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Voorwoord

Op 29 Oktober 1988 het die departement Privaatreg van die Universiteit van Suid-Afrika 
’n seminaar oor die ondenverp “Sessie in securitatem debiti — Quo Vadis?” aange- 
bied. Hierdie seminaar het wye belangstelling uitgelok en is goed bygewoon. Die spre- 
kers by die geleentheid is gekies om verskeie aspekte van hierdie onderwerp te dek en 
om verskillende belanghebbende groepe en persone se standpunte en probleme te stel.

Soos wat ’n mens kon verwag, was daar geen eenstemmigheid onder die sprekers 
oor die presiese aard van sessie in securitatem debiti nie. Daar was egter algemene 
eenstemmigheid dat hierdie gebied van die reg tans in groot onsekerheid gedompel is 
en dat die posisie waarskynlik slegs deur wetgewing reggestel sal kan word. Oor die 
vorm wat hierdie wetgewing sou kon aanneem was daar eweneens nie eenstemmigheid 
nie, maar die meeste probleemaspekte van die verskillende benaderings is taamlik vol- 
ledig uitgelig.

Elkeen wat in hierdie kontensieuse onderwerp belangstel, sal waarskynlik op die een 
of ander wyse by die dag se verrigtinge baat kon vind en daarom is besluit om hierdie 
bundel saam te stel. Dit bevat egter nie alleen die sprekers se voordragte en die paneel- 
bespreking nie, maar ook ’n aantal artikels wat die sprekers as basiese literatuur in 
die voorbereiding van hulle voordragte gebruik het. Die aanbevelings en voorgestelde 
wetsontwerp ten opsigte van sessie in securitatem debiti in die Suid-Afrikaanse Regs- 
kommissie se werkstuk oor Sekerheidstelling deur middel van roerende goed (werkstuk 
23 projek 46) word volledigheidshalwe ook aangehaal. Erkenning word aan De Jure, 
THRHR en die regskommissie verleen vir die gedeeltes waarna verwys is.

Ek vertrou dat hierdie bundel ’n waardevolle toevoeging tot die bestaande literatuur 
oor sessie in securitatem debiti sal wees en dat dit tot ’n beter begrip van hierdie belang- 
rike en kontensieuse regsfiguur sal bydra.

Susan Scott 
Pretoria, Maart 1989

(vii)



1.1 Sessie en factoring in die 
Suid-Afrikaanse reg*

Susan Scott**

1 ALGEMEEN

Voordat die verskynsel van factoring omskryf word, moet uitgemaak word wat 
die korrekte Afrikaanse benaming vir hierdie handelsverskynsel* 1 sou wees. In 
die enkele publikasies2 wat oor hierdie onderwerp in Suid-Afrika bestaan, word 
die benamings “ faktorering” 3 en “ kredietfaktorering”4 gebruik ora die verskynsel 
te beskryf en “ faktoor” om die persoon wat die handelinge verrig aan te dui. 
Alhoewel die terme “ faktorering” en “ kredietfaktorering” uit ’n regsoogpunt 
aanvaarbaar is, aangesien dit die enigste benaming is wat nog in Afrikaans ge
bruik is om hierdie verskynsel te beskryf en dus reeds in ’n mate tegniese beteke- 
nis gekry het, betwyfel ek of dit, taalkundig beskou, die korrekte afleidings van 
die Latynse woord “facere” is.5 Hoe dit ook al sy, die gebruik van die bena
ming “ faktoor” verskaf uit ’n regsoogpunt probleme aangesien dit ook gebruik 
word om sowel die Engelsregtelike factor as die Romeins-Hollandsregtelike fak
toor aan te dui.6 Die hedendaagse factor verskil egter grootliks van die twee ver- 
melde klasse van persone.7

* Finansicle ondersteuning van die volgende instansies word met dank erken: die Alexander 
van Humboldt-Stiftung, die Navorsings- en Beursekomitee van die Universiteit van Suid- 
Afrika en die Getrouheidsfonds vir Prokureurs, Notarisse en Transportbesorgers.

** Professor in die Privaatreg Universiteit van Suid-Afrika.
1 Joubert Die Regsbetrekkinge by Kredietfaktorering (LLD-proefskrif 1985 RAU) 6 35 101.
2 Malan “ Die Faktoreringskontrak” 1980 SA Bankier 37; Joubert Regsbetrekkinge.
3 Malan 1980 SA Bankier 37 (Die gebruik van die begrip “ fakturering” hier is blykbaar ’n fout).
4 Joubert 323. Joubert verkies die benaming “ kredietfaktoor” ten einde dit van die Engels

regtelike handelsfaktoor te onderskei.
5 Sien bespreking hieronder.
6 Joubert Die Suid-Afrikaanse Verteeenwoordigingsreg (1979) 241; Silke De Villiers en 

Maclntosch’s The Law o f  Agency (1981) 425.
7 Joubert 79.

1
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Die begrippe "factoring” en “factor”, soos dit vandag bekend is, is uit die Ame- 
rikaanse reg8 afkomstig en word ook in die Engelse reg gebruik. In die Duitse 
reg word hierdie terme onveranderd behou.9 As rede hiervoor word aangegee 
die feit dat die verskynsel uit die Amerikaanse reg ontwikkel het en dat die be- 
houd van die Amerikaanse terminologie noodsaaklik is om die huidige factor 
van die Middeleeuse faktoor wat ’n veel beperkter funksie gehad het,10 11 te on- 
derskei. Ook in die Franse reg word "factoring” en "factor” onveranderd aan- 
gewend." Dit is nogal opvallend aangesien die Franse in die besonder daarvoor 
bekend is dat hulle geen besondere voorliefde vir die aanwending van Engels het 
nie.

Soos aangetoon, vind ek die bestaande woordgebruik nie aanvaarbaar nie en 
aangesien dit nog nie só ingeburger is nie, wil ek die volgende moontlikhede aan 
die hand doen:

Eerstens kan die Europese benadering gevolg word en die terme "factoring” 
en "factor” net so behou word. Dit hou die voordele in wat hierbo reeds ge- 
noem is, naamlik dat dit die oorsprong en onderskeidende betekenis van die be
grippe aandui. Hier is ek egter die mening toegedaan dat so ’n aanvaarding neer- 
kom op ’n erkenning dat Afrikaans te arm is om sy eie woorde te skep en verder 
val die woord "factor” vreemd op die Afrikaanse oor. "Factoring” word rede- 
lik algemeen gebruik, maar "factor” het ek nog nie in Afrikaans gehoor nie.

Tweedens sou ’n mens van “ kredietfaktorering” en “ kredietfaktoor” kon 
praat, maar dan moet hierdie ietwat lang benamings deurgaans gebruik word.12 13 14

Derdens kan ons nuwe terme skep wat in ooreenstemming met Afrikaanse taal- 
reëls en -ontwikkeling is en wat ook die onderskeidende betekenis aan die woor
de gee wat nodig is. Hier wil ek aan die hand doen dat die woord "faktering”'3 
vir "factoring” gebruik kan word en "fakteur”'* \ir  "factor”. Die werkwoord

8 Knopik Factoring Ein neuer Weg der Absatzfinanzierung und der Kreditsicherung (1960) 26.
9 Bette Praxis und Rechtsnatur des Factoring-Geschdfts in Deutschland im Vergteich zu an- 

deren Formen der Forderungsfinanzierung (1971); Fischoeder Factoring in Deutschland (1963); 
Einsele Factoring, Waren-und Geldkrediet (1982); Glomb Finanzierung durch Factoring 
(1969); Schritt Das Factoring-Geschaft (1968); Lunckenbein Rechtsprobleme des Factoring- 
Verlrages (1983); Wisskirchen Factoring in Deutschland (1967); Knopik 15 ev.

10 Luckenbein 3; Wisskirchen 4; Enzyklopddisches Lexikon fu r  das Geld-, Rank- und Borsen- 
wesen 1 A-H (1967) sv "Faclor-Geschdft”, “Factoring",

11 Thierry Financement et Recouvrement des Créances el leFactoring (1971). Die Nederlandse 
juriste gebruik ook hierdie terminologie.

12 Dit is min of meer die benadering wat Joubert Regsbetrekkinge gebruik, alhoewel hy nie 
konsekwent is nie en ook bloot “ faktorering” en “ faktoor” gebruik.

13 Die woord “factoring” is van die Latynse woord “facere” (om iets te doen) afkomstig. 
Die Afrikaanse woord vir “factoring” moet mi “ faktering” wees. Dit is ’n afleiding van 
die werkwoord “ fakteer” wat op dieselfde wyse as kontrakteer (contrahere) gevorm is. “ Fak
tering” word bo “ fakteuring” verkies, aangesien Ig ’n afleiding is van die woord wat die 
handelende persoon aandui, terwyl “factoring” die proses beskryf.

14 Die handelende persoon word ’n “ fakteur” genoem en word soos akteur (agere - om op 
te tree) gevorm. Die fakteur is dan ook duidelik van die faktoor te onderskei.
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“fakteer”'3 sou dan ook gebruik kon word en “fakterings-” as byvoeglike naam- 
woord. Vir doeleindes van hierdie artikel sal die derde benadering gevolg word, 
sonder om voor te gee dat dit die enigste of noodwendig korrekte benadering is.15 16

Faktering het in 1889 in die Verenigde State van Amerika ontstaan17 ten einde 
die probleme wat saamhang met die verlening van handelskrediet die hoof te 
bied. Elkeen van die verskillende funksies van faktering is dus daarop gemik om 
besondere probleme wat by die verlening van handelskrediet ondervind word, 
uit te skakel. Fundamenteel is hierdie funksies finansiering, kredietsekerheidstel- 
ling en die lewering van dienste soos boekhouding, kredietkontrole en skuldin- 
vordering. Namate die behoeftes van elke onderneming verskil, kan hierdie funk
sies in verskeie kombinasies uitgeoefen word.18 Die gewone faktoor is ’n persoon 
wat teen kommissie goedere namens ’n ander koop of verkoop. Hy kan ook an- 
der funksies verrig, maar sy primêre funksie is om goedere te koop en te ver
koop. Die fakteur aan die ander kant bemoei hom geensins met die koop of ver
koop van sy kliënt se goedere nie, dog lewer slegs ondersteunende dienste soos 
finansiering, kredietsekerheidstelling, debietsadministrasie en -bestuur, krediet
kontrole, skuldinvordering, internasionale dienste, krediteursboekhouding en an
der adviesdienste.19 Sy vergoeding word bereken met verwysing na sy kommis
sie tesame met rente in die geval waar voorskotte gegee word.20 Die verskillende 
kombinasies waarin hierdie funksies aangewend word, stel die verskillende vor- 
me van faktering daar. Vier hoofvorme van faktering kan onderskei word:21 fak
tering met verhaal en faktering sonder verhaal. In die geval van faktering son
der verhaal (old line factoring, factoring without recourse of echtes Factoring) 
staan die kliënt nie vir die kredietwaardigheid van die skuldenaar in nie,22 terwyl 
hy dit wel doen in die geval van faktering met verhaal (factoring with recourse 
of unechtes Factoring23). Beide bogenoemde vorme van faktering kan verder op 
’n voorskot- of vervaldagbasis geskied. In die geval van vervaldagfaktering is 
die fakteur verplig om op die vervaldatum van die fakture die gesigswaarde van

15 Soos reeds hierbo aangedui, word die werkwoord “ fakteer” soos kontrakteer (contrahere 
- om te kontrakteer) gevorm. Die werkwoord sal egter waarskynlik min gebruik word.

16 Die besluit oor die korrekte benaming laat ek aan die praktyk en die howe oor - ’n besluit 
wat moontlik nie gou geneem sal word nie, aangesien fakteringstransaksies skynbaar hoof- 
saaklik in Engels plaasvind.

17 Joubert 18 ev.
18 Joubert 5.
19 Joubert 35 ev.
20 Reisman “ What the Commercial Lawyer Should Know about Commercial Finance and Fac

toring” 1974 Commercial Law Journal 146 149; Joubert 59.
21 Joubert 49.
22 Op 1986-06-09 by ’n seminaar van die Instituut vir Bankreg aan die Universiteit van Keulen 

het dr Klaus Bette, besigheidsbestuurder van die Deutsche Factoring-Verbanden eV, Mainz, 
te kenne gegee dat daar deesdae uitsluitlik van hierdie tipe faktering gebruik gemaak word.

23 Joubert 50; Glomb 17-29.
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die fakture minus sy vergoeding aan die kliënt te laat toekom. In die geval van 
voorskotfaktering kan die kliënt enige tyd nadat hy die fakture aan die fakteur 
gelewer het, aandring op die betaling van ’n voorskot tot ’n maksimum van 80% 
van die gelewerde fakture. Benewens die reedsvermelde hoofvorme van fakte- 
ring is daar nog verdere verfynings van hierdie hoofvorme24 waarop nie nou in- 
gegaan sal word nie.

Uit bogenoemde bespreking behoort dit duidelik te wees dat faktering nie ’n 
regsfiguur is nie, maar ’n bestaande handelsverskynsel met verskeie fasette. Die 
fakteur lewer sekere dienste aan sy kliënt en staan dus in ’n besondere verhou- 
ding teenoor horn en derdes.25 Dit ly geen twyfel nie dat hierdie verskynsel ook 
in die Suid-Afrikaanse handelswêreld26 voorkom en die vraag ontstaan nou of, 
en indien wel, in watter mate, die Suid-Afrikaanse positiewe reg hierdie verskynsel 
kan en moet akkommodeer.

