
IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA  
  •  

(TRANSV AALSE PROVINSIALE AFDELlNG)  

Datum: 12/05/2005

Saak no: 23901/2004

RAPORTEERBAAR  

In die saak tussen 

DEON MARIUS BOTHA NO  Eerste Applikant  

Tweede Applikante   ADEL DOREEN McQUARRE NO  

en  

JOHAN PHILIP LOTZ  Eerste Respondent 

ELZA BEL YDA MITCHELL  Tweede Respondent 

SHOMENE 3 BK  Derde Respondent 

DIE MEESTER VAN DIE HOOGGEREGSHOF  

TRANSVAAL PROVINSIALE AFDELING  Vierde Respondent 

DIE REGISTRA TEUR VAN AKTES PRETORIA  Vyfde Respondent 

In re:  

JOHAN PHILIP LOTZ  Applikant 

en  

DEON MARlUS BOTHA N.O.  Eerste Respondent 

ADEL DOREEN McQUARRE N.O.  Tweede Respondent 

ELZA BEL YDA MITCHELL  Derde Respondent 

SHOMENE 3 BK  Vierde Respondent 

DIE MEESTER VAN DIE HOOGGEREGSHOF  
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TRANSV AALSE PROVINSIALE AFDELING Vyfde Respondent 

DIE REGISTRATEUR VAN AKTES PRETORIA Sesde Respondent  

UITSPRAAK 

Hierdie is In aansoek in terme van Reel 42 van die Eenvormige Hofreels vir die  

tersydestelling van In kostebevel wat op 14 September 2004 verleen is. Die  

 kostebevel is teen die Applikante de bonis propriis gegee.   Die bevel is in ‘n  

dringende aansoek verleen wat op 14 September 2004 voor sy Edele Regter Eis  

gedien het. In die kennisgewing van mosie van die hoofaansoek is die volgend~  

regshulp gevra:  

Dat die volgende tussentydse bevel gemaak word hangende die finale afhandeling  

van die aansoek:  

1.  Dat hierdie aansoek as een van dringendheid toegelaat word en dat die 

nie-navolging van die normale vorms en reels van betekening in terme  

van die bepalings van Uniforme Hofreel 6(12) toegelaat word;  

2
.  

Dat die bevel van 1 Junie 2004 onder saaknommer 8483/2004 in  

hierdie Hof deur sy Edele Regter Bertelsmann gemaak vir die likwidasie 

van Transvaal Hotel BK (registrasienommer CK89/05950/23),  
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opgeskort word hangende die finale beregting van hierdie aansoek;  

3. Dat die verkoping deur die Eerste en Tweede Respondente van  

 Transvaal Hotel SK se onroerende eiendomme ........selektiefverwys as 

die eiendomme aan die Vierde Respondent, opgeskort word en dat die 

Eerste en Tweede Respondente verbied word om oordrag Van die  

gemelde onroerende eiendomme aan die Vierde Respondent te gee,  

en ook dat die Sesde Respondent verbied word om sodanige oordrag  

van bovermelde eiendom moet registreer voor die finale afhandeling  

van hierdie aansoek;  

4. Dat die Eerste en Tweede Respondente verbied word om enige  

roerende bates of enige gedeelte van die bates en toerusting van die  

Transvaal Hotel SK, gelee op die gemelde onroerende eiendomme of  

andersins, te vervreem of vanaf die eiendomme te verwyder of te laat  

verwyder in afwagting van die finale afhandeling van hierdie aansoek;  

5. Dat bedes 2, 3 en 4 hierbo as tussentydse regshulp geld hangende die 

uitslag van die balans van hierdie aansoek, welke balans sine die 

uitgestel word;  

Dat die Eerste, Tweede en Oerde Respondente gelas word om die  6
.  
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koste van hierdie aansoek, asook aile koste met betrekking tot die  

Iikwidasie van Transvaal Hotel BK de bonis propriis te betaal op 'n  

skaal soos tussen prokureur en eie klient, gesamentlik en afsonderlik,  

die een te betaal die ander kwytgeskeld te word;  

Die Applikante nader nou die Hof en doen aansoek om 'n bevel as volg:  

1.  Dat paragraaf 6 van die vonnis deur sy Edele Regter Els verleen op 14  

September 2004, ingevolge die bepalings van Reel 42(1 )(a) van die  

Eenvormige Hofreels, alternatiewelik die gemenereg tersyde gestel  

word. 

