
Rapporteerbaar 

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA 

(KAAP DIE GOEIE HOOP PROVINSIALE AFDELING) 

Saakno 9951/06 

In die saak tussen:  

P W O P BOOYSEN Eerste Eiser 

P L BRITZ Tweede Eiser 

en 

S P FOUCHE h/a TOPS MOTORS  Verweerder 

   

H E R S I E N I N G  V A N  T A K S A S I E :  
U I T S P R A A K  G E L E W E R  1 1  O K T O B E R  2 0 0 6  

  

G R I E S E L  R :  

I n l e i d i n g  

[1] Hierdie aangeleentheid kom voor my in kamers by wyse van ’n 

gestelde saak ingevolge die bepalings van landdroshofreël 35(3), gelees met 

die bepalings van art 81 van die Wet op Landdroshowe 32 van 1944.  
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[2] Die partye is betrokke by ’n deelsverhoorde aksie in die landdroshof 

te George onder saakno 9963/2003. In ’n sekere stadium van die verrigtinge is 

die saak uitgestel tot 14 en 15 April 2005 vir verdere verhoor. Vir redes wat 

nie tans tersake is nie, kon die verweerder nie die verhoor van die aksie op 14 

en 15 April bywoon nie en het hy versoek dat die saak verder uitgestel word. 

Na briefwisseling tussen die partye se regsverteenwoordigers, is daar 

onderling ooreengekom dat die verhoor van die aksie uitgestel sou word na ’n 

datum om later bepaal te word. Alhoewel die verweerder aangebied het om die 

verspilde koste te betaal, was die partye nie in staat om ’n ooreenkoms te 

bereik met betrekking tot die bedrag van die verspilde koste meegebring deur 

die uitstel nie. Op 14 April 2005 is die kwessie van verspilde koste gevolglik 

voor die landdros geargumenteer.  

[3] Na oorweging van die argumente het die landdros die verweerder 

gelas om die verspilde koste op party-en-party skaal te betaal, welke koste 

‘nodige voorbereidingskoste en verhoogde advokaatsfooi soos bepaal deur 

tariewe van die Balieraad’ sou insluit en wat onmiddelik takseerbaar en opeis-

baar sou wees.  

[4] Na aanleiding van die bostaande bevel, het die eisers ’n kosterekening 

opgestel en laat takseer. Die item in die kosterekening wat tot die huidige 

dispuut aanleiding gegee het, is juis die verhoogde advokaatsooi wat deur die 
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eisers se advokaat gehef is. Die totale fooi beloop ’n bedrag van R11 140, 

bestaande uit – 

(a) R6 000 plus BTW ‘aan fooi, verfrissing en bespreking vir 

verhoor op 14/04/05, voorbereiding vir argumenteer van 

koste, verskyning op 14/04/05 en waarneem koste-argument 

en uitgestel sine die’; 

(b) R4 000 plus BTW ‘aan fooi, bespreking vir verhoor op 

15/04/05 (2/3 van eerste dag fooi)’.  

[5] Die verweerder het beswaar gemaak teen die toelating van die geheel 

van hierdie item op die basis dat die avokaatsfooie gehef nie binne die konteks 

van ’n party-en-party-kosterekening verhaalbaar was nie, maar dat dit slegs op 

die prokureur-en-kliënt-skaal takseerbaar sou wees. Die versoek was derhalwe 

dat die toegelate fooi verminder word na R4 000 plus BTW. 

[6] Die verweerder se beswaar is egter deur die takseermeester van die 

hand gewys. Die takseermeester se beslissing is op hersiening voor die land-

dros aangeveg. Na aanhoor van verdere argument, het die landdros egter op 14 

September 2005 bevind dat ‘die takseermeester sy diskresie behoorlik uit-

geoefen het, dat die verkeerde beginsel nie toegepas was nie en dat hy alle 
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relevant faktore in ag geneem het’. Die aansoek om hersiening is derhalwe 

afgewys.  

[7] Namens die verweerder word hierdie beslissing van die landdros tans 

vir verdere hersiening voorgelê ingevolge die bogenoemde wetsbepalings.  

B e s p r e k i n g  

[8] Advokaatsgelde betaalbaar op die party-en-party-skaal in die 

landdroshof word gereël deur items 21 – 26 van Deel IV, Tabel A, Bylae 2 tot 

die landdroshofreëls. Items 22 en 25 is vir huidige doeleindes relevant. Dit 

bepaal soos volg: 

’22. Met opdrag vir verhoor, vir die eerste dag,  

hoogstens 937,00 

... 

25. Vir elke dag wat meer is as een waarop getuienis 

afgeneem word of beredenering gehoor word, 

aanvullingsgeld van hoogstens 563,00’ 

Die hof kan egter op versoek hoër gelde vir advokate ten opsigte van die 

bogenoemde items toelaat,1 wat wel in die huidige geval gebeur het. (In 

hierdie verband gee die verweerder in beginsel toe dat die onderhawige 

                                              
1 Ingevolge para (b) van die Opmerkings onder item 26.  
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advokaatsfooie wat gehef is wel binne die raamwerk van die fooie soos deur 

die Kaapse Balieraad bepaal val en nie buitensporig is nie.) 