Faktering het sowel verbintenisregtelike as sakeregtelike aspekte,27 maar in hier-

24 Joubert 51.
25 Die partye tot die fakteringsoorcenkoms is die fakteur en die klient. As die fakteringsoor- 

ecnkoms ook 'n sessie bevat, is die klient die sedent en die fakteur die sessionaris. Deur 
die sessie word die klient se skuldenaar die fakteur se skuldenaar.

26 Joubert 33.
27 Joubert praat van verbintenisskeppende aspekte (110 167 238 325) en saaklike aspekte van 

faktering (119 171 272 420). Alhoewel hy dit op 101 kwalifiseer deur te sê dat die afspraak 
tussen die fakteur en die klient verbintenissArepperii/e en saaklike aspekte het, is dit mi nie 
’n korrckte aanwending van terminologie nie. Dit sou beter wees om na die verbintenisreg- 
telike aspekte van die afspraak te verwys of, beter nog, na die verbintenisregtelike aspekte 
van faktering. Met die gebruik van saaklike aspekte ondervind ek ook ’n probleem. Met 
“ saaklik” , neem ek aan, bedoel Joubert dit wat verband hou met ’n saak. As hy dit in daar- 
die sin gebruik sou ek ook liewer “ sakeregtelik” verkies. Hoe dit ook al sy, “ saaklik” of 
"sakeregtelik" dui op regsreëls wat met die sakereg te make het. Joubert laat horn hoege- 
naamd nie uit oor die dogmatiese probleme wat saamhang met die standpunt dat sessie ’n 
sakeregtelike onderwerp is nie en aanvaar eenvoudig dat sessie ’n saaklike ooreenkoms is. 
Sonder om in herhaling te verval (sien Scott The Law o f  Cession (1980) 6 ev; 1979 “ Sessie 
en die Saaklike Ooreenkoms” TSAR  48), wil ek weer eens beklemtoon dat sessie slegs as 
’n saaklike ooreenkoms gesien kan word as aanvaar word dat dit die oordrag van eiendoms- 
reg van ’n onliggaamlike saak (vorderingsreg) is. As sessie egter, soos in die Duitse reg, ge
sien word as die oordrag van ’n vorderingsreg met die gepaardgaande vervanging van skuld- 
eisers, hoort dit by die verbintenisreg tuis en kan die ooreenkoms ’n oordragsooreenkoms 
genoem word (Scott Cession 5 ev; 1979 TSAR  48; Johnson v Incorporated General Insu
rances 1983 1 SA 318 (A) 331G 332G; Serick Eigentumsvorbehait und Sicherungsiibertra- 
gung 2 (1969) 263 275: Abtretungsvertrag), maar nie 'n saaklike ooreenkoms nie (Fikentscher 
Schuldrecht (1985) 356: “ Die Zession ist ein schuldrechtliches Verfiigungsgeschaft” ; 
Norr en Scheyhing Sukzessionen, Zession, Verlragsubernahme, Schuldiibernahme, Schuld- 
beitritt (1983) 10 vn 5: “ Das RG Bezeignet des ófteren . . . das Verfiigungsgeschaft als ding- 
lichen (wenig gluckliche Bezeichnung, da die Forderung kein dingliches Recht ist, Pal-Heinrichs 
par 398 Anm. la) Vertrag, womit kein sachenrechtlicher Bezug ausser den dort entwickelten 
Verfiigungsbegriff ausgedriickt ist” ; Larenz Allgemeiner Teil des Deulschen Burgerlichen 
Rechts (1983) 294 309: “ Schuldrechtliche Gescháfte sind solche, die sich auf die Begrun- 
dung, Ánderung, weitere Ausgestaltung Oder Beëndigung eines Schuldverháltnisses, sachen-
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die artikel beperk ek my tot die sogenaamde28 sakeregtelike aspekte daarvan. 
Onder sakeregtelike aspekte van faktering word die oordrag (sessie) van vorde- 
ringsregte, meestal boekskulde,29 vanaf die kliënt (sedent) aan die fakteur (ses- 
sionaris) behandel. In ’n poging om die praktyksbehoeftes — en dit is veral die 
behoeftes van die fakteur — voldoende te bevredig, word ’n mens in ’n mate 
in die wiele gery deur bestaande regsbeginsels en meestal dan ook deur daardie 
beginsels wat in elk geval normaalweg as die turksvye van die reg insake sessie 
beskou word.

In hierdie artikel sal ek probeer aantoon in watter mate van die positiewe reg 
afgewyk sal moet word en bestaande en erkende regsreëls gewysig sal moet word 
ten einde aan die behoeftes van fakteringsinstansies en hulle kliënte te voldoen. 
Ek sal ook ’n mening uitspreek oor die geregverdigdheid van sodanige afwykings 
en wysiginge. Verder sal ek probeer aandui hoe sodanige aanpassings gemaak 
kan word. Vergelykenderwys sal na die Duitse reg verwys word, veral aangesien 
faktering daar net soos in Suid-Afrika ’n taamlik resente ontwikkeling is.30 Al- 
bei regstelsels het ook die Romeinse reg as basis en gevolglik is daar, wat die 
begrippe en sistematiek betref, heelwat ooreenkomste.

Die volgende aspekte van sessie verskaf probleme by faktering: lewering van 
die dokument waarin die reg beliggaam is as geldigheidsvereiste, kennisgewing

Vervolg

rechtliche solche, die sich auf die Begriindung, Ánderung, Ubertragung oder Aufhebung 
eines dinglichen Rechts richten” ; Flume Allgemeiner Teil des Burgerlichen Rechts 2 Das 
Rechtsgeschaft (1975) 135: “ Man sollte aber den Terminus ‘dingliches Rechtsgeschaft’ in 
korrespondenz zu Begriff des dinglichen Rechtes nur fur die Rechtsgescháfte verwenden, 
welche im dritten Buch des BGB, dem Sachenrecht, geregelt sind. Die Forderungsabtretung 
oder der Erlassvertrag sind, wenn man dieser Beschránkung folgt, keine dinglichen Rechts 
gescháfte, sondern schuldrechtliche Rechtsgescháfte, nur dass durch sie nicht wie im Regel- 
fall des schuldiechtlichen Rechtsgescháfts ein schuldrechtliches Rechtsverhaltnis begriindet, 
sondern hinsichtlich eines bereits bestehenden schuldrechtlichen Rechtsverháltnisses eine Re- 
gelung getroffen wird” ). Biilow Recht der Kreditsicherheiten Bewegliche Sachen und Rech- 
te, Personen (1984) 198-199 wyk hiervan af en gebruik by verpanding van vorderingsregte 
en Sicherungszession die terme "ein dinglicher Vert rag" en "ein dinglicher Abtretungsver 
(rag” onderskeidelik. Dit is moontlik te verklaar met verwysing na die feit dat dit hier oor 
saaklike sekerheidsregte handel.

28 Soos reeds aangetoon, is dit in ooreenstemming met die Romeins-Hollandse reg om sessie 
as ’n sakeregtelike aangeleentheid, nl die oordrag van onliggaamlike sake, te sien en gevolg
lik bly ek om daardie rede by Joubert se indeling van faktering. Dogmaties is dit egter sui- 
werder om sessie as ’n verbintenisregtelike aangeleentheid te beskou. Die vorderingsreg word 
in die Duitse reg as regsobjek (Rechtsgegenstand) gesien, maar nie as saak (korperliche Ge- 
gensland) nie: Baur Lehrbuch des Sachenrechts (1983) 2; Larenz Burgerlichen Rechts 268 
ev 286 ev.

29 Alhoewel daar na die sessie van boekskulde verwys word, is dit in werklikheid nie korrek nie 
omdat sessie die oordrag van regte is. Wat dus in werklikheid sedeer word, is die vorderings
regte wat die teenkant van die boekskulde is.

30 Joubert 237.
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aan die skuldenaar, gesimuleerde sessies, sessies van toekomstige vorderingsregte, 
dubbele sessies, voorwaardelike sessies, pacta de non cedendo en sessies in secu- 
ritatem debiti. In hierdie artikel sal die algemene beginseis van sessie nie herhaal 
word nie en slegs die volgende probleemgebiede aangeraak word:
(a) Lewering van die dokument waarin die reg beliggaam is;
(b) kennisgewing aan die skuldenaar;
(c) sessie van toekomstige regte; en
(d) pacta de non cedendo.

2 LEWERING VAN DIE DOKUMENT WAARIN DIE REG 
BELIGGAAM IS

Na my mening is dit duidelik uit die regspraak dat die howe lewering van die 
dokument as geldigheidsvereiste vir sessie stel.31 Hierdie reël verskaf egter pro- 
bleme aan fakteringsinstansies, aangesien die nie-nakoming daarvan die kliënt 
(sedent) in staat stel om dieselfde reg weer geldiglik te sedeer32 en in beginsel 
sluit dit ook sessie van toekomstige regte uit.33 Laasgenoemde probleem word 
later bespreek. By faktering bly die skriftelike kontrakte waaruit die regte blyk 
meestal in besit van die kliënt en hy lewer deurlopend slegs afskrifte van fakture 
aan die fakteur op grond waarvan die fakteur sy dienste verrig.34 Die kliënt is 
dus in staat om die reg weer aan ’n tweede sessionaris te sedeer en indien die 
dokument aan laasgenoemde gelewer word, en aan al die ander vereistes vir ses
sie voldoen is,35 word die tweede sessionaris reghebbende omdat al die geldig- 
heidsvereistes by die tweede sessie nagekom is.

As praktiese oplossing vir hierdie probleem kan aan die hand gedoen word 
dat die fakteur moet toesien dat die dokumente aan horn gelewer word36 of dat 
woorde op die oorspronklike kontrak aangebring word om aan te dui dat die 
regte wat daarin beliggaam is reeds gesedeer is.37 Dit kan dan beskou word dat 
die dokumente deur constitutum possessorium aan die fakteur gelewer is.38 As 
die sedent die dokumente nie aan die sessionaris kan of wil lewer nie, kan dit 
’n aanduiding wees dat alles nie pluis is nie en die fakteur kan weier om verdere 
fakteringskontrakte met die kliënt te sluit en moontlik ook om krediet te verleen 
ingevolge bestaande kontrakte.

31 Scott Cession 19-29. Sien verder ook Nezar v Die Meester 1982 2 SA 430 (T) 437B ev; Lubbe 
“ Die Oordrag van Toekomstige Regte” 1980 THRHR 117 136.

32 Joubert 437. In die praktyk behoort sodanige dubbele sessies van dieselfde vorderingsreg 
nie algemeen voor te kom nie, omdat die kliënt daardeur sy kredietwaardigheid in gevaar stel.

33 Scott Cession 101.
34 Joubert 437.
35 Scott Cession 45 ev.
36 ’n reeling wat as lomp en onprakties beskou word: Joubert 437.
37 tap.
38 Nezar v Die Meester hierbo 439G.
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Oor die juridiese grondslag van lewering van die dokument as geldigheidsver- 
eiste bestaan daar nie eensgesindheid nie. Na my mening is verskeie faktore ver- 
antwoordelik vir die ontstaan en bestaan daarvan. Aanvanklik het die vereiste 
ontstaan vanweë ’n verwarring in die regspraak39 oor die betekenis van instru- 
mentum cessionis en literae cessionis; eersgenoemde is die akte van oordrag en 
laasgenoemde is die dokument waarin die reg beliggaam is. Vanweë die gelykstel- 
ling van liggaamlike en onliggaamlike sake vereis Sande40 by onliggaamlike sa
ke ’n instrumentum cessionis omdat lewering as uiterlik waarneembare oordrags- 
handeling van onliggaamlike sake nie moontlik is nie. Hoofregter De Villiers 
beskou die instrumentum cessionis (akte van oordrag) as die dokument waarin 
die reg beliggaam is (literae cessionis) en hierdeur kombineer hy Sande se publi- 
siteitsvereiste by die oordrag van onliggaamlike sake met die publisiteitsvereiste 
vir die oordrag van verhandelbare dokumente41 42 waar die reg vereenselwig word 
met die dokument waarin dit beliggaam is en die dokument self dus as liggaam
like saak wel vir lewering vatbaar is.

