
1.2 Verpanding van vorderingsregte: 
uiteindelik sekerheid?*
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1 INLEIDING
In Leyds v Noord-Westelike Koóperatiewe Landboumaatskappy, * 1 Marais v 
Ruskin2 3 4 en Bank o f  Lisbon and SA L td  v The Master3 het die appélhof sy bena- 
dering in National Bank o f  South Africa L td  v Cohen’s Trustee* ten opsigte van 
sessie in securitatem debiti bevestig en daarmee die verpandingskonstruksie 
aanvaar.

In die Leyds-saak5 was die feite, eenvoudig gestel, die volgende: Die appellant 
was likwidateur in die insolvente boedel van die sedent (Sentramark). Die respon- 
dente was die skuldenare ten opsigte van vorderingsregte wat in securitatem de
biti aan die Landbank gesedeer is. Die likwidateur het die skuldenare (aandeel- 
houers van ’n koóperatiewe landboumaatskappy met beperkte aanspreeklikheid) 
as kontribuante in sy kontribusierekening getoon op grond van ’n tekort en hul 
aanspreeklikheid vir betaling van onbetaalde aandelekapitaal. Die respondente 
voer aan dat daardie regte aan die Landbank oorgedra is, dat die sedent se li
kwidateur dus nie daarop aanspraak kon maak nie en dat hulle gevolglik nie

* lntreerede gelewer op 1987-03-31. Finansiële ondersteuning van die volgende instansies word 
met dank erken: die Alexander von 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 1985 2 SA 769 (A).
2 1985 4 SA 659 (A).
3 1987 1 SA 276 (A).
4 1911 AD 235.
5 supra.

29



30

as kontribuante beskou moet word nie. In hierdie saak word die beginsel ge- 
handhaaf dat die dominium van die vorderingsreg by die sedent bly en dat die 
trustee van sy insolvente boedel daarop geregtig is om die vorderingsreg as ’n 
bate in die insolvente boedel te administreer.6 Die volgende motivering word vir 
die handhawing van die beginsel gegee:

“ Dit kom nie voor dat dit aanleiding gegee het tot enige onreg of tot praktiese probleme 
nie aangesien die sessionaris sy voorkeurreg behou op betaling uit die opbrengs van die 
gesedeerde vordering en terselfdertyd voorsiening gemaak word vir die belange van die 
boedel en van ander skuldeisers ten opsigte veral van enige oorskot wat daar mag wees 
na betaling van die sessionaris se eis.” 7 8

Die hof bevind dan dat die respondente (skuldenaars) by die lys van kontribu
ante ingesluit moes gewees het,® met ander woorde dat die sedent nog skuldeiser 
was. Met hierdie uitspraak en die effek daarvan kan weinig fout gevind word. 
Die advokate vir die respondente het in elk geval net die algehele sekerheidsessie- 
konstruksie gebruik omdat hulle verkeerdelik9 van mening was dat so ’n sessie 
ook by insolvensie sy algehele karakter behou.

In die Marais-saak10 11 was die feite soos volg: Moll het ’n skuldvordering van 
R88 730,40 teen die Moll-trust gehad. In April 1982 het hy R16 000 van Marais, 
trustee van die trust, persoonlik geleen en sy “ reg en titel” teen die trust as se- 
kuriteit aan Marais gesedeer. Op 1982-10-13 het Moll as deel van ’n skikkings- 
ooreenkoms sy vorderingsregte teen die trust aan mevrou Moll gesedeer. Op 
1983-04-19 is Moll insolvent verklaar. Die respondent (kurator van Moll se in
solvente boedel) het in September 1983 Moll se skuld aan Marais betaal en te- 
rugsessie van Marais ontvang. Die respondent het daarna die eerste twee appel- 
lante (Marais en Benadé as trustees van die trust) gevra om die voile bedrag van 
die skuld aan hom te betaal. Hulle het geweier omdat mevrou Moll volgens hul
le daarop geregtig was vanweë die sessie aan haar. In hierdie beslissing word die 
benadering in die Leycfc-saak bevestig." Die hof gaan egter ook in op die regspo- 
sisie van die sedent (pandgewer) en die sessionaris (pandhouer). Vir doeleindes 
van die uitspraak word aanvaar dat die reversionary interest gesedeer is, sonder 
dat die hof daaroor beslis.12 Daar word ook bevind dat die sedent en sessionaris 
nie die bedoeling gehad het om die reversionary interest te sedeer nié, maar die

6 780A ev.
7 780F-G.
8 781B.
9 In regstelsels, soos die Duitse reg, waar hierdie soort fidusiêre sekerheidsessies algemeen er- 

ken word, word die algehele oordrag van die reg by beslaglegging en insolvensie beperk so- 
dat dit in daardie gevalle tog nog as deel van die insolvente sedent se boedel beskou word: 
sien Scott The Law o f  Cession (1980) 136.

10 supra.
11 669I-670A.
12 670C.
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vorderingsreg self.13 Oor die aard van die sessionaris (pandhouer) se reg laat die 
hof horn soos volg uit:

“ Hierdie sessie het aan Marais die reg14 verleen om, indien Moll nie sy skuld aan horn 
betaal nie, die trust aan te spreek vir die voile bedrag wat die trust aan Moll verskuldig 
was.” 15

Oor die aard van die reversionary right word gesê:
“ (HJierdie ‘reversionary right’ [is] ’n reg . . . wat Moll (as sedent) teen Marais (as sessio
naris) gehad het om, by betaling van die skuld aan Marais, ’n terugsessie te ontvang van 
die vorderingsregte wat hy aan Marais gesedeer het. Dit was nie ’n reg wat Moll teen die 
trust gehad het nie.” 16

In die Bank o f Lisbon-saak17 18 was die feite kortliks die volgende: Die sedent het 
sy boekskulde aan Nedbank gesedeer in securitatem debiti. Daarna, op 
1977-12-10, het hy ook aan die Bank o f  Lisbon sy boekskulde in securitatem 
debiti gesedeer. Die sedent (’n maatskappy) is op 1979-05-29 in likwidasie ge- 
plaas. In ’n later stadium ontstaan daar, in verband met die vraag of die Bank 
o f  Lisbon ’n bydrae tot die koste van realisasie van die boekskulde of tot die 
likwidasiekoste moet maak, ’n dispuut daaroor of die bank wel ’n versekerde 
skuldeiser was of nie. Die dispuut beland uiteindelik voor die appëlafdeling van 
die hooggeregshof. Met verwysing na die Leyds-s&ak bevestig die appêlhof die 
benadering ten opsigte van sessie in securitatem debiti wat hy in die Cohen-saak 
gevolg het en bevind gevolglik dat die dominium18 van die vorderingsreg by die 
sedent bly en dat die sedent sy reversionary right verder kan verpand en sedeer.19 
Die hof wys daarop dat daardie appêlhofuitsprake waarin te kenne gegee word 
dat ’n algehele sekerheidsessie die enigste erkende vorm van sekerheidstelling deur 
middel van vorderingsregte is, bestaande gesag wat strydig hiermee is, negeer,20 
of op gesag berus wat later gekwalifiseer21 is. Die appêl slaag dus en die hof be-

13 670G: “ Die sessie slaan, volgens die bewoording daarvan, op die vorderingsregte (‘claims’) 
wat Moll op 13 Oktober 1982 teen die trust gehad het, en dit is na my mening onrealisties 
om te sê dat dit bedoel was om op ’n begrip soos ’n ‘reversionary right’ ten opsigte van 
daardie vorderingsregte betrekking te he.”

14 As “ bevoegdheid” hier gebruik sou gewees het, sou dit volkome korrek gewees net, aange- 
sien dit een van die realiseringsmoontlikhede by pandgewing is om die sku'd te in: sien bespre- 
king hieronder.

15 6701-J.
16 671E-F.
17 supra.
18 294B ev.
19 294G ev.
20 292F. Sien ook Scott Cession 143.
21 292B. Sien ook Scott Cession 142 vn 96.
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vind dat die bank ’n versekerde skuldeiser was.22 Hierdie drie beslissings ruim 
ongelukkig nie die onduidelikheid wat in die praktyk oor sessies in securitatem 
debiti heers, uit die weg nie, maar vergroot dit eerder.

Die Leyds-saak het ten minste een onduidelikheid uit die weg geruim deurdat 
daar beslis is dat sessie in securitatem debiti ’n vorm van verpanding is. Alhoe- 
wel die hof dit nie uitdruklik so gestel het nie, is so ’n afleiding noodsaaklik om- 
dat dit die houding van die hof in die National Bank-saak23 was en omdat die 
hof bevind het dat die dominium steeds in die sedent (pandgewer) setel. Onge
lukkig het die hof nie die presiese inhoud van die pandkonstruksie uiteengesit 
nie.24

Die Marais-saak bevestig bogenoemde standpunt, maar pas dan tog die be- 
ginsels van ’n algehele sekerheidsessie toe.25 Hierdie uitspraak is verkeerd om
dat pandregbeginsels nie suiwer toegepas is nie en die aard van die dominium 
of reversionary interest verkeerd vertolk is.

In die Bank o f  Lisbon-saak word na die Cohen- en Leyds-saak verwys, maar 
nie na die Marais-saak nie.26 Die hantering van daardie vroeëre appêlhofuitsprake 
waarin beslis is dat sessie in securitatem debiti slegs die vorm van ’n algehele 
regsoordrag kan aanneem, skep die indruk dat die hof hier slegs wou aantoon 
dat verpanding van vorderingsregte naas ’n algehele sekerheidsessie27 kan voor- 
kom en dat laasgenoemde nie die enigste wyse van sekerheidstelling deur middel 
van vorderingsregte is nie.28 Die inhoud van die dominium en reversionary inte
rest word nie duidelik omskryf nie en die hof bevind, vreemd genoeg, dat die 
objek van die betrokke sekerheid die sedent se reg op terugsessie is.

Vervolgens sal die verpanding van vorderingsregte ontleed word en aangedui 
word wat die algemeen aanvaarde effek daarvan is. Daar sal dan aangedui word

22 44: “The company in clause 23 of the second cession pledged and ceded to the Bank all its 
reversionary rights in the first cession. This reversionary right, pledged and ceded by clause 
23, was owned by the company before it was wound up. This right the company, before its 
winding up, cedes in securitatem debiti to the Bank. It was not ceding a ‘spes or expectation’. 
It was ceding an existing right. This right had a money value. It was this right which constitu
ted the security on which the Bank relied when proving its claim. It was thus a secured creditor.”

23 en sake wat daardie beslissing gevolg het: sien Scott Cession 139 ev.
24 Harker “ Cession in securitatem debiti: In the Nature of a Quasi-Pledge” 1986 SALJ 200 201 

opper dieselfde beswaar teen hierdie uitspraak.
25 Boraine 1986 De Jure 171 174 aanvaar dat die hof bedoel het om die beginsels van ’n algehele 

sekerheidsessie toe te pas. So ’n standpunt is egter nie te rym met die hof se uitdruklike be- 
vestiging van die Leyds-saak nie.

26 Dit is interessant om daarop te let dat ar Joubert by al drie beslissings betrokke was; hr Rabie 
in die Marais- en Bank o f  Lisbon-sake, en so ook ar Jansen.

27 Oor die presiese aard van sodanige sessies sien Scott Cession 135 ev.
28 Die hof gee nêrens te kenne dat ’n algehele sekerheidsessie nie in ons reg bestaan nie, maar 

toon slegs aan dat die gesag waarin beweer word dat dit die enigste vorm van sekerheidstelling 
deur middel van vorderingsregte is, verkeerd is.
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in watter mate bogenoemde beslissings daarmee ooreenstem of daarvan afwyk. 
Vergelykenderwys sal na die Duitse reg29 verwys word waar verpanding van vor- 
deringsregte in die wetboek30 neerslag gevind het nadat die dogmatiese besware 
daarteen voor praktyksbehoeftes moes swig.

2 WAAROM VERPANDING VAN VORDERINGSREGTE?
Ten spyte van dogmatiese besware daarteen,31 is daar in die praktyk ’n behoefte 
aan ’n verpanding van vorderingsregte. Die rede is dat die partye hier dieselfde 
beoog as wat by ’n verpanding van liggaamlike sake beoog word,32 naamlik dat 
die sekerheidsnemer sy vorderingsreg verseker deur ’n beperkte saaklike reg33

29 Sien Pahl Die Aonwending van Vorderingsregte ter Versekering van Skulde (proefskrif US 
1972) 159 ev vir die posisie in die Engelse, Franse, Switserse en Nederlandse reg.

30 BGB par 1273-1296.
31 De Wet en Yeats Kontraktereg en Handelsreg (1978) 365 ev; Pahl 177 ev; Harker “ Cession 

in securilatem debiti” 1981 SA LJ  56 61; Van Warmelo “ Saaklike Sekerheidsregte oor On- 
liggaamlike en Roerende Goedere” 1981 TSAR  65. Hierdie dogmatiese besware is egter reeds 
teen die einde van die vorige eeu in Duitsland die nek ingeslaan; sien Westermann Sachen- 
recht (1966) par 136 1 2: “ Die Frage nach dem Wesen des Pfandrechts an Rechten hat lange 
Zeit zu den ‘beriihmt-beruchtigten Konstruktionsfragen’ gehort: die begriffliche Erfassung 
eines Pfandrechts, d.h. eines absoluten Rechts an einer Forderung, also an einem relativen 
Recht, hat zu endlosen Kontroversen gefiihrt. Uberwegend wird aber heute anerkannt, das 
es sich beim Pfandrecht um ein Recht am verpfándeten Recht handelt, . . .  so das der Streit 
vor allem um die dingliche oder schuldrechtliche Natur des Pfandrechts geht. Als herrschend 
kann heute die Ansicht angesehen werden, die im Pfandrecht ein Recht des gleichen Inhalts 
wie das verpfándete Recht sieht, danach ist z.B. ein Fofderungsfandrecht ein relatives Recht

32 Van der Merwe Sakereg (1979) 462; Wille Mortgage and Pledge (1987) 4. Die wese van ver
panding van regte en verpanding van liggaamlike sake is dus dieselfde: Scholz/Lwowski Das 
Recht der Kreditsicherung (1986) par 472.

33 Die pandreg moet dus nie alleen deur die pandgewer nie, maar ook deur derdes gerespekteer 
word: Scholz/Lwowski par 478. Harker 1981 SA LJ  56 61 erken dat dit presies is wat die 
skuldeiser verlang, maar verwerp die bestaan van 'n saaklike reg op vorderingsregte dan 
weer as “ a conclusion which seems to be, notionally, jurisprudentially impossible to achie
ve.” (My kursivering). Uit sy hele artikel blyk dit nie waarom dit dogmaties onaanvaar- 
baar, en gevolglik verkeerd is nie. Hy wys op die gebreke van ’n algehele sekerheidsessie 
soos dit by ons voorkom (64) en verwerp ook hierdie vorm van sekerheidstelling. Harker 
bepleit ’n sekerheidsreg sui generis (65). Hiervolgens verkry die sessionaris die voile reg en 
die sedent die reg op terugsessie uit die pactum fiduciae. Die sessionaris mag die reg nie 
verder oordra nie vanweë die nemo dat quid non habet-ree\. Hierdie argument gaan nie op 
nie want as die sessionaris reghebbende geword het, het hy ook die beskikkingsbevoegdheid 
en is die nemo plusyurá-reël nie van toepassing nie. Sy verdere argument dat die sessionaris 
die skuldenaar nie kan kwytskeld nie omdat dit ’n verbreking van die sedent en sessionaris 
se kontrak is, gaan ook nie op nie want derdes word nie deur sodanige ooreenkoms gebind 
nie, behalwe as die beginsels van die kennisleer van toepassing is. By insolvensie van die
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op ’n vermoënsbestanddeel (onliggaamlike saak) van sy skuldenahr te verkry wat 
hom in staat stel om by wanbetaling sy skuld deur middel van die verpande vor- 
deringsreg te delg.34 Die verpande objek bied op tweërlei wyse sekerheid: by wan
betaling kan die sekerheidsnemer die objek ter bevrediging van sy skuld reali- 
seer en by beslaglegging of insolvensie van die sekerheidsgewer word voorkeur 
aan die sekerheidsnemer verleen. Albei partye se behoeftes word dus bevredig: 
die sekerheidsnemer verkry sekuriteit vir nakoming van die sekerheidsgewer se 
verpligting, met ander woorde sy vorderingsreg word verseker, en die sekerheids
gewer behou die sekerheidsobjek as deel van sy boedel, sodat die belange van 
ander skuldeisers ook beskerm word.35 Hier vind dus nie soos by ’n algehele se- 
kerheidsessie ’n vermoënsverskuiwing plaas nie.36

Vervolg

sessionaris, argumenteer Harker, kan die trustee slegs soveel vorder as wat nodig is om die 
sedent se skuld te delg. A1 wat hy meer vorder, vorder hy as trustee vir die sedent. Harker 
toon nie aan wat die basis van hierdie argument is nie, behalwe dat hy dit as “ manifestly 
unfair”  beskou om die sedent as konkurrente skuldeiser te beskou (67). By insolvensie van 
die sedent, argumenteer Harker, set el die reversionary interest in die trustee en deur die In- 
solvensiewet word hy verplig om alle roerende sake wat deur skuldeisers as sekuriteit gehou 
word, te vorder. Gevolglik moet die vorderingsreg wat oorgedra word as ’n bate van die 
insolvente boedel geadministreer word waarop die sessionaris dan ’n voorkeurreg verkry. 
Omdat die definisie van “ security” in die Insolvensiewet nie hierdie vorm van sekerheid 
dek nie, argumenteer hy, moet dit as 'n quasi-pand beskou word wat dan blykbaar wel deur 
die definisie gedek sou wees. Hierdie konstruksie van Harker is myns insiens verkeerd: dit 
misken die aard van ’n algehele regsoordrag; hy pas die nemo plus juris-reël verkeerd toe 
en by insolvensie val hy tog maar weer op pandregbeginsels terug, maar noem die seker- 
heidsvorm dan ’n quasi-pand. Die vraag ontstaan of ’n quasi-pand wel deur die woord “pand” 
in die wet gedek word. In ’n bespreking (1986 SALJ 200) van die Leyds- en Marais-sake her- 
haal Harker sy standpunt soos hierbo uiteengesit en maak die volgende eienaardige uitlating: 
“ It will be appreciated that this theory [dat ’n sessie in securitatem debiti ’n eiesoortige (sui 
generis) vorm van sekerheidstelling is] is in essence an adaptation of the so-called pledge theo
ry of a cession in securitatem debiti and an attempt to explain the nature of such a cession 
on dogmatically sound principles of law. There surely can be no harm in recognizing a cession 
by way of security as being in the nature of a quasi-p\edge, provided that it is appreciated 
that the use of terminology of pledge is merely for purposes of description and convenience.”

34 Die pandnemer verkry dus ’n saaklike reg om die pandvoorwerp (die vorderingsreg) by wan
betaling te realiseer: sien National Bank o f SA v Cohen's Trustee supra 245; Kuranda v Bouslred 
1933 WLD 49 53: “That is usually the reason why it is given as security and it means then 
that the creditor has the right to utilise such right for the purpose of liquidating the claim 
which he has against the debtor with the obligation of accounting for any balance that may 
be over.” Sien ook die bespreking hieronder.

35 Sien ook Leyds v Noord-Westehke Koóperatiewe Landboumaatskappy supra 780F-G.
36 soos wat verkeerdelik in die Marais-saak 6701 gemeen word: “ Moll het al sy vorderingsregte 

teen die Trust aan Marais gesedeer . . .”
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3 TOEPASLIKE BEGINSELS
Die algemene beginsels van pandreg kan met vrug hier toegepas word,37 behal- 
we in soverre die aard van die sekerheidsobjek dit onmoontiik maak.38

Die grondbeginsels van publisiteit,39 bepaaldheid en aksessoriteit40 moet dus 
gehandhaaf word. Aangesien ’n mens met ’n saaklike sekerheidsreg te doen het, 
moet publisiteit daaraan gegee word.41 Volgens die howe42 is sessie van onlig- 
gaamlike sake (vorderingsregte) die ekwivalent van lewering van liggaamlike sa
ke. Gevolglik word gesê dat waar ’n pandreg op liggaamlike sake deur die oor- 
drag van besit (lewering) gevestig word, ’n pandreg op onliggaamlike sake deur 
die oordrag van gwas/'-besit verskaf word. Laasgenoemde oordrag geskied deur 
middel van sessie en hierdie besitsverskuiwing is voldoening aan die 
publisiteitsvereiste.43 Hierdie houding van die howe is op twee gronde aanveg- 
baar: die aard van die sekerheidsobjek is verskillend. By ’n saakpand word besit 
van die saak self oorgedra, terwyl by die verpanding van vorderingsregte slegs 
die bevoegdheid om te realiseer44 oorgedra word en nie die saak (vorderingsreg) 
self nie. By ’n gewone sessie word die vorderingsreg self deur die sessie oorge
dra, met ander woorde die sessie bewerkstellig ’n vermoënsverskuiwing terwyl 
dit by ’n verpanding slegs een van die bevoegdhede van die vorderingsregheb-

37 Dit is ook in ooreenstemming met die regspraak: sien De Hart v Virginia Land and Estate 
Co L td  1957.4 SA 501(0) 505A; Volhand & Molenaar (Pty) L td  v Ruskin 1959 2 SA 751 
(W) 754E; Trust Bank o f  Africa Ltd  v Standard Bank o f  SA L td  1968 3 SA 166 (A) 186; 
Muller v Trust Bank o f  Africa L td  1981 2 SA 117 (N) 124H. Macaulay “ Cessions of Rever
sionary Rights in Book Debts”  1983 De Rebus 526 530 voorsien “ logical difficulties” by 
die toepassing van pandregbeginsels, maar soos die Duitse reg reeds vir meer as 100 jaar 
ervaar het, is dit nie onoorkomelik nie.

38 Bauer Sachenrecht (1983) par 62 II; Biilow Recht der Kreditsicherheiten (1984) par 122.
39 Wille 48.
40 Wille 5 166.
41 Van der Merwe 12; Sonnekus “ Die Publisiteits- en paritas creditorum-beginsel by Mobiliê- 

re Sekerheidsregte in die Duitse Reg” 1984 TSAR  53; Wille 48.
42 Smith v Farrelly’s Trustee 1904 TS 949 955; Volhand & Molenaar (Pty) L td  v Ruskin supra 

754G-H; Guman v Latib 1965 4 SA 715 (A) 722D; Oertel v Brink 1972 3 SA 669 (W) 674D. 
Pahl 139 179 kritiseer hierdie houding van die howe.

43 Harker 1981 SA LJ  56 61 meen dat nie aan hierdie vereiste voldoen kan word by vorderings
regte nie en dat ’n verpanding daarom nie moontlik is nie. Hy is skynbaar onbewus van 
bg dicta waarin gesê word dat quasi-besit van ’n reg oorgedra kan word en van die Duitsers 
se reeling om aan die publisiteitsvereiste te voldoen. Hy beskou oorhandiging van die doku- 
ment as voldoening aan die publisiteitsvereiste by algehele sekerheidsessies. Oorhandiging 
van die dokument voldoen egter net aan die publisiteitsvereiste waar die vorderingsreg ver- 
eenselwig word met die dokument waarin dit beliggaam is: sien Múnchener Kommentar BGB 
par 1279 II 2; Soergel-Baur Kommentar BGB par 1280 2.

44 Daar mag moontlik geargumenteer word dat die quasi-besit waarna die howe verwys as die 
bevoegdheid om te realiseer, gesien kan word: sien veral Oertel v Brink supra 674D.
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bende ter vestiging van ’n saaklike sekerheidsreg laat oorgaan.45 Tweedens is Ie- 
wering van die saak ’n uiterlik waarneembare feit waardeur aan die publisiteits- 
vereiste voldoen kan word, terwyl sessie nie sodanige feit is waardeur derdes, 
en veral die skuldenaar, op hulle hoede gestel word nie.46 In die Duitse reg word 
kennisgewing aan die skuldenaar dus vereis om aan die publisiteitsvereiste te 
voldoen,47 terwyl ons howe die blote sessie as genoegsame publisiteit beskou. 
Waar lewering van die dokument waarin die reg beliggaam is as 
geldigheidsvereiste48 vir die sessie self betrek word, kan dit moontlik as voldoe- 
ning aan die publisiteitsvereiste gesien word.49

Wat die bepaaldheidsvereiste50 betref, moet dit uit die sessie duidelik wees wat 
die objek van die oordrag is. Meestal word vorderingsregte, gerig op die beta- 
ling van ’n geldsom, verpand, maar hulle kan ook op ander prestasies soos die 
lewering van ’n saak gerig wees.51

Die aksessore karakter van pandreg het tot gevolg dat die pandreg outomaties 
verval wanneer die hoofskuld gedelg word.52 Waar die pandhouer by ’n saak-

45 Volgens Pahl 139 ev 179 is sessie altyd die oordrag van ’n vorderingsreg in sy geheel. Waar 
daar dus ’n sessie was, het ’n vermoensverskuiwing plaasgevind. Dit bcteken blykbaar egter 
nie dat 'n verpanding nie ook moontlik is nie — hierdie pandreg kan net nie deur sessie 
gevestig word nie. Ongelukkig verduidelik Pahl nie hoe dit gevestig moet word nie: sien Pahl 
152 156.

46 Westermann 638 671.
47 Munchener Kommeniar BOB par 1280 I 1: “ Die Anzeige soil — entsprechend der Oberga- 

be bei der vcrpfandung beweglicher Sachen — die (bedingte) Aussonderung aus dem Ver- 
mógen des Verpfánders/Glaiibigers ausserlich erkenbar machen” ; Scholz/Lwowski par 507; 
Bulow par 128; Baur par 62 B I 1; B II 1 2; Riedel Ablretung und Verpfandung von Forde- 
rungen und anderen Rechten (1982) par 4 62. Hierdie vereiste was in hoofsaak die oorsaak 
vir die ontwikkeling van algehele sekerheidsessies in Duitsland, aangesien die sedent nie die 
feit wil openbaar dat hy sy regte as sekuriteit oordra nie: sien Serick Eigentumsvorbehalt 
und Sicherungsubertragung II (1965) 35.