Dat die Eerste Respondent gelas word om die koste van hierdie  2.  
aansoek te betaal. 

Die kostebevel wat deur sy Edele Regter Els op 14 September 2004 verleen is, is die  

volgende:  

Dat die koste van hierdie tussentydse aansoek gesamentlik en afsonderlik deur die  

Eerste en Tweede Respondente betaal word de bonis propriis op 'n skaal van  

prokureur en eie klient, onmiddellik takseerbaar en betaalbaar, die een betaal die  

ander kwytgeskeld te wees.  
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Hierdie aansoek is op Mej L Bezuidenhout, 'n werknemer van die Applikant beteken  

op 13 September 2004 om 15:41. Daar is 'n dispuut omtrent die wyse waarop sy dit  

ontvang het maar haar weergawe is dat sy die aansoek ontvang het en volgens haar  

is die inhoud en erns en dringendheid daarvan nie aan haar verduidelik nie. Daar is  

in die Kennisgewing van Mosie gemeld dat die aansoek op 14 September 2004 om  

10:00 gebring sou word. Verder is vermeld dat indien enige van die Respondente in  

die hoofaansoek voornemens is om die aansoek te opponeer hulle voor 16:00 op 13  

September 2004 skriftelik moet kennis gee van hulle voorneme om te opponeer. Die  

Applikante moes hulle Opponerende Verklaring voor 09:00 op 14 September 2004  

liasseer. Die Applikant was tydens die betekening op Mej Bezuidenhout nie by sy i  

kantoor nie en het hierdie aansoek eers op 14 September tussen 09:00 en 09:30 tot  

 sy kennis gekom.  Daar is dadelik met sy prokureur, Mnr Oosthuizen, kontak  

gemaak. Die Applikante en Mnr Oosthuizen het saamgestem dat daar geen basis  

bestaan om die meriete van die aansoek te bestry nie. In die lig van die bestraffende  

kostebevel wat teen die Applikante versoek is het hulle besluit behoort daar  

opponering te wees. Mnr Oosthuizen, die prokureur het dadelik gepoog om kontak  

te maak met die Eerste Respondent se prokureur, Mnr Steenekamp, maar kon eers  

10: 19 op 14 September 2004 daarin slaag om met Mnr Steenekamp, die deponent  

tot die funderende eedsverklaring telefonies te praat. Hy is meegedeel dat sy Edele  

Regter Eis reeds 'n bevel verleen het. Mnr Oosthuizen was egter van oordeel dat  

daar slegs 'n tussentydse bevel verleen is nadat hy met Mnr Steenekamp gepraat  

het. Dit het agterna tot sy kennis gekom dat daar wel "n finale kostebevel verleen is  
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alhoewel die res van die bevel In tussentydse bevel was. Mnr Oosthuizen het dadelik  

op 15 September 2004 In skrywe gerig aan die prokureur van die Respondente en  

voorgestel dat daar "n ooreenkoms tussen die Applikante en die Respondente bereik  

word om die kostebevel te abandoneer. Op 21 September 2004 het die Eerste  

Respondent se prokureur, Mnr Gouws, reageer en gemeld dat die kostebevel finaal  

is. Op 15 Oktober 2004 het Mnr Oosthuizen "n verdere skrywe gerig en weer eens  

die Eerste Respondent versoek om die kostebevel van 14 September 2004 te  

abandoneer ten einde onnodige verdere regskoste te voorkom. Die Respondente  

was van oordeel dat hierdie bestrawwende kostebevel teen die Applikante moes bly  

staan. Die Applikante het dus hierdie aansoek geloods op 4 November 2004. Die  

basis van die aansoek op 14 September 2004 was dat daar nie ‘n geskrewe  

onderneming gegee is deur die Applikante dat daar nie verder gehandel sal word met  

die bates van die gelikwideerde maatskappy nie. Die deponent, die Eerste Applikant,  