In Jeffery v Poliak and Freemantle42 beklemtoon appêlregter Stratford egter 
dat lewering van die dokument nie as ekwivalent van die oordrag van besit van 
’n liggaamlike saak gesien moet word nie, maar as ’n geldigheidsvereiste vir ses- 
sie.43 Dit dui myns insiens daarop dat die regter lewering van die dokument nie 
as nakoming van die publisiteitsvereiste44 sien nie en ook dat hy nie die reg ver
eenselwig met die dokument waarin dit beliggaam is nie.45 Hierdie standpunt 
word bevestig in Trust Bank o f  Africa Ltd  v Standard Bank o f  S /l.46

Wat ook al die grondslag van hierdie reel is, staan dit myns insiens vas dat 
dit ’n gevestigde reel is wat deur die appêlhof aanvaar is.47 Selfs al sou die howe

39 Mills <£ Sons v Trustees o f  Benjamin Bros (1876) 6 Buch 115 122; Scott Cession 19 ev.
40 De Cessione 2 9 en 10. Sande vereis mi publisiteit vir die oorgaan van die reg.
41 Die A/;7fe-saak het oor verhandelbare dokumente gehandel.
42 1938 AD 1.
43 22.
44 soos wat Lubbe 1980 THRHR  117 137 meen. So ’n standpunt is slegs geregverdig indien 

hy sessie as die sakeregtelike oordrag van ’n onliggaamlike saak sien of die reg met die do
kument vereenselwig. Lubbe ontken egter albei hierdie moontlikhede uitdruklik en kom tot 
die volgende gevolgtrekking: “ Vorderingsregte gaan in beginsel ten gevolge van ooreenkoms 
oor. Die ligging van die dokument mag egter in sekere omstandighede ’n sessionaris se reg 
afstomp.” Publisiteit kom by sessie as verbintenisregtelike vervanging van skuldeisers slegs 
ter sprake wanneer die skuldenaar van die verandering van die regsposisie in kennis gestel 
word en is geen geldigheidsvereiste nie: sien Biilow 200 en bespreking hieronder in vn 61.

45 Joubert 430. Die howe verwerp ook so ’n siening uitdruklik: sien Trust Bank o f  Africa Ltd  
v Standard Bank o f  SA 1968 3 SA 166 (A) 189 in fin; Nezar v Die Meester hierbo 439F; 
Glaum v The Master 1980 2 SA 601 (K) 607F; Lubbe 1980 THRHR  117 137 ontken dit ook, 
maar sy gesteldheid op publisiteit by die oordrag dui tog op so ’n vereenselwiging.

46 Tav vereenselwiging van die reg met die dokument, sien 189 in fin  en tav die publisiteits
vereiste 176A.

47 Jeffery v Poliak and Freemantle hierbo 22; Trust Bank o f  Africa L td  v Standard Bank o f
S.4 hierbo 172E.
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oorreed kon word om die leweringsvereiste te vervang met ’n akte van oordrag,48 
sal die probleem van meerdere sessies nie uitgeskakel word nie, aangesien die 
sedent nog steeds verdere sessies kan aangaan. In sodanige gevalle sal die eerste 
sessionaris aan wie geldiglik49 gesedeer is volgens die nemo plus iuris-reël reg- 
hebbende word.50 By vorderingsregte word die prioriteitsbeginsel51 wat ’n uit- 
vloeisel van laasgenoemde reel is, algemeen aanvaar en toegepas.52 53 As die fak- 
teur onder hierdie omstandighede ’n tweede of latere sessionaris is, is hy weer 
eens in ’n onbenydenswaardige posisie. Hy is egter nie sonder remedie nie en 
kan die kliënt weens nie-nakoming van die fakteringskontrak55 aanspreek en 
moontlik ook op grond van bedrog, indien die kliënt bedrieglik opgetree het, 
of op grond van nalatigheid. Selfs waar die kliënt (sedent) onwetend — ’n moei- 
lik voorstelbare geval54 — opgetree het, kan die fakteur horn weens nie-nakoming 
van die kontrak aanspreeklik hou. Die fakteur kan ook sy posisie versterk deur 
’n bykomende onderneming van die sedent te verg dat die regte nie reeds gese
deer is nie of nie verder sedeer sal word nie.

Joubert voer aan dat die grondslag van lewering van die dokument as geldig- 
heidsvereiste die beskerming van die vertroue van derdes is55 en dat dit ook ’n 
poging is om die prioriteitsbeginsel56 af te water. As enigste oplossing57 van die 
probleme wat hierdie reel by faktering skep, doen hy aan die hand dat lewering

48 deur bv te wys op die verwarring wat tot die ontstaan van die reel aanleiding gegee het en 
die voordele verbonde aan die bestaan van so ’n akte: sien Scott Cession 28 vn 88.

49 maw wie se sessie aan al die geldigheidsvereistes voldoen: sien ook Larenz Burgerlichen Rechts 
293.

50 Scott Cession 82.
51 Bulow 309; Riedel 230; Norr/Scheyhing 151; Serick 2 287; Eigentumsvorbehalt und Sich- 

erungsubertragung 4 (1976) 382. Waar verskeie sessionarisse op dieselfde vorderingsreg aan- 
spraak maak, sal dié een aan wie eerste geldig gesedeer is, voorkeur geniet.

52 Serick 4 387: “ Der Prioritatsgrundsatz ist eine Auspragung der in vielen Rechtsbereichen 
anerkannten maxime: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, Oder — anders ausgedriickt — pri
or tempore porlior iure. . . Jeder kann sich auf ihn berufen; er wirkt gegen jeden . . .Allen  
Beteiligten sind institutionell gleiche Grenzen gezogen; am Prioritatsgrundsatz ist deswegen 
festzuhelten.” Sien ook Krauze v Van Wyk 1986 1 SA 158 (A) 171G-J.

53 Oor die problematiek hier, sien Malan Collective Securities Depositories and the Transfer 
o f  Securities (1984) 169 vn 138.

54 Joubert 472 noem die gevalle waar die sedent nie daarvan bewus was dat hy alreeds sy regte 
gesedeer het nie o f waar hy daarvan vergeet het. Eg is mi nie moontlik nie aangesien ’n mens 
nie onbewus ’n regshandeling kan aangaan nie en lg sou as nalatige optrede bestempel kon 
word.

55 Joubert 435; Lubbe 1980 THRHR  136 ev. Geen van hierdie skrywers verwys na regspraak 
wat hierdie benadering steun nie o f verduidelik waarom die vertroue van derdes hier be- 
skermenswaardig is nie. Alhoewel dit nie direk gesê word nie, is dit moontlik dat hierdie 
oorweging ’n rol gespeel het in die afwykende uitsprake waar lewering van die dokument 
by mededingende aanspraakmakers bloot bewyswaarde het.

56 Joubert 474.
57 Joubert 434 436.
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van die dokument in beginsel nie as vereiste gestel moet word nie, maar dat hier- 
die uitgangspunt getemper moet word deur die beginsel dat vorderingsregte on- 
der sekere omstandighede, dit wil sê waar die reghebbende skuldig die skyn ver- 
wek dat ’n ander persoon reghebbende is, bona fide  en vir waarde van ’n nie- 
reghebbende verkry kan word.58

Om hierdie standpunt te motiveer, skeer die skrywer verkeerdelik vorderings
regte en saaklike regte oor presies dieselfde kam en meen dat “ ‘published’ geen 
algemene vereiste vir die bestaan, voortbestaan of oordrag van regte is nie” .59 
Hierdie stelling is verkeerd, aangesien publisiteit nie as vereiste vir die bestaan 
of oorgaan van vorderingsregte60 gestel word nie, maar wel vir die bestaan van 
saaklike regte.61 Breed gestel, lui die argument verder dat by liggaamlike sake 
die vertroue van derdes beskerm kan word deur die aanwending van estoppel, 
maar dat estoppel by vorderingsregte nie bevredigend werk nie aangesien die ver
troue van derdes nie altyd beskerm word nie, veral vanweë die skuld- en proxi
mate cawse-vereistes en ook omdat estoppel slegs ’n verweer is.62 Vanweë hier
die gebrekkige beskerming, meen Joubert, moet met bona fide  verkryging van 
vorderingsregte van ’n nie-reghebbende gewerk word.63 Hy64 erken dat daar geen 
direkte gesag vir die erkenning van bona fide  verkryging van vorderingsregte is 
nie, maar meen dat daar aanknopingspunte vir sodanige erkenning is. Hierdie 
aanknopingspunte vind hy in die feit dat daar in ons regsliteratuur reeds stem- 
me opgegaan het vir die erkenning van bona fide  verkryging van eiendomsreg

58 Hierdie beginsel dek nie alleen die geval waar die reg reeds sonder lewering van die doku
ment gesedeer is en die fakteur daarna sessie neem nie, maar ook die geval waar die fakteur 
die eerste sessionaris is en die sedent daarna aan die tweede sessionaris sedeer. In albei ge- 
valle word daar dus ’n plig op die eerste sessionaris geplaas om die skyn dat die sedent nog 
reghebbende is, uit die weg te ruim en dit plaas ’n publisiteitslas op die sessionaris wat nie 
by sessie voorkom nie: sien die bespreking hierbo by vn 44. Die enigste manier waarop die 
fakteur mi die skyn kan verwyder, is deur lewering van die dokument te verg en dit is juis 
wat nie by faktering geskied nie.

59 Joubert 426.
60 soos wat Lubbe 1980 THRHR  137 en Joubert 426 ev verkeerdelik meen.
61 Van der Merwe Sakereg (1979) 13; Sonnekus “ Die Publisiteits- en Parilas Creditorum-be&nse\ 

by Mobiliêre Sekerheidsregte in die Duitse Reg” 1984 TSAR  53 116; Baur 29 ev; Medicus 
A llgemeiner Teil des BGB (1982) 83 §211; Serick 3 286; Larenz Lehrbuch des Schuldrechts 
1 (1982) 524; Fikentscher 45; Westermann Sachenrecht Ein Lehrbuch (1966) 13. Die rede 
hiervoor is dat saaklike regte in beginsel teenoor derdes werking het en persoonlike regte 
slegs inter partes geld (die uitsonderingsgevalle waar die kennisleer geld, daargelaat). By saak
like regte word publisiteit vereis sodat derdes van die bestaan daarvan bewus kan wees. By 
vorderingsregte word publisiteit nie vereis nie aangesien die partye tot die verbintenis bewus 
is van hulle regte en verpligtinge: sien verder Schwab Sachenrecht (1985) 5; W olf Sachen
recht (1985) 10; Westermann 13.

62 Joubert 429 ev.
63 Joubert 435.
64 tap.
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van ’n non-dominus, welke erkenning nie plaasvind nie vanweë die tradisionele 
sterk beskerming van eiendomsreg en die feit dat derdes se vertroue reeds in ’n 
mate deur estoppel beskerm word.65 Hy argumenteer verder:

“ By vorderingsregte besiaan daar nie soos in geval van eiendomsreg ’n tradisie waarvol- 
gens 'n vorderingsreghebbende op ’n besonder sterk wyse beskerm word nie.66 Soos reeds 
aangetoon, is die leerstuk van estoppel ook nie in die konteks van vorderingsregte van 
veel hulp om derdes se vertroue te beskerm nie. Daar bestaan dus geen rede waarom die 
bona /We-verkryging van vorderingsregte nie in ons reg erken moet word nie. Trouens 
die beperkte aanwending van die leerstuk van estoppel maak die erkenning van so ’n be- 
ginsel noodsaaklik.” 67

Alhoewel hierdie oplossing voorgehou word as “ (d)ie enigste wyse waarop ’n 
bevredigende balans tussen die eise van die handelsverkeer, die belange van der
des en reghebbendes van vorderingsregte verkry kan word” ,68 ondervind ek die 
volgende probleme daarmee:

(a) Daar is geen gesag vir sodanige erkenning in die Suid-Afrikaanse positiewe 
reg nie; trouens, dit kom neer op ’n algehele negering van die positiewe reg.
(b) Dit word nie deur ander regstelsels69 aanvaar nie, seifs nie deur daardie stel- 
sels waar bona fide  verkryging van eiendomsreg van ’n non-dominus erken word 
nie.70 In Duitsland word die erkenning van hierdie beginsel by vorderingsregte 
uitdruklik uitgesluit,71 72 behalwe in die geval van Wertpapiere72 en nie in die algemeen 
waar vorderingsregte uit ’n dokument blyk nie, soos wat Joubert73 te kenne gee.

65 Joubert 435.
66 Dit is onduidelik wat die skrywer hiermee bedoel, aangesien ’n vorderingsreghebbende reg- 

hebbende is en bly totdat sy vorderingsreg bevredig is, oorgedra word, verjaar het ens. So- 
lank hy reghebbende is, geniet hy ook beskerming.

67 Joubert 435.
68 Joubert 436. Die vereistes vir die toestaan van hierdie beginsel regverdig volgens Joubert 

’n selfstandige ondersoek, maar hy meen dat die beginsels vir ’n geslaagde beroep op estop
pel moontlik te dien effekte aangepas kan word.

69 Vir die posisie in Engeland, sien Joubert 146 ev.
70 soos in Duitsland: sien Baur 31; Westermann 219.
71 Billow 52 205 307: “ Bei Forderungen gibt es gutgláubigen Erwerb nicht” ; Fikentscher 356: 

“ Eine gutglaiibige Begriindung der Forderung in der Person des Zessionars ist grundsatz- 
lich ausgeschlossen” ; Riedel Abtretung unci Verpfanclung von Forderungen und andere Rech- 
ten (1982) 229 401; Serick 2 286: “ Die auf dem Gebiet des Sachenrechtes bestehenden Grund- 
satze iiber den Schutz des guten Glaiibens beim Erwerb vom Nichtberechtigten gelten fur 
den Erwerb von Forderungen nicht” ; sien ook Larenz Schuldrecht 1 524; Coing Die Treu- 
hand kraft privalen Rechtsgeschafts (1973) 119; Scholz/Lwowski Das Recht der Kreditsich- 
erung (1980) 484.

72 Malan Securities 7: “ Generally, a Wertpapier is an instrument embodying a personal right 
in such a manner that the right itself can be exercised only through possession of the instru
ment.”