48 By sekere Wertpapiere is dit ’n vereiste en kan die regte daaruit slegs verpand word vanweë 
die afhanklikheid van die vorderingsreg van die dokument.

49 By Wertpapiere is kennisgewing dan ook nie nodig nie, maar is oorhandiging van die doku- 
mente genoegsaam. Die Cohen-saak handel oor ’n brandversekeringspolis wat gesedeer is 
en omdat hr De Villiers oorhandiging van die dokument waarin die reg beliggaam is as gel
digheidsvereiste vir sessie stel (sien Scott Cession 19 ev) beskou hy in hierdie saak waarskyn- 
lik oorhandiging van die dokument as voldoening aan die publisiteitsvereiste. Die Oertel- 
saak handel oor aandele waar lewering van die dokument ook ’n geldigheidsvereiste vir die 
sessie is.

50 Baur par 62 A II; Weber Sicherungsgeschafte (1986) 208.
51 Bulow par 122; Munchener Kommeniar BGB par 1279 1965; Westermann par 137 I; Weber 

211.
52 Van der Merwe 472; Wille 5 166; Standard Bank o f SA Ltd  v Neethling 1958 2 SA 25 (K) 

30A-D. In die meeste Suid-Afrikaanse beslissings oor verpanding van vorderingsregte word 
nie uitdruklik hieraan aandag gegee nie, maar uit die strekking blyk dit dat die beginsel toege- 
pas word. In die A/arais-saak 671A is die aksessore karakter van pandreg egter ook uit die 
oog verloor.
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pand nog in fisiese beheer van die saak is, moet hy dit aan die eienaar terugle- 
wer. By die verpanding van regte, waar die bevoegdheid om die vorderingsreg 
te realiseer oorgedra is, is dit nie nodig om hierdie bevoegdheid terug oor te dra 
nie aangesien dit outomaties verval.53

4 VESTIGING
Vir die vestiging van ’n pandreg op vorderingsregte word ’n sekerheidsooreen- 
koms, ’n sessie en kennisgewing vereis. Die sekerheidsooreenkoms is ’n verbin- 
tenisskeppende ooreenkoms waarin die pandgewer onder andere onderneem om 
te sedeer. Uit hierdie ooreenkoms moet ook duidelik blyk dat die partye ’n ver
panding en nie ’n ander vorm van sekerheidstelling soos ’n algehele 
sekerheidsessie,54 ’n invorderingsessie of ’n invorderingsvolmag beoog nie. In 
die Bank o f  Lisbon-saak55 lê die hof ook klem op hierdie vereiste waardeur die 
vermoede myns insiens versterk word dat die hof ’n algehele sekerheidsessie nie 
absoluut wou uitskakel nie. Wanneer pandgewing die oogmerk van die seker
heidsooreenkoms is, word dit gewoonlik ’n pandgewingsooreenkoms genoem.

Sessie56 is die oordragshandeling waardeur die pandvoorwerp aan die pand-

53 Hierdie beginsel is gehandhaaf in National Bank o f  S/l Ltd  v Cohen’s Trustee supra 246 
en in Bank o f  Lisbon and SA L td  v The Master supra 294E. In Marais v Ruskin supra 671A 
ev word hierdie beginsel egter nie toegepas nie en ’n terugsessie word vereis. Pahl 192 meen 
dat ’n terugsessie by ’n verpanding ook noodsaaklik is omdat “ besit” van die reg terugoor- 
gedra moet word. As die analogie met ’n saakpand volkome deurgetrek word, het hy moont- 
lik reg. Sien ook Botha’s Executor v Du Plooy and Dreyer (1897) 14 SC 414 420 ev. Volgens 
George Loader & Co v Vosloo 1939 OPD 151 157 en Oertel v Brink supra 675 ev moet die 
quasi-besit ook teruggesedeer word. Lg twee sake het oor aandele gehandel en daar is beslis 
dat, alhoewel die pandreg verval het, die aandeelsertifikate teruggelewer moes word. Hier word 
die reg weer met die dokument waarin dit beliggaam is, vereenselwig sodat ’n mens, soos by 
Wertpapiere, eintlik met die verpanding van ’n liggaajnlike saak te doen het.

54 D w s as algehele sekerheidsessies ook as ’n vorm van sekerheidstelling d m v vorderingsreg
te erken word. Verder kan nie aanvaar word dat die partye ’n algehele sekerheidsessie be
oog het bloot vanweë ’n versuim om kennis van die verpanding aan die skuldenaar te gee 
nie. Sien ook Pahl 136 152 156.

55 supra 294D-E. Die hof doen dit met verwysing na die volgende aanhaling uit National Bank 
o f  SA Ltd  v Cohen's Trustee supra 252: “ . . . if it was clear that the parties did not intend 
it [eiendomsreg] to pass.”

56 Sessie geskied deur blote ooreenkoms, alhoewel daar ook bykomstige vereistes is: sien Scott 
Cession 17 ev. Riedel par 4.32 en Biilow par 123 verwys hier na die oordragsooreeenkoms 
as ’n “dinglicher Vertrag”, waarskynlik omdat dit oor die vestiging van ’n saaklike reg gaan. 
Ander skrywers noem dit hier ook ’n “Abtretungsvertrag”: sien Westermann par 137 II 1; 
Múnchener Kommentar BGB par 1279 1967.
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nemer oorgedra word. Die oordragsooreenkoms kan in die pandgewingsooreen- 
koms opgeneem word, maar die twee ooreenkomste moet duidelik onderskei 
word.57 Die objek van die sessie moet in die oordragsooreenkoms baie duidelik 
omskryf word. Waar ’n vorderingsreg verpand word, word slegs die bevoegd- 
heid om die reg te realiseer deur die sessie oorgedra en die dominium berus nog 
by die sedent.

Kennisgewing van die sessie aan die skuldenaar is die wyse waarop aan die 
publisiteitsvereiste58 voldoen word. Eers na kennisgewing ontstaan die sessiona- 
ris se pandreg. Waar ’n vorderingsreg vereenselwig word met die dokument waarin 
dit beliggaam is, is lewering van die dokument ’n geldigheidsvereiste vir sessie 
en word dit ook as nakoming van die publisiteitsvereiste gesien.

5 REGSPOSISIE VAN DIE PARTYE
Die regsposisie van die pandgewer59 (sedent, sekerheidsgewer,60 pandskuldenaar,61 
skuldeiser62) en die pandnemer63 (sessionaris, pandhouer, pandskuldeiser64) sal 
vervolgens van nader bekyk word. Die skuldenaar65 se posisie is dieselfde as eni- 
ge ander skuldenaar s’n by sessie.

57 Scott Cession 5 ev. Dit is dus verkeerd om sessie as 'n kontrak te beskou soos wat in die Bank 
o f  Lirfwi-saak 294E gedoen is: “ In cessions in seeuritatem debiti, as in all contracts, the pur
pose and object which the parties had in mind must not be ignored” (my kursivering).

58 Munchener Kommentar BGB par 1279 167; Billow par 128 137; Baur par 62 II 1 2; 
Scholz/Lwowski par 455; Riedel par 4 62. Sien verder Soergel-Baur Kommentar BGB par 
1280 2.

59 Voortaan sal die term "pandgewer” gebruik word om die persoon wat sekerheid stel aan 
te dui. Hy is ook sedent, maar dit is slegs ’n gevolg van die feit dat hy pandgewer is. Om 
die pandreg te vestig, sedeer hy sy bevoegdheid om te gelde te maak.

60 Die pandgewer is sekerheidsgewer. Hy kan egter nie net vir ’n eie skuld sekerheid gee nie, 
maar ook vir die skuld van ’n derde.

61 Waar die pandgewer vir sy eie skuld sekerheid verskaf, is hy ook pandskuldenaar, m a w  
skuldenaar t o v die hoofskuld.

62 Die pandgewer is ook skuldeiser van die vorderingsreg wat verpand word.
63 Voortaan sal die terme “ pandnemer of -houer” gebruik word om die persoon aan wie se

kerheid gestel word, aan te dui. Hy is ook sessionaris maar dit is hy slegs as gevolg van 
die feit dat die pandreg deur sessie gevestig word.

64 Die pandnemer is ook skuldeiser t o v die hoofskuld.
65 Die skuldenaar is die skuldenaar t o v die vorderingsreg wat as sekuriteit dien. Die pand

houer kan ook skuldenaar wees van die vorderingsreg wat as sekerheid dien, bv waar ’n 
kliënt sy vorderingsreg teen die bank aan die bank verpand as sekuriteit vir ’n eis wat die 
bank teen horn het. Die Duitse reg noem die skuldenaar hier "der Drittschuldner. ”
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5.1 Pandgewer
Volgens die pandkonstruksie behou die sedent die dominium,66 met ander woorde 
hy bly reghebbende67 (skuldeiser) en al wat hy aan die sessionaris oordra, is die 
bevoegdheid om die vorderingsreg te realiseer.68 Aangesien hy reghebbende bly, 
kan hy oor die vorderingsreg beskik vir sover dit nie die pandreg aantas nie.69 
Hy kan dus die vorderingsreg self oordra. Wanneer die pandgewer die vorderings
reg self, of tewel die dominium70 aan ’n derde oordra, word die derde regheb
bende. Hierdie oordrag geskied ook deur middel van sessie en die derde verkry

66 National Bank o fS A  L td  v Cohen’s Trustee supra 245 252; Leyds v Noord- Westelike Koó- 
peratiewe Landboumaatskappy supra 670A 780B; Marais v Ruskin supra; Bank o f  Lisbon 
and SA Ltd  v The Master supra 294B ev. In Trust Bank o f  Africa Ltd  v Standard Bank 
o f  SA Ltd supra 186 word die volgende oor die dominium  gesê: “ (Ojur law recognises a 
measure of residual dominium, however tenuous and ill-defined, in the cedent . . (my 
kursivering).

67 Riedel par 4 322: “ Die Verpfándung hat nicht wie die Abtretung einen Glaubigerwechsel in 
Rechtsnachfolge als Wirkung . . ., sondem die Wirkungen sind andersartig, námlich eine Be- 
lastung des Rechts mit dem Inhalt, dass der Pfandglaubiger berechtigt ist, Befriedigung aus 
dem Pfandgegenstand zu suchen . . par 4 361:“ Es tritt kein Gláubigerwechsel ein, son- 
dern die Substanz des Rechts verbleibt beim Verpfander . . Scholz/Lwowski par 473: “ Es 
[die pandreg] vermittelt dem Sicherungsnehmer nur die vom Gesetz umgrenzten Befugnisse, 
nicht die rechtliche Stellung eines Inhabers des verpfandeten Rechts.”

68 Riedel par 4 322; Baur par 62 A I: “wird bei dem Pfandrecht an einem Recht die verwer- 
tungsbefugnis aus der Substanz des Rechts ausgegliedert” ; Munchener Kommentar BGB par 
1273 1913; Weber 122 118: “ Wie bei der Verpfándung einer Sache die Verwertungsbefugnis 
aus dem Eigentum ‘abgespalten’ wird und auf den Pfandglaubiger iibergeht, wird die Verwer- 
tungsbefugnis auch beim Rechtspfand aus der Substanz des verpfandeten Rechts herausgelóst 
und auf den Pfandglaubiger iibertragen.” Sien ook Colyvas v Standard Bank 1926 AD 56 57.

69 Biilow par 126: “ Verfiigungen, die das Pfandrecht nicht beeintráchtigen, sind dagegen wirk- 
sam. So kan das Recht z.B. auf einem Dritten iibertragen werden: Das Pfandrecht bleibt dann 
trotzdem bestehen” ; Weber 118: “ Das Pfandrecht lastet auf dem verpfandeten Recht und wird 
durch Verfiigungen fiber dieses Recht nicht beriihrt. Tritt der Inhaber das ver 
pfándete Recht an einem Dritten ab, so erwirbt dieser es belastet, er muss die Verwertung 
durch den Pfandglaubiger also hinnehmen.” Sien ook Frankfurt v Rand Tea Rooms Ltd  
and Sheffield 1924 WLD 256.

70 Sien die minderheidsuitspraak in Bank o f  Lisbon and SA Ltd  v The Master 1984-12-19 (T) 
(ongerapporteer) 37. Macaulay 1983 De Rebus 526 530 stel die volgende vraag in hierdie 
verband: “ How can the residual dominium be delivered when the first cessionary alone can 
enforce the cause of action on which the right of action depends?” Die wyse van oordrag, 
nl sessie, maak dit moontlik om die dominium  oor te dra; die sessionaris het in elk geval 
net die bevoegdheid om by wanbetaling die pandobjek te realiseer. As lewering van die do- 
kument ’n geldigheidsvereiste vir die eerste sessie is, mag dit egter hier in die weg van 'n 
latere sessie van die dominium  staan. Dit sal wel die geval wees by regte wat met die doku- 
ment vereenselwig word, bv Wertpapiere: sien Malan Collective Securities Depositories and 
the Transfer o f  Securities (1984) 7. Oor die problematiek van sessie van eiendomsreg sien 
Scott Cession 13 ev.
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dieselfde regte as wat die sedent gehad het. Die derde moet aan die skuldenaar 
kennis van die sessie gee sodat die skuldenaar, nadat die pandreg verval het, nie 
meer bevrydend aan die sedent kan betaal nie. Omdat die derde dieselfde regte 
verkry as wat die sedent gehad het,71 het hy nie die bevoegdheid om die reg te 
realiseer nie — dit kan hy alleen doen nadat die pandreg verval het. Vanweë die 
feit dat die derde met die dominium beklee is, word hy na delging van die skuld 
outomaties volreghebbende aangesien pandreg ’n aksessore karakter het.

Die behoud van die dominium stel die pandgewer ook in staat om verdere pand- 
gewingsooreenkomste ten opsigte van die vorderingsreg aan te gaan. Net soos 
by liggaamlike sake kan meerdere pandregte nie gelyktydig oor dieselfde vorde
ringsreg gevestig word nie. Ten einde die daadwerklike vestiging van die latere 
pandregte waarop ooreengekom is uit die hande van die pandgewer te neem, kan 
die oordragsooreenkoms egter in anticipando aangegaan word.72 Om die rang- 
orde van meerdere pandhouers te bepaal, word na die datums van die oordrags- 
ooreenkomste gekyk en of aan al die ander vereistes73 vir sessie voldoen is.

Die behoud van die dominium bring voorts mee dat die vorderingsreg vir doel- 
eindes van beslaglegging of insolvensie deel van die pandgewer se boedel 
uitmaak.74 Voorts kan die pandgewer van aandele nog steeds sy stemreg 
uitoefen.75 Die pandgewer kan egter nie sonder die toestemming van die pand- 
houer die vorderingsreg deur ooreenkoms met die skuldenaar verander of wysig 
nie.76

By die verpanding van vorderingsregte word die bevoegdhede van die regheb- 
bende (eienaar) dus opgebreek, net soos by vruggebruik of die verpanding van

71 Weber 118.
72 Riedel par 4 323. As ’n oordragsooreenkoms die enigste vereiste vir sessie is, kan dit vooraf 

aangegaan word en die sedent kan dit nie eensydig herroep nie aangesien dit ’n voltooide 
regshandeling is: sien Biilow 212; Nórr/Scheyhing Handbuch des Schuldrechts 2 Sukzessio- 
nen (1983) 139. In ons reg word ook nou erken dat ’n sessie in anticipando aangegaan kan 
word en dat die partye, behalwe in die geval van insolvensie, daaraan gebonde is: sien Mul
ler v Trust Bank o f  Africa supra; Bank o f  Lisbon and SA L td  v The Master supra 294G.

73 Lewering van die dokument en die bepaaldheidsvereiste mag hier probleme verskaf: sien 
Scott “ Sessie en Factoring in die Suid-Afrikaanse Reg” 1987 De Jure 15.

74 soos wat na die Co/ten-saak algemeen aanvaar word. Macaulay 1983 De Rebus 526 529 wys 
tereg daarop dat by ’n algehele sekerheidsessie die vorderingsreg in sy geheel op die sessio- 
naris oorgaan en dat nie meer geargumenteer kan word dat die eis “ property of his [die 
sedent se] estate”  ingevolge a 83 van die Insolvensiewet is nie. Die belang van die onder- 
skeid tussen verpanding en algehele sekerheidsessies word dus duidelik: sien ook Scott Ces
sion 136.

75 Scholz/Lwowski par 473.
76 Biilow par 126; Scholz/Lwowski par 514.
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liggaamlike sake,77 en sommige daarvan word oorgedra terwyl die reg in wese 
by die pandgewer bly.78 79 Dit behoort dus duidelik te wees dat die volgende alge- 
meen aangehaalde gedeelte uit Barclays Bank (DC & O) v Riverside Dried Fruit 
Co (Pty) L td79 verkeerd is:

“ The term ‘dominium’ for this almost nothing is too sanctified by authority for me to 
quarrel with it, but I think it may be misleading unless it is carefully kept in mind that 
it is, as Watermeyer, J., said, ‘a sort of reversionary interest’ and, as Stratford, J., said, 
an interest which gives the owner of the dominium  no right to exercise the rights of a do- 
minus. ’'

Hierdie argument80 gaan egter nie op nie aangesien die konsekwente toepassing 
daarvan sou meebring dat die eienaar tydens die bestaan van ’n vruggebruik en 
die pandgewer van ’n liggaamlike saak ook geen regte het nie, want hulle kan 
nie al die bevoegdhede van ’n eienaar uitoefen nie.81

Dié verwatering van dominium tot ’n reversionary interest het later ook tot 
groot onsekerheid en verwarring aanleiding gegee. Wanneer die woorde “ rever
sionary interest (right)” 82 dus gebruik word, moet vasgestel word wát presies

77 Riedel 128 132; Munchener Kommentar BGB par 12761 1; Weber 118; Heck Gmndriss des 
Sachenrechts (1930 1960 heruitg) par 120.

78 Harker 1981 SALJ  56 62 sê die volgende t o v eiendomsreg van liggaamlike sake: “ For owner
ship is really an idea, an imaginary conception which consists of a conglomeration of all 
the various interests or rights which may exist between a person and a thing. It is, therefore, 
possible to split up the various rights which together make up the concept of ownership, and 
to vest some of these rights in the creditor while the rest remain vested in the debtor.” T o 
v onliggaamlike sake verklaar hy egter dat “ this solution is conceptually impossible.” Alhoe- 
wel hy sê daar is net een reg, nl die persoonlike reg om die skuldenaar te dwing om te presteer, 
verwys hy self later na die “power to enforce the right” (my kursivering). Vir hom het ’n vor- 
deringsreg dus net verbintenisregtelike betekenis en geen sakeregtelike waarde as oordraagba- 
re bate in ’n persoon se boedel nie. Pahl 165 kritiseer ook hierdie opsplitsing van die 
vorderingsreg.

79 1948 CPD 937 946.
80 ’n Soortgelyke argument word in Moola v Estate Moola 1957 2 SA 463 (N) 464 gebruik: 

“ Ownership of a right of action would seem to imply the right to sue, and if the right to 
sue has passed to the cessionary it is difficult to imagine what can remain with the cedent.”

81 Die absurditeit van hierdie argument word ook in die minderheidsuitspraak in Bank o f  Lis
bon and SA Ltd  v The Master (T) supra 36 soos volg geillustreer: “ If I may permit myself 
a little rhetoric: what, I ask, remains with the pledgor of a gold watch once he has delivered 
it? The bare ownership, of course, will be the retort. And, may 1 transfer that bare owner
ship to another while the pledgee has possession of the watch? Certainly must be the reply, 
it is merely a question of how that transfer is to be effected.”

82 Dit is interessant om daarop te let dat daar aanvanklik van ’n “ interest” gepraat is (Barclays 
Bank (DC & 0 )v  Riverside Dried Fruit Co (Pty) Ltd supra 946) en later van ’n “ right” (Moola 
v Estate Moola supra 464C; Italtrafo SpA v Electricity Supply Commission 1978 2 SA 750 (W); 
Big Sixteen (Pty) Ltd v Trust Bank o f Africa Ltd 1978 3 SA 1032 (C) 1035G; Marais v Ruskin 
supra 669A ev; Bank o f Lisbon and SA Ltd v The Master supra 294G ev).
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daarmee bedoel word en of dit in ’n gegewe geval die bedoelde betekenis kán 
hê. Aanvanklik is reversionary interest as sinoniem vir dominium gebruik.83 La
ter is dit aangewend om ’n reg op terugsessie aan te dui.84 85

By ’n verpanding, waar die pandgewer die dominium85 behou, kan reversio
nary interest slegs dui op die outomatiese terugval van die bevoegdheid om te 
realiseer na delging van die hoofskuld86 of die pandgewer se reg op die oorskot87 
nadat die vorderingsreg deur die pandnemer ter delging van die hoofskuld ge- 
realiseer is. Dit is die noodwendige inhoud van die behoud van die dominium.

By ’n algehele sekerheidsessie waar die vorderingsreg in sy geheel oorgedra 
word, kan reversionary right dui op die reg op terugsessie van die vorderingsreg 
nadat die skuld betaal is88 89 of op die reg op oorbetaling van die oorskot nadat 
die vorderingsreg afgedwing is en die skuld bevredig is. Albei hierdie regte ont- 
staan uit die pactum fiduciae.

In die lig van bogenoemde betekenisse wat reversionary interest kan hê, moet 
vasgestel word of dit sedeerbaar is.

(a) Waar reversionary interest as sinoniem vir dominium89 gebruik word, is dit 
’n bestaande reg wat gesedeer kan word, soos reeds hierbo uiteengesit.90

(b) Waar reversionary interest gebruik word om die reg op terugsessie van die

83 Barclays Bank (DC & O) v Riverside Dried Fruit Co (Pty) Ltd supra 946. Sien ook Pahl 150.
84 Hier vcrwys dit na die reg op terugsessie wat by algehele sekerheidsessies uit die pactum  

fiduciae ontstaan; sien ook Harker 1981 SA LJ  56 63.
85 Soos hierbo aangetoon, behels die behoud van die dominium meer as die reversionary interest.
86 In Moola v Estate Moola supra 464 word die reversionary right soos volg omskryf: “ The 

truth probably is that the cedent by way of security retains only his ‘reversionary right’, 
that is to say his right to enforce the ceded right of action after the debt to secure which 
the cession was given has been discharged.”

87 Union Bank v Gous 1885 4 SC 33 35; Heydenryck v Mackie, Young & Co’s Trustee and the 
Standard Bank 1906 2 Buch AC 279 286; Kuranda v Boustred supra 53; Rixom v Mashonaiand 
Building Loan and Agency Co 1938 SR 207 213. Hier kan daar sprake wees van 
die oorskot nadat die vorderingsreg verkoop is en die hoofskuld uit die opbrengs bevredig 
is of waar die vorderingsreg in sy voile omvang afgedwing is en daar ’n oorskot is. Die 
grondslag van hierdie reg op die oorskot word nêrens duidelik uiteengesit nie. Die rede is 
egter die feit dat die pandgewer reghebbende is. Die volgende uitlating in Rixom v Masho
naiand Building Loan and Agency Co supra 213 dui moontlik ook op so ’n siening: “ Where 
the proceeds of a policy are received by the cessionary before insolvency he is a trustee of 
the balance of the money and must account to the cedent . . . ”

88 Scott Cession 136; Harker 1986 SA LJ  200 203.
89 Dit sou die geval wees waar die vorderingsreg self oorgedra word.
90 Sien bespreking hierbo in teks by vn 62 ev.
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vorderingsreg self aan te dui, is dit ook ’n bestaande reg91 wat sedeerbaar is. 
Dit is ’n vorderingsreg uit die pactum fiduciae wat aan ’n opskortende voorwaar- 
de onderworpe is, naamlik dat die sedent sy skuld moet delg.92
(c) Waar reversionary interest dui op die reg op oorbetaling van die oorskot na- 
dat die pandvoorwerp te gelde gemaak is, is dit ook ’n bestaande reg wat uit 
die behoud van die dominium voortvloei by ’n verpanding93 en by ’n algehele 
sekerheidsessie uit die pactum fiduciae. Albei regte is egter onderworpe aan die 
voorwaarde dat daar wel ’n oorskot is. As voorwaardelike regte is hulle egter 
ook sedeerbaar.94
Om die inhoud van die reversionary interest in ’n gegewe geval te bepaal, is dit 
dus noodsaaklik om vas te stel of dit in die konteks van verpanding of van ’n 
algehele sekerheidsessie gebruik word, aangesien die inhoud daarvan wissel af- 
hangende van die tipe sekerheidstelling95 waarmee ’n mens te doen het.

5.2 Pandhouer96
Die gewone beginsels van pandreg geld97 en hier sal slegs daardie aspekte bespreek 
word wat by ’n verpanding van vorderingsregte ’n eiesoortige behandeling 
verdien.98 99 By hierdie bespreking moet ’n onderskeid gemaak word tussen die po- 
sisie voor pandrypheid" en daarna.

91 In sommige uitsprake word hierdie tipe voorwaardelike vorderingsregte as toekomstige vor
deringsregte gesien (Mutter v Trust Bank o f  Africa L td supra). As gevolg hiervan word 
die reversionary interest dan as onoordraagbaar beskou — sien die meerderheidsuitspraak 
in Bank o f  Lisbon and SA Ltd  v The Master (T) supra 30. Ook Macaulay 1983 De Rebus 
526 530 sien hierdie reg as ’n spes of ’n contingent right. Dit is egter nie ’n spes nie en 
slegs contingent in die sin dat dit voorwaardelik is. Waar die sedent sy reg op terugsessie 
sedeer het en daarna insolvent geraak het, verval daardie sessionaris se reg omdat die voor
waarde vervul is — die sessionaris kan nie meer regte hê as wat die sedent gehad het nie.