[9] Ingevolge die bepalings van die tabel,2 is die bostaande tariewe verder 

onderhewig aan vermindering in gevalle ‘wanneer die saak voor of op die 

verhoordatum geskik of teruggetrek of op aandrang van enige party uitgestel 

word’ en wel op die volgende basis:  

‘(i) hoogstens twee dae voor die verhoordatum: Gelde andersins 

toelaatbaar by taksasie vir die eerste dag van verhoor; 

(ii) minstens drie dae en hoogstens sewe dae voor die 

verhoordatum: Twee derdes van die gelde kragtens (i); en 

(iii) minstens agt dae en hoogsten 21 dae voor die verhoordatum: 

Die helfte van die gelde kragtens (i).’  

[10] Dit is gemeensaak dat die ooreenkoms om die verhoor uit te stel in die 

huidige saak bereik is ‘minstens drie dae en hoogstens sewe dae voor die 

verhoordatum’. Dit is voorts gemeensaak dat daar op 15 April 2005 (die 

tweede dag waarvoor die saak geplaas is) geen getuienis afgeneem is of 

beredenering gehoor is nie. 

                                              
2 Sien para (a) van die Opmerkings onder item 26. 
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[11] Teen hierdie agtergrond voer die verweerder aan dat die takseer-

meester ’n verkeerde beginsel toegepas het deur die volle avokaatsfooi binne 

die konteks van die party-en-party-skaal toe te laat.  

R e g s p o s i s i e  

[12] Dit is geykte reg dat die hof nie ligtelik met die diskresie van die 

takseermeester sal inmeng nie, maar dat die hof dit wel sal doen, onder andere 

waar die takseermeester nie sy diskresie behoorlik uitgeoefen het nie of op ’n 

verkeerde beginsel gehandel het.3  

[13] Volgens my oordeel is hierdie wel ’n geval waar die takseermeester 

op ’n verkeerde beginsel gehandel het. Die landdroshof het weliswaar op 

versoek van die eisers hoër gelde vir hul advokaat toegelaat. Daardie bevel 

affekteer egter slegs die quantum van die fooie wat takseerbaar is; dit affekteer 

nie die items waarvoor fooie gehef kan word nie. Waar ’n saak voor die 

bestemde verhoordatum uitgestel word, geld die bostaande bepalings en is 

slegs die voorgeskrewe (verlaagde) tarief ‘vir die eerste dag van verhoor’ 

takseerbaar. Aangesien die ooreenkoms tot uitstel in die huidige saak bereik is 

‘minstens drie dae en hoogstens sewe dae voor die verhoordatum’, volg dit 

dus dat die eisers slegs geregtig was om op taksasie twee-derdes van die fooi 

                                              
3 Sien bv Ocean Commodities Inc v Standard Bank of SA Ltd 1984 (3) 15 (A) te 17I–18G en in die 
algemeen Jones & Buckle, The Civil Practice of the Magistrates’ Courts in South Africa (9ed 1997, 
diensuitgawe 7) Vol 1 p 341 en sake aangehaal in n 1. 
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vir die eerste dag van verhoor van die verweerder te verhaal, dit wil sê R4 000 

plus BTW.4 Geen fooi was takseerbaar vir die tweede dag nie (a) aangesien 

geen getuienis op daardie dag afgeneem is of beredenering gehoor is nie; en 

(b) aangesien die tarief in ieder geval nie voorsiening maak vir ’n tweede-dag-

fooi op party-en-party-skaal waar die saak voor die verhoordatum uitgestel 

word nie.  

G e v o l g t r e k k i n g  

[14] Weens die bostaande redes is ek tevrede dat die klerk van die hof se 

taksasie van die onderhawige advokaatsfooi op ’n verkeerde beginsel gebaseer 

is. Die verweerder is derhalwe op die gevraagde regshulp geregtig. (Geen 

kostebevel ten opsigte van die huidige hersiening is deur die verweerder aan-

gevra nie.) 

[15] Die volgende bevel word uitgereik: 

‘Die landdros se beslissing, gegee op hersiening op 14 

September 2005, word tersyde gestel en vervang met die 

volgende bevel: 

                                              
4 Of die eisers se advokaat inderdaad geregtig was om weer eens ’n eerste-dag-fooi te hef waar die 
saak reeds deelsverhoor was, is ’n ope vraag. Aangesien daardie aspek egter nie namens die 
verweerder geopper is nie, is dit nie vir my nodig om enige bevinding hieromtrent te maak nie.  
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“Die bedrag van R11 140,00 op taksasie toegelaat ten 

opsigte van item 32bis van die eisers se kosterekening 

word deurgehaal en vervang met ’n bedrag van 

R4 560,00 (synde R4 000 plus BTW).”’  

 

  

B  M  G R I E S E L  
Regter 
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