73 434 vn 48. As die betekenis van Wertpapier in ag geneem word, is dit ook nie uitsonderlik 
dat bona fide  verkryging van ’n derde in sodanige geval moontlik is nie, aangesien die reg 
met die dokument vereenselwig word, waardeur dit die eienskappe van ’n roerende liggaamlike 
saak verkry. Sien ook Malan Securities 7.
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(c) ’n Erkenning van bogenoemde beginsel sal neerkom op ’n miskenning van 
die nemo plus iuris-reël wat as ’n grondsteen van die regslogika beskou kan 
word.74 Ook by die verkryging van saaklike regte word hierdie beginsel gehand- 
haaf, maar die vertroue van derdes word daar, anders as by vorderingsregte, 
beskerm omdat daar uiterlik waarneembare tekens75 is waarvan die bestaan of 
oorgaan van saaklike regte afgelei kan word en waarop derdes hulle vertroue 
mag verlaat. As ’n nie-reghebbende in hierdie omstandighede deur die regheb- 
bende in staat gestel word om die bevoegdhede van ’n reghebbende uit te oefen, 
word die skyn wat die reghebbende verwek het, gehandhaaf deur estoppel76 in 
die Suid-Afrikaanse reg en deur die erkenning van bona fide  verkryging van 
eiendomsreg van ’n nie-reghebbende in ander regstelsels.77
(d) Daar word nie behoorlik tussen saaklike en persoonlike regte onderskei nie. 
Publisiteit word by saaklike regte tot ’n redelik onbelangrike beginsel gerelati- 
veer, terwyl dit by persoonlike regte ongeregverdig ’n noodsaaklike rol toebe- 
deel word. Daar word ’n publisiteitsplig (skynverwyderingsplig) op die sessiona- 
ris geplaas wat hy volgens ons reg seifs nie eers teenoor die skuldenaar het nie.78
(e) Dit is moeilik om by vorderingsregte ’n skynverwekking79 aan die kant van 
die sessionaris te konstrueer: ’n Vorderingsreg is ’n abstrakte voorwerp wat on- 
afhanklik van enige dokument bestaan en wat deur blote ooreenkoms oorgedra 
kan word; met ander woorde vir die ontstaan en oorgaan van vorderingsregte 
word geen publisiteit80 vereis nie. As die reg dan eenmaal oorgedra is, is die se- 
dent nie meer reghebbende nie en kan hy dieselfde reg nie weer geldig sedeer 
nie. Die feit dat die sedent in besit van dokumente is waaruit dit wil voorkom 
asof hy reghebbende is, kan nie as skynverwekking aan die kant van die sessio
naris beskou word nie, aangesien daardie uiterlike tekens nie noodsaaklik is vir 
die bestaan, voortbestaan81 of oordrag van die vorderingsreg nie en nie tekens

74 Baur 31; Serick 4 387.
75 Baur 31; Billow 52: “ Eine Forderung ist eine relative Rechtsbeziehung zwischen Glaiibiger 

und Schuldner; wer daran nicht beteiligt, also nicht Glaiibiger ist, kann nichts tibertragen, 
wáhrend der Besitzer einer Sache, auch wenn er nicht Eigentiimer ist, etwas Existierendes 
in der Hand hat, das guten Glauben begriinden kann” (my kursivering).

76 Morum Bros v Nepgen 1916 CPD 392; United Cape Fisheries v Silverman 1951 2 SA 612 
(T); Crosvenor Motors v Douglas 1956 3 SA 420 (A); Oakland Nominees v Gelria Mining 
1976 1 SA 441 (A); Akojee v Sibanyoni 1976 3 SA 440 (N); Johaadien v Stanley Porter (Paarl) 
1970 1 SA 394 (A). Let egter daarop dat die skyn slegs gehandhaaf word en dat die howe 
nog nie uitdruklik bevind het dat estoppel ’n wyse van eiendomsverkryging is nie.

77 Larenz Burgerlichen Rechts 293; Baur 5; Westermann 219.
78 Scott Cession 71 en die bespreking hieronder.
79 Die grondslag van bona fide  verkryging van ’n non-dominus is handhawing van die skyn: 

Westermann 220; Baur 481.
80 Lubbe 1980 THRHR  117 132 en die gesag hierbo aangehaal in vn 61.
81 Trust Bank o f  Africa L td  v Standard Bank o f  SA hierbo 176A.
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is waarop derdes hulle durf verlaat nie.82 Die enigste persoon wat hier ’n skyn 
verwek83 is die sedent wat te kenne gee dat hy reghebbende is. Indien beweer 
word dat die sessionaris in hierdie omstandighede wel ’n skyn verwek het, bete- 
ken dit dat die reg met die dokument vereenselwig word84 of dat besit van die 
dokument ’n geldigheidsvereiste vir die bestaan van die reg is85 of as publisiteit 
dien vir die bestaan van ’n saaklike reg (eiendomsreg) op ’n onliggaamlike saak 
(vorderingsreg)86 en in al drie hierdie gevalle sal lewering van die dokument dan 
’n geldigheidsvereiste ook by die oordrag van die reg wees.
(0  Hierdie oplossing beskerm ook net die fakteur waar hy ’n latere bona fide  
sessionaris is wat horn op die skyn verlaat het. As hy ’n eerste sessionaris is wat 
die dokument by die sedent wil laat, sal hy eers die skyn moet verwyder87 voor- 
dat hy beskerming geniet, terwyl hy volgens die nemo plus /'urá-reël, tereg, son- 
der meer as reghebbende beskou sou word.

Lewering van die dokument waarin die reg beliggaam is, is ’n geldigheidsver
eiste wat die positiewe reg vir sessie stel. Dit is oor die algemeen ’n onbevredi- 
gende vereiste en dit belemmer in besonder die gladde verloop van faktering. 
Myns insiens kan hierdie vereiste hoogstens deur regterlike uitspraak in korrek- 
te perspektief geplaas word deur aan te toon dat dit as gevolg van ’n verwarring 
ontstaan het en dit dan te vervang met die korrekte vereiste, naamlik ’n akte 
van oordrag. Alhoewel laasgenoemde vereiste bewysprobleme sal uitskakel en 
die fakteur se kliënt in staat sal stel om in besit van die dokumente waarin die 
regte beliggaam is, te bly, sal dit nog nie die probleem van dubbele sessies uit
skakel nie. Vanweë die besware wat hierbo teen bona fide  verkryging van vorde- 
ringsregte van ’n nie-reghebbende geopper is, is dit ’n onaanvaarbare oplossing 
van die probleem en moet die fakteur horn bloot verlaat op die remedies tot sy 
beskikking, soos hierbo uiteengesit.88

82 Larenz Schuldrechl 1 524; Serick 2 286: “Sachen, die der Kórperwelt angehóren, haben áussere 
Kennzeichen — Besitz bei beweglichen Sachen, Eintrag im Grundbuch bei Grundstucken 
—, an die die Rechtsordnung Vermutungen fur die Berechtigung anknupfen kann und auf 
die ein Gutglaubiger auch dann vertrauen darf, wenn es sich um eine Scheinberechtigung 
handelt. Forderungen hingegen gehoren der gedachten Well an; ihnen fehh  in alter Regel 
ein ausseres Legitimationszeichen, au f das sich der Erwerber verlassen darf (wo derartige 
Legitimationszeichen bestehen, gelten haufig Sonderregeln; ein Hauptbeispiel bildet der Wech- 
sel)” (my kursivering); Westermann 13 220.

83 Lubbe 1980 THRHR  117 138-139.
84 soos in die geval van verhandelbare dokumente.
85 Daar kan moontlik geargumenteer word dat skrif nie vereis word vir die bestaan van vorde- 

ringsregte nie, maar dat waar daar wel ’n skriftelike stuk is waaruit die reg blyk, besit daar- 
van ’n vereiste is. Hierdie argument word egter deur geen gesag gesteun nie.

86 soos die Romeins-Hollandse skrywers dit waarskynlik beskou het.
87 Dit kan hy mi net doen deur lewering te verg o f toe te sien dat woorde op die dokumente 

aangebring word te dien effekte dat die regte daarin beliggaam oorgedra is.
88 dws kontraktuele remedies.
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3 KENNISGEWING AAN DIE SKULDENAAR
In die Suid-Afrikaanse reg word redelik algemeen aanvaar dat kennisgewing van 
sessie geen geldigheidsvereiste is nie89 en dat ’n bona fide90 skuldenaar bevry- 
dend aan die sedent kan betaal asook ander voldoeningshandelinge kan verrig.91 
Oor die grondslag van hierdie reel is daar nie eenstemmigheid nie92 en ek laat 
my nie hier daaroor uit nie, aangesien hierdie kontroversie nie vir die fakteur 
direkte en ingrypende implikasies inhou nie.

Aangesien kennisgewing nie ’n geldigheidsvereiste vir sessie is nie, sluit hier
die vereiste nie die moontlikheid van ’n geheime sessie of stille Zession, soos die 
Duitsers dit noem, uit nie.93 Veral by sekerheidsessies kom dit dikwels voor dat 
die fakteur en die kliënt ooreenkom dat die fakteur (sessionaris) nie aan die skul
denaar kennis van die sessie mag gee nie. Die rede hiervoor is dat die kliënt nie 
wil hê dat sy skuldenaars van die sessie moet weet nie, aangesien dit moontlik 
refleksie op sy kredietwaardigheid mag werp. Aangesien hierdie beding in be- 
lang van die kliënt, nadele vir die fakteur inhou, moet hy sy belange met by- 
komstige bedinge beveilig. Die volgende bedinge is gebruiklik: Dat die kliënt die 
fakteur op hoogte moet hou van enige veranderings wat ten opsigte van die vor- 
deringsreg mag intree, soos byvoorbeeld waar uitstel verleen word of prysver- 
mindering plaasvind en dat die fakteur onder sekere omstandighede wel kennis 
mag gee,94 byvoorbeeld na verloop van ’n sekere tyd of as dit duidelik blyk dat 
die sedent nie sy verpligtinge kan nakom nie, of die posisie van die skuldenaar 
in gevaar is. Die fakteur kan egter te eniger tyd kennis gee en die vordering in, 
maar dan pleeg hy kontrakbreuk.

89 Scott Cession 60 ev.
90 Katz v Katzenellenbogen 1955 3 SA 188 (T) 191 A; Brook v Jones 1964 1 SA 765 (N); Tran- 

skei Development Corporation v Oshkosh Africa 1986 1 SA 150 (K) 155C.
91 Scott Cession 67 ev.
92 Nienaber “The Inactive Cessionary” 1964 Acta Juridica 99 meen dat skynverwekking die 

grondslag is, ’n mening wat in ’n groot mate met die Duitse reg ooreenstem, dog meer beper- 
kend is, aangesien die Duitsers se uitgangspunt is dat Fahrlassigkeit schadet dem Schuldner 
nicht: sien Larenz Schuldrecht 1 535; Biilow 205. Scott Cession 59 meen dat die verbinlenis- 
regtelike vervanging voor kennisgewing nie voltooi is nie, ’n mening wat in ’n mate met die 
Nederlandse reg en die Romeins-Hollandse reg ooreenstem en Joubert 445 meen dit “ skyn 
egter of dit bloot ’n selfstandige reel van voldoening is wat op billikheid gebaseer is” . Sonder 
verwysing na gesag meen hy dat ’n eiesoortige vorm van voldoening ontwikkel het, ingevolge 
waarvan ’n skuldenaar onder sekere omstandighede bevry word as hy ’n voldoeningshande- 
ling teenoor iemand anders as sy skuldeiser verrig.

93 In ons reg mag dit moontlik vanwee ’n ander rede nie erken word nie, bv omdat dit as ’n 
gesimuleerde handeling beskou word. In die Duitse reg word die stille Zession nie as ’n gesi- 
muleerde regshandeling beskou nie: Riedel 79; Norr/Scheyhing 187 195: Scholz/Lwowski 492.

94 ’n Beding dat die sessionaris nooit mag kennis gee nie, is ongeldig: Scholz/Lwowski 493.
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Waar die fakteur om watter rede ook al nie aan die skuldenaar kennis van 
die sessie gegee het nie, loop hy die risiko dat die skuldenaar bevrydend aan die 
sedent kan betaal of op ’n ander wyse sy skuld kan uitwis. In die omstandighede 
kan die fakteur op grond van die oorspronklike fakteringskontrak van die se
dent eis en sy remedie sal afhang van die tipe fakteringskontrak95 wat aange- 
gaan is en of die sessie erfullungshalber of an erfiillungs Statt gegee is.96 Hy kan 
sy posisie verder versterk — egter ook net kontraktueel — deur te beding dat 
die kliënt geld wat so ingevorder is, aan hom moet oorbetaal of deur ’n waar- 
borg van die kliënt te verlang dat hy nie betaling sal ontvang nie en dat die skul
denaar geen teenvorderings teen die kliënt het wat die gesedeerde vordering deur 
skuldvergelyking tot niet mag laat gaan nie.

Alhoewel kennisgewing myns insiens wenslik is en bogenoemde probleme sal 
uitskakel, kan die fakteur klaarblyklik sy posisie kontraktueel genoegsaam be- 
skerm. As kennisgewing egter wel ’n geldigheidsvereiste was, sou bogenoemde 
probleme glad nie ontstaan het nie en sou die fakteur geen risiko geloop het nie, 
dog so ’n vereiste sou stremmend op die behoeftes van faktering gewerk het, 
aangesien geheime sessies byvoorbeeld nie moontlik sou wees nie.