92 Big Sixteen (Ply) L td  v Trust Bank o f  Africa L td  supra 1035H. Vir die posisie t o v voor
waardelike regte in die algemeen sien Scott Cession 30. Sien ook Harker 1986 SALJ  200 203.

93 In Tayler and Ries Ltd  v Clift 1935 GWL 1 11 word gesê dat hierdie reg op die oorskot 
van ’n kontraktuele aard is wat sedeerbaar is. In National Bank o f  SA Ltd  v Cohen's Trustee 
supra 251 word verwys na “ a necessarily implied obligation . . .  to return and account” .

94 Tayler and Ries L td  v Clift supra 9; Motala v Latib 1964 1 SA 851 (T) 854G.
95 Daarom kan gesag wat oor altwee vorms van sekerheidstelling handel nie aangehaal word 

om die inhoud van die reversionary interest in ’n bepaalde geval vas te stel nie, soos wat 
verkeerdelik in die meerderheids- en minderheidsuitspraak in Bank o f  Lisbon and SA Ltd  
v The Master (T) supra gedoen is.

96 Van der Merwe 469 ev; Wille 128 ev. Vir die verpligtinge van die pandhouer sien Van der 
Merwe 472; Scott 142; Wille 140.

97 Van der Merwe Sakereg 469; Wille 128 ev.
98 Vir ’n volledige uiteensetting van die posisie in die Duitse reg sien Munchener Kommentar 

BGB par 1277-1288; Scholz/Lwowski 524 ev; Riedel 142 ev; Baur par 62 B II.
99 Pandrypheid is my vertaling van die Duitse term “Pfandreife. ”  Die term word gebruik 

om aan te dui dat die skuld wat deur die pandreg verseker word, opeisbaar is en dat die 
skuldenaar nie kan betaal nie.
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5.2.1 Voor Pandrypheid
Die pandhouer kan sy sekuriteit eers na pandrypheid realiseer.100 Sy saaklike se- 
kerheidsreg bestaan daarin dat hy die pandvoorwerp as sekerheid vir betaling 
van die skuld mag hou en dit onder sekere omstandighede ter delging van die 
skuld mag aanwend. Voor daardie tyd kan hy nie betaling van die skuldenaar 
ontvang of op enige ander wyse oor die vorderingsreg beskik nie.101 As die skul
denaar wat van die verpanding weet egter die skuld wil betaal, ontstaan ’n pro- 
bleem aangesien hy nóg aan die pandgewer nóg aan die pandnemer bevrydend 
kan betaal. Hy kan nie aan die pandgewer betaal nie omdat laasgenoemde sy 
bevoegdheid om die vorderingsreg te realiseer aan die pandnemer oorgedra het.102 
Aan die pandnemer kan hy ook nie betaal nie omdat hy daardie bevoegdheid 
eers mag uitoefen nadat die pandgewer se skuld opeisbaar is en hy nie kan be
taal nie.103 104 In die Duitse regIOJ moet hy dan aan albei gesamentlik betaal en die 
geld moet belê word. Die sedent kan die aard van die belegging bepaal en die 
sessionaris verkry ’n pandreg op die gevorderde prestasie. Die sedent en sessio
n a l  kan ook net gesamentlik betaling van die skuldenaar se skuld afdwing. Hier- 
die reeling word deur die wetboek105 getref en by ons sou so ’n reeling ook wenslik 
wees, maar tans word nie daarvoor voorsiening gemaak nie. Die pandnemer kan 
in sy kennisgewing aan die skuldenaar meld dat betaling voor pandrypheid aan 
horn en die sedent gesamentlik moet geskied. Die pandgewer en die pandnemer 
kan deur ooreenkoms ook ’n ander reeling tref, byvoorbeeld dat die pandhouer 
seifs voor pandrypheid geregtig sal wees om prestasie te vorder of te ontvang. 
Hy tree dan as verteenwoordiger van die pandgewer op en die regsposisie word 
deur die verteenwoordigingsreg beheers.

5.2.2 Na Pandrypheid
Realisering van die vorderingsreg by wanbetaling is een van die oogmerke van 
verpanding.106 lndien die pandskuldenaar nie sy skuld kan betaal nie, kan die

100 Sien Volhand & Molenaar (Pty) L td v Ruskin supra 735F: “ The cessionary may not start 
collecting immediately. He may only do so if and when his own debtor (the cedent) defaults.”

101 Wille 128; National Bank o f  SA Ltd  v Cohen's Trustee supra 245 251; Rixom v Mashonalund 
Building Loan and Agency Co Ltd supra 213: “The cessionary’s right under such
a cession is not absolute. He cannot, for instance, compromise the claim without regard 
to the cedent’s interests.”

102 Pahi 180 stel die vraag waarom die sekerheidsgewer wat dan nog skuldeiser is na die ver
panding nie meer van die skuldenaar kan vorder nie. Die antwoord is dat sy bevoegdheid 
om dit te doen aan die sekerheidsnemer oorgedra is.

103 Freeman Cohen's Consolidated Ltd  v General Mining and Finance Corporation 1906 TS 
585 591; Volhand & Molenaar (Pty) L td  v Ruskin supra 753B.

104 Scholz/Lwowski 523 ev; Baur par 62 B II 3; Riedel 142 ev.
105 par 1281; sien ook Múnchener Kommentar BGB par 1281.
106 Wille 128.
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pandskuldeiser vonnis teen hom verkry en die verpande saak in eksekusie deur 
die adjunk-balju of geregsbode laat verkoop.107 Die pandhouer mag nie die pand- 
voorwerp te gelde maak sonder tussenkoms van die hof nie,108 behalwe as die 
partye ’n beding tot parate eksekusie in die pandgewingsooreenkoms opgeneem 
het. In laasgenoemde geval kan die pandvoorwerp op ’n openbare veiling aan 
die hoogste bieder verkoop109 word.110 As die verkoop meer oplewer as wat no
dig is om die skuld te delg, kan die pandgewer die oorskot met die actio pigno- 
ratitia directa opeis.111

Die vraag ontstaan of die pandnemer ook geregtig is om die skuld te vorder. 
Volgens die Duitse reg112 kan hy dit doen aangesien daardie bevoegdheid wetlik 
aan hom verleen word. Hy mag egter net ’n bedrag gelykstaande aan sy skuld 
vorder.113 As sy skuld nie ten voile deur die invordering gedek word nie, het hy 
natuurlik nog steeds ’n vorderingsreg vir die res teen die pandskuldenaar. Die 
pandhouer kan ook eis dat die vorderingsreg tot die hoogte van die skuld aan 
hom gesedeer word ter delging van die skuld.114 Waar die vorderingsreg wat ver- 
pand is, op lewering van ’n saak gerig is, verkry die pandnemer wat dit vorder 
die eiendomsreg namens die pandgewer en ’n pandreg op die saak wat daarna, 
sonder tussenkoms van ’n verdere pandgewingsooreenkoms, as saakpand gerea- 
liseer kan word.115 Waar die vorderingsreg gerig is op betaling van ’n geldsom, 
geld die ingevorderde bedrag as betaling deur die pandskuldenaar en die pand
houer word eienaar van die geld ten bedrae van sy eis.116

107 Mercantile Bank o f  India L td  v Davis 1947 2 SA 723 (C) 736-737; Dorasamy v Messenger 
o f  the Court Pinetown 1956 4 SA 286 (D). Sien ook Wille 231 en 248 t o v die oorskot.

108 De Groot Inleidinge 2 48 41; Groenewegen De Legibus ad C  828; Van Leeuwen Censura 
Forensis 1 4 10 9; Cape o f  Good Hope Bank v Mellé (1893) 10 SC 280 289; Mercantile 
Bank o f  India Ltd  v Davis supra Til', Wille 128.

109 Na die verkoping moet die bevoegdheid om te realiseer nog aan die koper gesedeer word. 
Eers na sodanige verkoop en sessie verval die pandgewer se eiendomsreg: sien Wille 
128 190 191.

110 Voet Commentarius 20 1 21; Osry v Hirsch, Loubser & Co L td  1922 CPD 531.
111 Van der Merwe 471.
112 Scholz/Lwowski 527 ev; Baur par 62 B II 4; Riedel 147; Múnchener Kornmentar BGB par 1282.
113 Riedel 143; Scholz/Lwowski 528; Munchener Kornmentar BGB par 1282 11 2. Hierdie be- 

perking word in die wetboek uitdruklik neergelê en is gerig op die beskerming van die pand
gewer. As die skuldenaar meer aan die pandhouer betaal het, is hy t o v daardie gedeelte 
van die vorderingsreg wat die hoofskuld oorskry, nie bevry nie, maar kan hy ’n verrykings- 
aksie teen die pandhouer instel: Riedel 147.

114 Munchener Kornmentar BGB par 1282; Riedel 143. In die Suid-Afrikaanse reg sal die 
toestemming van die skuldenaar vir sodanige sessie verkry moet word aangesien dit op ’n 
verdeling van die vorderingsreg neerkom.

115 Munchener Kornmentar BGB par 1282 I 1. Pahl 186 kritiseer hierdie heersende mening.
116 Munchener Kornmentar BGB par 1288 111 4; Baur par 62 B II 4.
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In die Suid-Afrikaanse reg mag die pandhouer ook die skuld invorder en vvel 
die hele vordering — nie slegs ten bedrae van die pandskuldenaar se skuld nie."7 
Dit wil ook voorkom asof dit in ons reg sonder tussenkoms van die hof geskied. 
Die pandhouer moet die oorskot egter aan die pandgewer oorbetaal. Hierdie reël- 
ing skyn billiker teenoor die skuldenaar te werk aangesien hy slegs aan een per- 
soon hoef te betaal. Aan die ander kant beskerm die Duitse reeling die pandge
wer en sy skuldeisers deurdat die oorskot op geen stadium in die boedel van die 
pandnemer val nie en hy dus nie daaroor kan beskik nie.117 118

Die grondslag van hierdie reel in die Suid-Afrikaanse reg is onduidelik. Aan
gesien die pandhouer nie as reghebbende kan optree voordat die vorderingsreg 
self aan horn oorgedra is nie en die bevoegdheid om te realiseer horn normaal- 
weg slegs in staat stel om die pandvoorwerp by wanbetaling te verkoop, kan gear- 
gumenteer word dat hy as ’n verteenwoordiger in rent suattt optree. Dié verteen- 
woordigingsbevoegdheid kan, in die afwesigheid van ’n uitdruklike ooreenkoms 
te dien effekte, afgelei word uit die feit dat die bevoegdheid om die vorderings
reg te realiseer aan horn oorgedra is; hier moet onthou word dat by vorderings- 
regte invordering een van die geskikste realiseringsmoontlikhede is. By insolvensie 
word verteenwoordigingsbevoegdheid egter beëindig, maar dan verkry die skuld- 
eiser weer ingevolge die Insolvensiewet119 die bevoegdheid om die vorderingsreg 
met toestemming van die trustee of die Meester te realiseer, wat invordering sal 
insluit. Waar hierdie bevoegdheid in die Duitse reg ex lege ontstaan, kan mis- 
kien geargumenteer word dat dit by ons ipso iure ontstaan.

’n Beding in die pandgewingsooreenkoms dat die pandnemer die oorskot mag 
behou, is ongeldig as synde ’n pactum commissorium.'20

Die pandhouer kan ook op ander wyses sy sekuriteit realiseer, byvoorbeeld 
deur skuldvergelyking te laat plaasvind.121

6 TENIETGAAN VAN PANDREG

Die belangrikste wyse waarop pandreg tenietgaan, is deur uitwissing van die hoof- 
skuld. Vanweë die aksessore aard van pandreg verval die saaklike sekerheidsreg 
outomaties.122

117 Union Bank v Gous supra 35; Heydenryck v Mackie, Young & C o’s Trustee and the Stan
dard Bank supra 286; Kuranda v Boustred supra 53; Rixom  v Mashonaland Building Loan 
and Agency Co supra 213; Marais v Ruskin supra 6701.

118 In die Leyds-saak 780F-G word ook aangedui dat die belange van die boedel en die skuld
eisers van die boedel op die oorskot sover moontlik beskerm moet word.

119 A 83(8)(c) Wet 24 van 1936.
120 Sun Life Assurance Co o f  Canada v Kuranda 1924 AD 20.
121 Munchener Kommentar BGB par 1282 II 6.
122 Van der Merwe 472; Wille 165 ev.
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7 ONLANGSE REGSPRAAK
Daar sal vervolgens vasgestel word in watter mate bogenoemde uiteensetting van 
die verpanding van vorderingsregte met die onlangse appêlhofuitsprake oor- 
eenstem al dan nie.

In die Leyds-saak is slegs bevestig dat die dominium'23 steeds by die sedent 
berus en dat die vorderingsreg as bate in sy insolvente boedel geadministreer kan 
word.

In die Marais-saak is die reversionary right bestempel as die reg op terugsessie 
van die vorderingsreg self.123 124 Dit is dus duidelik dat die hof, ten spyte van die 
verklaarde aanvaarding van die pandkonstruksie, tog die beginsels van ’n alge- 
hele sekerheidsessie toepas want by ’n verpanding behou die sedent die vorder
ingsreg; al wat oorgedra word, is die bevoegdheid om te realiseer en hierdie be- 
voegdheid verval outomaties na delging van die hoofskuld.125 By ’n algehele se
kerheidsessie word die vorderingsreg self oorgedra en die sedent verkry ’n reg 
op terugsessie daarvan uit hoofde van die pactum fiduciae. 126

Volgens die korrekte siening van pandgewing van vorderingsregte was Moll, 
(die sedent in die Marais-saak) nog steeds reghebbende en het hy met ander woorde 
nog steeds ’n vorderingsreg teen die trust (skuldenaar) gehad. Omdat die hof 
in die Marais-saak verkeerdelik meen dat Moll geen regte meer teen die trust 
gehad het nie, word egter bevind dat Moll met die sessie van 13 Oktober127 slegs 
sy reversionary right teen Marais (sessionaris) aan mevrou Moll kon gesedeer 
het. Soos die hof tereg bevind,128 het Moll dit egter nie gedoen nie.

In werklikheid was die betrokke partye se siening van wat gesedeer kon word 
korrek en hulle bedoeling is dienooreenkomstig in die bewoording van die sessie

123 In Holzman v Knights Engineering and Precision Works (Pty) Ltd 1979 2 SA 784 (W) 791 
in fin  -  792 word verkeerdelik gemeen dat dominium betrekking het op die persoonlike reg 
tot terugsessie.

124 Marais v Ruskin supra 671A-C. Harker 1986 SALJTfiO 203 is van mening dat die reversio
nary interest by sy guasi-pandreg “ constitutes the ‘dominium’ which remains vested in the 
cedent according to ‘the pledge theory’ . . .”  Sien ook Boraine 1986 De Jure 171.

125 Harker 1986 SALJ  200 208 verstaan onder verpanding dat die reg om te vordei gelyktydig 
in twee persone setel en verwerp so ’n moontlikheid as “ conceptually impossible.’’ So iets 
is natuurlik nie moontlik nie, maar dit is ook nie die effek van verpanding nie: sien bespre- 
king hierbo.

126 ’n Algehele sekerheidsessie is ’n fidusiêre en nie ’n aksessore regshandeling nie en daarom 
moet die vorderingsreg weer terug oorgedra word.

127 Uit die verslag is dit nie duidelik of die sessie op 3 of 13 Oktober plaasgevind het nie: sien 
668D 670B en 670G.

128 Dit blyk duidelik uit die bewoording van die sessie: “ (T]he husband hereby cedes to the 
wife all claims which he presently has against the Christiaan Lodewyk Moll Trust” (668D).
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vervat. Hulle het gemeen dat mevrou Moll, Moll se vorderingregte teen die trust 
sou verkry, met ander woorde dat mevrou Moll reghebbende129 in die plek van 
Moll sou word.

As gevolg van bogenoemde verkeerde interpretasie van ’n verpanding van vor- 
deringsregte kom die hof dus tot die volgende gevolgtrekking:130

“ (H]ierdie sessie131 132 kon dus nie respondent se reg op terugsessie deur Marais van die regte 
wat Moll aan hom gesedcer het, aangetas het nie. Dit volg dus dat respondent, wat so 
'n terugsessie152 van Marais ontvang het, geregtig is om Moll se vorderingsregte teen die 
trust af te dwing en om betaling van die betrokke bedrag te ontvang."

Myns insiens moes die hof presies die teenoorgestelde bevinding gemaak het: Moll 
het sy regte teen die trust aan Marais gesedeer as sekuriteit. Die implikasie van 
die hof se bevestiging van die Leyds-saak is dat die hof hierdie sessie as ’n ver
panding beskou het en nie as ’n algehele sessie133 nie. Moll het dus slegs die be- 
voegdheid om te realiseer aan Marais oorgedra.134 Omdat Moll die dominium 
behou het, kon en het hy dit aan mevrou Moll gesedeer.135 Hierdie sessie het 
Moll, en na sy insolvensie sy kurator (respondent), alle aanspraak op die vor- 
deringsreg teen die trust ontneem omdat dit die dominium uit sy boedel geneem 
het.136 Na delging van die skuld het mevrou Moll vanweë die aksessore aard van

129 Hulle het waarskynlik net nie besef dat die nemo plus juris-reel hier toepassing vind en 
dat Moll nie mcer regte kon oordra as wat hyself gehad het nie: Mev Moll se vorderingsreg 
is dus ook deur die pandreg beperk, m a w sy het nie die bevoegdheid gehad om die vorde
ringsreg af te dwing totdat die skuld gedelg was nie.

130 671F-G. Boraine 1986 De Jure 171 175 stem saam met die uiteindelike bevinding, maar 
hy motiveer nie sy siening nie.

131 Die sessie aan mev Moll.
132 Vanweë die aksessore karakter van verpanding het die pandnemer se bevoegdheid outo- 

maties verval en het sy sessie aan die trustee in elk geval geen objek gehad nie, soos appel- 
lante ook tereg betoog het: 671D.

133 Die hof se bevinding t o v die terugsessie sou korrek gewees het as hy met ’n algehele seker- 
heidsessiekonstruksie gewerk het.

134 Hierdie bevoegdheid word egter soos volg deur die hof beskryf: “ Hierdie sessie hel aan 
Marais die reg verleen om, indien Moll nie sy skuld aan hom betaal nie, die trust aan te 
spreek vir die voile bedrag wat die trust aan Moll verskuldig was” (6701).

135 Hierdie sessie is die “ iets” waarna in die volgende aanhaling verwys word: “ tensy ’n mens 
kan sê dat daar iets plaasgevind het wat Moll (of respondent) die reg ontneem het om by 
betaling van Moll se skuld aan Marais te eis dat Marais die vorderingsregte wat Moll ter 
versekering van die skuld aan hom gesedeer het, moet terugsedeer” (my kursivering). Die 
vorderingsregte is nie gesedeer nie, maar verpand; deur die sessie is die bevoegdheid om 
te realiseer oorgedra.

136 ’n Volkome parallel kan met ’n saakpand getrek word: Waar A (eienaar) sy saak aan B 
verpand, moet hy B in besit van die saak stel. Tydens bestaan van die pandreg kan A egter 
deur middel van attornment sy eiendomsreg in die verpande saak aan C oordra. Nadat 
die skuld gedelg is, moet B die saak aan C oordra omdat C eienaar is. As A insolvent raak 
terwyl B nog in besit van die saak is en A se kurator betaal die skuld, moet B nog steeds 
die saak aan C, die eienaar, oordra want sy pandreg het verval by delging van die hoof- 
skuld. Voordat A se skuld ten voile gedelg is, het C egter geen aanspraak op die saak nie.
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verpanding outomaties volreghebbende geword en kon sy die trust vir betaling 
van die voile skuld aanspreek. Marais (in sy hoedanigheid van trustee van die 
skuldenaar) wat kennis van Moll se sessie aan mevrou Moll gehad het, kon ook 
net bevrydend aan haar betaal. Benadé en Marais was dus geregtig en verplig 
om betaling aan die trustee te weier.

In die Bank o f  Lisbon-saak word die pandkonstruksie ook nie suiwer toege- 
pas nie. Dit is veral onduidelik wat die hof met reversionary right137 bedoel. Daar 
word aanvaar dat die sedent die dominium behou en die objek van die sessie 
word beskryf as “ all its reversionary rights in the first cession.” 137 138

Die omskrywing van die objek van die sessie is egter veel wyer aangesien die 
tweede sessie ’n verpanding van die sedent se boekskulde aan die bank is met 
’n kwalifikasie daarby dat as dit blyk dat die boekskulde reeds verpand of gese- 
deer is, dan sedeer die sedent:

“ all my/our reversionary rights and all my/our remaining right(s), title and interest in 
and to such particular security(ies) and the subject matter thereof, as well as all my/our 
rights of action and recourse against the prior pledgee(s) and/or cessionary(ies) thereof.” 139

Hieruit is dit duidelik dat die partye beoog het om ’n verdere pandreg oor die- 
selfde boekskulde te vestig. Dit is ook duidelik dat die partye nie presies seker 
was hoe om dit te bewerkstellig nie en dus die objek van die sessie so wyd moontlik 
met verwysing na die bestaande sessie omskryf het. Die hof het bevind dat die 
bank wel ’n versekerde skuldeiser was omdat hy ’n pandreg op die reversionary 
right gehad het.140 141

Die hof is dus duidelik van mening dat die pandgewer nie sy dominium self 
verder oorgedra het nie, maar slegs “ all its reversionary rights in the first ces
sion” verpand het. Om vas te stel presies wat daarmee bedoel word, moet die 
hof se siening van ’n sessie in securitatem debiti van nader ontleed word. Die 
wese van sodanige sessie word soos volg omskr-yf:

“ [T]he cedent cedes to the cessionary the exclusive right to claim and receive from the 
existing and future ‘book debtors’ the amounts owing by them. The amounts so collected 
by the cessionary are credited to the account of the cedent. Any amount collected in ex
cess of the cedent’s debt belongs to the latter.” '41

137 Alhoewel die hof die pandkonstruksie aanvaar, dui sy verwysing na Big Sixteen v Trust 
Bank o f  Africa supra 1035H daarop dat hy reversionary right hier sien as die reg op terug- 
sessie by ’n algehele sekerheidsessie aangesien r Watermeyer in lg saak die reversionary 
right omskryf met verwysing na Lief v Dettmann supra. Lg uitspraak word uitdruklik in 
die Bank o f  Lisbon-saak gekritiseer.

138 294G-H.
139 2S4C-D.
140 2941.
141 294C.
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Geen verwysing word na pandrypheid gemaak nie en dit lyk asof die hof van 
mening is dat die vorderingsreg self oorgedra word (the exclusive right to claim), 
maar dat dit slegs ’n invorderingsessie142 is aangesien die sedent met die ingevor- 
derde bedrag gekrediteer word en die oorskot horn ook toekom.143 As dit inder- 
daad die hof se siening was, het ’n mens natuurlik nie met ’n verpanding te doen 
nie, maar met 'n algehele regsoordrag.144 By ’n verpanding behou die pandge- 
wer die vorderingsreg self, terwyl slegs die bevoegdheid om te realiseer oorgedra 
word. Die hof stel dit ook uitdruklik dat die dominium  in die sedent setel en 
dat geen terugsessie nodig145 is nie, met ander woorde hy pas die aksessoriteits- 
beginsel van pandreg suiwer toe.

Die hof se standpunt dat die bank wel ’n versekerde skuldeiser was, kan net 
verklaar word as die bank ’n pandreg op die boekskulde self verkry het deur 
middel van die sessie in anticipando wat op die oomblik toe die bank se eis be- 
vredig is, gematerialiseer het.146 In daardie stadium was die sedent in elk geval 
ook nog nie insolvent nie en kon die latere pandreg gevestig word.147

Dit is dus glad nie duidelik wat die hof met die verpanding van die reversiona
ry right bedoel nie, maar as die pandkonstruksie korrek toegepas word, kon die 
bank slegs ’n versekerde skuldeiser gewees het as ’n pandreg op die oorspronkli- 
ke vorderingsregte op bogenoemde148 wyse gevestig was .Reversionary right kan 
hier nie verwys na die reg op terugsessie wat by ’n algehele sekerheidsessie voor- 
kom nie, want volgens die hof se eie siening bestaan daar nie so ’n reg nie.149

Met die hof se gevolgtrekking kan saamgestem word, maar of die gevolgtrek- 
king op die korrekte premisse berus, is nie duidelik nie.

8 GEVOLGTREKKING
Die presiese aard van ’n sessie in securitatem debiti in die Suid-Afrikaanse reg 
is na die pas bespreekte appélhofuitsprake nog onsekerder as tevore. Die appêl-

142 Norr/Scheyhing par 10 11 I . Die ooreenkoms tussen die partye dat die sedent se rekening 
gekrediteer word, het egter slegs verbintenisregtelike werking.

143 Hierdie bewoording sou ook kon dui op ’n bedoeling om die “ sessionaris” slegs as ver- 
teenwoordiger te laat optree, in welke geval die verteenwoordigingsbevoegdheid by insol- 
vensie verval. Hierdie uitleg is weer nie te versoen met die eerste gedeelte van die aanhaling 
wat dui op ’n algehele regsoordrag nie.

144 of met verteenwoordiging: sien vn 134 hierbo.
145 294E.
146 Sien die bespreking hierbo in die teks by vn 68.
147 Sien vn 68 hierbo.
148 Sien die bespreking in die teks by vn 68 hierbo.
149 Bank o f  Lisbon and S.4 L td  v The Master supra 294E. Dit is die gevolg van die toepassing 

van die aksessoriteitsbeginsel waarvolgens die sedent na delging van die skuld weer outo- 
maties volreghebende word.
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hof aanvaar uitdruklik die verpandingskonstruksie sonder om die noodwendige 
konsekwensies daarvan deur te trek. Hierdie versuim is verstaanbaar aangesien 
die eiesoortige aard van die sekerheidsobjek, naamlik ’n vorderingsreg, sodanig 
is dat pandregbeginsels nie ongekwalifiseerd toegepas kan word nie.150 Daar kan 
slegs ’n analoë toepassing wees en met sodanige toepassing word probleme on- 
dervind. Om hierdie probleme uit te skakel, het die Duitsers in hulle wetboek 
die verpanding van regte, insluitende vorderingsregte, uitdruklik aanvaar,151 ana- 
loë toepassing van algemene pandregbeginsels voorgeskryf,152 maar ook spesia- 
le voorskrifte153 vir die verpanding van regte gemaak.