beweer dat hy wel die onderneming mondeling verskaf het op 10 September 2004  

toe Mnr Gouws, wat later geblyk het Mnr Steenekamp te wees, horn by sy kantoor  

besoek het. Applikant het aan Mnr Steenekamp gemeld dat die eiendom moontlik  

reeds geregistreer is aangesien die registrasiedokumente reeds by die aktekantoor  

ingedien is. Hy het egter die mondelinge onderneming gegee dat daar nie met enige  

fondse gehandel sou word sonder om die Respondente in die saak te ken nie. Die  

Eerste Applikant het aanvaar dat die aangeleentheid tussen horn en Mnr  

Steenekamp geskik is. Die Applikante nader nou die Hof om hierdie kostebevel  

tersyde te stel in terme van Reel 42(1 )(a). Reel 42(1 )(a) bepaal dat indien ‘n bevel  
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verkeerdelik versoek otverleen is in die afwesigheid van een van die partye is die Hof  

verplig om dit tersyde te stel of te wysig. 'n Bevel is verkeerdelik verleen indien die  

Hot nie regtens bevoeg was om die bevel te verleen nie 6t indien daar op die datum  

van die verlening van die bevel teite bestaan het waarvan die Hot onbewus was.  

Hierdie teite sou veroorsaak dat die Hot nie die bevel sou verleen het, indien die Hot  

van die teite bewus was nie. In hierdie geval was die bevel gegee in die dringende  

aansoek waar die aansoek op 13 September om 15:41 op die kantoor van die  

Applikante beteken is.  

Die Applikante het eers bewus geword van die aansoek op die oggend van 14 
September tussen 09:00 en 09:30. Daar is onmiddellik deur hulle stappe gedoen  

deur die Respondente se regsverteenwoordigers op te spoor. Dit het dan ook om  

10:19 plaasgevind. Sy Edele Regter Eis was nie bewus daarvan dat daar "n  

mondelinge reeling getret is tussen die Eerste Applikant en die Respondent se  

prokureur Mnr Steenekamp op 10 September 2004 tot die effek dat daar nie met  

enige opbrengs van die eiendom gehandel sou word sonder om Mnr Steenekamp te  

ken in die aangeleentheid nie. Die Respondent het ook nie ontken in sy  

Opponerende Verklaring dat daar wel 'n mondelinge onderneming gegee is dat die  

Eerste Applikante nie met enige tondse sat handel in die saak sonder dat hy hom in  

die saak ken nie. Hierdie besoek en onderneming aan die Applikant se kantoor is  

nooit in die dringende aansoek openbaar aan die Agbare Hot nie. In Nyingwa v  

Moo/man NO 1993 (2) SA 508 Tk op 510 G het die geleerde Regter die volgende  
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gesê:  

"It therefore seems that the judgement has been erroneously granted  

if there existed at the time of its issue a fact of which the Judge was  

unaware, which would have precluded the granting of the judgment and 

which would have induced the Judge, if he had been aware of it, not to 

grant the judgment.  

In hierdie aangeleentheid is die feit dat daar ‘n onderneming gegee is deur die Eerste  

Applikant nie aan sy Edele Regter Els wat die dringende aansoek bereg het, bekend  

gemaak nie. Indien hy dit geweet het sou hy nie hierdie bestrawwende kostebevel  

gegee het in die omstandighede waar daar "n tussentydse bevel met ‘n keerdag  

gegee is vir die ander bedes nie. In Promedia Drukkers en Uitgewers (Edms)  

Bpk v Kaimowitz and Others 1996 (4) SA 411 op 417 G - H se die geleerde Regter  

die volgende:  

"It will be granted under this rule if there was an irregularity in the  

 proceedings ........and if the Court, at the time the order was made, was 

unaware of facts which, if known to it, would have precluded the  

granting of the order."  

In Topol and Others v LS Group Management Services (Pty) Ltd 1988 (1) SA 639 
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op 6511- J het Waarnemende Regter Shakenovsky na aanleiding van die bevinding  

in De Wet and Others v Western Bank Limited 1977 (4) SA 770 die volgende  

bevind:  

"In the result I conclude that it is not a requirement for recission under  

Rule 42(1)(a) that an applicant need, in addition, establish good cause  

for such recission."  