4 SESSIE VAN TOEKOMSTIGE REGTE
Alhoewel daar, ten spyte van sekere regterlike dicta,9'' ’n mate van onsekerheid 
oor die erkenning van die oordrag van toekomstige vorderingsregte in die Suid- 
Afrikaanse reg bestaan het,98 wil dit voorkom asof die howe nou ten minste er- 
ken dat die oordragsooreenkoms in anticipando aangegaan kan word en dat die 
partye daaraan gebonde99 is, behalwe in die geval van die sedent se insolvensie.

95 Oor die problematiek van die tipering van fakteringskontrakte, sien Joubert 323 ev.
% Oor die betekenis en belang van hierdie onderskeid, sien Gemhuber Die Erfullung urut ihre 

Surrogate (1983) 155 ev; Larenz Schuldrecht 1 228; Fikentscher 190.
97 Scon Cession 30 vn 104.
98 Lubbe 1980 THRHR 117 ev; Scott Cession 30.
99 ’n Gebondenheid aan die partye se reedsverklaarde wil is 'n voorvereiste vir die erkenning van 

’n sessie in anticipando. In die Nederlandse reg word van saaklike gebondenheid gepraat: Scott 
Sessie in die Suid-Afrikaanse Reg (LLD-proefskrif 1977 Unisa) 99, terwyl die Duitsers daarop 
wys dat die wilsverklaring van die partye die enigste vereiste vir die oordrag is en dat die regs- 
handeling na sluiting van die oordragsooreenkoms voltooi is. Daama kan dit nie eensydig herroep 
word nie: Biilow 212; Norr/Scheyhing 139: “ Damit ist auch die Frage nach einer Bindung 
miissig. Der disponierende Akt ist geschehen und einem Widerruf nicht ausgesetzt, der nur 
bei (in sich) unfertigen rechtsakten seinen Platz hat” ; Serick 4 385: “ Er kónne sich nicht ein- 
seitig die Rechtsmacht wieder verschaffen, deren er sich durch die Vorausabtretung begeben 
habe” ; sien ook Larenz Schuldrecht 1 532.
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In Muller NO  v Trust Bank o f  Africa L td '00 waarin hierdie erkenning uitdruklik 
plaasgevind het, word verwys na lewering van die dokument as geldigheidsver- 
eiste,100 101 maar aan die implikasie dat ’n sessie in anticipando in beginsel deur hierdie 
vereiste uitgesluit word,102 word nie aandag gegee nie. Deur lewering van die do
kument te vervang met die geldigheidsvereiste van die Romeins-Hollandse reg, 
naamlik met ’n akte van oordrag, kan hierdie struikelblok uit die weg geruim 
word, aangesien die akte van oordrag in anticipando opgestel kan word. In die 
Duitse reg is die oordrag van toekomstige vorderingsregte, in teenstelling met 
die oordrag van toekomstige liggaamlike sake, in beginsel moontlik omdat die 
aard van die reg en die oordragsmetode, naamlik ’n blote ooreenkoms, dit moont
lik maak.103

Vir die fakteur is die sessie van toekomstige regte van groot belang, aangesien 
daar in die praktyk gewoonlik van sogenaamde globale sessies gebruik gemaak 
word. Hiervolgens word die sessie van alle bestaande en toekomstige vorderings
regte reeds in die fakteringskontrak opgeneem. Dit is dan ook vir die fakteur 
van groot belang dat sodanige sessies wel erken word en dat die fakteur so gou 
moontlik na ontstaan van die reg reghebbende word.

Verskeie probleme wat met die erkenning104 van die sessie van toekomstige

100 1981 2 SA 117 (N). Alhoewel sake soos Taxpayer v COT (Botswana) 43 SATC 118 (CA) en 
Steverlynck Bros Modem Weaving (Pty) Ltd  v A H  Gunn 1968 2 PH A 88 (T) ook 
reeds sessie van ’n spes aanvaar, is daar in daardie sake nie ’n uiteensetting van die effek 
van sodanige sessies gegee nie. Die uitspraak in die Steverlynck-saak berus in elk geval op 
gesag wat dit nie steun nie, tw Goode, Durrani & Murray v Hewitt and Cornett 1961 4 
SA 286 (N). Alhoewel die meerderheidsuitspraak in Bank o f  Lisbon and South Africa v 
The Master (ongerapporteerde uitspraak van 1964-12-19 (T)) die uitspraak in Muller v Trust 
Bank volg, laat die hof hom nie oor die konstruksie o f effek van sodanige sessie uit nie 
Die volgende kriptiese uitlating oor die aangeleentheid is niksseggend: “ A contract (sic) 
of cession in securitatem debiti can be concluded before the res comes into existence; when 
the res comes into existence then and only then, does quasi possession thereof pass to the 
cessionary and is security established” (30).

101 125E.
102 Goode, Durrani & Murray v Hewitt and Cornell hierbo 290G; Scott Cession 101; Lubbe 

1980 THRHR  117 138. Alhoewel r Galgut in Steverlynck Bros Modern Weaving (Pty) Ltd  
v A H  Gunn hierbo 323 meen dat lewering van die dokument nie ’n beletsel vir sodanige 
oordrag is nie, steun die gesag waarop hy hom beroep nie sy standpunt nie.

103 Btilow 212; Serick 4 271. Anders as wat Lubbe 1980 THRHR  117 140 meen, vereis die 
Duitse reg geen publisiteit by hierdie sessies nie. Mi het lewering van die dokument in die 
SA reg ook nie ’n publisiteitsfunksie nie: sien die bespreking hierbo (vn 61) en veral die 
volgende uitlating in Jeffery v Poliak and Freemantle hierbo 22: “ not because this (lewe
ring van die dokument) is the equivalent to delivery of possession of a chattel, but because 
the delivery of the document is a requisite formality o f cession in such cases.”

104 Vir ’n samevatting van die posisie in Nederland, Engeland en Amerika, sien Lubbe 1980 
THRHR  117 131 ev; Scott Sessie 97 ev; Joubert 129 205 222 275. Vir ’n volledige uiteenset
ting van die posisie in Duitsland, sien Billow 212 ev; Larenz Schuldrecht 1 531 ev; Riedel 
217 ev; Nórr/Scheyhing 133 ev; Fikentscher 357; Serick 2 272 veral 4 270 ev.
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regte in ander lande gepaard gegaan het, het om verstaanbare redes105 in ons 
howe nog geen aandag geniet nie. Ook in die Suid-Afrikaanse literatuur is hier- 
die probleemgebiede nog net oppervlakkig,106 of geensins nie, aangesny. Die be- 
langrikste probleme is die volgende: die geoorloofdheid van sodanige sessies, die 
bepaaldheidsvereiste, die vraag in wie se boedel die reg ontstaan en die toepas
sing van die prioriteitsbeginsel by meerdere sessies van dieselfde toekomstige 
vorderingsreg.

Die geoorloofdheid van sessies van toekomstige regte het nog nooit in die Suid- 
Afrikaanse howe en regsliteratuur ter sprake gekom nie, maar in die Duitse reg 
waar die beswaar al geopper is dat sodanige sessies teen die goeie sedes mag wees, 
aangesien dit ’n beperking op ’n persoon se wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit 
plaas en ’n Sicherungskollision tot gevolg kan hê,107 word aanvaar dat die ge- 
vaar van ongeoorloofdheid deur middel van versigtige bewoording vermy kan 
word.108

Sessies van toekomstige regte mag ook ongeldig wees omdat nie aan die be
paaldheidsvereiste voldoen is nie. Volgens die Duitse reg is aan hierdie vereiste 
voldoen as die vorderingsreg op die laatste by die ontstaan daarvan sonder twy- 
fel bepaalbaar is.109 Uit die voorbeelde wat gegee word van voldoende omskre- 
we toekomstige vorderingsregte blyk dit dat daar in die Duitse reg,110 net soos 
in die Suid-Afrikaanse reg,111 nie altyd behoorlik tussen nie-bestaande, voorwaar- 
delike en onopeisbare regte onderskei word nie. By voorwaardelike en onopeis- 
bare regte het mens met reeds bestaande regte te doen; die afdwingbaarheid daar
van is net opgeskort tot die vervulling van ’n voorwaarde of die verloop van ’n 
termyn. Hierdie regte kan oorgedra word, maar is dan net in die hande van die 
sessionaris aan dieselfde voorwaarde of termyn onderworpe. Met toekomstige

105 omdat hierdie probleme nog nie in die howe ter sprake gekom het nie.
106 Sien Scott Cession 31; Lubbe 1980 THRHR  117.
107 Larenz Schuldrecht 1 541; Fikentscher 367; Biilow 212.
108 Fikentscher 367.
109 Larenz Schuldrecht 1 531; Fikentscher 357; Riedel 219; Serick 4 275.
110 So word voorwaardelike regte en onopeisbare regte ook as kiinftige Forderungen beskou 

(Larenz Schuldrecht 1 532), maar hulle word as verwagtingsregte (Anwartschaftsrechten) 
getipeer. By toekomstige vorderingsregte waarvoor daar nog geen ontstaansgrond is nie, 
is daar volgens die Duitsers seifs nie eers van 'n verwagting sprake nie. Vir ’n bespreking 
van die onderskeid tussen ’n verwagting en ’n verwagtingsreg, sien Larenz Burgerlichen 
Rechts 196. Sien Serick 4 263 vir kritiek op die gebrek aan ’n behoorlike onderskeid in 
die Duitse reg.

111 Scott Cession 98. Sien ook Muller v Trust Bank hierbo; Scott 1982 De Jure 183 186; die 
meerderheidsuitspraak in Bank o f  Lisbon and SA v The Master hierbo.



17

regte word myns insiens egter bedoel regte waarvoor daar nog geen onstaans- 
bron is nie.112

In die Duitse reg is byvoorbeeld aan die bepaaldheidsvereiste by ’n sessie vol- 
doen as alle toekomstige vorderingsregte van ’n bepaalde onderneming sedeer 
word.113 Wanneer daar egler ’n beperking op geplaas word deur byvoorbeeld 
te bepaal dat alle vorderingsregte tot ’n maksimum van R500 000 sedeer word, 
ontbreek die bepaaldheidsvereiste aangesien die sedent, vanweë die wisselende 
aard van sy vorderings, by ontstaan van ’n nuwe reg nie sonder meer weet of 
die reg deel van die globale sessie uitmaak of nie.114

Oor die vraag in wie se boedel die vorderingsreg ontstaan, word veel bespiegel115 
en is daar twee moontlikhede, te wete Durchgangserwerb en Direkterwerb. By 
eersgenoemde ontstaan die reg in die boedel van die sedent en gaan dit dan direk116 
oor op die sessionaris. Volgens die Direkterwerb ontstaan die reg in die boedel 
van die sessionaris.117 118 In die Suid-Afrikaanse reg geld die Durchgangserwerb."% 
Lubbe119 en Joubert120 verkies skynbaar die Direkterwerb, ’n situasie wat die fak- 
teur beter pas aangesien die reg dan op geen stadium deel van die sedent se boe
del vorm nie. Direkterwerb is slegs moontlik ten aansien van ’n voorwaardelike

112 Scott Cession 98. Serick 4 260 ev maak die volgende duidelike onderskeid: kunftige Forde- 
rungen im engeren Sinne, dit is die vorderingsregte wat nog geen ontstaansgrond het nie, 
kunftige Forderungen im weiteren Sinne, waar die vorderingsregte reeds bestaan, maar af- 
hanklik is van die vervulling van ’n voorwaarde en entstandene, aber einredehaftete For
derungen waar die vorderingsregte reeds bestaan, maar nog nie opeisbaar is nie. Sien ook 
Flume Allgemeine Teil des Burgerlichen Rechts 2 Das Rechtsgeschaft (1979) 702; die min- 
derheidsuitspraak van wr Slomowitz in Bank o f  Lisbon v The Master hierbo, waarin hy 
die meerderheidsuitspraak se siening van wat ’n toekomstige reg is en ook dié van die hof 
in Mutter v Trust Bank hierbo tereg kritiseer.

113 Larenz Schuldrecht 1 531.
114 Larenz Schuldrecht 1 531 vn 34.
115 Larenz Schuldrecht 1 532; Norr/Scheyhing 140; Riedel 218; Btilow 213; veral Serick 4 317 ev.
116 Sien Scott Sessie 91. Serick 4 318 verwys na ’n juristischen Augenblick of Sekunden, maar 

volgens Btilow 213 vn 90 beskryf hierdie begrippe die probleem verkeerd “ weil es nicht 
um eine noch so kurze Zeitspanne, sondern um einen unendlich kleinen Zeitraum geht” . 
Serick 4 323 verduidelik die waarde van hierdie sg logiese o f juristiese sekonde soos volg: 
“ Sie zeigt aber, dass das Hilfsmittel der logischen Sekunde mit alien zugestandenen for- 
malen Mangeln eine Harmonisierung der Ergebnisse in vielen entscheidenden Zusammen- 
hangen — im Konkurs, im Vergleichsverfahren, in der Einzelzwangsvollstreckung usw. — er- 
móglicht und damit eine Ordnungsfunktion, also ein bedeutsames Anliegen des Rechtes, 
erfullt.”