Die groot probleem in die positiewe reg is die feit dat daar nie duidelik on- 
derskei word tussen die twee vorme van sessie in securitatem debiti wat juridies 
moontlik is nie, te wete ’n verpanding en ’n algehele sekerheidsessie. Hierdie twee 
regsfigure het eiesoortige reels wat nie mutatis mutandis op mekaar toegepas kan 
word nie.154 By ’n verpanding bly die vorderingsreg by die pandgewer en geen 
vermoënsverskuiwing vind dus plaas nie, terwyl die vorderingsreg by ’n algehele 
sekerheidsessie oorgedra word, met ander woorde ’n vermoënsverskuiwing vind 
wel plaas. Voorts het eersgenoemde ’n aksessore155 en laasgenoemde ’n fidusiê- 
re karakter.156

Aangesien daar geen duidelikheid oor hierdie onderskeid is nie, word termi- 
nologie in die howe aangewend wat nie behoorlik gedefinieer is nie, of, waar 
dit wel gedefinieer is, dikwels nie die bedoelde betekenis kan hê nie.157 
Aanvanklik158 het die howe ’n verpanding van vorderingsregte aanvaar omdat 
die verpanding van onliggaamlike sake volgens die Romeins-Hollandse reg moont
lik was en die oogmerk van die partye hier dieselfde is as by die verpanding van

150 Sien bv Frankfurt v Rand Tea Rooms Ltd and Sheffield supra 256: “ In examining the na
ture of the rights of a pledgor of a right in personam the analogy with the position of a 
pledgor of a movable should not be pressed too far.”

151 BGB par 1273(1).
152 BGB par 1273(3).
153 BGB par 1274- 1291.
154 Sien bv ar Innes se uitspraak in National Bank o f  SA L td  v Cohen’s Trustee supra 251 

waar hy na die Romeinsregtelike fiducia verwys. Ten spyte daarvan dat hy die verpandings
konstruksie aanvaar, dui hierdie en verskeie ander uitlatings daarop dat hy tog maar ’n 
algehele sekerheidsessie in gedagte het. Dieselfde geld vir die Marais-snak waar beslis is 
dat die sedent na die sessie slegs sy reg op terugsessie van die vorderingsreg verder kan 
sedeer, en die Bank o f  Lisbon-saak waarin na die Big Sixteen-saak verwys word wat Lief 
v Dettman supra volg.

155 Scholz/Lwowski 44 ev.
156 Scholz/Lwowski 44 ev; Riedel 114 ev; Lwowski Kreditsicherheiten (1979) 16.
157 Sien die bespreking hierbo oor die betekenis van reversionary interest.
158 Voet Commentarius 20 3 1; Van der Linden Merkwaardige Gewysden 23; Smith v F a m i

ly ’s Trustee supra; National Bank o f  SA Ltd  v Cohen’s Trustee supra 246.
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liggaamlike sake. Daar is dus gevolg gegee aan ’n praktyksbehoefte binne die 
kader van bestaande regsbeginsels. A1 gou het die analoë toepassing dogmatiese 
probleme opgelewer waaraan nie indringend aandag gegee is nie, maar waarvan 
die howe tog nie onbewus was nie.159 Later160 het die howe meer aandag aan die 
dogmatiek begin gee161 en tot die gevolgtrekking gekom dat 'n vorderingsreg nie 
verpand kan word nie, maar slegs in sy geheel oorgedra kan word, ’n Algehele 
regsoordrag was egter weer nie in ooreenstemming met die oogmerk van seker- 
heidstelling nie en het by insolvensie nie die gewenste uitwerking gehad nie. Ge- 
volglik het ’n vermenging van die twee vorms van sekerheidstelling plaasgevind. 
Die onhoudbare resultaat hiervan is die erkenning van ’n verpanding van vorde- 
ringsregte met as inhoud ’n algehele regsoordrag wat by insolvensie162 weer ’n 
pandregagtige karakter verkry.163

Hierdie juridies onhoudbare situasie en die daarmee gepaardgaande onseker- 
heid kan net deur wetgewing uit die weg geruim word. Een van of albei hierdie 
vorms van sekerheidstelling kan erken word of ’n nuwe vorm van sekerheidstel
ling kan geskep word, maar die presiese aard en gevolge, asook die vereistes van 
die aanvaarde vorm(e) moet duidelik omskryf word. Alleen deur wetgewing kan 
die dogmatiese probleme oorbrug word en die praktyksbehoeftes bevredig word. 
By die opstel van hierdie wetgewing kan met vrug van die Duitse wetboek en 
literatuur gebruik gemaak word.

139 Sien die bespreking hierbo oor die verwatering van dominium.
160 Lief v Dettmann supra; Trust Bank o f Africa Ltd v Standard Bank o f SA Ltd supra.
161 De Wet en Yeats het ’n belangrike invloed op hierdie wending gehad.
162 By insolvensie verskaf die algehele regsoordrag probleme want die vorderingsreg is dan 

nie meer deel van die insolvente sedent se boedel nie. Dit word tereg as ’n onbillike gevolg 
teenoor die sedent en sy ander skuldeisers gesien aangesien die vorderingsreg bloot as se- 
kuriteit gesedeer is. Gevolglik word teruggeval op pandregbeginsels waarvolgens die vor
deringsreg nog as “ property of the estate’’ en die sessionaris as ’n versekerde skuldeiser 
beskou kan word.

163 By ’n algehele sekerheidsessie in Duitsland het ’n mens dieselfde posisie, maar daar word 
in die eerste plek tussen ’n verpanding en ’n algehele sekerheidsessie onderskei en boge- 
noemde resultaat word bewerkstellig deur die toepassing van hulle insolvensiereg op ’n al
gehele sekerheidsessie as fidusiêre regshandeling.

(Hierdie artikel het in 1987 THRHR  175-194 verskyn.)



1.3 Algehele sekerheidsessies*

Susan Scott**

INLEIDING***
’n Sekerheidsessie is die algehele oordrag van ’n vorderingsreg bloot ter verseke- 
ring van ’n skuld.* 1 Alhoewel verskeie gewysdes,2 waaronder appêlhofuitsprake,3 
en skrywers4 aantoon dat hierdie vorm van sessie in die Suid-Afrikaanse reg 
moontlik is, het die appélafdeling van die hooggeregshof in drie onlangse beslis- 
sings5 die pandkonstruksie aanvaar. In geeneen van hierdie uitsprake is ’n alge-

* Die grootste gedeelte van hierdie navorsing is gedoen met behulp van finansiële ondersteu- 
ning van die volgende instansies: die Alexander von Humboldt-Stiftung; die Navorsings- 
en Beursekomitee van die Universiteit van Suid-Afrika en die Getrouheidsfonds vir Pro- 
kureurs, Notarisse en Transportbesorgers.

** Professor in die Privaatreg Universiteit van Suid-Afrika 
*** Hierdie artikel is ’n vervolg van die artikel “ Verpanding van vorderingsregte: uiteindelik 

sekerheid?” 1987 THRHR  175.
1 Scott The law o f  cession (1980) 135.
2 Sutherland v Elliott Brothers (1842) 2 M 349 350; Van der ByI v Findlay & Kihn (1892) 9 

SC 178 181; Van den Heever, Estate v Greyling (1907) 24 SC 419 422; Rothschild v Lowndes 
1908 TS 493 501; Big Sixteen (Pry) Ltd v Trust Bank o f  Africa Ltd  1978 3 SA 1032 (K); Holz- 
man v Knights Engineering & Precision Works (Pty) Ltd  1979 2 SA 784 (W); Mercatrusl Bpk 
v Keepers Hosiery SA (Edms) Bpk 1980 3 SA 411 (W); SA Timber & Joinery Works (Pty) 
Ltd  v Cohen (ongerapporteerd 83-10-18 (T)).

3 Lief v Dettmann 1964 2 SA 252 (A) 271E-G; Trust Bank o f  Africa L td  v Standard Bank 
o f  South Africa 1968 3 SA 166 (A) 189B ev.

4 De Wet en Yeats Die Suid-Afrikaanse kontraktereg en handelsreg (1978) 365 ev; Pahl Die 
aanwending van vorderingsregte ter versekering van skulde (proefskrif US 1972) 130 ev; 
Van der Merwe Sakereg (1979) 475.

5 Leyds v Noord Westelike Koóperatiewe Landboumaatskappy 1985 2 SA 769 (A); Marais 
v Ruskin 1985 4 SA 659 (A) en The Bank o f  Lisbon and SA v The Master 1987 1 SA 276 (A).
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hele sekerheidsessie uitdruklik verwerp6 of op die bestaansreg daarvan ingegaan 
nie. In The Bank o f  Lisbon and SA v The Master word slegs aangetoon dat daar- 
die beslissings waarin te kenne gegee word dat 'n algehele sekerheidsessie die 
enigste vorm van sekerheidstelling deur middel van vorderingsregte is bestaande 
gesag tot die teendeel negeer7 of op gesag berus wat later gekwalifiseer is.8 Hier- 
volgens kan moontlik geargumenteer word dat algehele sekerheidsessies tog nog 
in die Suid-Afrikaanse reg ’n bestaansreg het. Die hof se beklemtoning van die 
bedoeling van die partye versterk ook hierdie moontlikheid. Dat daar aan albei 
vorms van sekerheidstelling behoefte bestaan, behoef geen betoog nie. Myns in- 
siens het die twee vorme van sekerheidstelling deur middel van vorderingsregte 
naas mekaar ’n bestaansreg.9 10

Vervolgens sal die algehele sekerheidsessie as regsfiguur nader ontleed word. 
As uitgangspunt word die Duitse reg gebruik omdat hierdie regsfiguur in daar- 
die stelsel besonder goed ontwikkel is. Daar sal dan gepoog word om vas te stel 
in watter mate die Suid-Afrikaanse reg aangepas kan word om behoorlik erken- 
ning aan hierdie regsfiguur te gee.

Die algehele sekerheidsessie het sy bestaan aan die sogenaamde Kautelarjuris- 
prudenz'0 te danke waarvolgens die inhoud en effek van regshandelinge deur oor- 
eenkoms bepaal word. By ’n sekerheidsessie dra die sekerheidsgewer ’n vorde-

6 Alhoewel die hof dit m i tog miskien by implikasie verwerp: sien Leyds v Noordwestelike 
Koóperatiewe Landboumaatskappy supra 780E-G; Marais v Ruskin supra 6691 ev.

7 The Bank o f  Lisbon and SA v The Master supra 292F ev; sien ook Scott Cession 143.
8 The Bank o f  Lisbon and SA v The Master supra 2911 ev; sien ook Scott Cession 142vn96.
9 Sien Scott Sessie in die Suid-Afrikaanse reg (proefskrif Unisa 1977) 313; Cession 144. Hierdie 

standpunt word deur feitlik geen ander Suid-Afrikaanse skrywers gehuldig nie, maar is deur 
r Viljoen in Alexander v Standard Merchant Bank 1978 4 730 (W) 740D met goedkeuring 
aangehaal. In Duitsland waar pandgewing van vorderingsregte uitdruklik deur wetgewing 
gereël word en algehele sekerheidsessies deur die regspraak erken word, word lg vorm in 
verreweg die meeste gevalle gebruik: Baur Lehrbuch des Sachenrechts (1983) par 56 I 582; 
Serick Eigentumsvorbehalt und Sicherungsubertragung I (1963) 5; 11 (1965) 34. Alhoewel 
Sonnekus “ Die publisiteits- en paritas creditorum-beginsel by mobiliêre sekerheidsregte in 
die Duitse reg” 1984 TSAR 53 klem lê op die probleme wat sodanige erkenning in die Duitse 
reg meegebring het en wys op die pogings van Duitse juriste om die posisie te wysig, kom 
dit nog algemeen voor en word as onontbeerlik vir die Duitse kredietwese beskou. Hy be- 
klemtoon hoofsaaklik die probleme wat t a v roerende sake ontstaan en nie soseer t a v 
vorderingsregte nie, alhoewel hy lg skynbaar verkeerdelik as ’n roerende saak beskou (62): 
“ Kredietsekerheidstelling ten aansien van roerende sake geskied huidig oorwegend aan die 
hand van ‘Sicherungsiibereignung’, ‘Eigentumsvorbehalt’, ‘verlángerten Eigentumsvorbe
halt’ en ‘Sicherungsabtretung’.” Lg is die oordrag van vorderingsregte as vermoénsbestand- 
dele, nie as sake nie.

10 Creifelds Rechtswórterbuch sv Kauleiarjurisprudenz: “ Der Begriff wird heute haufig fiir 
die Gestaltung von Rechtsbeziehungen durch Verwendung vorgeformter Vereinbarungen 
oder — Allgemeine Gescháftsbedingungen gebraucht . . .” .
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ringsreg in sy voile omvang ter versekering van ’n skuld aan die sekerheidsnemer 
oor, terwyl die partye ooreenkom dat die oordrag slegs as sekuriteit sal dien. 
Alhoewel die sekerheidsnemer dus reghebbende word, word hy dit net vir seker- 
heidsdoeleindes en ontstaan daar ’n vertrouensverhouding tussen die sekerheids- 
gewer en -nemer.11 Die sessie word dus as ’n fidusiêre regshandeling bestempel 
wat in sekere omstandighede gwasv-saaklike werking het.12 As dit dus duidelik 
uit die sekerheidsooreenkoms of die sessie-ooreenkoms blyk dat dit die partye 
se bedoeling is om met die sessie ’n algehele regsoordrag13 te bewerkstellig, dan 
moet gevolg aan sodanige bedoeling gegee word.14

In die Duitse reg kom hierdie tipe sessies algemeen voor en word dit as geldig 
beskou.15 Die hoofredes waarom algehele sekerheidsessies bo ’n verpanding van 
vorderingsregte verkies word, is die feit dat publisiteit16 nie ’n vereiste daarvoor 
is nie en dat die beperkinge wat op ’n pandhouer rus17 nie op die sessionaris van 
toepassing is nie.

11 Die sekerheidsnemer mag sy reg eers uitoefen wanneer die sekerheidsgewer nie sy skuld 
kan betaal nie.

12 Serick 11 264.
13 Daar moet in gedagte gehou word dat van verskillende regsfigure gebrujk gemaak kan word 

om min of meer dieselfde resultaat nl kredietsekerheid, te bereik. Die partye kan dit d m v 
verpanding, algehele sekerheidsessie, invorderingsessie, invorderingsmandaat, ens bereik. Tel- 
kens moet die bedoeling van die partye vasgestel word en daaraan gevolg gegee word.

14 The Bank o f  Lisbon and SA v The Master supra 294E: “ In cessions in securitatem debiti, 
as in all contracts (sic), the purpose and object which the parties had in mind must not 
be ignored.”

15 Serick 1 2. Dit word sedert 1880-10-09 nie meer as ’n skynhandeling in Duitsland beskou nie.
16 By verpanding van vorderingsregte in Duitsland word kennisgewing van die sessie aan die 

skuldenaar as vereiste gestel ten einde aan die publisiteitsvereiste by die vestiging van saak 
like regte te voldoen: Serick II 34; Larenz Schuldrecht I (1982) par 34 v a 539; Baur par 561 
528; par 581 a 606. Dit is interessant om daarop te let dat ons howe geen aandag aan 
die publisiteitsvereiste by die verpanding van vorderingsregte gee nie. Dit wil dus voorkom 
asof hulle in lg geval geen publisiteit vereis nie, terwyl hulle by verpanding van liggaamlike 
sake publisiteit noodsaaklik ag. Daar sou geargumenteer kan word dat waar oordrag van 
besit by liggaamlike sake die publisiteitsfunksie vervul, oordrag van quasi-besit by vorder
ingsregte dieselfde funksie het. Dit is egter nie korrek nie, want die quasi-besit van ’n vor- 
deringsreg is nie uiterlik waarneembaar nie. Harker “ Cession in securitatem debiti” 1981 
SALJ  61 argumenteer dat oorhandiging van die dokument voldoening aan die publisiteits
vereiste is. Hierdie argument geld slegs in gevalle waar die reg met die dokument waarin 
dit beliggaam is, vereenselwig word, soos by ’n waardepapier. Sonnekus 1984 TSAR 53 
behoort groot beswaar teen hierdie houding van ons howe by die verpanding van vorde
ringsregte te hê, aangesien hy seifs teen ’n Sicherungsabtretung (sekerheidsessie) gekant 
is vanwee die afwesigheid van publisiteit. Sy beswaar is m i by verpanding van vorderings
regte wel gegrond aangesien publisiteit ongetwyfeld een van die grondbeginsels vir die vesti
ging van ’n pandreg is (sien Scott en Scott 1Ville’s law o f  mortgage and pledge in SA (1987) 
48 58 107).

17 Serick II 35; Larenz Schuldrecht I par 34 v a 539; sien ook Scott “ Die verpanding van 
vorderingsregte: uiteindelik sekerheid?” 1987 THRHR  187.
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As daar ’n behoefte18 aan sodanige sessies in die praktyk bestaan, dan moet 
die regswetenskap en regspraak aan hierdie praktiese behoefte juridiese gestalte 
gee en dit by bestaande regsbeginsels inpas.19 Eerstens moet vasgestel word of 
sodanige sessies geoorloof is en, indien wel, moet sowel die verbintenisregtelike 
as sakeregtelike posisie van die partye bepaal word en in die lig van bestaande 
regsbeginsels verklaar word. Daar moet hier in gedagte gehou word dat alhoe- 
wel ’n algehele sekerheidsessie ’n oordrag van die voile reg meebring, hierdie 
oordrag net vir sekuriteitsdoeleindes geskied, en dat nie aan die publisiteitsver- 
eiste, wat gewoonlik vir die vestiging van saaklike sekerheidsregte20 geverg word, 
voldoen is nie. Die sekerheidsdoel van die sessie kom by nie-betaling van die skuld, 
beslaglegging en insolvensie na vore. Hierdie situasie hou vir die sekerheidsge- 
wer (sedent) en ander skuldeisers gevare in: vir die sekerheidsgewer omdat die 
sekerheidsnemer (sessionaris) reghebbende is en vryelik oor die reg kan beskik,21 
en vir ander skuldeisers omdat hulle by ’n concursus creditorum kan agterkom 
dat ’n sekerheidsreg bestaan waarvan hulle nooit bewus was nie. Aangesien hierdie 
publisiteitslose sekerheidsreg ’n benadeling van skuldeisers kan meebring, kan 
moontlik geargumenteer word dat ’n algehele sekerheidsessie ’n skynhandeling22 
of ’n handeling in stryd met die goeie sedes is.23

18 Dat daar so 'n behoefte bestaan, blyk uit die beslissings hierbo aangehaal. Sien ook Jou- 
bert Die regsbetrekkinge by kredietfaktorering (proefskrif RAU 1985) 480 ev; Malan Col
lective securities depositories and the transfer o f  securities (1984) 197 ev.

19 Baur par 56 II 586. Serick I 2 beskryf die proses wat tot die erkenning van sekerheidsoor- 
dragtc gelei het soos volg: “ Die Sicherungsubertragung gilt kraft ungeschriebenen Rechts 
— das wird heute nicht mehr in Frage gestellt. Manche Autoren sprcchen von einer geset- 
zes ergánzenden Rechtsfortbildung durch Kautelarjurisprudenz und Rechtsprechung, an- 
dere von einer Gebotsberichtigung. Wie dem auch sei, Rechtsquelle der Sicherungsiiber- 
tragung ist das Gewohnheitsrecht; die Gemeinschaft — das Volk, die Gerichte und die Wis- 
senschaft — hat die Sicherungsubertragung ausgestaltet; die so gebildeten Rechtsregeln wer- 
den gleichmássig angewendet und mit Rechtsgeltungswillen ausgeiibt.”

20 Die sekerheidsregte wat hierdeur geskep word, word as saaklike sekerheidsregte beskou 
en word gewoonlik as deel van sakereg behandel (sien Biilow Recht der Kreditsicherheiten 
(1984) par 573). Die sessie-ooreenkoms word hier dan ook soms ’n dinglicher Vertrag ge- 
noem (ibid par 533), terwyl Serick II 263 ook hier Abtretungsvertrag (oordragsooreenkoms) 
gebruik.

21 Die sekerheidsnemer vcrkry dus veel groter bevoegdhede as wat vir doeleindes van seker- 
heidstelling nodig is. Hierdie bevoegdhede kan natuurlik deur ooreenkoms beperk word, 
maar verbreking daarvan gee slegs tot ’n eis om skadevergoeding aanleiding en die ooreen
koms het geen effek op derdes nie. Die sekerheidsnemer se bevoegdheid om die skuld te 
vorder, kan ook beperk word deur ’n Einziehungsermachtigung (invorderingsmagtiging) 
aan die sekerheidsgewer te gee (sien bespreking hieronder). Harker 1981 SA LJ  62 verwerp 
alleen op grond van bg nadeel die geldigheid van sodanige sessies.

22 In die Duitse reg word dit nie as aanduidend van ’n skynhandeling beskou nie (Riedel Ab- 
tretung und Verpfdndung von horderungen und anderen Rechten (1982) 165; Norr/Schey- 
hing Handbuch des Schuldrechts (uitg Joachim Gernhuber) Sukzessionen (1983) 18).

23 Serick I 17.
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Wat die verbintenisregtelike gevolge van hierdie tipe sessies betref, moet so- 
wel op die posisie van die partye tot die sekerheidsooreenkoms as die posisie van 
die skuldenaar gelet word.

Wat die posisie tussen die sekerheidsgewer en -nemer betref: deur die sessie 
word die sessionaris volreghebbende en kan hy met die reg maak wat hy wil.24 
Hierdie bevoegdheid word egter meestal in die sekerheidsooreenkoms aan ban- 
de gelê. Die partye kom gewoonlik ooreen dat die sessionaris die reg nie sal uit- 
oefen nie voordat die skuld opeisbaar is en die sedent nie kan betaal nie, die 
reg nie verder sal oordra nie, nie kennis van die sessie aan die skuldenaar sal 
gee nie en dat die sessionaris nadat die skuld betaal is, die reg aan die sedent 
sal terugsedeer25 of die oorskot aan die sedent sal oorbetaal as die sessionaris 
sy eis uit die opbrengs van die vorderingsreg bevredig het. Verbreking van enige 
van hierdie bedinge het slegs inter partes werking en gee tot ’n eis vir skadever- 
goeding weens kontrakbreuk aanleiding.26 Die bedinge dat die sessionaris nie die 
reg mag uitoefen of verder mag oordra of kennis van die sessie mag gee nie, 
kan in ons howe as aanduidend van ’n gesimuleerde sessie beskou word.27 Ver
breking van die beding dat nie verder sedeer mag word nie (pactum de non ee- 
dendo), het in ons reg nie slegs kontrakbreuk tot gevolg nie, maar die reg gaan 
glad nie op die derde oor nie indien die skuldenaar ’n belang by die ooreenkoms 
gehad het.28 Nie alleen ’n enkele vorderingsreg nie, maar ook ’n bondel vorder- 
ingsregte, insluitende toekomstige vorderingsregte, word dikwels op hierdie wy- 
se gesedeer.29 Laasgenoemde sessie behoort geen probleme te verskaf nie, mits 
die beginsels wat op sessie van toekomstige regte van toepassing is in gedagte 
gehou word.30 Wanneer die partye ooreenkom dat die sessionaris nie aan die skul-

24 Coing Die Treuhand Kraft privaten Rechtsgeschafts (1973) 38 85 100 161. Die sekerheids- 
nemer kan die reg verder sedeer en die tweede sessionaris word reghebbende seifs al het 
hy geweet van die kontraktuele beperking op die sessionaris om nie te sedeer nie (sien Se- 
rick II 263; Riedel 118; sien hierteenoor Coing 164).

25 Biilow par 536.
26 Ndrr/Scheyhing 179 ev; Bulow par 519; Riedel 119; Serick II 263; Coing 162; sien ook 

Pahl 133 183.
27 Dit is in elk geval die strekking van Skjelbreds Rederi A /S  v Hartless (Ply) Ltd  1982 2 

SA 710 (A) 734B-E. Dit is egter nie die posisie in die Duitse reg nie (Riedel 165; Ndrr/Schey
hing 18; Bulow par 521). Die oordrag word slegs as ’n skynhandeling beskou as die partye 
ooreenkom dat die reg eintlik by die sedent bly en dat hy verder daaroor mag beskik, of 
wanneer hulle ooreenkom dat die oordrag slegs intern sal geld of dat die sessionaris voort- 
durend en onvoorwaardelik onbevoeg is om die reg te gelde te maak (sien Biilow par 521).

28 Scott 1981 THRHR  159; Scott “ Sessie en factoring in die Suid-Afrikaanse reg” 1987 De 
Jure 32 en Joubert 469 kritiseer hierdie benadering.

