfde antwoord 
bevestig het dat die ombuddiens 
nie oor die nodige jurisdiksie 
beskik om die aansoek aan te 
hoor nie.

Hof toe 
Die arbiter se opmerking het 
die geskil tussen die eienaar en 
die skema se trustees waarskyn-
lik net vererger en die saak is 
uiteindelik na die hooggeregs-
hof in Kaapstad verwys.

Die hof het in sy oorweging 
van die feite in die aangeleent-
heid bevind dat die grondwet 
van hierdie skema die bevoegd-
heid aan die trustees verleen 
om die grondwet, sowel as die 
gepaardgaande reëls, te onder-
soek en die nodige stappe te 
doen om voldoening aan die 
skema se grondwet en reëls te 
verseker.

Die hof het verder beslis dat 
die opmerking deur die arbiter 
dat die beheer oor die besoe-
kersparke-
ring nie bin-
ne die be-
voegdheid 
van die trus-
tees val nie, 
nie ’n beslis-
sing daarstel 
kragtens die 
Ombudwet 
nie. Dit was 
dus nie nodig 
om teen die 
beslissing te 
appelleer of 
dit op hersie-
ning te neem 
nie.

Daarbene-
wens het die 
hof verder bevestig dat:
) Die grondwet en reëls van die 
skema ’n kontraktuele verhou-
ding tussen die vereniging en sy 
lede daarstel;
) Die aanvaarding van hierdie 
kontraktuele bepalings die aan-
vaarding van sekere voordele 
vir elke lid daarstel;
) Een van die voordele vervat 
in hierdie skema se grondwet 
en reëls is dat daar reëls sal 
wees waarvolgens almal moet 
handel; en
) Alle lede moet aan hierdie re-
ëls voldoen en dat dié wat die 
reëls oortree, aanspreeklik vir 
só oortreding gehou sal word. 

En dit beteken? 
Die grondwet vir hierdie betrok-
ke skema gee aan die trustees 
die bevoegdheid om gedragsre-
ëls te maak, maar hulle kan as 
lede nie afstand doen van die 
voldoening aan hierdie reëls 
nie.

Die trustees is dus verplig om 
voldoening aan die reëls te ver-
seker ingevolge hierdie grond-
wet. Daarbenewens bepaal dit 

verder dat afstanddoening van 
die reëls slegs op ’n voorgeskre-
we wyse kan plaasvind (wat die 
goedkeuring van lede op ’n alge-
mene vergadering insluit) – wel-
ke prosedure nie in hierdie ge-
val gevolg is nie.

Die hooggeregshof bevestig 
dat ’n party op eie beweging af-
stand kan doen van ’n reg, maar 
nie van ’n verpligting nie. Die 
hof het ’n interdik toegestaan en 
beveel dat die eienaar nie op 
enige plek binne die skema mag 
parkeer benewens binne die 
grense van sy erf nie.

Die betrokke eienaar is ook 
beveel om die regskoste te dra 
wat die huiseienaarsvereniging 
vir die saak aangegaan het. 

Laaste sê 
Hierdie uitspraak bevestig net 
weer hoe belangrik dit is dat ei-
enaars en trustees in skemas 
waar huiseienaarsverenigings 
van toepassing is, die grondwet 
van hul skemas goed ken.

Die afstanddoening van ver-
pligtinge kan 
net geskied 
indien die 
grondwet 
van die ske-
ma daarvoor 
voorsiening 
maak. Ver-
pligtinge 
vorm deel 
van ’n kon-
traktuele 
verhouding 
tussen alle 
lede in die 
skema.

Dit is ver-
der ook noe-
menswaardig 
dat lede ag 

moet slaan op die jurisdiksie 
van die ombuddiens sover dit 
dispuutverwysing aangaan – 
soos dit in art. 39 van die Om-
budwet vervat is.

Indien die ombuddiens nie ju-
risdiksie oor ’n aangeleentheid 
het nie, sal dit beter wees om ’n 
bevoegde hof in die aangeleent-
heid te nader. 

) Malan is 
’n proku-
reur ver-
bonde 
aan die 
firma Du 
Plessis 
Hofmeyr 
Malan 
Ing. in 
Somerset-
Wes. Vir 
meer inligting, 
eiendomsverwante 
navrae of inligting 
oor kursusse, stuur 
e-pos na info@ 
dhmlaw.co.za 
of bel die kantoor 
by 021 851 0359.

‘‘Hierdie uitspraak 
bevestig net weer 
hoe belangrik dit 
is dat eienaars en 
trustees in skemas 
waar huiseienaars-
verenigings van 
toepassing is, die 
grondwet van hul 
skemas goed ken.
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