Derhalwe is dit ook nie nodig om bevindings aangaande tersydestelling met  

betrekking tot die gemenereg te maak nie.  

Die bevel verskil ook van die bede wat versoek is ten opsigte van koste. Daar is  

koste versoek in die Kennisgewing van Mosie teen beide Applikante en EB Mitchell  

terwyl in die bevel is slegs koste toegestaan aan die twee Applikante, die een te  

betaal, die ander kwytgeskeld te word. Dit ontneem die twee Applikante ook van ‘n  

regresreg teen EB Mitchell. Die Applikante het gepoog om hierdie kostebevel te laat  

abandoneer maar was die Respondent nie te vinde daarvoor nie. Ten spyte van  

verskeie skrywes gerig aan Respondent het Respondent voet by stuk gehou dat  

hierdie kostebevel nie abandoneer kan word nie. Aangesien die ander bedes nie  

finaal was nie maar dat dit slegs In bevel nisi was sou die Agbare Regter ook hierdie  

bede uitgestel het na die keerdag indien hy bewus was van die onderneming wat  

deur die Applikant op 10 September 2004 aan die Respondent gegee is. In die Iig  

lotz v Botl:.1_ui15pruk.wpd 
11/0512005 2:24 pm  



-10-
 

daarvan dat hierdie slegs 'n tussentydse bevel en nie die finale bevel was nie, moet  

dit aanvaar word dat die teite van die aansoek en die onderneming deur die  

Applikante gegee op 10 September 2004 tog "n invloed op die koste sou he. Die  

Applikante is derhalwe geregtig op tersydestelling van die bestrawwende kostebevel  

in terme van Reel 42(1 )(a) van die Eenvormige Hofreëls as al die feite in aanmerking 

geneem word.  

In die gewone loop van sake sal "n Applikant wat Hot toe kom en 'n vergunning  

versoek van die hot die koste moet betaal. In hierdie aangeleentheid is daar egter  

onmiddellik opgetree deur die Applikante op dieseltde dag, minute na die bevel  

verleen is, het hulle dit onder die aandag van die Respondente gebring en ook  

versoek dat die Respondente die bevel moet abandoneer. Die Respondente het die  

versoek om die kostebevel te abandoneer totaal verwerp en was van mening dat die  

Hot functus officio was. Daar is reeds die dag nadat die bevel verteen is onmiddellik  

opgetree en verskeie skrywes deur die Applikante aan die Respondente gestuur met  

die versoek dat die kostebevel abandoneer moet word. 'n Verdere skrywe is gerig  

op 15 Oktober 2004 waarin dit weer versoek is dat die kostebevel abandoneer moet  

word. Weer eens is die houding van die Respondente dat hulle dit nie gaan  

abandoneer nie. Die Respondente het verskeie versoeke verwerp en was die  

Applikant genoodsaak om die Hot te nader vir die tersydestelling van die kostebevel  

aangesien die Respondente van mening was dat die Hot functus officio was en nie  

die bevel tersyde kon stet nie. Na aanleiding van die bevinding dat hierdie wel ‘n  
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bevel is wat in terme van Reel 42(1 )(a) tersyde gestel kan word was die mening van  

die Respondente dus nie korrek nie. In die omstandighede is ek van mening is die  

Applikant geregtig op koste vir die aansoek. Derhalwe maak ek die volgende bevel.  

Paragraaf 6 van die vonnis van sy Edele Regter Eis verleen op 14 September 2004 

word ingevolge die bepalings van Reel 42(1 )(a) van die Eenvormige Hofreels tersyde  
gestel. Die Eerste Respondent word gelas om die koste van hierdie aansoek te  

betaal.  
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ADVOKAA T VIR EERSTE RESPONDENT: HANNES KLOPPER  

 
PROKEREUR VIR EERSTE RESPONDENT: HANNES GOWS PROKEREURS 6DE 

VLOER, EERSTE NASIONALE 
BANK GEBOU, NUWE GEBOU 
KERKPLEIN PRETORIA  

ADVOKAA T VIR APPLIKANT: B. SWART SC  

PROKEREUR VIR APPLIKANT:  COUZYN HERTZOG & HORAK 
MIDDELSTRAA T 321 
BROOKLYN  
PRETORIA  