29 Gernhuber Burgertiches Recht (1983) par 29; Biilow par 568 ev; Serick II 273 ev; Larenz 
Schuldrecht I par 34 a 541.

30 Scott 1987 De Jure 28.
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denaar kennis van die sessie mag gee nie, soos by die sogenaamde geheime ses- 
sies,31 magtig die sessionaris die sedent gewoonlik tegelykertyd om die vordering 
as vreemde reg in eie naam af te dwing.32 In so ’n geval kan die sessionaris 
nie meer kennis van die sessie aan die skuldenaar gee en die vorderingsreg self 
in nie aangesien hy hierdie bevoegdheid aan die sedent oorgedra het. Die invor- 
deringsmagtiging van die sedent verval egter wanneer hy nie sy skuld kan betaal 
nie. Hierdie regsfiguur word in die Duitse reg erken en word ’n Einziehungser- 
machtigung genoem. Dit het uit die Germaansregtelike Treuhand (trust) ontwik- 
kel.33

In plaas daarvan om te beding dat die reg na voldoening van die skuld aan 
die sedent terugsedeer sal word, maak die partye die sessie dikwels aan ’n ont- 
bindende voorwaarde onderworpe. Die gevolg hiervan is dat die reg outomaties 
in die boedel van die sedent terugval nadat die skuld betaal is.34

Die skuldenaar word nie geraak deur die onderlinge verhouding tussen die se- 
kerheidsgewer en -nemer nie. Die sekerheidsnemer is wat horn betref reghebbende. 
Sy posisie word op twee maniere beskerm: eerstens deur die feit dat hy voor kennis 
bevrydend aan die sekerheidsgewer (sedent) kan betaal of ander voldoenings- 
handelinge kan aangaan, en tweedens vanweë die beginsel dat sy posisie nie deur 
die sessie verswaar mag word nie.

Wat die sakeregtelike posisie van die partye betref, sou ’n mens, gegewe die 
voloordrag van die reg, verwag dat die reg vir alle doeleindes deel van die sessio
naris se boedel35 uitmaak; met ander woorde dat die sessionaris te enige tyd oor 
die vorderingsreg kan beskik en as die sedent insolvent raak, dat die trustee van 
sy boedel geen aanspraak op die reg het nie terwyl die sessionaris die reg onmid- 
dellik kan uitoefen en sy eis so kan bevredig. Die trustee sal dan net ’n eis vir 
terugbetaling van die oorskot hê mits die partye so ooreengekom het. As die ses
sionaris insolvent raak, sou ’n mens verwag dat die trustee van sy boedel die 
reg as bate in die insolvente boedel te gelde kan maak en dat die sedent ’n kon-

31 Hierin is natuurlik veral vir die sessionaris die gevaar geleë dat die onkundige skuldenaar 
bevrydend aan die sedent kan betaal.

32 Serick 11 35 74; Coing 79.
33 Henckel “ Einziehungsermáchtigung und Inkassozession” Festschrift fu r  Karel Larenz (1973) 

643 ev; Serick II 73; Coing 48; Coing “ Die Treuhandtheorie als Beispiel der geschichtli- 
chen Dogmatik des 19. Jahrhunderts” 1973 Rabels Z  206.

34 Serick II 76 264; Baur par 581 1 aa 607; Biilow par 536; Riedel 216.
35 Scott Cession 136; Scott 1987 THRHR  176. In ons reg word ’n algehele sekerheidsessie 

dikwels juis gebruik omdat verkeerdelik gemeen word dat die gesedeerde vorderingsreg vir 
alle doeleindes deel van die sessionaris se boedel uitmaak (sien veral Mercatrust Bpk v Kee
pers Hosiery Suid-Afrika (Edms) Bpk 1980 3 SA 411 (W); Leyds v Noord- Westelike Ko- 
operaliewe Landboumaatskappy supra (advokate vir respondente se betoog)).
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kurrente eis vir skadevergoeding weens kontrakbreuk sou hê as sy skuld nog nie 
opeisbaar was nie, of indien wel, ’n eis vir die oorskot. Skuldeisers van die ses- 
sionaris behoort ook op die gesedeerde vorderingsreg beslag te kan lê terwyl skuld
eisers van die sedent dit nie behoort te kan doen nie. Die ware toedrag van sake 
by algehele sekerheidsessies is egter soos volg: As die sedent insolvent raak, ver- 
kry die sessionaris ’n reg op afgesonderde bevrediging,36 met ander woorde die 
sekerheidsobjek vorm deel van die sedent se insolvente boedel. As die skuldeisers 
van die sedent ’n geregtelike pandreg deur beslaglegging wil laat vestig, ver- 
kry die sessionaris ’n Widerspruchsklage,37 As die sessionaris insolvent raak, ver- 
kry die sedent ’n reg op uitsondering38 en by beslaglegging deur die sessionaris 
se skuldeisers ook ’n Widerspruchsklage. Hierin onderskei die sekerheidsessie 
hom van ’n gewone algehele sessie. Die verbintenisregtelike beperkings wat op 
die sessie geplaas is, verkry onder hierdie spesifieke omstandighede saaklike werk- 
ing. Op ’n gewone algehele sessie kan natuurlik ook verbintenisregtelike beperk
ings geplaas word,39 maar sodanige beperkings het geen effek op derdes nie40 
en dus geen saaklike werking nie.

Ten einde algehele sekerheidsessies in die Suid-Afrikaanse reg te erken en be- 
hoorlik beslag daaraan te probeer gee, moet veral die volgende vrae wat by hier
die regsverskynsel ontstaan, beantwoord word: wat is die aard van sekerheid
sessies; is ’n sekerheidsessie ’n gesimuleerde regshandeling; is sodanige sessies 
teen die goeie sedes; wat is die causa van sekerheidsessies en watter rol speel dit; 
wat is die inhoud van die sekerheidsooreenkoms; wat is die inhoud van die ses
sie; en wat beteken “ saaklike werking” by sekerheidsessies en hoe kan dit ver- 
klaar word? (In die lig hiervan moet dan vasgestel word in hoeverre hierdie ver- 
skynsel met bestaande regsbeginsels versoen kan word.)

36 Die afsonderingsreg van par 4 van die KO is ’n voorkeurreg tot bevrediging uit die seker
heidsobjek wat deel van die insolvente boedel uitmaak (Hess/Kropshofer KO (1985) 84; 
Riedel 693; Larenz Schuldrecht 1 par 34 v a 540).

37 Die Drittwiderspruchsklage van par 771 ZPO gee aan ’n derde wat ’n oordragsverbiedende 
reg het, ’n regsmiddel ten einde te verseker dat slegs op goed wat aan die skuldenaar be
hoort, beslag gelê word (Riedel 668; Zdller ZPO  (1984) par 771; Serick Eigentumsvorbe- 
halt und Sicherungsubertragung 111 (1970) 233 ev).

38 Die Aussonderungsrecht van par 43 van die KO bepaal dat iemand daarop aanspraak kan 
maak dat ’n objek nie deel van die insolvente boedel uitmaak nie omdat hy ’n saaklike 
of persoonlike reg daarop het (Riedel 696; Hess/Kropshofer KO 192 ev).

39 anders as wat die hof in Skjelbreds Rederi A /S  v Hartless (Pty) L td  supra beslis het.
40 behalwe as die kennisleer toepassing vind.
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1 Wat is die aard van algehele sekerheidsessies?
’n Algehele sekerheidsessie is ’n fidusiêre regshandeling41 waarvolgens die seker- 
heidsgewer ’n vorderingsreg ten voile aan die sekerheidsnemer oordra met die 
oogmerk dat die oordrag slegs as sekuriteit sal dien. Die sekerheidsnemer verkry 
dus meer regte42 as wat vir sekerheidsdoeleindes nodig is en daarom word sy be- 
voegdhede kontraktueel deur ’n pactum fiduciae beperk.43 Die grondslag van 
sodanige sessies is dus ’n fidusiêre regsverhouding44 waarvolgens ’n Treugeber 
(trustoprigter, trustsettlor) ’n Treuhdnder (trustee) reghebbende van Treugut 
(trustgoed) maak met kontraktuele beperkings op die bevoegdhede van die 
trustee45 omdat laasgenoemde net vir ’n sekere doel reghebbende word.46 Nor- 
maalweg het kontraktuele beperkings nie werking teenoor derdes nie, inaar die 
geaardheid van fidusiêre regshandelinge is sodanig dat die regsordening aan die 
pactum fiduciae nie slegs verbintenisregtelike nie maar ook saaklike werking ver- 
leen sodat dit in sekere omstandighede ook teen derdes geld.47 Daar word on- 
derskei tussen ’n administratiewe trust ( Verwaltungstreuhand) en ’n sekerheids- 
trust (Sicherungstreuhand). Eersgenoemde het tot gevolg dat die trustee uitsluit- 
lik in belang van die trustoprigter optree en laasgenoemde dat die trustee in sy 
eie belang optree. By sekerheidsessies kan albei vorme voorkom: voor betaling 
van die skuld het mens met ’n sekerheidstrust te doen en daarna met ’n admi
nistratiewe trust.48

Die sekerheidsnemer by ’n algehele sekerheidsessie word egter steeds 
reghebbende49 en kan verder oor die saak beskik. Waar hy strydig met sy kon-

41 Sien Coing vir ’n bespreking van die aard en herkoms van ’n Treuhand (fidusiêre)-verhouding 
in die Anglo-Amerikaanse (3-11), die Duitse (II ev), die Oostenrykse (216-222), die Swit- 
serse (223-236) en die Lichtensteinsc reg (237-246). Lg volg die Anglo-Amerikaanse 
benadering.

42 Coing 38 85 100.
33 ibid 85.
44 ibid 28. As uitgangspunt vir die erkenning van fidusiêre regshandelinge het die Duitsers 

in die middel van die vorige eeu die Romeinsregtelike fiducia cum creditore gebruik. Die 
erkenning van hierdie tipe regshandeling is die produk van die arbeid van die Duitse Pan- 
dektiste (Coing 47). Die fiducia-teorie is ook deur die Oostenrykers en Switsers as basis 
vir die erkenning van 7>eu/io«d-verhoudings gebruik (sien Coing 226).

45 In die Suid-Afrikaanse trustreg word die benamings trustoprigter, trustee en begunstigde 
gebruik. Die Duitse reg gebruik net die terme Treugeber en Treuhander. Die Treugeber 
is meestal ook die begunstigde soos by die Romeinse fiducia cum amico, maar kan ook 
’n derde wees.

46 nl vir sekerheidsdoeleindes.
47 Coing 86 beklemtoon die saaklike werking van hierdie pactum fiduciae met verwysing na 

die volgende aanhaling: “ Soweit ich sehe, ist man sich dariiber einig, das der Treuhand- 
vertrag eine schuldrechtliche und eine dingliche Seite hat.”

48 Serick II 72; Coing 89.
49 Coing 94 156. Volgens die Anglo-Amerikaanse reg word die trustee eienaar van die trustgoed.
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traktuele ondernemings optree, maak hy hom slegs aan kontrakbreuk skuldig 
en is die sekerheidsgewer slegs op skadevergoeding geregtig.50 As uitsondering 
verkry die sekerheidsooreenkoms teenoor derdes guas/'-saaklike werking.5' In hier- 
die uitsonderingsgevalle, te wete by insolvensie en beslaglegging, verander die 
voile saaklike beregtiging (die feit dat die sessionaris volreghebbende is) van die 
sekerheidsnemer in ’n beperkte saaklike beregtiging waarvolgens hy soos ’n pand- 
houer behandel word, en die bloot verbintenisregtelike beregtiging van die se
kerheidsgewer in ’n voile saaklike beregtiging. Hierdie sogenaamde Umwand- 
lungsprinzip kenmerk die fidusiêre trust.52

1.1 Vereistes vir die ontstaan van ’n fidusiêre trust
Die eerste vereiste is die bestaan van ’n regsgeldige pactum fiduciae (Treuabre- 
de, sekerheidsooreenkoms) waarin ooreengekom word dat die vorderingsreg ten 
voile oorgedra sal word, met die beperkings dat die reg slegs as sekerheid oorge- 
dra word en dat dit nie verder oorgedra of uitgeoefen sal word nie.53 54 Tweedens 
word vereis dat die trustgoed die vermoë van die trustee regstreeks moet toekom 
(die sogenaamde Unmittelbarkeitsprinzip).H Dit beteken dat wanneer ’n trustop- 
rigter deur middel van ’n algehele sekerheidsessie sy verpligting nakom en dit 
blyk later dat daar geen regsgrond was nie, hy ’n verrykingsaksie teen die trustee 
sal hê. Die vermoënsverskuiwing moes nie met ’n omweg deur ’n derde se boe- 
del plaasgevind het nie.55 Deesdae word erken dat dit ook langs ’n omweg in 
sy boedel kan kom en dat oorspronklike trustgoed deur ander goed vervang kan 
word.56 In laasgenoemde geval verkry die sekerheidsooreenkoms egter nie by in
solvensie en beslaglegging <7«as/-saaklike werking nie.

2 Is ’n algehele sekerheidsessie ’n gesimuleerde regshandeling?
In die Duitse reg word ’n sekerheidsessie nie as ’n gesimuleerde regshandeling 
beskou nie.57 Volgens hierdie regstelsel is daar slegs sprake van ’n skynhande-

50 Serick 11 76 263 273 ev; Ndrr/Scheyhing 179 ev; Biilow par 519; Riedel 119; Coing 162.
51 Serick II 95 ev. Serick verduidelik dat van </ua.sz-saaklike werking gepraat kan word, sowel 

wat die sekerheidsgewer as die sekerheidsnemer betref.
52 Serick II 77.
53 ibid 80.
54 ibid 81; Coing 44 ev. Coing 179 meen dat die bepaaldheidsvereiste hierdie vereiste kan ver

vang, soos wat die posisie in die Engelse reg is.
55 Serick II 84. Hiermee word die Treuhand van indirekte verteenwoordiging onderskei.
56 Coing 115 ev 155 177.
57 Volgens Serick I 2 vn 5 het die hof dit alreeds op 1880-10-09 besluit. Sien verder Billow 

par 521; Riedel 164; Ndrr/Scheyhing 18; Larenz Allgemeiner Teil des deutschen Burgerh- 
chen Rechts (1980) par 201 c 333; Flume Allgemeiner Teil des Burgerlichen Rechts II  Das 
Rechtsgescháft (1979) 406; Coing 36.
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ling wanneer die partye dit eens is dat hulle verklaarde wil nie sal geld nie; wan- 
neer hulle met ander woorde slegs die uiterlike skyn skep dat hulle ’n sekere regs- 
handeling aangegaan het terwyl hulle ooreenkom dat die regsgevolge van soda- 
nige handelinge nie sal intree nie.58 Die partye moet in effek dus met ’n skelmstreek 
besig wees.59 Hierdie benadering word as die moderne benadering tot skynhan- 
delinge beskou.60 Alhoewel die hof in Skjelbreds Rederi A /S  v Hartless (Pty) 
L td61 die verouderde benadering62 tot sodanige handelinge gevolg het, is daar 
myns insiens genoeg gesag63 in die Suid-Afrikaanse reg om die moderne benade
ring toe te pas sodat daar by sekerheidsessies slegs sprake van ’n skynhandeling 
is as die partye nie die bedoeling het dat die sessionaris reghebbende sal word met 
die bevoegdheid om die reg verder oor te dra of in te vorder nie. Die kontraktuele 
beperkings op die sessionaris se bevoegdhede is net inter partes bindend en raak 
nie die sessionaris se bevoegdhede as reghebbende nie.64

Die partye poog nie by sekerheidsessies om ’n pandreg sonder publisiteit te 
vestig nie, maar om ’n reg ten voile as sekuriteit oor te dra. By verpanding bly 
die sekerheidsgewer nog volreghebbende (eienaar) en die sekerheidsnemer word 
beperkte saaklike geregtigde, terwyl die sekerheidsgewer by sekerheidsessies nie 
meer oor die reg kan beskik nie en die sekerheidsnemer volreghebbende word.65

58 Larenz par 30 I c 331; Biilow par 521 noem die gevalle waar ooreengekom word dat die 
sekerheidsgewer reghebbende sal bly om na goeddunke verder oor die saak te beskik of 
dat die oordrag slegs intern sal geld of dat die sekerheidsnemer immer en onvoorwaardelik 
onbevoeg sal wees om die reg in eie naam te gelde te maak, as voorbeelde van bedinge 
wat aanduidend kan wees dat ’n voorgenome sekerheidsessie nie werklik beoog is nie.

59 Coing 37; Coing 1973 Rabels Z  205; Bird v Lawclaims (Pty) L td  1976 4 SA 727 (D) 729B.
60 Coing 34 ev; Coing 1973 Rabels Z  204.
61 supra.
62 waarvolgens die teorie m b t skynhandelinge gekoppel is aan die fraus /eg/j-leerstuk met 

die gevolg dat elke regshandeling as gesimulecrd beskou word as die ekonomiese en prak- 
tiese gevolge daarvan nie in ooreenstemming is met die gewone regsgevolge van die regs
handeling wat die partye gekies het nie (Coing 1973 Rabels Z  204).

63 Zandberg v Van Zyl 1910 AD 302 309; Commissioner o f  Customs and Excise v Randles, Bro
thers & Hudson 1941 AD 369 395; Vasco Dry Cleaners v Twycross 1979 1 SA 603 (A) 
603 611; Bird v Lawclaims 1976 4 SA 727 (D) 729B 729G. Sien veral die volgende uitlating 
in MacLachlan v Wienand 1913 TPD 191 195: “ I know no reason why such a contract 
if bona fide  made and intended to be what the words express should be considered illegal.”

64 Larenz Biirgerlichen Rechts par 201 c 333: “ Nicht um ein Scheingescháft handelt es sich, 
wenn jemand einem anderen Vermógensgegenstande ‘zu treuen Hánden’ ubercignet, so dass 
dieser nach aussen zwar Eigentiimer werden, im Innenverhaltnis, d.h. zwischen den Betei- 
ligten, aber verpflichtet sein soli, dessen Interesse wahrzunehmen und ihm das zu treuen 
Hánden Oberlassene nach einiger Zeit Oder unter bestimmten Voraussetzungen wieder zu- 
riickzuerstatte.”

65 In Oostenryk word ’n sekerheidsoordrag van roerende sake as ’n omseiling van die vuispand 
gesien en dus nie toegelaat nie, terwyl sekerheidsessies toelaatbaar en gebruiklik is (Coing 
218).
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3 Is sekerheidsessies teen die goeie sedes?
Die vraag wat hier beantwoord moet word, is of die sekerheidsooreenkoms teen 
die goeie sedes is en, indien wel, wat die invloed van die ongeldigheid daarvan 
op die oordrag self is. Die rede waarom sodanige ooreenkomste teen die goeie 
sedes mag wees, is die feit dat hier ’n belangebotsing tussen versekerde en on- 
versekerde skuldeisers kan ontstaan. Omdat daar geen publisiteit aan hierdie vorm 
van sekerheid gegee word nie, kan skuldeisers hulle op die kredietwaardigheid 
van ’n skuldenaar verlaat om dan by beslaglegging of insolvensie uit te vind dat 
daar versekerde skuldeisers is wat voorrang bo hulle geniet.

In die Duitse reg word die belange van ander skuldeisers beskerm deur seker- 
heidsooreenkomste net onder sekere omstandighede as synde teen die goeie se
des nietig te verklaar.66 Die omstandighede is oorversekering,67 kredietmisleiding68 
en skuldeiserbenadeling.69 Die sogenaamde Knebelungsvertrdge70 waarvolgens 
’n skuldeiser nie te veel beperkings op die handelsvryheid van die skuldenaar 
mag plaas nie, speel hier ook ’n rol.

Die howe moet elke geval op eie meriete beoordeel om vas te stel of dit teen 
die goeie sedes is al dan nie. Nie elke geval waar daar ’n belangebotsing tussen 
versekerde skuldeisers ontstaan, is dus as teen die goeie sedes aan te merk nie, 
maar slegs daardie gevalle waar daar ’n doelbewuste benadeling van die skuld
eisers van die skuldenaar is. Indien bevind word dat ’n bepaalde sekerheidsoor
eenkoms teen die goeie sedes is, is dit nietig en die vraag ontstaan dan of die 
nietigheid van dié ooreenkoms ook ’n effek op die oordrag van die reg het. Nor- 
maalweg geld die abstrakte oordragsbeginsel sodat die oordragshandeling nie 
deur die geldigheid van die verpligtende regshandeling geraak word nie; by han- 
delinge in stryd met die goeie sedes word as uitsondering egter bepaal dat die 
nietigheid van die verbintenisskeppende ooreenkoms ook die oordragshandeling

66 Serick 117; Biilow par 504 ev; Riedel 200 ev; Coing 135; Scholz/Lwowski Das Recht der 
Kreditsicherung (1980) 155 ev; Lwowski Aktuelle Probleme des Kreditsicherungsrechts aus 
Rechtsprechung und Praxis (1985) 44.

67 Ubersicherung: by beoordeling word die reele waarde van die vorderingsregte in ag geneem, 
nie die nominale waarde nie (Riedel 202).

68 Krediltduschung: dit kan ook kredietbedrog genoem word en kom ter sprake waar derdes 
oor die kredietwaardigheid van die skuldenaar raislei word. Die misleiding kan deur die 
optrede van die skuldenaar alleen bewerkstellig word of deur gesamentlike optrede van die 
skuldeiser en skuldenaar (Riedel 203).

69 Glaubigergefahrdung: dit hou verband met kredietmisleiding en kom voor wanneer die se
kerheid twyfelagtig is en derdes daardeur skade kan ly (Riedel 203; Biilow par 506).

70 Dit is byvoorbeeld wanneer die skuldeiser in so ’n mate ’n houvas op die skuldenaar het 
dat hy in werklikheid nog net vir die skuldeiser werk of waar die skuldeiser die skuldenaar 
dreig dat hy sy besigheid sal ruineer as hy nie die ooreenkoms aangaan nie (Riedel 200; 
Biilow par 505).
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raak sodat die reg nie oorgaan nie.71 Serick se verklaring vir hierdie uitsonde- 
ring word hieronder by die bespreking van die causa van sekerheidsessies 
behandel.72

4 Wat is die causa van sekerheidsessies en watter rol speel dit?
Omdat ’n sekerheidsessie saaklike werking73 het, word gesê dat die oordrags- 
handeling deur middel van ’n saaklike ooreenkoms74 geskied. Laasgenoemde het 
die onmiddellike oorgaan van ’n saaklike reg tot gevolg, met ander woorde deur 
die sekerheidsessie word ’n vermoënsverskuiwing bewerkstellig. Ten einde gel- 
dige regsbeslag aan hierdie vermoënsverskuiwing te gee, word ’n regsgrond ver- 
eis.75 Wanneer ’n regsgrond vir ’n vermoënsverskuiwing ontbreek, kan die oor- 
draggewer ’n eis op grond van ongeregverdigde verryking teen die oordragne- 
mer instel en daarmee die ongeregverdigde vermoënsverskuiwing tot niet maak.76 
Daar moet dus altyd ’n rede wees waarom ’n bate van een vermoë na ’n ander 
verskuif. By sekerheidsessies is die causa vir die oordrag die verbintenisskeppende 
sekerheidsooreenkoms: dit is die regshandeling wat die sedent verplig om sy vor- 
deringsreg as sekerheid aan die sessionaris oor te dra.77 Die kredietooreenkoms 
is nie die causa van die oordrag nie, ofskoon dit ook oorsaaklik daaraan ver- 
bonde is. Die kredietooreenkoms (waaruit die vorderingsreg ontstaan waarvoor 
sekerheid gestel moet word), die sekerheidsooreenkoms en die saaklike ooreen
koms kan in een dokument vervat word maar moet van mekaar onderskei word.

71 Bulow par 509; Riedel 197 ev; Soergel/Siebert Burgerliches Gesetzbuch (1976) 584; Flume 
385.

72 Serick 1 18 65.
73 Dit bring nie alleen ’n vermoënsverskuiwing mee nie, maar verskaf ook saaklike 

sekerheidsregte.
74 Billow par 533.
75 Dit is die posisie in die Romeins-Hollandse, Nederlandse, Franse en Duitse reg (Damhouder 

Pracktycke civile 49 9; Peckius Opera: de iure sislendi 3 6; Christinaeus Decisiones 1 110 4; 
Sande De cessione 2 1,2; Vinnius Jurisprudentiae 2 56; Huber HR 3 3 36, 13 2; Utrechtsche 
cons 1 139 6; Van Bijnkershoek Obs turn 1523; a 639 BW\ Meijers Algemene leer van het 
burgerlijk recht I (1948) 290; Hofmann Het Nederlandsch zakenrecht (1944) 232; Maris Rechts- 
kundige opstellen (1935) 679; a 711 CC; Fikentscher Schuldrecht (1985) par 14; Larenz BUr- 
gerlichen Rechts par 18 II 295; Flume par 121 1 152; Billow par 533; Baur par 5 IV 1 43; 
Serick 1 52 II 275; sien ook De Vos Verrykingsaanspreeklikheid in die Suid-Afrikaanse reg 
(1987) 2).

76 Flume par 1212 157; Westermann Sachenrecht (1966) par 4 II 2; Fikentscher par 14 4 44; 
Larenz Burgerlichen Rechts par 18 II (d) 295; Baur par 5 IV 1 43; Serick I 53.

77 Serick I 57 ev; Biilow par 533. Vir kritiek hierop sien Flume 155. Volgens Flume is die 
causa vir die sessie die bestaan van ’n vorderingsreg wat verseker moet word. Dit is in oor- 
eenstemming met die nuutste regspraak BGH 21P 1981, 1188 (1982 NJW  275).
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Die abstrakte oordragsbeginsel wat by eiendomsoorgang geld, word ook hier 
toegepas78 sodat die oorgang van die reg nie afhanklik van die geldigheid van 
die verbintenisskeppende ooreenkoms (sekerheidsooreenkoms) is nie. Omdat ’n 
mens egter hier met ’n besondere geval te doen het, waar die sekerheidsessie op 
’n trouverhouding gebaseer is, word die abstrakte oordragsbeginsel as uitsonde- 
ring in spesifieke gevalle79 versaak. Dit word gedoen omdat die sekerheidsoor
eenkoms met die abstrakte vervullingshandeling verstrengel is en die sekerheids- 
objek tot trustgoed verhef.80

Die vorderingsreg waarvoor sekerheid gestel moet word, word deel van die 
subjektiewe regsgrond van die verbintenisskeppende sekerheidsooreenkoms.81 Die 
sekerheidsgewer wil met die beoogde oordrag van ’n vorderingsreg aan die se- 
kerheidsnemer sekuriteit verskaf dat die sekerheidsgewer sy verpligting uit die 
kredietooreenkoms sal nakom. Die partye kan die vorderingsreg waarvoor se
kerheid gestel word, in die sekerheidsooreenkoms met verwysing na sy subjek
tiewe regsgrond kousaal (ter versekering van die kredietskuld) of abstrak (ter 
versekering van ’n skuld van Rx) beskryf.82 Die objektiewe regsgrond van die 
oordrag self is egter steeds die sekerheidsooreenkoms wat tot oordrag verplig.