117 Biilow 213; Norr/Scheyhing 140 ev; Serick 4 317.
118 Dit is ’n afleiding wat ek maak uit die feit dat die reg by insolvensie van die sedent nog 

as deel van sy boedel beskou word: Mutter v Trust Bank hierbo 126E-G; Bank o f  Lisbon 
and SA v The Master hierbo 30 31.

119 1980 THRHR  117 129.
120 452 ev.
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of onopeisbare reg of, soos die Duitsers dit stel, ten aansien van 'n verwagtings- 
reg.121

Vanvvee die algemene aanvaarding van die sessie van toekomstige regte on- 
dervind die Duitsers ernstige prioriteitsprobleme,122 veral ook by globale sessies 
wat met verlengde eiendomsvoorbehoud konkurreer. Die uitgangspunt bly eg- 
ter die nemo plus iuris-reel en dus geniet die eerste sessionaris voorkeur.123 Met 
ander woorde, ook by meerdere sessies van toekomstige vorderingsregte geld die 
prioriteitsprinsiep in beginsel. Aangesien globale sessies meestal in tyd voorgaan, 
sal die fakteur altyd in ’n sterk posisie wees. In Duitsland waar verlengde eien
domsvoorbehoud erken word en algemeen voorkom, ontstaan daar vanweë die 
toepassing van die prioriteitsbeginsel ’n belangebotsing tussen fakteringsinstan- 
sies en instansies wat goedere onder eiendomsvoorbehoud verkoop. Die oplos- 
sing van hierdie konflik het in die Duitse regsliteratuur124 tot hewige125 sowel as 
ingewikkelde en, soms, gekunstelde argumente aanleiding gegee, maar dit wil 
voorkom asof die prioriteitsbeginsel in samehang met die Vertragsbruchtheorie 
in die howe aanvaar word.126

Die Suid-Afrikaanse fakteringsinstansies behoort geen probleme met die ge- 
oorloofdheidsvereiste te hê nie, aangesien die howe nie op hierdie vraag ingaan 
nie en die besondere sekerheidsbelangebotsings van die Duitse reg nie by ons voor
kom nie. Die fakteur moet egter toesien dat aan die bepaaldheidsvereiste vol- 
doen is, en indien dit wel so is, ontstaan die reg in die boedel van die sedent, 
maar gaan dit oombliklik op die fakteur oor. Die fakteur loop dus die risiko 
dat die sedent insolvent mag raak. Aangesien ’n globale sessie in anticipando 
ander sessies gewoonlik in tyd voorgaan, sal die fakteur volgens die prioriteits
beginsel die reghebbende wees. By ons kom verlengde eiendomsvoorbehoud nie

121 Larenz Schuldrecht 1 532. Serick 4 319 aanvaar nie Larenz se siening van toekomstige reg
te nie, maar in praktyk pas hulle dieselfde verkrygingsbeginsel by die verskillende regte 
toe, dws Durchgangserwerb by ware toekomstige regte en Direkterwerb by voorwaardeli- 
ke en onopeisbare regte: sien die bespreking hierbo in vn 110.

122 Glomb 121 ev; Einsele 45 ev; Bette 83 ev; Biilow 309 ev; Nórr/Scheyhing 145 ev; Riedel 
230; Serick Eigentumsvorbehalt und Sicherungsiibertragung 3 (1970) 29 vn 96; veral Se
rick 4 382 ev.

123 Die sedent het homself deur die eerste sessie die bevoegdheid om verder oor die saak te 
beskik, ontneem: Larenz Schuldrecht 1 532; Biilow 311; Serick 4 389 ev.

124 Vir ’n kort samevatting van die posisie, sien Joubert 292 ev.
125 Canaris “ Verlángerter Eigentumsvorbehalt und Forderungseinzug durch Banken” 1981 Neue 

Juristische Wochenschrift (NJW) 294; Serick “ ‘Befremdliches’ zur Behandeling der Bar- 
vorschusstheorie beim Factoring — Gescháft?” 1981 N JW  794; Canaris “ Befremdliches 
zur Barvorschusstheorie beim Factoring!” 1981 N JW  1347; Serick “ Nochmals: Befremd
liches zur Barvorschusstheorie beim Factoring” 1981 N JW  1715.

126 Fikentscher 367; Pleyer “ Factoring in the Federal Republic o f Germany” Singapore Con
ferences on International Business Law (1983) 321.
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algemeen voor nie en word dit nie erken nie,127 met die gevolg dat bogenoemde 
problematiese belangekonflikte nie so ’n wesenlike gevaar is nie.

5 PACTA DE NON CEDENDO
Na my mening is die Suid-Afrikaanse positiewe reg128 se standpunt met betrek- 
king tot pacta de non cedendo tans soos volg: Wat bestaande regte betref,129 is 
sodanige ooreenkomste ongeldig tensy die persoon in wie se guns dit is ’n belang 
daarby het.130 Waar die beperkende ooreenkoms deel uitmaak van die ooreen- 
koms waardeur die reg geskep word, is die ooreenkoms ook geldig,131 seifs al 
het die skuldenaar nie ’n belang daarby nie.132 In albei gevalle is die effek van 
’n geldige sessieverbiedende ooreenkoms dat die reg onoordraagbaar is133 en het

127 Vir kritiek op die erkenning van hierdie figuur in die Duitse reg, sien Sonnekus 1984 TSAR  
53 116.

128 Paiges v Van Ryn Gold Mines Estates L td  1920 AD 600 615; Trust Bank o f  Africa Ltd  
v Standard Bank o f  SA hierbo 189D-G; Vawda v Vawda 1980 2 SA 341 (T) 346E; MTK  
Saagmeule (Pty) L td  v Killyman Estates (Pty) L td  1980 3 SA 1 (A) 1 IF; Govender v Ton- 
gaat Town Clerk 1986 4 SA 184 (D).

129 Dit is ’n toepassing van wat Sande De Prohibita Rerum Alienatione 4 1 1; 4 2 1 en Voet 
2 14 20 te sê het tav ooreenkomste wat ’n persoon se handelsvryheid aan bande lê. Uit 
Sande en Voet se bespreking is dit duidelik dat handelsvryheid hier gesien moet word as 
die bevoegdheid van ’n persoon om vryelik oor sy bestaande regte (vermoë) te beskik: sien 
Trust Bank o f  Africa L td  v Standard Bank o f  SA hierbo 189D-G; Vawda v Vawda hierbo 
346C 346F 346G; MTK Saagmeule v Killyman Estates hierbo 11H. Joubert 461 stem hier- 
mee saam.

130 Paiges v Van Ryn Gold Mines Estates Ltd  hierbo 615; Trust Bank o f  Africa L td  v Stan
dard Bank o f  SA hierbo 189E; Vawda v Vawda hierbo 346C; M TK Saagmeule v Killyman 
Estates hierbo 11H.

131 Trust Bank o f  Africa Ltd  v Standard Bank o f  SA hierbo 189F: “ These principles do not, 
however, apply where the right is created with a restriction against alienation, and the restric
tion is contained in the very agreement recording the right” ; MTK Saagmeule v Killyman 
Estates hierbo 1 ID.

132 Dit is mi beslis die implikasie van bg aanhaling uit Trust Bank o f  Africa L td  v Standard 
Bank o f  SA, soos wat r King tereg aantoon in Italtrafo SpA v Electricity Supply Commis
sion 1978 2 SA 705 (T). Hierdie vereiste verval egter net tav ooreenkomste waardeur die 
reg as onoordraagbare reg geskep word en nie tav beperkings op reeds bestaande regte nie: 
sien Trust Bank o f  Africa Ltd  v Standard Bank o f  SA hierbo 189E; Vawda v Vawda hier
bo 346H in fin.

133 Die howe is dit hieroor eens. Hierdie standpunt is gebaseer op die Duitse Pandektiste, maar 
word nie korrek toegepas nie aangesien die Duitsers dit net toepas waar die reg as onoor
draagbare reg geskep word. Dit behoort ook net in daardie omstandighede toegepas te word. 
Die rede waarom sodanige ooreenkoms ook werking teenoor derdes het (sg saaklike wer- 
king) word gesien in die feit dat die reg as onoordraagbare reg geskep word en dat daar 
publisiteit aan gegee is: Biilow 149. Waar die pactum de non cedendo bv nie in die kontrak 
opgeneem word nie, is derdes nie daaraan gebonde nie: sien Scott “ Pacta de non Ceden
do” 1981 THRHR  148 155 vn 70.
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verbreking daarvan nie slegs ’n eis vir skadevergoeding op grond van kontrak- 
breuk tot gevolg nie.134 135

Pacta de non cedendo kom in die volgende omstandighede by faktering ter 
sprake: Waar dit voorkom in die ooreenkoms waardeur die reg geskep word, 
benadeel dit die belange van die fakteur en kliënt aangesien die fakteur nie altyd 
weet of sekere regte deur sodanige ooreenkomste geraak word nie en veral aan
gesien dit ’n kliënt se bevoegdheid om vryelik oor sy vorderingsregte te beskik, 
aansienlik inkort en horn dus van ’n belangrike finansieringsmoontlikheid ont- 
neem. Wat bestaande regte betref, bevoordeel dit die kliënt se posisie waar hy 
byvoorbeeld ’n pactum de non cedendo aan ’n algehele sekerheidsessie koppel, 
want dan kan die sessionaris die reg nie verder sedeer nie.133 Die feit dat ’n mens 
met ’n sekerheidsessie te doen het, gee myns insiens ’n voldoende belang aan 
die sedent om die pactum de non cedendo geldig te maak.136

In Duitsland sluit feitlik alle groot ondernemings pacta de non cedendo met 
hulle skuldeisers.137 Die hoofredes hiervoor is ’n vrees vir dubbele betaling,138 
met die gepaardgaande beslommernis en die koste-implikasies wat dit meebring 
wanneer die boekhouding met rekenaars gedoen word en elke afwyking van die 
standaardprogram ekstra koste meebring.139

Die volgende praktiese oplossings vir laasgenoemde probleme kan aan die hand 
gedoen word:
(a) As die fakteur weet watter skuldenaars sessieverbiedende ooreenkomste met 
die sedent aangegaan het, kan daardie vorderingsregte uit die fakteringsooreen- 
koms gesluit word.140
(b) Die skuldenaar se toestemming tot oordrag kan verkry word.141
(c) As die skuldenaar toestemming weier, kan die fakteur, in plaas van die vor
deringsregte, die ware self bekom en dan kan die kliënt die goedere as verteen- 
woordiger van ’n ongeopenbaarde prinsipaal aan die skuldenaar lewer.142 Dit

134 Volgens Sande en Voet is die effek van pacta de non cedendo tov bestaande regte dat ver
breking daarvan op kontrakbreuk neerkom en mi behoort dit by ons ook net tov reeds 
bestaande regte die posisie te wees. Joubert 469 stem hiermee saam, maar meen dat hierdie 
gevolg ook geheg moet word aan pacta de non cedendo waardeur die reg as onoordraagba- 
re reg geskep word (471).

135 Joubert verwys nie na hierdie voordcel nie, en in die Duitse reg waar sodanige oordrags- 
verbod nie werking teenoor derdes het nie, word dit as ’n nadeel van sekerheidsessies aan- 
gegee: Biilow 150.

136 aangesien die positiewe reg hier ’n belang vereis.
137 Bette 88; Wisskirchen 74; Fischoeder 83; Lunckenbein 134; Glomb 102.
138 Joubert 471 sien dit as die enigste nadeel vir die skuldenaar.
139 Bette 88-89.
140 Wisskirchen 74. In Duitsland is daar lyste beskikbaar van ondernemings wat sodanige ses

sieverbiedende ooreenkomste sluit.
141 Wisskirchen 75; Joubert 472.
142 Glomb 103; Bette 95; Wisskirchen 75.
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is dan egter nie ’n verskyningsvorm van faktering nie, en meestal is fakterings- 
instansies nie ingerig om sodanige funksie te vervul nie.
(d) Die fakteur kan aanbied om die skuldenaar te vrywaar teen die risiko van 
dubbele betaling143 en bykomende boekhoudingskoste.144

As juridiese oplossing vir die nadele wat pacta de non cedendo vir faktering 
inhou, doen Joubert145 146 147 die volgende aan die hand: Die geldigheid van sessiever- 
biedende ooreenkomste moet met verwysing na die geoorloofdheidsvereiste be- 
paal word en in besonder met verwysing na die vraag of sodanige ooreenkomste 
in stryd met die openbare belang is. Om dit te bepaal, verwys Joubert na ’n uit- 
lating in Magna Alloys and Research (SA) (Pty) L td  v Ellis'46 en kom dan tot 
die volgende gevolgtrekking:

“ ’n [P]actum de non cedendo beperk ’n persoon se bevoegdheid om vrylik oor sy regte 
te beskik. So ’n beperking op ’n persoon se handelsvryheid sal in die lig van die Magna 
Alloys-saak nie ongeldig wees nie, onder andere indien die persoon ten gunsle van wie 
die pactum geld ’n belang daarby het.147 Dit behoort ook die geval te wees waar die pac
tum de non cedendo voorkom in die kontrak waarin die vorderingsreg wat oorgedra word, 
geskep word.” 148

Voorts argumenteer die skrywer dat ’n kontrak wat ’n persoon se handelsvry
heid aan bande lê, ten spyte daarvan dat die persoon in wie se guns dit is ’n be
lang daarby het, vanweë die openbare belang ongeldig kan wees.149

Wat die effek van ’n geldige pactum de non cedendo betref, argumenteer Jou
bert dat verbreking daarvan slegs op kontrakbreuk neer behoort te kom.150

Met die implementering van bogenoemde oplossing ondervind ek die volgen
de probleme:
(a) Dit negeer die positiewe reg volkome, sowel met betrekking tot die geldig
heid van sessieverbiedende ooreenkomste, as die effek daarvan. Dit is vir my 
ook onduidelik waarom die Magna Alloys-saak betrek word waar dit gaan oor

143 Bette 94; Joubert 292.
144 Oor die praktiese werking en nut van sodanige vrywaring, sien die bespreking hieronder.
145 463.
146 1984 4 SA 874 (A) 891G.
147 My kursivering. Daar is mi ook geen grond om hierdie vereiste wat vir die geldigheid van 

contracts in restraint o f trade in die Magna Alloys-saak gestel is, op pacta de non cedendo 
van toepassing te maak nie.