Tussen die kredietooreenkoms, die sekerheidsooreenkoms en die saaklike oor
eenkoms bestaan daar egter ’n noue verband. Nietigheid van die kredietooreen
koms het ook nietigheid van die sekerheidsooreenkoms tot gevolg, aangesien dit 
die partye se wil is dat die twee regshandelinge ’n eenheid met wedersydse ver- 
pligtinge sal vorm. As die sekerheidsooreenkoms nietig is en daar is nog nie uit- 
voering aan die kredietooreenkoms gegee nie, is die kredietverskaffer nie verplig

78 Riedel 116; Biilow par 534; Serick I 59 II 76.
79 Bv by insolvensie, waar die posisie van die sekerheidsnemer as volreghebbende na die posi- 

sie van ’n pandskuldeiser verswak en die sekerheidsgewer s’n as persoonlike geregtigde tot 
volreghebbende versterk, en by sekerheidsooreenkomste wat teen die goeie sedes is. Die 
abstrakte oordragsbeginsel kan ook versaak word deurdat die samehang tussen die seker
heidsooreenkoms en die oordrag herstel word. Dit kan deur uitdruklike of stilswyende oor
eenkoms geskied of afgelei word uit die praktiese doel van die sekerheidsooreenkoms of 
die omringende omstandighede.

80 By sekerheidsessies het die Duitse BGH ZIP  1981 (1982 N JW  275) bevind dat daar ’n af- 
hanklikheid tussen die bestaan van die hoofskuld (die kredietooreenkoms) en die oorgang 
van die reg is. Die rede hiervoor is dat die doel wat by hierdie sessies nagestreef word, die- 
selfde is as die wat by pandregte nagestreef word en omdat lg aksessories is, word die abstrakte 
oordragsbeginsel ook by sekerheidsessies versaak (sien Lwowski Aktuelle Probleme 1). Vol- 
gens horn word hierdie uitspraak in die regsliteratuur algemeen gekritiseer. Dit is ook in 
stryd met Serick se siening van die afhanklikheid van die oordrag van die sekerheidsoor
eenkoms (soos hierbo uiteengesit).

81 Die causa vir die kontrak moet onderskei word van die causa vir die oordrag.
82 Serick 1 59.
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om die krediet te verskaf nie. As die geld egter reeds uitbetaal is, bly die krediet- 
ooreenkoms geldig en die kredietverskaffer verkry ’n reg op terugbetaling van 
die geld tesame met rente en nie slegs ’n verrykingsaksie nie.83 Die sessie self 
is ’n abstrakte handeling, die werking waarvan nie van die geldigheid van die 
sekerheidsooreenkoms afhanklik is nie. Die oordraggewer verkry egter ’n ver- 
rykingsaanspraak as die oordrag sine causa geskied het. Waar die sekerheids
ooreenkoms nie geldig tot stand gekom het nie, byvoorbeeld vanweë ’n wilsge- 
brek, kan die sekerheidsgewer die trustgoed met die condictio indebiti terugvor- 
der aangesien hy die oordrag solvendi causa gemaak het en dit in werklikheid 
nie verskuldig was nie. As die sekerheidsooreenkoms op ’n latere stadium suk- 
sesvol aangeveg word, kan die sekerheidsgewer die trustgoed met die condictio 
ob causam finitarn terugvorder. In albei hierdie gevalle het die geldigheid van 
die kredietooreenkoms geen effek op die verrykingsaanspraak nie.84 As die se
kerheidsooreenkoms en die sessie albei geldig is, maar die vorderingsreg wat se- 
kureer word, het nie ontstaan nie of het later weggeval,85 word die sekerheids
ooreenkoms ook as nietig beskou; gevolglik verkry die sekerheidsgewer ’n con
dictio indebiti vanweë die nakom van ’n nie-bestaande skuld (waar die krediet
ooreenkoms van die begin af nietig was) of ’n condictio ob causam finitarn (waar 
die kredietooreenkoms later weggeval het). Volgens ’n ander mening kan die se- 
kerheidsobjek met die condictio ob causam datorum teruggevorder word omdat 
die kredietooreenkoms en die sekerheidsooreenkoms as eenheid gesien word en 
die subjektiewe causa van die sekerheidsooreenkoms weggeval het.86

Serick,87 Flume88 en Scholz/Lwowski89 meen dat die aksessoriteitsbeginsel nie 
hier toegepas moet word nie en dat die abstrakte oordragsbeginsel geld. Gevolg-

83 ibid 61. Die rede hiervoor is dat hy volgens die kredietooreenkoms vir rente ens beding 
het wat hy nie sal kan kry as hy bloot op grond van ongeregverdigde verrryking eis nie.

84 Serick I 62.
85 Volgens Serick II 99 is die oorgang van die reg nie vanweë die aksessoriteitsbeginsel aan 

die bestaan van ’n hoofskuld gekoppel nie, maar d m v die fidusiêre sekerheidsooreen
koms. Dit sou in stryd met die wese van fidusiêre sekerheidstelling wees om die aksessori
teitsbeginsel wat ’n wesenskenmerk van pandreg is, op algehele sekerheidsessies toe tc pas 
aangesien die sessionaris in hierdie geval juis volreghebbende is (sien Serick II 99; 
Scholz/Lwowski 40). As die hoofskuld deur betaling uitgewis word, val die oorgedraagde 
reg, behalwe in die geval van ’n ontbindend voorwaardelike oordrag, nie outomaties terug 
in die boedel van die sekerheidsgewer nie. Dit moet nog aan horn oorgedra word. As die 
partye nie so ’n ontbindend voorwaardelike oordrag gemaak het nie, word dit beskou as 
’n aanduiding dat die sekerheidsnemer na aflossing van die hoofskuld nog as skuldeiser 
kan optree (Serick II 266). As die sekerheidsgewer terugoordrag van die vorderingsreg wil 
bewerkstellig, moet hy van ’n beding in die sekerheidsooreenkoms gebruik maak tot die 
effek dat die vorderingsreg na delging van die hoofskuld terugsedeer moet word.

86 Serick I 63.
87 ibid.
88 155.
89 40.
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lik word die sessionaris reghebbende al ontbreek die vorderingsreg waarvoor se- 
kerheid gestel moet word. Die sedent behoort dan slegs ’n eis op grond van on- 
geregverdigde verryking te hê. Die Bundesgerichtshof het egter in 1982 beslis dat 
die aksessoriteitsbeginsel by sekerheidsessies geld vanweë die beskermingswaar- 
dige belange van die partye daartoe.90

Wanneer die sekerheidsooreenkoms nietig is as synde in stryd met die goeie 
sedes, ontstaan die vraag of die abstrakte oordragsbeginsel dan nog moet geld. 
In beginsel geld dié beginsel91 ook hier, maar uitsonderings word toegelaat. Waar 
die oordrag self teen die goeie sedes sou wees, gaan die reg nie oor nie, soos 
in gevalle van oorversekering, kredietmisleiding, ensovoorts.92 Serick kritiseer 
hierdie standpunt en meen dat die rede vir die versaking van bedoelde beginsel 
ook hier93 in die fidusiêre aard van sekerheidsoordragte te vinde is.94 Die seker
heidsooreenkoms verleen aan die vorderingsreg wat oorgedra word die eienskap 
van trustgoed, en as die sekerheidsooreenkoms ontbreek of wegval, verkry die 
vorderingsreg nie hierdie eienskap nie en word die sekerheidsnemer onbeperkte 
volreghebbende. As die abstrakte oordragsbeginsel by nietige sekerheidsooreen- 
komste hier gehandhaaf sou word, sou dit beteken dat die sekerheidsnemer by 
’n nietige sekerheidsooreenkoms meer regte verkry as by ’n geldige een. Omdat 
die verbintenisskeppende sekerheidsooreenkoms by fidusiêre regshandelinge so 
’n groot invloed op die saaklike regshandeling het, moet die ongeldigheid van 
die sekerheidsooreenkoms volgens Serick vanweë strydigheid met die goeie se
des ook die ongeldigheid van die saaklike ooreenkoms tot gevolg hê.95

5 Wat is die inhoud van die sekerheidsooreenkoms?
Die regte en verpligtinge van die sekerheidsgewer en -nemer word in die eerste 
plek deur die sekerheidsooreenkoms bepaal. Soos alle verbintenisskeppende oor- 
eenkomste is hierdie ooreenkoms slegs inter partes bindend.

Waar die sekerheidsooreenkoms oor ’n aangeleentheid swyg, moet die partye 
se wil deur uitleg vasgestel word. Die rigsnoer hier is die sekerheidsdoel van die

90 Lwowski 2; sien bespreking hierbo vn 79.
91 Serick 1 65; Biilow par 509; Scholz/Lwowski 483; Flume 383 ev; Riedel 197 ev; Soergel/Sie- 

bert 584.
92 Lwowski 1.
93 Sien bespreking hierbo in teks by vn 80 en vn 85.
94 Volgens die jongste regspraak word die afhanklikheid van die sekerheidsessie van die kou- 

sale verbintenisskeppende ooreenkoms herstel deur die doel van die sessie en die partye 
se belange daarby (Lwowski 1). Die sessie kan ook uitdruklik deur ooreenkoms van die 
verbintenisskeppende ooreenkoms afhanklik gemaak word, m a w  daar kan deur ooreen
koms teruggekeer word na die kousale stelsel van regsoorgang.

95 Serick 1 65 ev.
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ooreenkoms. Hier kan ook gebruikgemaak word van beginsels wat by soortge- 
lyke regshandelinge geld. So kan die sekerheidsnemer beskou word as iemand 
wat ongeveer in dieselfde posisie as ’n lashebber verkeer met dienooreenkomsti- 
ge verpligtinge.96 Anders as wat die posisie in die Suid-Afrikaanse reg is, behoort 
daar slegs in uitsonderingsgevalle na die verhouding tussen die pandgewer en 
-nemer gekyk te word om die partye se regte en verpligtinge te bepaal.97 98

Die uitgangspunt by die opstel van die sekerheidsooreenkoms is kontrakteer- 
vryheid.9* Alle sekerheidsooreenkomste sal dus nie dieselfde wees nie. Daar is 
egter ’n paar wesenlike elemente wat in elke sekerheidsooreenkoms moet 
voorkom.

Die wesenskenmerk van ’n sekerheidsooreenkoms is die sekerheidsdoel waar- 
mee dit aangegaan word. Die sekerheidsooreenkoms is ’n verbintenisskeppende

%  Serick II 267; Coing 137 ev.
97 Serick 11 47. Harker 1981 SALJ  65 meen dat pandregbeginsels glad nie op sekerheidsessies 

toegcpas kan word nie, vanweë die objek (nl ’n vorderingsreg) van die sekerheid, maar 
gaan dan tog voort om die posisie van ’n sekerheidsessionaris in die lig van pandbeginsels 
te bespreck (66 vn 61-65). Van der Merwe 483 meen verkeerdelik dat die tipe sekerheid 
wat gekies word geen invloed op die kontraktuele verhouding tussen sekerheidsgewer en 
-nemer het nie. As gesag hiervoor beroep hy horn op De Wet en Yeats 369-370. Die sake 
wat Dc Wet en Yeats 370 vn 189 as gesag aanhaal, steun hulle egter nie. Stephens v Whit- 
fo rd  1903 TH 231 bv handel uitdruklik en uitsluitlik oor pandgewing; George Loader & 
Co v Vosloo 1939 OPD 151 oor die verpanding van aandele; S/i Breweries v Levin 1935 
AD 77 oor die versorgingsplig van die pandhouer; en Voihand & Molenaar Ltd v Ruskin 
1959 2 SA 751 (W) is ’n baie verwarde uitspraak wat uiteindelik tog die beginsels van pand
gewing toepas. Van der Merwe 484 vn 434 verwys na Sun Life Assurance Co o f  Canada 
v Kuranda 1924 AD 20 as gesag vir die stelling dat ’n pactum commissorium of ’n beding 
dat die sessionaris ’n polis mag kanselleer en die opbrengs daarvan mag hou, ook by ’n 
algehele sekerheidsessie ongeldig is omdat dit sou bots met die beding dat die sessionaris 
die reg moet terugsedeer. Die Kuranda-saak handel egter ook uitsluitlik oor ’n pandge
wing; daarin is gesê dat so ’n beding wel geldig is, mits die “ surrender value” ’n billike 
waarde verteenwoordig. Die enigste beslissing waarna Van dcr Merwe en De Wet en Yeats 
verwys wat wel oor ’n algehele sekerheidsessie handel, is Priest v Logie’s Estate 1926 EDL 
40. Op 43 word dan ook gesê dat die versorgingsplig wat op die sessionaris rus ten minste 
dieselfde is as die van 'n pandhouer. Joubert “ lets oor die ‘pandgewing’ van onliggaamli- 
ke goed” 1971 THRHR  87 onderskei tussen pandgewing en algehele sekerheidsessies, maar 
pas sover moontlik pandregbeginsels ook maar by ’n algehele sekerheidsessie toe (sien bv 
sy bespreking van ’n pactum commissiorum). Deur al die beginsels wat op pandgewing 
van toepassing is op algehele sekerheidsessies toe te pas, word een van die voordele uitge- 
skakel wat hierdie vorm van sekerheidstelling inhou. Verder noop so ’n toepassing ’n mens 
tot die gevolgtrekking dat mens hier dalk tog met ’n skynhandeling te make het aangesien 
hierdie regsfiguur dan in alle opsigte met pandreg ooreenstem, behalwe dat geen publisiteit 
daaraan gegee word nie.

98 Hierdie uitgangspunt word natuurlik getemper deur die algemene beginsels van die kon- 
traktereg, bv dat die ooreenkoms nie teen die goeie sedes of in stryd met die openbarc be- 
lang moet wees nie.
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fidusiêre ooreenkoms wat die effek van die regshandeling (volledige oordrag van 
’n vorderingsreg) wat die partye gekies het, kontraktueel beperk omdat die ge- 
kose regshandeling meer bevoegdhede (die sekerheidsnemer word volreghebbende) 
aan die sessionaris verleen as wat nodig is vir die doel (sekerheidstelling) waar- 
voor dit aangegaan is."  Daar moet dus duidelik in die sekerheidsooreenkoms 
gestel word dat die oordrag slegs ter versekering van ’n skuld geskied. Die seker- 
heidsdoel kan slegs verwesenlik word as die sekerheidsobjek (die vorderingsreg 
wat oorgedra word) en die vorderingsreg waarvoor sekerheid gestel word vol- 
doende omskryf is en met mekaar verbind word.

Die partye tot die ooreenkoms moet bepaal wees.99 100 Meestal is die kredietver- 
skaffer die sekerheidsnemer en die kredietopnemer die sekerheidsgewer. Dit is 
egter nie noodsaaklik nie en waar daar ’n wisseling van persone plaasvind, moet 
dit duidelik in die sekerheidsooreenkoms aangetoon word sodat die regsposisie 
van die partye vasstaan.

Die vorderingsreg wat sekureer word, ontstaan meestal uit ’n geldlening, maar 
dit kan ook enige ander vorderingsreg wees, byvoorbeeld ’n vorderingsreg vir 
betaling van ’n koopprys of skadevergoeding vanweë ’n onregmatige daad, en- 
sovoorts. Die vraag wat hier ontstaan, is of newe-koste soos rente, die koste van 
tegeldemaking, strafbedinge ensovoorts ook deur die sekerheid gedek word. As 
daar geen ooreenkoms ten aansien van sodanige koste gemaak is nie, word gear- 
gumenteer dat rente wel daardeur gedek word in ooreenstemming met die posi- 
sie by ’n vuispand.101 Dit sou natuurlik verstandig wees om uitdruklik in die se
kerheidsooreenkoms te bepaal watter koste deur die sekerheid gedek sal word.102

Omdat die sekerheidsnemer meer regte verkry as wat vir die sekerheidsdoel 
nodig is en die sekerheidsgewer ’n belang by die behoorlike uitoefening van die 
sekerheidsnemer se bevoegdhede het, moet die partye verskeie bedinge maak om 
hulle regsposisie teenoor mekaar te reël.

Aangesien die sekerheidsnemer volreghebbende word, moet sy beskikkings- 
bevoegdheid sover moontlik aan bande gele word. Dit kan net verbintenisregte- 
lik gedoen word deur byvoorbeeld te bepaal dat hy die reg nie mag oordra nie,103 
nie mag invorder nie, nie ’n skikking met die skuldenaar mag aangaan nie, ’n

99 Coing 92 110; Serick 11 47 263; Scholz/Lwowski 506; Riedel 116.
100 Serick II 49 ev; Coing 109.
101 Serick II 52 ev; sien egter Scott en Scott 137 ev.
102 Scholz/Lwowski 506.
103 Vanwee die Suid-Afrikaanse positiefregtelike benadering tot pacta de non cedendo sal hierdie 

beding werking teenoor derdes hê as die skuldenaar ’n belang daarby het; en dit het ’n 
algehele sekerheidsedent seer sekerlik.
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moontlike oorskot aan die sedent moet oorbetaal, ensovoorts. Daar kan moontlik 
geargumenteer word dat die sekerheidsdoel van die oordrag en die onnodig wye 
regsbevoegdhede wat die sekerheidsnemer vir daardie doel verkry, stilswyend hier- 
die verpligtinge op die sekerheidsnemer lê en dat hulle dus nie uitdruklik opgelê 
hoef te word nie;104 myns insiens sou dit egter beter wees om hulle wel in die 
sekerheidsooreenkoms op te neem.

Ten einde die sekerheidsnemer se posisie te versterk, moet die sekerheidsge
wer waarborg dat hy skuldeiser is, dat hy die reg nie reeds oorgedra het nie, dat 
hy die onbelemmerde bevoegdheid het om oor die reg te beskik en dat daar nie 
verwere teen die vorderingsreg is wat dit tot niet sal laat gaan nie.105

Die sekerheidsnemer beding gewoonlik ook vir horn ’n kontrolebevoegdheid 
waarvolgens hy insae in die boeke van die sekerheidsgewer sal hê. Daarvolgens 
kan hy byvoorbeeld nagaan of die sekerheidsgewer die vorderingsreg as synde 
’n sekerheidsobjek in sy boeke aangeteken het.106

Die meeste sekerheidsooreenkomste bevat waardedekkingsklousules. So kan 
byvoorbeeld bepaal word dat die sekerheidsgoed se waarde 150% moet wees van 
die waarde van die vorderingsreg wat gesekureer word.107

Hierdie klousules is veral belangrik waar die partye ooreengekom het dat een 
vorderingsreg wat as sekerheid dien deur ’n ander vervang kan word as eersge- 
noemde byvoorbeeld onvoldoende sou word; dit geld veral by globale108 en 
mantelsessies109 waar die vorderingsregte gedurig wissel.110

Vanweë die feit dat die sekerheidsgewer moet toesien dat niks in die weg van 
die sekerheidsnemer kom om sy sekerheidsreg te realiseer nie en die sekerheids-

104 Joubert 1971 THRHR  83; General principles o f  the law o f  contract (1987) 198 is van me- 
ning dat die reg op terugsessie stilswyend inbegrepe is. Pahl (133 182 185) meen weer dat 
die versorgings-, terugbesorgings- en kennisgewingspligte uit die pactum fiduciae spruit en 
dit wil voorkom of uitdruklik daarvoor beding moet word. Joubert Contract 198 is skyn- 
baar van mening dat ook hierdie aangeleenthede nie uitdruklik gereel hoef te word nie. 
Van der Merwe 481 is waarskynlik dieselfde mening toegedaan, aangesien hy beweer dat 
“ die sogenaamde pactum fiduciae, . . . imptisiet in ’n sessie ter versekering van skuld is 
. . .” . In Sutherland v Elliot Bros (1842) 2 349, een van die min sake wat die algehele se- 
kerheidsessiekonstruksie aanvaar en korrek toepas, word duidelik bewys geverg van ’n oor- 
eenkoms tot terugsessie, m a w  van ’n pactum fiduciae. In L ief v Dettmann supra word 
’n uitdruklike of geimpliseerde pactum fiduciae vereis, maar in Trust Bank v Standard Bank 
supra word ’n uitdruklike ooreenkoms vereis.

105 Serick II 62.
106 ibid 63.
107 ibid.
108 Joubert 421.
109 ibid.
110 Serick 11 64.
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nemer die plig het om die sekerheidsobjek na betaling van die skuld aan die se- 
kerheidsgewer terug te sedeer, het albei ’n kennisgewingsplig wanneer derdes op 
die saak beslag wil lê. Hulle moet nie alleen aan mekaar kennis gee nie, maar 
ook die derde van die bestaan van die sekerheidsreg in kennis stel.111 Hierdie 
kennisgewingsplig moet myns insiens ook uitdruklik in die sekerheidsooreenkoms 
gestel word.

Waar die partye op ’n geheime sessie112 besluit het, moet hulle dit uitdruklik 
in die ooreenkoms meld. Gewoonlik magtig die sekerheidsnemer by sodanige 
sessies die sekerheidsgewer (sedent) om die vorderingsreg as vreemde reg in eie 
naam te in .113 By geheime sessies moet die sekerheidsnemer bykomstige bedinge 
maak om horn teen die gevare van sodanige sessies te beskerm deur byvoorbeeld 
te bepaal dat hy onder sekere omstandighede kennis aan die skuldenaar mag gee 
en die vordering self mag in .114

Een van die belangrikste bedinge in die sekerheidsooreenkoms handel oor die 
realisering van die sekerheidsobjek.115 Hier moet bepaal word onder watter om
standighede en op welke wyse die sekerheidsgoed gerealiseer mag word.

Wanneer die sekerheidsgewer sy skuld gedelg het, verval die doel waarmee die 
sekerheidsessie gemaak is en moet die sekerheidsnemer die sekerheidsgoed aan 
die sekerheidsgewer terugsedeer.116 Daar word geargumenteer.dat hierdie plig 
tot terugsessie ontstaan al het die partye nie so ooreengekom nie;117 myns insiens

111 ibid 64 ev; Scholz/Lwowski 507.
112 Scholz/Lwowski 492 508; Serick II 268 ev; Scott 1987 De Jure 26.
113 In die Duitse reg staan dit as ’n Einziehungsermachtigung bekend. Vir ’n uitvoerige bespre- 

king hiervan, sien Serick II 304 ev. Sien ook Malan 205-206. Soos Malan tereg aantoon, 
het die erkenning van hierdie regsfiguur in die Duitse reg dogmatiese probleme verskaf. 
Of erkenning van sodanige regsfiguur in die Suid-Afrikaanse reg sal plaasvind, betwyfel 
ek. Indien dit wel geskied, sou dit eweneens dogmatiese probleme verskaf. Hoe dit ook 
al sy, hierdie regsfiguur kom daarop neer dat die invorderingsgemagtigde (sedent, seker
heidsgewer) ’n vreemde reg (die reg wat aan die sessionaris oorgedra is) in eie naam uitoe- 
fen. Hierdie volmag is wedersyds herroepbaar, verval as die sedent nie sy skuld kan betaal 
nie en het slegs inter partes werking.

114 Serick II 294; Scott 1987 De Jure 26.
115 Serick II 65; Scholz/Lwowski 510 ev; Btilow par 536.
116 Volgens sommige juriste moet die sekerheidsnemer in hierdie geval as ’n pandhouer be- 

handel word, met die gevolg dat die vorderingsreg by betaling van die skuld vanwee die 
aksessoriteitsbeginsel outomaties in die boedel van die sekerheidsgewer terugval. Lg stand- 
punt word egter nie algemeen aanvaar nie (sien Serick II 266). By ’n verpanding vind geen 
vermoensverskuiwing plaas nie, terwyl dit wel die posisie by ’n algehele sekerheidsessie is; 
daarom is dit ook noodsaaklik dat die reg van die sekerheidsgewer terugsedeer word. Hier
die aspek word hieronder in besonder behandel.

117 Biilow par 536; sien ook die verwysings by vn 104 hierbo.
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is dit egter veiliger om uitdruklik daarvoor te beding. Dit is verder ook moontlik 
om die oordrag self aan ’n ontbindende voorwaarde onderworpe te stel sodat 
die reg outomaties na betaling van die skuld in die boedel van die sedent terug- 
val. Hierdie voorwaarde moet egter in die oordragsooreenkoms self opgeneem 
word en is nie deel van die sekerheidsooreenkoms nie.

Wanneer die sekerheidsgewer nie sy skuld kan betaal nie is die sekerheidsne- 
mer geregtig om die sekerheidsgoed te realiseer. Hy kan dit doen deur die vorder- 
ingsreg self te in118 of deur dit te verkoop en verder te sedeer."9 Die reg tot reali- 
sering ontstaan outomaties wanneer die sekerheidsgewer nie sy verpligting kan 
nakom nie. Die partye kan egter ooreenkom dat die sekerheidsnemer eers aan 
die sekerheidsgewer kennis sal gee voordat hy die vorderingsreg sal realiseer. Hulle 
kan ook ooreenkom op die wyse van realisering, byvoorbeeld nie ’n privaatver- 
koop nie maar ’n openbare verkoop. As die partye egter niks oor realisering be- 
paal nie, ontstaan dié reg wanneer die sekerheidsgewer se skuld betaalbaar is 
en hy nie kan betaal nie, in welke geval die wyse van realisering deur die seker
heidsnemer bepaal kan word.

6 Wat is die inhoud van die oordragsooreekoms (sessie)?
Die sessie (oordragsooreenkoms) moet aan al die vereistes voldoen wat normaal- 
weg vir ’n sessie gestel word.120 Besondere aandag moet egter daaraan gegee word 
om die bedoeling van die partye duidelik te stel.121 Mens het slegs met ’n seker- 
heidsessie te doen waar die reg in sy voile omvang122 aan die sessionaris as seku- 
riteit oorgedra word.123 Dit moet dus duidelik wees dat die partye byvoorbeeld 
nie ’n verpanding, ’n Einziehungersermáchtigung, ’n volmag of ’n invordering- 
sessie beoog nie. Die bewoording van die sessie is dikwels sodanig dat mens nie 
die bedoeling van die partye daaruit kan aflei nie. Aangesien die volgende klou- 
sule, wat algemeen in sessies in securitatem debiti voorkom, niksseggend is, moet 
dit vermy word: “ Hiermee sedeer, transporteer, verpand ek my vorderingsreg

118 Scholz/Lwowski 511.
119 ibid 512.
120 Scott Cession 17 ev.
121 ibid 144; Riedel 119 ev.
122 ’n Invorderingsessie (Inkassozession) waar die reg oorgedra word sodat die sessionaris dit 

in eie naam maar tot voordeel van die sedent invorder, is ook ’n specie van die genus vol- 
regsoordrag, d w s ’n sessie met ’n besondere inhoud (sien Serick II 270).

123 Uit hierdie sekerheidsdoel van die sessie blyk dan ook dat die oordrag nie die hoofskuld 
delg nie, maar dat dit geskied in uitvoering van die nuwe verpligting (uit die sekerheidsoor
eenkoms) wat die skuldenaar onderneem het. Dit het dus nie an Erfiillungs Stall nie, maar 
Erfullungshalber plaasgevind (Serick II 264; Riedel 116).
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teen X aan Y as (kollaterale, dekkende) sekuriteit.” 124 Die aard van hierdie ses- 
sie is onduidelik; in so ’n geval sal na die sekerheidsooreenkoms gekyk moet word 
om vas te stel wat die partye beoog het. As daarin ook bedinge voorkom wat 
met albei vorme van sekerheidstelling te versoen is en die bedoeling van die par
tye dus nie vasgestel kan word nie, kan die sessie weens vaagheid nietig wees.125

By beoordeling van die betrokke tipe sessie moet ook in gedagte gehou word 
dat ’n verpanding waarvan nie kennis gegee is nie, nie sonder meer as ’n algehe- 
le sekerheidsessie beskou kan word nie. Kennisgewing is voldoening aan die pu- 
blisiteitsvereiste by verpanding en daarsonder word geen pandreg gevestig nie.126 
As dit duidelik die partye se bedoeling was om ’n pandreg te vestig, kan die ses
sie by gebrek aan kennisgewing nie as ’n algehele sekerheidsessie beskou word 
nie, want die partye het nooit die bedoeling gehad om die vorderingsreg self oor 
te dra nie.127

Die korrekte woordgebruik by ’n verpanding is: “ Hiermee verpand ek . . .” 
of “ Hiermee gee ek in pand . . .” . By ’n algehele sekerheidsessie is dit: “ Hiermee 
sedeer ek as sekuriteit (sekerneid) . . .” . In hierdie gevalle kan die sessie ook lui: 
“ Hiermee sedeer ek . . In laasgenoemde geval (soos trouens in die meeste ge
valle) sal die aard van die sessie uit die sekerheidsooreenkoms afgelei moet word. 
By algehele sekerheidsessies moet alle aangeleenthede128 wat by ’n verpanding deur 
die algemene beginsels van pandreg129 beheers word uitdruklik in die sekerheids
ooreenkoms gereël word.

’n Aspek wat by die oordragsooreenkoms besondere aandag verdien, is die 
vraag of die oordrag self aan ’n ontbindende voorwaarde onderwerp kan word. 
As dit moontlik is, kan die partye beding dat die sessie (oordrag) ontbind sal 
word wanneer die sedent sy skuld betaal het: die oordrag self sal dan aan ’n ont
bindende voorwaarde onderworpe wees.

124 Vgl bv die volgende bewoording: “ Beukes pledges, cedes, assigns, transfers and makes over 
to . . .  as continuing covering security” (Sasfin (Ply) Ltd v HJS Beukes saakno 7132/86 
ongerapporteerd 1987-01-22 (W)); “ 1 . . . hereby cede, assign and pledge to you . . .”  (Oertel 
v Brink 1972 3 SA 669 (W) 67IB).

125 Scott 1987 THRHR 356 359. Omdat daar in die Suid-Afrikaanse literatuur meestal nie dui
delik tussen die twee vorms van sekerheidstelling onderskei word nie, word dikwels aange- 
voer dat dieselfde beginsels wat by pandgewing toepassing vind ook by ’n algehele seker
heidsessie geld (sien veral Van der Merwe 483). Uit bostaande bespreking behoort dit egter 
duidelik te wees dat sodanige analoë toepassing van beginsels verkeerd is. Die regsgevolge 
van die twee verskynsels is uiteenlopend en word deur verskillende gebiede van die reg be
heers, t w deur die beginsels van die sakereg in die een geval (pandgewing) en deur dié van 
die verbintenisreg in die ander geval (algehele sekerheidsessie).

126 Sien Scott 1987 THRHR  182.
127 ibid.
128 Sien die bespreking hierbo by die verbintenisregtelike posisie van die partye.
129 Hieronder val bv ’n beding dat enige oorskot wat daar kan wees nadat die sessionaris sy 

eis uit die vorderingsreg bevredig het, aan die sedent toekom; sien ook die bespreking by 
vn 104 hierbo in die teks.
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In die Duitse reg is dit moontlik om ’n Verfugungsgeschaft (beskikkingshan- 
deling) soos ’n sessie aan ’n ontbindende voorwaarde te onderwerp.130 Volgens 
paragraaf 158 van die BGB tree die gevolge van die voorwaardelike regshande- 
ling sonder terugwerkende krag by verwesenliking van die voorwaarde in. Die 
partye kan deur ooreenkoms terugwerkende krag aan die regshandeling verleen, 
maar dit het slegs verbintenisregtelike gevolge en geen saaklike werking nie.13' 
Daar word besondere reelings getref om die betrokke partye se posisie in die tyd 
tussen aangaan van die regshandeling en vervulling van die voorwaarde te reel. 
So word byvoorbeeld bepaal dat enige verdere beskikking132 oor die reg by in- 
treding van die gevolg kragteloos word.133 134 Die regte van derdes word beskerm 
wanneer hulle te goeder trou en vir waarde van ’n nie-geregtigde verkry het.l3J 
Hierdie beskerming word egter net by die verkryging van saaklike regte verleen135 
en is dus nie by vorderingsregte van toepassing nie.

Alhoewel dit dus moontlik is136 om ’n sessie aan ’n ontbindende voorwaarde 
te onderwerp, is dit nie gebruiklik nie.137 Waar die partye die sessie nie uitdruk- 
lik aan so ’n voorwaarde onderwerp het nie, word dit nie veronderstel nie138 ten-

130 Flume 703.
131 A 159 BOB', Soergel/Sieberl Burgeriiches Gesetzbuch 773.
132 Onder beskikking word ook die sedent se aanvaarding van betaling deur sy skuldenaar ver- 

staan. Die onkundige skuldenaar word egter beskerm deurdat hy in die omstandighede be- 
vrydend kan betaal (Flume 704).

133 A 161 BGB, Soergel/Siebert 775. Die voorwaardelik geregtigde word vir doeleindes van 
a 185 as nie-bevoegde beskou.

134 A 185 BGB
135 Soergel/Siebert 776; Scott 1987 De Jure 24.
136 In die Oostenrykse reg kan regte nie onderworpe aan ontbindende voorwaardes oorgedra 

word nie (Coing 218).
137 Coing 164; Serick II 76 264, 111 291 385 390; Norr/Scheyhing 177 vn 7.
138 Serick II 76, 111 390. Contra Malan 204: “ But surely where a right is ceded as security 

it is implied in the agreement of cession that, on discharge of the secured debt, the right 
ceded will revert to the cedent.’’ Malan gee geen gesag vir hierdie benadering nie en veron
derstel skynbaar dat die Suid-Afrikaanse reg ’n regsoordrag onderworpe aan ’n ontbind
ende voorwaarde erken. Sy standpunt is op verskeie gronde vir kritiek vatbaat. Selfs die 
Duitse reg wat voorwaardelike oordragshandelinge erken, aanvaar nie dat eiendomsoor- 
drag tot sekerheid stilswyend aan so ’n ontbindende voorwaarde onderwerp kan word nie. 
In Lief v Dettmann supra 271E-G en Trust Bank o f  Africa v Standard Bank o f  SA 189B ev 
word uitdruklik verklaar dat die sedent slegs ’n reg op terugsessie uit die pactum ftduciae 
verkry. Lg benadering word ook deur die meeste skrywers gesteun (sien De Wet en Yeats 
373; Van der Merwe 481; Scott Cession 143; Harker 1986 SALJ  203). Malan ignoreer die 
ganse problematiek rondom voorwaardelike regsoordrag en die gepaardgaande onsekerheid 
(sien Cronjé Eiendomsvoorbehoud by ’n huurkoopkontrak van roerendesake (proefskrif RAU 
1977) 181 ev; Scott Sessie in die Suid-Afrikaanse reg (proefskrif Unisa 1977)). Cronjé 192 
voer aan dat ’n regsoordrag onderworpe aan ’n ontbindende voorwaarde nog nooit in die 
Suid-Afrikaanse reg inslag gevind het of in die toekoms behoort te vind nie. Malan beweer 
dat die sedent geen persoonlike reg op terugsessie het nie, maar toon nie aan watter reg hy 
wel het nie. As die konstruksie van ’n regsoordrag wat aan ’n ontbindende voorwaarde on
derworpe is, aanvaar word, is die sedent in hierdie omstandighede volreghebbend onderwor
pe aan ’n opskortende voorwaarde.
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sy die bedinge in die ooreenkoms of die partye se verklarings op so ’n bedoeling 
dui.139 Die sedent verkry, nadat hy sy skuld betaal het, in die meeste gevalle slegs 
’n reg op terugsessie.

7 Wat is die t/Mas/'-saaklike werking van die sekerheidsooreenkoms en hoe kan 
dit verklaar word?
Volgens die sekerheidsooreenkoms word die sekerheidsnemer volreghebbende 
en die sekerheidsgewer verkry slegs persoonlike regte teen die sekerheidsnemer.140 
Die sekerheidsdoel van hierdie ooreenkoms speel egter by sekerheidsessies ’n be- 
langrike rol. Aangesien die sekerheidsooreenkoms ’n fidusiêre verhouding tus- 
sen sekerheidsgewer en -nemer skep, mag die sekerheidsnemer die sekerheidsob- 
jek slegs vir ’n bepaalde doel, te wete as sekuriteit, aanwend. Totdat dit duidelik 
is dat die sedent nie sy skuld kan betaal nie, mag die sessionaris nie die reg uitoe- 
fen nie.141 Hierdie beperkings is egter net verbintenisregtelik van aard en het geen 
effek op derdes nie. Die sekerheidsnemer word volreghebbende en slegs in die 
uitsonderingsgevalle van insolvensie en beslaglegging verkry die sekerheidsoor
eenkoms saaklike werking. Ten spyte van die voloordrag van die reg, meen som- 
mige skrywers dat die reg prakties142 tog deel van die sekerheidsgewer se boedel 
bly. Serick143 hou egter by die reel dat die sekerheidsnemer volreghebbende word 
en meen dat die sekerheidsooreenkoms as uitsondering by insolvensie en beslag
legging <7Masz-saaklike werking verkry. Gevolglik versterk die posisie van die se
dent by sy insolvensie van persoonlike geregtigde tot volreghebbende (saaklike 
geregtigde) en die sekerheidsobjek vorm deel van sy insolvente boedel, terwyl 
die posisie van die sessionaris verswak vanaf volreghebbende na dié van ’n saak
like geregtigde met ’n reg op afgesonderde bevrediging. By insolvensie van die 
sessionaris verswak sy posisie omdat die reg nie as deel van sy insolvente boedel 
beskou word nie en die sedent verkry ’n reg op uitsondering. Volgens Serick144 
verklaar die gwasz'-saaklike werking van die sekerheidsooreenkoms ook waarom

139 Serick 11 76, 111 390.
140 Serick 11 44 ev.
141 Baur par 57 VI 2 602, par 581 1 aa 607; Larenz Schuldrecht I par 34 V a 540; Nórr/Schey- 

hing 180 ev; Riedel 119 668 693 696; Serick 111 233 ev 306 ev; Coing 44 177 180.
142 Baur par 581 1 aa 607 verwys na die wirtschaftliche Zugehohgkeit van die reg tot die boe

del van die sedent. Die sekerheidsobjek word bv vir belanstingdoeleindes en die opstel van 
balansstate as deel van die sekerheidsgewer se boedel gesien (sien ook Serick 11 103; Flume 
407). Sien Coing 94 vir ’n bespreking van die volgende onderskeid: “ der Treugeber sei wirt- 
schaftlicher Oder materieller, der Treuhandcr formeller Eigentumer . . .” (sien hierteenoor 
Norr/Scheyhing 181).

143 II 96.
144 111 236 ev.
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beide die sedent en die sessionaris by beslaglegging ’n Drittwiderspruchskluge'45 
kry. Wanneer die skuldeisers van die sekerheidsgewer ’n geregtelike pandreg deur 
beslaglegging wil laat vestig, verkry die sekerheidsnemer ook ’n Widerspruchs- 
klage. ,46 Serick147 is van mening dat daar in hierdie geval by die reel gebly moet 
word dat die sessionaris volreghebbende is en dat die skuldeisers en die seker
heidsgewer om daardie rede nie op die vorderingsreg beslag mag lê nie. Wan
neer die skuldeisers van die sekerheidsnemer ’n beslagleggingsbevel ten opsigte 
van die sekerheidsobjek teen die sekerheidsnemer wil verkry, versterk die ver- 
bintenisregtelike sekerheidsooreenkoms, met die gevolg dat die sekerheidsgewer 
volreghebbende word (met ander woorde die sekerheidsooreenkoms verkry saak- 
like werking) en die sekerheidsnemer se posisie verswak van volreghebbende na 
’n beperkte saaklike geregtigde (met ander woorde hy word soos ’n pandhouer 
met ’n oordragsverbiedende reg behandel).148 Daar word dus onderskei tussen 
die skuldeisers van die sekerheidsgewer en dié van die sekerheidsnemer. Wat die 
skuldeisers van die sekerheidsgewer betref, word by die reel gebly dat die seker
heidsnemer volreghebbende geword het, maar wat die skuldeisers van die seker
heidsnemer betref, word die sekerheidsnemer uitsonderingsgewys as ’n soort pand
houer beskou.149 So word die belange van die sekerheidsgewer en -nemer beskerm 
en die sekerheidsdoel van die oordrag beklemtoon.

Serick150 verwerp die standpunt dat ’n Drittwiderspruchsklage aan beide die 
sekerheidsgewer en -nemer toekom omdat die sekerheidsnemer formal juristis- 
ches Eigentum het en die sekerheidsgewer wirtschaftliches Eigenlum. Volgens 
horn kan die versterking van die sekerheidsgewer (sedent) en die verswakking 
van die sekerheidsnemer (sessionaris) se posisies net verklaar word met verwy- 
sing na die trusteienskap van die sekerheidsobjek.151 Die sekerheidsobjek is slegs 
vir sekerheidsdoeleindes aan die sekerheidsnemer gegee en daarom verkry die 
sekerheidsooreenkoms saaklike werking waar die sekerheidsdoel verydel kan word 
deur die tussenkoms van derdes.

GEVOLGTREKKING
Verskeie uiteenlopende menings oor die aard van sessie in securitaiem debiti word 
in die Suid-Afrikaanse reg aangetref. In die positiewe reg geniet die verpandings-

145 ibid 237.
146 ibid 235.
147 ibid 233.
148 ibid 237.
149 ibid.
150 ibid 238. Ndrr/Scheyhing 181 sit die posisie van die sekerheidsgewer soos volg uiteen: “ Bei 

wáhrendem Sicherungsverháltnis is die Position des Zedenten so, das er weder formell noch 
materiell (‘wirtschaftlich’) die Position des Rechtsinhabers hat, auf die es ankommt.”

151 Serick 11 95.
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konstruksie die meeste steun en dit bied weinig praktiese probleme.152 Die grootste 
beswaar teen hierdie konstruksie is dat dit ’n juridiese onding153 sou wees en dat 
die toonaangewende beslissing van die appêlhof, National Bank o f  Ŝ 4 v Co
hens Trustees, verkeerd154 beslis is.

Die meerderheid skrywers,155 in navolging van De Wet en Yeats, konstrueer 
’n sessie in securitatem debiti as ’n volkome sessie, gekoppel aan ’n pactum fi- 
duciae, en meen dat dit die enigste wyse is waarop sekerheid deur middel van 
vorderingsregte gestel kan word. Hierdie standpunt geniet weinig156 steun in die 
positiewe reg. Sommige skrywers157 aanvaar dat ’n sessie in securitatem debiti 
as ’n verpanding of as ’n algehele sessie gekonstrueer kan word en dat daar tel- 
kens na die bedoeling158 van die partye gekyk moet word om vas te stel watter 
soort sekerheidstelling die partye beoog het. Ook hierdie standpunt geniet in ’n 
geringe mate direkte159 steun in die positiewe reg. Volgens ’n ander standpunt160 
het mens hier met ’n sui generis vorm van sekerheidstelling te make. Laasge- 
noemde standpunt geniet feitlik161 geen positiefregtelike steun nie.

152 Leyds v Noord-Westelike Kodperatiewe Landboumaatskappy supra 780E-G. Die posisie 
van die pandgewer/sedent word volkome bevredigend deur die pandregbeginsels gereël. 
Daar is ook geen onsekerheid oor die vraag tot watter boedel die vorderingsreg vir belasting- 
doeleindes behoort nie; die sedent bly reghebbende en die sessionaris verkry slegs ’n be- 
perkte saaklike reg. Wat rente betref, kan daar in ’n pactum antichresis ooreengekom word 
dat die pandnemer die rente op die vorderingsreg mag hou. Aangesien hy nie reghebbende 
is nie, sal hy die rente in naam van die pandgewer/sedent moet vorder. In lg geval sal die 
rente egter die pandnemer toeval en sal hy daarop belasting moet betaal.

153 De Wet en Yeats 371; Van der Merwe 483; Harker 1980 SA LJ  289; 1981 SALJ  61.
154 Hierdie uitspraak word in vae terme soos “ hierdie beslissing lyk nie juis nie” (sien Pahi 

143) en “ dit is die steunpunt van die dwaalleer dat verpanding van vorderingsregte moont- 
lik is” (De Wet en Yeats 370) gekritiseer; sien ook Harker 1981 SALJ  61.

155 Benade “ Sekerheidstelling deur middel van aandele” 1964 THRHR  279 ev; Van der Mer
we 475 ev; Joubert 198; Christie 463.

156 Die enigste beslissings waarin uitdruklik verklaar is dat dit die enigste vorm is, is L ief v 
Dettmann supra en Trust Bank o f  Africa Ltd  v Standard Bank o f  SA supra.

157 Scott Sessie 303 ev; Scott Cession 144; Malan 209 ev. Pahl (196) aanvaar aanvanklik dat 
albei vorme moontlik is, maar verwerp die verpandingskonstruksie in sy gevolgtrekking 
in navolging van die Lief- en Trust Bank-sake. Dit is nie heeltemal duidelik uit sy bespre- 
king nie, maar dit lyk of Joubert 1971 THRHR  82 die twee vorme naas mekaar erken.

158 In The Bank o f  Lisbon and SA v The Master supra 294E beklemtoon die regter die bedoe
ling van die partye.

159 Alexander v Standard Merchant Bank Ltd  1978 4 SA 730 (W). ’n Groot mate van indirek- 
te steun kan afgelei word uit die feit dat die howe vir ’n periode van ongeveer 100 jaar 
die twee vorme afwisselend erken en toegepas het; veral uit die uitspraak in The Bank o f  
Lisbon and SA v The Master supra 292B ev kan egter afgelei word dat die twee vorme 
naas mekaar ’n bestaansreg het.

160 Harker 1981 SALJ  290; 1981 SALJ  56; 1986 SALJ  200.
161 behalwe moontlik in die sake in vn 182 hieronder aangehaal.
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In die enkele beslissings162 wat ’n sessie in securitatem debiti as ’n volkome 
sessie sien, word weinig aandag aan besonderhede gegee of aan die probleemge- 
biede wat in die Duitse reg163 oorkom moes word om aan hierdie regsfiguur er- 
kenning te verleen en wat tans nog probleme verskaf.164 As gevolg van die afwe- 
sigheid van riglyne in die gewysdes wat hierdie konstruksie handhaaf, steun die 
voorstanders daarvan, in hul poging om die beginsels wat op algehele sekerheid- 
sessies van toepassing is in besonderhede weer te gee, meestal op gewysdes wat 
oor pandgewing handel. Vanweë die afwesigheid van duidelike riglyne is daar 
ook geen eensgesindheid onder skrywers oor die regsreëls wat op hierdie regsfi
guur toepassing vind nie; daar is seifs nie eensgesindheid oor so ’n belangrike 
aspek soos die rol en inhoud van die pactum fiduciae nie. Van der Merwe165 ver- 
eis geen uitdruklike pactum fiduciae nie, terwyl Pahl'66 dit wel vereis en ook meen 
dat die kennisgewingsplig en verpligtinge wat met die versorging en terugbesorg- 
ing van die oorgedraagde reg te doen het direk uit daardie ooreenkoms ontstaan.

Na my mening bied pandregbeginsels in die meeste opsigte167 bevredigende168 
oplossings vir die probleme wat by verpanding van vorderingsregte kan ontstaan, 
en my standpunt is steeds169 dat albei vorme van sessie in securitatem debiti ’n

162 Sutherland v Elliot Bros 1842 2 M 349; Wetztar v The General Insurance Co 1884 3 SC 
86; Wright & Co v The Colonial Government 1891 8 SC 260 (word net beslis dat die sessio- 
naris volreghebbende word in die geval van ’n algehele sekerheidsessie); Trautman v The 
Imperial Fire Insurance Co 1895 12 SC 38 (solank die skuld onbetaald is, is die sessionaris 
'n  volreghebbende, andersins 'n pandhouer); Estate Van den Heever v Greyling 1907 24 
SC 414 (word eintlik nie aandag aan die aard en gevolge van die sekerheidsessie gegee nie, 
maar die afleiding kan gemaak word dat dit as 'n volkome sessie beskou word); Rothschild 
v Lowndes 1908 TS 493 (egter gekwalifiseer deur regter Innes self in National Bank v Co
hen 's Trustees 1911 AD 235); Estate Fitzpatrick v Estate Frankel 1943 AD 207; Lief v Dett- 
mann supra en Trust Bank o f  Africa v Standard Bank o f  S/4 supra. Hierdie sake handel 
almal slegs oor die aard van ’n sekerheidsessie en beskou dit as ’n algehele sessie, sonder 
om op die besonderhede in te gaan.

163 Sien in die verband veral Serick 1 2, II 71 ev; Coing 1 ev; 1973 Rabels Z 202 ev.
164 Bv die vraag of die aksessoriteitsbeginsel ook hier geld, die verklaring van die posisie by 

insolvensie en beslaglegging, ens.
165 481. Joubert 198 is skynbaar ook hierdie mening toegedaan, alhoewel hy eintlik net be- 

weer dat al die bykomende bedinge en verpligtinge geimpliseer moet word.
166 133 182 185; sien ook Benade 1964 THRHR  283 286 290.
167 behalwe miskien in die geval waar die skuldenaar wil betaal voordat pandrypheid ingetree 

het (Scott Cession 140; 1987 THRHR  187) en die feit dat die sessionaris, nadat die skuld 
betaalbaar is en die sedent nie kan betaal nie, die hele bedrag kan vorder en slegs die oor- 
skot moet oorbetaal (Scott 1987 THRHR  189).

168 Die oplossings is so bevredigend dat die voorstanders van die algehele sekerheidsessiekon- 
struksie hierdie uitsprake gebruik as gesag vir die posisie by algehele sekerheidsessies (sien 
ook Leyds v Noord-Westelike Koóperatiewe Landboumaatskappy supra 780F-G).

169 Sessie 313; Cession 144.
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bestaansreg het en erken behoort te word. Van der Merwe170 is verkeerd171 as 
hy beweer dat

“ enige afwyking van hierdie dogmaties korrekte standpunt (naamlik dat sodanige sessie 
’n volkome sessie is ) . . . hierdie gebied van ons reg in onnodige onsekerheid [sal] dompel” .

Daar is weinig onsekerheid oor die beginsels en praktiese toepassing van die ver- 
pandingskonstruksie. Daar kan eerder gesê word dat daar veral in die Suid- Af- 
rikaanse reg172 onsekerheid is oor die beginsels wat op algehele sekerheidsessies 
van toepassing is en dat regsgeleerdes bekommerd moet wees oor die gevolge 
wat sodanige sessies volgens die voorstanders van hierdie konstruksie het.

Van der Merwe173 en ander voorstanders174 volstaan by die reel dat die reg 
volkome oorgedra word. Van der Merwe noem dan die posisie by insolvensie 
en die feit dat die sedent

“ in gepaste omstandighede as gevolg van die werking van die leerstuk van estoppel ver- 
hinder word om ’n verdere sessie deur die sessionaris aan ’n bona fide  buitestaander onge- 
daan te maak”

as nadele waarmee die sedent by ’n algehele sekerheidsessie rekening moet hou.175 
Van der Merwe gee egter geen aandag aan die probleme by beslaglegging176 of 
by belasting177 nie; en wat die tweede nadeel betref, kan daarop gewys word dat 
’n beding dat die reg nie verder oorgedra mag word nie ’n pactum de non ceden- 
do is wat volgens die positiewe reg178 die effek het dat dit derdes ook bind aan- 
gesien so ’n beding die reg in ’n onoordraagbare reg “ verander” .179 Hierdie be- 
swaar is dus nie wesenlik nie.