148 Joubert 465.
149 Joubert 466 vn 146. Mi is daar geen gesag vir hierdie standpunt in die Magna Alloys-saaV. 

te vind nie: Joubert verwys ook nie na gesag nie en maak waarskynlik 'n afleiding. Die 
voorbeeld op 894D-E van bg saak dui eerder op ’n teenoorgestelde benadering.

150 As gesag hiervoor beroep Joubert horn op ’n afwykende minderheidsuitspraak in Paiges 
v Van Ryn Gold Mines Estates hierbo 607.
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ander tipe ooreenkomste te wete sogenaamde contracts in restraint o f  trade,'5' 
wat in stryd met die openbare belang mag wees, terwyl die appêlhof herhaalde- 
lik reeds bepaal het spesifiek wanneer sessieverbiedende ooreenkomste in stryd 
met die openbare belang sal wees.
(b) Die skrywer waardeer die onderskeid tussen sessieverbiedende ooreenkomste 
van bestaande regte en sodanige ooreenkomste waardeur die reg as onoordraag- 
bare reg geskep word, nie na behore nie. Volgens horn handel die probleem in 
albei gevalle oor ’n belangebotsing, te wete tussen die beginsels van kontrak- 
teervryheid en handelsvryheid.151 152 In werklikheid is daar net sprake van ’n belan
gebotsing by bestaande regte wanneer die partye deur ooreenkoms ’n oordraag- 
bare reg onoordraagbaar wil maak.153 So ’n ooreenkoms is in stryd met die be- 
ginsel van handelsvryheid aangesien oordraagbare regte nie deur ’n regshande- 
ling uit die handel onttrek mag word nie.154 Dit staan die partye egter vry om 
hulleself kontraktueel te verbind om nie die reg oor te dra nie.155 Joubert156 is 
bewus van die basiese onderskeid tussen bestaande regte en regte wat nog ge
skep moet word, maar verklaar, sonder enige motivering, dat dieselfde beginsel 
wat by bestaande regte geld ook by regte wat nog geskep moet word behoort 
te geld. By regte wat nog geskep moet word is kontrakteervryheid157 die uitgangs-

151 “ Handelsvryheid” in die Magna Alloys-saak beteken ’n persoon se reg om hom in sy beroeps- 
of besigheidslewe uit te leef. Die saak handel uitsluitlik oor contracts in restraint o f  trade 
en die beginsel wat daarop van toepassing is, word baie duidelik op 891D-E en 894B 
uitcengesit.

152 Joubert 465 vn 144.
153 Dit is die betekenis van handelsvryheid in hierdie konteks: sien Sande De Prohibita 4; Voet 

2 14 20; Vawda v Vawda hierbo 346C-F: “ (T)hose pacts shall not be valid which impede 
all commerce and take away from us without consideration the use of our property” ; MTK  
Saagmeule v Kiltyman Estates hierbo 11H: “ Omdat so ’n pactum  inbreuk maak op die 
eienaar se beheerreg oor sy goed.” Sien ook Larenz Biirgerlichen Rechts 291: “ Wer iiber 
ein bestimmtes Recht verfiigingsberechtigt ist, kann sich der ihm zustehenden Verfiigungs- 
macht nicht durch Rechtsgescháft mit einem anderen begeben. Durch diese Vorschrift wird 
verhindert, das ein grundsátzlich veráusserungsfáhiges Recht durch Rechtsgescháft dem 
Verkehr entzogen wird.”

154 Sien Larenz Biirgerlichen Rechts 291: “ Die Vorschrift dient damit sowohl tier Mobilitat 
der Giiter wie der Sicherheit des Rechtsverkehrs. Mittelbar schiitzt sie auch die Freiheit 
der wirtschaftlichen Betátigung des Rechtsinhabers, etwa eines Grundstuckseigentiimers.”

155 Hier behoort mi ook nie ’n belang aan die kant van die skuldenaar verlang te word nie; 
seifs Sande sê dat dit ’n genoegsame belang is as die skuldenaar sê dat hy andersins nie 
die reg sou oordra nie.

156 465.
157 In ’n uitspraak oor die geldigheid van ’n beding tot parate eksekusie het rp Kotzé hom 

soos volg oor kontrakteervryheid uitgelaat: “ The spirit o f modern Jurisprudence is in fa
vour of the liberty o f contract, and there is practical wisdom in the observation of De Vil- 
liers, C .J., in Henderson v Hanekom  (20 S.C. at page 519): ‘All modern commercial dea
lings proceed upon the assumption that binding contracts will be enforced by law’ ” (Osry 
v Hirsch, Laubser & Co L td  1922 CPD 531 546). Hr Rabie beklemtoon (die beginsel van 
kontrakteervryheid) ook in die Magna Alloys-saak 8931 “ dat dit in die openbare belang 
is dat persone hulle moet hou aan ooreenkomste wat hulle aangegaan het” en: “ Dit is in 
die openbare belang dat ooreenkomste wat vryelik aangegaan is, nagekom moet word” 
(897 in fin).
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punt met geoorloofdheid as die temperingsmaatstaf. Wanneer sodanige ooreen- 
komste in stryd met die openbare belang is, is dit ongeoorloof en onafdwing- 
baar.158 Die hof moet besluit of dit teen die openbare belang is om ’n onoor- 
draagbare reg te skep aangesien dit die skuldeiser van ’n moontlike besondere 
finansieringsmoontlikheid mag ontneem. Daar sal egter ook rekening mee ge- 
hou moet word dat gebruikmaking van hierdie finansieringsmoontlikheid nade- 
le vir die skuldenaar inhou wat hy juis deur gebruikmaking van die sessieverbie- 
dende ooreenkoms probeer uitskakel.159 Dit wil voorkom of Joubert160 ook skep- 
ties staan teenoor aanvaarding van sy standpunt en gevolglik bepleit hy dat slegs 
sessieverbiedende ooreenkomste ten opsigte van boekskulde teen die openbare 
belang behoort te wees. Selfs die Duitse howe wou nie so ver gaan nie en volgens 
hulle is pacta de non cedendo waardeur regte as onoordraagbare regte geskep 
word, nie teen die goeie sedes nie161 ten spyte van heftige betoë te dien effekte 
in die regsliteratuur162 en die bykomende probleme van belangebotsings tussen 
sodanige verbiedinge en globale sessies, verlengde eiendomsvoorbehoud en fak- 
teringskontrakte.163
(c) Die rol van die openbare belang is uit Joubert se bespreking nie duidelik nie. 
Hy is van mening dat ’n pactum de non cedendo ongeldig is ten spyte daarvan 
dat die persoon in wie se guns dit gemaak is, ’n belang daarby het.164 Hy165 voer 
aan dat die bevordering van boekskuldfinansiering in die openbare belang is van- 
weë die belangrike rol wat handelskrediet in die ekonomie speel en die belang- 
rikheid van ekonomiese groei. Daaruit argumenteer hy dat, omdat die bevorde
ring van boekskuldfinansiering in die openbare belang is, pacta de non cedendo

158 Magna Alloys and Research (SA) (Ply) L td  v Ellis hierbo 891G.
159 As Joubert se argument gevolg word, moet die redelikheidskriterium hier aangewend word: 

sien Magna Alloys and Research (SA) (Pty) Ltd v Ellis hierbo 898B: “ Dit kan aanvaar 
word dat ’n beperking van ’n persoon se handelsvryheid wat onredelik is, waarskynlik ook 
die openbare belang sou skaad en die betrokke persoon daaraan gebonde gehou sou word” , 
“ en dat ’n onredelike inkorting van hierdie vryheid, o f ’n inkorting wat die openbare be
lang skaad, nie toegelaat behoort te word nie” (891D).

160 468.
161 Billow 194; Lunckenbein 136; Bette 90; Fikentscher 358; Serick 4 497; Larenz Schuldrecht 

1 528; Pleyer 324; Grunsky in Grundlagen des Vertrags und Schuldrechts (1972) 657. Ses
sieverbiedende ooreenkomste sou teen die goeie sedes wees omdat die skuldenare hier in 
’n magsposisie teenoor die skuldeiser staan.

162 Serick 4 496; Bette 90; Lunckenbein 134; Fischoeder 83; Grunsky 657; Joubert 287 ev.
163 Fikentscher 358.
164 Joubert 465. Hierdie standpunt word mi nie deur die positiewe reg gesteun nie. Veral in 

Paiges v Van Ryn Gold Mines Estates hierbo 615 (deur Joubert aangehaal) word so ’n stand
punt verwerp. Joubert (466 vn 146) meen egter dat die Magna Alloys-saak hierdie stand
punt regverdig. Afgesien van die feit dat ek van mening is dat die Magna Alloys-saak nie 
hier van toepassing is nie, word sy argument ook nie deur die aangehaalde gedeeltes van 
die saak gesteun nie.

165 468.
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wat groot gevaar vir alle vorms van boekskuldfinansiering inhou, teen die open- 
bare belang is en dus ongeldig is. Hy gee feitlik geen aandag aan die beginsel 
van kontrakteervryheid, die belange van die skuldenaar en die redelikheid al dan 
nie van die beperking nie. ’n Verdere vraag wat by my ontstaan, is of faktering 
inderdaad so ’n belangrike rol in die Suid-Afrikaanse kredietwese speel dat ’n 
ooreenkoms wat gevare vir die verskynsel inhou, as in stryd met die openbare 
belang beskou moet word. Volgens Joubert'66 is faktering nie algemeen bekend 
in Suid-Afrika nie en word die fakteringsbedryf tans oorheers deur vyf groot 
fakteringsondernemings166 167 wie se bedrywighede hoofsaaklik tot die Witwaters- 
rand beperk is. Dit wil dus voorkom asof die omvang van die fakteringsbedryf 
in Suid-Afrika baie beperk is.

(d) Joubert168 lei sy bespreking oor die effek van pacta de non cedendo soos volg 
in: “ Indien daar tog om die een of ander rede bevind word dat ’n besondere 
pactum de non cedendo geldig is,” waaruit dit wil voorkom of die skrywer be- 
sef dat sy standpunt oor die geoorloofdheid van sessieverbiedende ooreenkomste 
nie deur die positiewe reg gesteun of gevolg sal word nie en daarom poog hy 
om dan ten minste die effek van sodanige ooreenkomste te beperk. Wat bestaande 
regte betref, stem ek met horn saam en ek meen dat die howe na aanhore van 
’n behoorlik gemotiveerde169 argument die standpunt mag aanvaar dat hierdie 
regte nie deur ooreenkoms onoordraagbaar gemaak kan word nie, maar dat so 
’n ooreenkoms die reghebbende slegs kontraktueel verplig om dit nie oor te dra 
nie. Wat betref regte wat nog geskep moet word, stem ek egter saam met die 
howe dat sodanige regte onoordraagbaar is omdat hulle in ooreenstemming met 
die beginsel van kontrakteervryheid170 as onoordraagbare regte in die lewe ge- 
roep is.

(e) Hierdie poging om ’n belangebotsing tussen ’n skuldenaar en ’n moontlike 
sessionaris op te los, lê myns insiens te veel klem op ’n geringe belang van ’n 
besondere sessionaris (die fakteur) en sedent (kliënt) en te weinig op groter be
lange van die skuldenaar. Veral in die Suid-Afrikaanse reg waar dieonkundige

166 34.
167 tw Ned bank Factors, Standard Bank Factors, Barclays Factors Fordom Factoring en Rep- 

fin  Factors.
168 469.
169 Scott 1981 THRHR  148. Daar kan bv op gewys word dat dit uitdruklik Sande en Voet 

se benadering is dat die howe self die onderskeid maak tussen bestaande regte en regte wat 
nog geskep moet word en dat die effek van sodanige ooreenkomste soos uit die Duitse reg 
afgelei, slegs op regte wat nog geskep moet word van toepassing is; veral die aanhaling 
uit Trust Bank o f  Africa L td  v Standard Bank o f  SA hierbo 189D-G sou met vrug gebruik 
kon word. Sien ook die uiteensetting hierbo in vn 151 ev.

170 Daarom hoef die skuldenaar mi ook nie ’n belang by die beperking te hê nie.
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skuldenaar nie dieselfde beskerming as in die Duitse reg geniet nie,171 is die ge- 
vaar van dubbele betalings baie groter. Die implementering van die skadeloos- 
stelling172 van die skuldenaar deur die sessionaris is ook nie duidelik nie. Sal daar 
in elke fakteringsooreenkoms ’n beding ingevoeg word met die strekking dat die 
sessionaris die skuldenaar sal vergoed in geval van dubbele betaling? As dit die 
posisie sou wees, beteken dit dat die skuldenaar dan altyd teen dubbele betaling 
beskerm word. Of sou die beding so bewoord moet word dat die sessionaris on- 
derneem om slegs daardie skuldenare te vrywaar wat ’n pactum de non cedendo 
met die sedent aangegaan het? Of sou dit nog verder beperk moet word deur 
te bepaal dat die sessionaris slegs aanspreeklik is as die skuldenaar ’n dubbele 
betaling moet maak en die sedent kan of wil nie die skuldenaar se skade vergoed 
wat voortvloei uit verbreking van die pactum de non cedendo of sy bedrog nie? 
Oor die regsaard van sodanige bedinge in ’n fakteringsooreenkoms laat ek my 
nie hier uit nie.
(f) In ander lande waar faktering ’n veel langer geskiedenis het en van veel gro
ter omvang as in Suid-Afrika is, is pacta de non cedendo tussen oorspronklike 
skuldeiser en skuldenaar ten spyte van ernstige kritiek daarteen geldig en afdwing- 
baar teenoor derdes. Slegs in Amerika waar die posisie sedert 1958 deur die Uni
form  Commercial Code, soos gewysig, gereël word, is sodanige ooreenkomste 
oneffektief.173 Hierdie bepaling is ’n klein sub-paragraaf in ’n omvangryke arti- 
kel wat daarop gemik is om alle “ security interests in personal property and fix
tures” te reel; met ander woorde die heie gebied van sekerheidsregte word daar 
wetlik gereël.

Aangesien ek van mening is dat die geldigheid van sessieverbiedende ooreen
komste by regte wat geskep word, nie van die bestaan van ’n belang aan die kant 
van die skuldenaar afhanklik is nie en dat verbreking daarvan by bestaande reg
te slegs op kontrakbreuk neerkom, is my standpunt vir faktering174 175 nog ongunsti- 
ger as dié van die howe. Ek meen egter dat my standpunt prinsipieel korrek is 
en dat daar meer gesag en aanknopingspunte vir so ’n standpunt in die positie- 
we reg is as vir Joubert s’n en daarom is ek van mening dat wetgewing173 hier

171 Bulow 200; Fikentscher 360; Larenz Schuldrecht 1 533; sien ook Scott Cession 54 en die 
bespreking hierbo vn 92.

172 Joubert 471.
173 A 9-318(4): “ A term in any contract between an account debtor and an assignor which 

prohibits assignment of an account or contract right to which they are parties is ineffecti
ve.” Sien ook Anderson Anderson on the Uniform Commercial Code 4 (1971) 409.

174 Aan die een kant sal alle sessieverbiedende ooreenkomste tov regte wat nog geskep moet 
word dus geldig wees en aan die ander kant, waar die kliënt so ’n ooreenkoms met die 
fakteur aangaan, bv by ’n sekerheidsessie, is die ooreenkoms slegs bindend op die partye: 
sien die bespreking hierbo.

175 soos in Amerika. In Duitsland word dit ook as die enigste uitweg gesien: Billow 195; Se- 
rick 4 497.
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die enigste moontlike uitweg is, as dit noodsaaklik sou word om die belange van 
fakteringsinstansies te beskerm. Ek sou dan egter wou voorstel dat ’n bepaling 
dat pacta de non cedendo ongeldig is, beperk moet word, moontlik tot boek- 
skuldfinansiering soos Joubert voorstel, en nie in die algemeen op pacta de non 
cedendo van toepassing moet wees nie.

6 GEVOLGTREKKING
Uit die voorafgaande bespreking is dit myns insiens duidelik dat die sakeregteli- 
ke aspekte van faktering as handelsverskynsel weinig nuwe eise176 aan die Suid- 
Afrikaanse reg insake sessie stel en dat die probleme wat ondervind word, slegs 
die probleemgebiede van sessie beklemtoon. Die Suid-Afrikaanse sessiereg is in 
vele opsigte177 onbevredigend en verskeie redes kan daarvoor aangevoer word. 
Die belangrikste daarvan is die algehele gelykskakeling178 in die Romeins-Hol- 
landse179 en die positiewe reg180 van liggaamlike en onliggaamlike sake en ’n ver- 
suim om die gevolge van hierdie gelykskakeling en van die dubbele geaardheid 
van ’n vorderingsreg181 na behore te waardeer. As sessie as die oordrag van ’n 
onliggaamlike saak gesien word, is dit ’n aangeleentheid wat deur die reels van

176 Dicgcnc wat glo dat daar vandag werklik nuwe regsverskynsels na vore kom of wat so graag 
sê dat die bestaande reg nie aan die eise van die moderne handelsverkeer kan voldoen nie, 
kan gerus aan die volgendc uitlating van Jhering 1857 Jher JB 1 16 aandag gee: “ Wenn 
der Gattungsbegriff erfasst und gehorig ausgebildet ist, so ist damit nicht bloss fur alle 
jetzt bereits vorhandenen, sondern auch fiir alle kiinftig auftretenden Species ein stets be- 
reites Rechtsmaterial gewonnen. Hierin hat es seinen Grund, das eine ausgebildete Jurispru- 
denz nie ein absolutes Deficit an Rechtssátzen zu befiirchten hat. Denn in wie ungewóhn- 
lichen, abweichenden Bildungen sich auch der fortschreitende Verkehr ergehen moge, die 
Besorgniss, das er uns etwas absolut Neues bringen konnte . . . (Djiese Besorgniss ist ebenso 
unbegrundet, als wenn man glauben wollte, es kónnten heutzutage noch Thiere entdeckt 
wcrden, die im zoologischen System der heutigen Wissenschaft absolut kein Unterkom- 
men fanden. Eine Jurisprudenz, die seit Jahrtausenden arbeitet, hat die Grundformen oder 
Grundtypen der Rechtswelt entdeckt.”

177 bv tov die geldigheidsvereiste van lewering van die dokument, kennisgewing aan die skul- 
denaar, sessie in securitatem debiti ens.

178 Sien gesag aangehaal in Scott Cession 2 vn 10.
179 Sien gesag aangehaal in Scott Cession 1 vn 3.
180 Sien gesag aangehaal in Scott Cession 2 vn 6. Sien ook die minderheidsuitspraak van wr 

Slomowitz in die ongerapporteerde uitspraak van Bank o f  Lisbon and ,SV1 v The Master 
hierbo.

181 Luig “Zession und Abstraktionsprinzip” in Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts 
in 19 Jahrhundert 2 (1977) 113: “ Die besondere Entwicklung einer von ihrer causa unab- 
hángigen Verfiigung iiber die Forderung hángt eng zusammen mit den Grundproblem von 
Forderungsiibertragungen uberhaupt, ndmlich mit der ‘Doppelnatur' der Forderung, die nicht 
nurpersonliches Band zwischen Glaubiger und Schuldner, sondern auch verwertbarer Ver- 
mógensgegenstand ist. Alle theoretischen Schwierigkeiten, die wirtschaflichen Verwertung 
der Gláubiger-Schuldnerbeziehung mit juristischen Begriffen zu erfassen, beruhen auf der 
praktischen Frage, was mit dem Schuldner geschieht, iiber den in gewisser Weise mitver- 
fiigt wird” (my kursivering). Sien ook Scott Cession 3.
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die sakereg beheers word,182 terwyl dit in werklikheid, synde ’n oordrag van vor- 
deringsregte met die gepaardgaande vervanging van skuldeisers, by die verbin- 
tenisreg tuishoort.183 Die Romeins-Hollandsregtelike benadering dat sessie die 
oordrag van aksies184 is en veral hulle gebrek aan ’n behoorlike dogmaties ge- 
fundeerde sisteem, vererger die situasie. Geringe Engelsregtelike invloed185 en 
later veral ’n sterker Duitsregtelik geóriënteerde benadering186 vereenvoudig die 
posisie ook nie. Ek verkies die verbintenisregtelike benadering wat sessie as die 
oordrag van ’n vorderingsreg sien wat ’n vervanging van skuldeisers meebring. 
Vir hierdie benadering is daar nie veel aanknopingspunte in die Romeins-Hol- 
landse of positiewe reg187 nie en om dit hier te lande in te voer, sal wetgewing 
vereis. As basis vir sodanige wetgewing kan die Duitse stelsel gebruik word. Hier- 
mee word wetgewing egter nie bepleit nie en ook word nie te kenne gegee dat 
die Duitse sisteem volmaak is en dat alle probleme daarmee uitgeskakel sal word 
nie. ’n Mens hoef maar net die Duitse literatuur oor sessie te bestudeer om te 
besef dat dit nie in alle opsigte ideaal is nie. Daar moet ook in gedagte gehou 
word dat die Duitse reg in sy geheel gekodifiseer is en dat ’n mens nie slegs ’n 
gedeelte van ’n kode kan oorneem nie, aangesien daardie gedeelte in ’n gesiste- 
matiseerde geheel pas met ’n bepaalde historiese en dogmatiese agtergrond wat 
dit sinvol maak.

Om die verbintenisregtelike benadering sonder wetgewing in die Suid-Afrikaan- 
se reg van toepassing te maak, sou daar moontlik geargumenteer kon word dat 
’n vorderingsreg, as ’n onliggaamlike saak, nie op presies dieselfde basis as an- 
der liggaamlike sake behandel moet word nie. Dit is wel ’n vermoënsbestand- 
deel, soos ’n liggaamlike saak, maar die objek daarvan is prestasie en die oor
drag daarvan geskied deur middel van die verbintenisregtelike figuur van sessie; 
nie deur die sakeregtelike ^was/'-lewering188 van die gwas/'-besit189 daarvan nie.

182 Dit is die posisie in Frankryk: sien Scott Cession 3 vn 12 10; en in Nederland: Scott Cession 
3 vn 13 10.

183 soos in die Duitse reg, sien gesag aangehaal in Scott Cession 3 vn 14 10. Die Duitsers erken 
egter ook die sakeregtelike aspekte van sessie.

184 Scott Cession 10. Dit speel bv ’n rol by die vasstelling van watter aksie oorgedra word: 
sien National Bank o f  South Africa v Cohen’s Trustee 1911 AD 235; LTA Engineering 
Co Ltd  v Seacat Investments (Ply) L td  1974 1 SA 747 (A); Smit v Saipem 1974 4 SA 918 
(A); Caledon & Suid-Westelike Distrikte Eksekuteurskamer v Wentzel 1972 1 SA 270 (A).

185 Wright & Co v The Colonial Government (1891) 8 SC 260; Scott Cession 21 ev.
186 Sien veral De Wet en Yeats Die Suid-Afrikaanse Kontraktereg en Handelsreg (1978) 225 

ev se benadering tov sessie en die beslissings hierbo oor pacta de non cedendo aangehaal 
in vn 128. Die uitsprake in L ief v Dettmann 1964 2 SA 252 (A) 271E-G en Trust Bank 
o f  Africa Ltd  v Standard Bank o f  SA hierbo 189B ev dui mi ook op sodanige beinvloeding.

187 alhoewel dit wil voorkom asof Johnson v Incorporated General Insurances L td  1983 1 SA 
3)8 (A) 331G-H moontlik in die rigting neig.

188 Dit moet quasi-lewering wees, want werklike lewering van ’n vorderingsreg is nie moontlik 
nie. Die quost-lewering is dan eintlik sessie.

189 Oertel v Brink 1972 3 SA 669 (W) 674D; Guman v Latib 1965 4 SA 715 (A) 722D.



28

Die aanvaarbaarheid van hierdie argument behoort nie teoretiese probleme 
te verskaf nie,190 maar ek besef dat daar, tereg, in die lig van die presedentestel- 
sel positiefregtelike besware daarteen geopper kan word. Die meeste wat moontlik 
verlang kan word, is dat diegene wat reg spreek in hulle uitsprake oor sessie be- 
wus sal wees van die belange en gevolge van die verskillende benaderings191 ten 
opsigte van sessie en in die lig daarvan vorige uitsprake sal interpreteer om dan 
hulle eie uitspraak te gee. Vanweë die dubbele geaardheid192 van ’n vorderings- 
reg, kan die oordrag van die vorderingsreg (vermoënsregtelike verskuiwing) as 
’n sakeregtelike aangeleentheid hanteer word, en die vervanging van skuldeisers 
as ’n verbintenisregtelike aangeleentheid.193 Laasgenoemde benadering behoort 
myns insiens die minste teenstand in die positiewe reg te ondervind en baan ook 
die weg vir die teoretiese verklaring van sekere praktiese verskynsels.
(Hierdie artikel het in 1987 De Jure 15-40 verskyn.)

190 Larenz Schuldrecht 1 517 ev; Scott Cession 144 vn 108; McLachlan v Wienand 1913 TPD
191 194 in fin.

191 Scott Cession 3 58.
192 Luig 113; Scott Cession 3.
193 Scott Cession 59.