Wat die posisie by insolvensie betref, is dit vanselfsprekend ’n geweldige na
deel, nie alleen vir die sedent self nie maar ook vir sy skuldeisers. Dit is egter

170 486.
171 soos die onlangse appêluitsprake trouens ook aangedui het.
172 Alhoewel daar probleme in die Duitse reg is, is daar geen onsekerheid oor die bestaan van 

die regsfiguur of oor die feit dat daar ’n duidelike onderskeid tussen hierdie regsfiguur 
en pandgewing is nie.

173 484.
174 Benade 1964 THRHR 283; De Wet en Yeats 371; Pahl 134.
175 Van der Merwe 485. Benade 1964 THRHR  286 noem ook hierdie nadeel, asook ander na

dele vir die sessionaris (287 ev).
176 Die rede hiervoor is waarskynlik die feit dat hy die reel van volregsoord. ag deurgaans hand- 

haaf en die sekerheidsdoel van die sessie negeer.
177 Volgens sy benadering val die vorderingsreg die sessionaris toe en sal hy ook daarop be

lasting moet betaal.
178 Sien Scott “Pacta de non cedendo" 1981 THRHR  148 ev; 1987 De Jure 32 ev.
179 By reeds bestaande regte, soos dié wat hier bespreek word, behoort daar slegs van kon- 

trakbreuk sprake te wees aangesien die motivering vir die onoordraagbaarheid, nl dat dit 
as onoordraagbare reg geskep is, nie hier toepassing vind nie. In die positiewe reg word 
hierdie onderskeid nie altyd duidelik gemaak nie.
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’n nadeel waaraan voorstanders van die algehele sekerheidsessie-konstruksie 
onstellend180 min aandag gee. Juis hierdie nadeel beweeg sommige skrywers181 
en die regspraak182 egter om in die geval van insolvensie pandregbeginsels op 
’n algehele sekerheidsessie toe te pas.

Veral die probleme rondom insolvensie, beslaglegging en belasting by ’n alge
hele sekerheidsessie noop ’n mens om ernstig oor hierdie vorm van sekerheid 
te besin. Die volgende moontlike benaderings ten opsigte van hierdie regsfiguur 
kan onderskei word. Daar kan eenvoudig geargumenteer word dat ’n algehele 
sekerheidsessie so ’n ernstige nadeel by insolvensie van die sessionaris inhou dat 
slegs ’n verpanding — en nie hierdie vorm van sekerheid nie — erken moet 
word;183 of dat, aangesien hierdie vorm van sekerheid dogmaties die enigste aan- 
vaarbare vorm van sekerheidstelling deur middel van vorderingsregte is, boge- 
noemde nadeel as onvermydelik deur die partye aanvaar moet word;184 of dat 
beide vorms van sekerheidstelling erken moet word.185 In laasgenoemde gevalle 
moet dan bepaal word of die nadeel van ’n volkome regsoordrag by insolvensie 
in die geval van ’n algehele sekerheidsessie op die koop toe geneem moet word. 
Indien wel, kan geargumenteer word dat die sedent die reg nie van onregverdig- 
heid kan verwyt nie omdat hy ten minste ’n keuse186 ten opsigte van die vorm 
van sekerheidstelling gehad het: indien die onbevredigende gevolge by 
insolvensie187 onaanvaarbaar is, moet gepoog word om dit uit te skakel.

In die lig van die behoefte188 wat in die praktyk aan algehele sekerheidsessies 
bestaan, behoort daarna gestreef te word om hierdie regsfiguur te erken. Van-

180 De Wet en Yeats noem dit nie eers nie en dit hinder Pahl skynbaar ook nie. Sien verder 
Willis Banking in South African taw (1981) 157 ev; Christie The law o f  contract in South 
Africa (1983) 463. Sien egter Harker 1981 SA LJ  63 65.

181 Harker 1981 SA LJ  68.
182 Consolidated Finance Co Ltd  v Reuvid 1912 TPD 1019 1026; Kimberley Motor Supplies 

Co (Ltd) v Union Trade Promotion Co 1938 GWL 23 33; Motala v Latib 1964 1 SA 851 
(T) 854D-E. Nienaber 2 LA WSA par 369 gee die posisie ook so aan.

183 Alhoewel so ’n benadering heelwat probleme sou uitskakel, negeer dit praktyksbehoeftes 
en sou tot ’n verarming van die reg lei. Sover ek weet, is daar ook niemand wat so ’n bena
dering bepleit nie.

184 Dit is waarop De Wet en Yeats en Van der Merwe se benadering ongeveer neerkom.
185 Dit is my uitgangspunt en hierdie benadering is in Alexander v Standard Merchant Bank 

Ltd supra gevolg.
186 Dit is prakties natuurlik nie ’n vrye keuse nie, aangesien die algehele sekerheidsessiekonstruk- 

sie die voordeligste vir die sekerheidsnemer is en hy nie die verleé party is nie.
187 Dit sluit beslaglegging en belasting in.
188 Hier word veral gedink aan die feit dat publisiteit nie ’n vereiste is nie en dat die sessionaris 

nie aan die beperkings waaraan die pandhouer gebonde is, onderworpe is nie.
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weë die sekerheidsdoel189 wat daarmee nagestreef word, moet gepoog word om 
aan die partye se bedoeling dat die vorderingsreg net tydelik of vir ’n sekere doel 
aan die sessionaris oorgedra word, gevolg te gee. Die belange van die partye en 
derdes moet egter nie uit die oog verloor word wanneer oplossings gesoek word 
vir die probleme by insolvensie, beslaglegging, ensovoorts nie.

Aanknopingspunte vir die erkenning van hierdie regsfiguur en die oplossing 
van die probleme wat daarmee verband hou, kan in die gemenereg gesoek word 
en as daar geen aanknopingspunte gevind word nie, kan daar as laaste uitweg 
na die wetgewer gekyk word.

In die Duitse reg is hierdie hele aangeleentheid deur die regspraak190 hanteer. 
Die oplossing waartoe daar gekom is, is interessant191 en werk skynbaar 
bevredigend192 maar is nie sonder probleme193 nie. Die manier waarop die Duit- 
sers te werk gegaan het en die juridiese regverdiging van die partye se regsposisie 
kom my egter soms kunsmatig voor. Na my mening bied nog Serick194 se beroep

189 Die oogmerk is dus om die vorderingsreg slegs vir ’n beperkte tyd en rede aan die session
aris oor te dra. Benade 1964 THRHR  286 wys ook daarop dat die sedent by ’n gewone 
sessie die bedoeling het om finaal van sy reg afstand te doen, terwyl die bedoeling by ’n alge- 
hele sekerheidsessie is dat die vorderingsreg weer aan horn terugoorgedra sal word na delging 
van sy skuld.

190 Hierdie erkenning het geskied deur ’n proses van interpretasie van die gemenereg, die Ro- 
meinsregtelike fiducia cum creditore en die Germaansregtelike Treuhand, in die wetgewing, 
die KO en die ZPO (sien bespreking hierbo en gesag in vn 163).

191 Begrippe soos guast-saaklike werking, Umwandlungsprinzip, Unmittelbarkeitsprinzip, Ein- 
ziehungsermachtigung, die Schwankungsbreite des Treuhandrechtes, wirlschaftlichem en 
formal jurislischem Eigentum, ens is almal vreemd aan ons reg en in ’n mate ook aan ons 
regsdenke, maar bied tog oplossings vir die praktiese probleme waarmee die Duitse juriste 
gekonfronteer is.

192 By Serick, in sy vyf bande oor o a hierdie aangeleentheid, is daar skynbaar nie twyfel hier- 
oor nie. Sien egter Sonnekus “ Sekerheidsregte — ’n nuwe rigting?” 1983 TSAR 97 ev 230 
ev; “ Die publisiteits- en paritas creditorium-beginsel by mobiliêre sekerheidsregte in die 
Duitse reg” 1984 TSAR  53 ev 105 ev.

193 Dit blyk bv uit die skrywers se regverdiging van die posisie by insolvensie (sien bespreking 
hierbo by punt 7; sien ook Sonnekus 1983 TSAR  97 ev 230 ev; 1984 TSAR  55 ev).

194 Serick II 63 103 toon duidelik aan dat die vorderingsreg in die boeke van die sekerheidsge- 
wer aangetoon moet word. As rede voer hy aan dat “ fiir die Aufstellung der Bilanz sind 
wirtschaftliche Gesichtspunkte massgebend” . Vir boekhouding- en belastingdoeleindes bly 
die vorderingsreg dus deel van die sekerheidsgewer se boedel. Serick moet dus afwyk van 
sy reel dat die reg volkome oorgedra is en hom wend tot die onderskeid tussen ekonomiese 
en streng juridiese maatstawwe. In hierdie opsig is die howe en ander skrywers se benade- 
ring dus meer konsekwent.
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op die <7«a5/-saaklike werking van die sekerheidsooreenkoms, nóg die howe195 
en skrywers196 se beroep op die onderskeid tussen ekonomiese of materiële eien
domsreg aan die een kant, en formele eiendomsreg aan die ander kant ’n dog
matics volkome bevredigende verklaring van die betrokkenes se regsposisie.

’n Konsekwente toepassing van die reel dat ’n algehele sekerheidsessie die reg 
ten voile op die sessionaris laat oorgaan, het geen onbillike resultate waar die 
skuldeisers van die sedent op die oorgedraagde reg beslag wil laat lê nie. Aange- 
sien dit inderdaad nie meer deel van sy boedel is nie kan hulle nie daarop beslag 
lê nie; hulle is ook nie oor die bates in sy boedel mislei197 nie want dit behoort 
nie meer op sy boeke aangeteken te wees nie; die sessionaris se sekuriteit is ook 
hoegenaamd nie in gevaar nie.

In die geval van die sedent se insolvensie maak dit prakties ook nie veel ver- 
skil nie of die reel gehandhaaf word dat die sessionaris volreghebbende is en dat 
die kurator van die insolvente boedel ’n eis vir terugoordrag van die reg na beta- 
ling of by nie-betaling ’n reg op die oorskot het, en of van die reel afgewyk word 
met die gevolg dat die vorderingsreg terugval in die sedent se insolvente boedel 
sodat die sessionaris ’n voorkeurreg198 tot bevrediging uit die sekerheidsobjek 
verkry.

195 Sien veral Serick III 23 ev. Die howe is egter ook nie konsekwent nie. Een van die gevalle 
waar hulle onderskeid tussen materiele en formele eiendomsreg nie bevredig nie (Serick 
III 237 ev) is waar die sekerheidsnemcr en -gewer albei op die Driltwiderspruchsklage by 
beslaglegging kan staatmaak. In die geval van die sekerheidsnemer is hy volgens die regspraak 
daarop geregtig omdat hy “ voiles biirgerlichrechtliches Eigentum” het en die sekerheids- 
gewer omdat hy ekonomiese eiendomsreg het. Volgens Serick oortuig dit nie “ dass bei der 
Pfandung durch die Gláubiger des einem auf die voile burgerlichrechtliche Rechtstellung, 
bei der Pfándung durch die Gláubiger des anderen auf die wirtschaftliche Berechtigung 
abgestellt und die Drittwiderspruchsklage jeweils wechselseitig auf diese vcrschiedenen Grund- 
lagen, die sich nicht miteinander zugleich vereinbaren lassen, gestiitzt wird” (238). Daar 
kan met Serick se kritiek saamgestem word, maar soos hierbo aangetoon word, bied sy 
standpunt ook nie altyd ’n bevredigende verklaring vir die partye se regsposisie nie.

196 Sien gesag in vn 142.
197 In die Duitse reg bly die vorderingsreg nog op die boeke van die sekerheidsgewer en dit 

kom horn “ angeblich” toe (Serick III 233). Gevolglik word die Driltwiderspruchsklage aan 
die sekerheidsnemer gegee.

198 Hierdie voorkeurreg kan ’n saaklike reg of ’n reg op afgesonderde bevrediging wees (soos 
in die Duitse reg) of dit kan moontlik ’n persoonlike voorkeurreg wees (soos wat Sonnekus 
“ Sekerheidsregte — ’n nuwe rigting?” 1983 TSAR  116 246 in gedagte het): “ Mils aan die 
publisiteitsvereiste voldoen word, hoef ’n nuwe voorkeurreg egter nie noodwendig ’n saak
like reg op bepaalde sake van die kredietnemer te wees nie. Alle sekerheidsregte hoef dus 
nie noodwendig aan die norme van die sakereg te voldoen nie.” Waar daar geen publisiteit 
is nie, kan moontlik geargumenteer word dat die persoonlike reg uit die sekerheidsooreen
koms vanweë die sekerheidsdoel van die oordrag in die uitsonderingsgevalle van insolven
sie en beslaglegging saaklike werking verkry, dit is in ooreenstemming met Serick se 
benadering.
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As die reel dat die reg volkome oorgedra is konsekwent toegepas word, val 
die vorderingsreg vir belastingdoeleindes die sessionaris toe en behoort hy daar- 
op belasting te betaal.199 Dit is veral by insolvensie van die sessionaris of by beslag- 
legging deur sy skuldeisers dat die belange van die sedent en sy skuldeisers bena- 
deel kan word en ’n belangebotsing kan ontstaan.

Die Suid-Afrikaanse howe kan, soos die Duitse regspraak, in die gemenereg200 
aanknopingspunte vir die erkenning van ’n algehele sekerheidsessie as regsfiguur 
vind, maar na my wete is daar geen aanknopingspunte201 om te argumenteer dat 
die sekerheidsgoed by insolvensie en beslaglegging weer in die sedent se boedel 
terugval nie.

Die sogenaamde funksionele verdeling202 van eiendomsreg tussen ekonomiese 
of materiële eiendomsreg (beneficial ownership) en formele eiendomsreg (legal 
ownership)203 sal myns insiens nie maklik in ons reg byval vind nie en sal beslis 
nie deur die regspraak “ ingevoer” 204 205 word nie. Hierdie probleem van verdeelde 
eiendomsreg kom ook op ander gebiede203 van die reg ter sprake, maar die posi- 
sie van die sekerheidsgoed by ’n algehele sekerheidsoordrag stem veral ooreen 
met die posisie van trustgoed.206 Hier het die howe ook nog nie sover gegaan 
om die onderskeid tussen materiële en formele eiendomsreg te aanvaar nie met 
die gevolg dat die trustee as eienaar207 van die trustgoed beskou word. Vir

199 Alhoewel helastingreghandboeke geen aandag aan hierdie probleem gee nie, wil dit voor- 
kom of die vraag aan wie die vorderingsreg toeval, beantwoord word aan die hand daar- 
van of die “ cedent has divested himself of the right to claim . . .”  (sien Silke on South 
African income tax (1982) par 2 21).

200 Sien die bronne aangehaal deur De Wet en Yeats 369-vn 186; Pahl 103 ev; Van der Merwe 
478 vn 394 395.

201 d w s nog in die gemenereg nóg in wetgewing.
202 Sien Van der Walt Die ontwikkeling van houerskap (proefskrif PU vir CHO 1985) 453 ev.
203 Hierdie onderskeid kom uit die Engelse reg (sien Fischer “ Trust, fiducia, bewind (admi

nistration) stichting (foundation)” 1957 THRHR  25; Honoré The South African law o f  
trusts (1985) 15 ev).

204 Die Suid-Afrikaanse howe is konserwatief in hulle benadering tot regsontwikkeling en wyk 
nie maklik af van wat algemeen as die Romeins-Hollandse reg beskou word nie. Hierdie 
onderskeid is trouens al deur die howe verwerp (sien Lucas’ Trustee v Ismail and Am od  
1905 TS 239).

205 Voorbeelde van gevalle waar hierdie onderskeid moontlik ’n rol kan speel, is die volgende: 
trustreg, aandele, sekerheidseiendom (sessie in securitatem debiti, eiendomsoordrag tot se- 
kerheid, eiendomsvoorbehoud), erfpag, huurpag, fideicommissa en moontlik seifs by 
estoppel.

206 Die Duitsers het dan ook juis die ontwikkeling in die trustreg as uitgangspunt gebruik vir 
die erkenning van algehele sekerheidsessies (sien bespreking hierbo by punt 1).

207 McCullough v Fernwood Estate 1920 AD 204 209. A 12 van die Wet op die Beheer van 
Trustgoed 37 van 1988 bepaal nou uitdruklik dat die trustgoed nie deel van die persoonlike 
boedel van die trustee vorm nie.
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belastingdoeleindes208 word daar egter wel ’n onderskeid gemaak en die trustee 
kan in verteenwoordigende hoedanigheid (met ander woorde as trustee), of in 
persoonlike hoedanigheid belas word. Insolvensie van die trustee en beslagleg- 
ging deur sy skuldeisers skep egter ook probleme.Honoré209 betoog dat die trust- 
goed wat duidelik as sodanige geidentifiseer is, nie deel van die insolvente boe- 
del is of vir beslaglegging vatbaar is nie. Die onderliggende gedagte by so ’n be- 
nadering is duidelik: die belange van derdes word nie benadeel nie aangesien daar 
publisiteit aan hulle gegee is dat die goed trustgoed is en nie die trustee persoon- 
lik toekom nie.

Dieselfde benadering kan ten aansien van algehele sekerheidsessies gevolg word 
ten einde die onderskeibare sekerheidsgoed af te sonder.210 Die Akteswet211 maak 
voorsiening vir die registrasie van sessies van geregistreerde verbande en die ro- 
jering daarvan.212 Op hierdie wyse kan dus by ’n algehele sekerheidsessie van 
verbandversekerde vorderingsregte aan die publisiteitsvereiste voldoen word. Wat 
ander vorderingsregte betref, kan sowel op die akte van sessie as die dokument 
waarin die reg wat oorgedra word, beliggaam is, duidelik aangedui word dat die 
sessie slegs as sekuriteit dien.213 As derdes, veral dan die sessionaris se skuldeis
ers, daarvan bewus is dat die vorderingsregte slegs as sekuriteit oorgedra is, word 
hulle nie aangaande die kredietwaardigheid van die sessionaris mislei nie, en kan 
hulle nie by insolvensie of beslaglegging daarop aanspraak maak dat die seker
heidsgoed tot die insolvente boedel behoort214 nie.

By hierdie benadering is dit egter nie duidelik wat die begunstigde215 (seker- 
heidsgewer) se posisie is nie: het hy ’n persoonlike reg met saaklike werking,216 
’n persoonlike voorkeurreg,217 ’n beperkte saaklike reg of verdeelde eiendomsreg?

Aangesien hierdie aangeleentheid nog nie eers in die trustreg opgelos is nie, 
en met die onsekerheid rondom die begunstigde se regsposisie218 in gedagte, wil

208 Honoré 332 ev.
209 54 432 ev.
210 Daar kan bv op die dokumente waarin die vorderingsregte beliggaam is, aangedui word 

dat dit slegs as sekuriteit gesedeer is.
211 A 3(0 Wet 47 van 1937.
212 De Wet en Yeats 374 en Pahl 195 kritiseer hierdie bepalings in die Akteswet en meen dat 

dit gewysig moet word.
213 Dit sal voldoende publisiteit wees in daardie gevalle waar die positiewe reg lewering van 

die dokument as geldigheidsvereiste vir die sessie stel.
214 Die sekerheidsgewer word hier deur die werking van die kennisleer beskerm.
215 Die trustoprigter kan self begunstigde wees, seifs enigste begunstigde (sien Honoré 5).
216 soos Serick dit waarkynlik sien.
217 soos Sonnekus 1983 TSAR  116 246 en Malan 211 vn 304 voorstel.
218 Honoré 432 ev doen bg oplossing aan die hand om die begunstigde se posisie te versterk.
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dit my voorkom of daar nie van die howe verwag kan word om gemeenregtelike 
beginsels so te interpreteer dat die algehele sekerheidsedent in die geval van die 
sessionaris se insolvensie of by beslaglegging deur sy skuldeisers beskerm word nie.

As ’n oplossing vir bogenoemde probleem egter in die regspraak gevind moet219 
word, is daar enkele uitsprake220 waarin die mening gehuldig word dat ’n alge
hele sekerheidsessie ’n volkome regsoordrag teweegbring, maar dat hierdie vol- 
reg by insolvensie weer ’n pandregagtige karakter kry. Die meerderheid skrywers 
en uitsprake gee weinig aandag aan hierdie gesag. Dit is myns insiens te verstane 
aangesien hier ’n vermenging221 van die regsbeginsels van twee uiteenlopende regs- 
figure plaasvind.

Aangesien dit duidelik is dat die probleem moeilik op ’n suiwer dogmatiese 
grondslag oplosbaar is, kan die hulp van die wetgewer ingeroep word.

Hier is daar ook weer verskillende moontlike benaderings: die hele gebied van 
sekerheidstelling kan gekodifiseer word;222 slegs die regsposisie ten aansien van 
sessies in securitatem debiti kan deur wetgewing gereël word;223 slegs die regspo
sisie ten aansien van algehele sekerheidsessies kan statutêr bepaal word; of arti- 
kel 84 van die Insolvensiewet kan gewysig word om die sekerheidsnemer in ’n 
soortgelyke posisie as die kredietverskaffer (huurkoopverkoper) te plaas of om 
sekere persoonlike regte as voorkeurregte te behandel.

Aangesien daar nie soveel onsekerheid in die regspraak is Oor die beginsels 
wat op die verpanding van vorderingsregte van toepassing is nie en weinig prak-

219 in die afwesigheid van wetgewing of uit vrees dat wetgewing verdere probleme gaan skep.
220 Sien vn 182 hierbo.
221 Sien Scott 1987 THRHR  193.
222 soos wat in die VSA deur die Uniform Commercial Code gedoen is. Die probleme rondom 

alle sekerheidsregte of voorkeurregte kan dan daarin aangepak word, bv besitlose pandreg, 
registerpandens. Sonnekus 1983 TSAR  99 115 is ’n voorstander van so ’n benadering. Ten 
spyte van sy weldeurdagte en deurvorste hervormingsvoorstelle (1983 TSAR  242 ev), sou 
ek tog huiwerig wees om hierdie geweldige en ingewikkelde opdrag aan die wetgewer oor 
te laat. Sonnekus sien so ’n wet as die derde in ’n trilogie, die ander twee synde die Wet 
op Kredietooreenkomste 75 van 1980 en die Woekerwet 73 van 1968. Lg wette word deur 
regsgeleerdes as van die moeilikste in die privaatreg beskou, al het die adjunk-minister ty- 
dens die debattering van die Woekerwet (toe nog die Wet op die Bepe-king en Bekendma- 
king van Finansieringskoste) beweer dat die wet eenvoudig is en dat die publiek hierdie 
wetgewing sal verstaan: sien Otto Die regie van ’n huurkoper t o v beeindtging van die 
konlrak (proefskrif UP 1980) 461 vn 10. Sonnekus 1984 TSAR  120 en Otto 459 ev is albei 
egter van mening dat wetgewing geslaagd kan wees. Dit veronderstel m i natuurlik dat aan 
sekere basiese vereistes voldoen word en dat onkundiges hulle so min as moontlik daarmee 
bemoei.

223 Sien Scott 1987 THRHR  194. Otto 460 skyn ten gunste van allesomvattende wette te wees 
eerder as losstaande wette wat net sekere aspekte van ’n groter geheel dek.
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tiese probleme met die toepassing224 daarvan ondervind word,225 behoort daar 
nie statutêr met hierdie regsfiguur ingemeng te word nie. Wat die algehele seker- 
heidsessie betref, is daar in die regspraak voldoende gesag vir die erkenning van 
hierdie regsfiguur. Die enigste wetswysiging wat hier nodig is, is ’n wysiging van 
die Insolvensiewet soos hierbo uiteengesit. Die enigste werklike nadeel wat dan 
nog vir die sedent oorbly, is sy posisie by beslaglegging deur die sessionaris se 
skuldeisers. Hierdie probleem kan moontlik in ooreenstemming met die posisie 
in die trustreg, soos hierbo uiteengesit is, opgelos word.

Daar sal myns insiens dus ’n beleidsbesluit deur die regspraak geneem en ’n 
keuse gemaak moet word tussen bogenoemde moontlike benaderings tot die ver- 
skynsel van sessie in securitatem debiti.

Vanweë die onsekerheid wat nou nog, meer as tevore, in die regspraak oor 
hierdie regsfiguur bestaan, bepleit ek ’n duidelike uitspraak waarin bogenoem
de moontlike benaderings ontleed en ’n keuse gemaak word. Indien bevind word 
dat albei konstruksies moontlik is, kan die wetgewing net die sedent se posisie 
by insolvensie verbeter. Indien die wetgewer om een of ander rede nie hierdie 
verandering teweegbring nie, sou ek verkies dat ’n verpanding as die enigste vorm 
van sekerheidstelling deur middel van vorderingsregte erken word; dat ’n alge
hele sekerheidsessie, waarvolgens daar nie afgewyk word nie van die reël dat die 
reg vir alle doeleindes in die sessionaris se boedel val, dus verwerp word aange- 
sien so ’n konstruksie nie gevolg aan die partye se bedoeling gee nie en ernstige 
nadele vir die sekerheidsgewer (skuldenaar) en sy skuldeisers inhou.

Wanneer oor regshervorming besin word, moet die probleme226 wat ondervind 
word om hierdie regsfiguur te erken, asook die probleme227 wat op erkenning

224 Die regsbeginsels wat op ’n verpanding van vorderingsregte en op ’n algehele sekerheidsessie 
van toepassing is, moet net duidelik uitmekaar gehou word (sien bv die kritiek teen Marais 
v Ruskin supra in 1987 THRHR 190 ev). Willis 158 vermeng ook die beginsels wat op hierdie 
twee regsfigure toepassing vind.

225 Leyds v Noord-tVesIelike Koóperatiewe Landboumaatskappy supra 780E-G.
226 As die uiteindelike effek van die huidige Duitse benadering in ag geneem word, nl dat ’n 

algehele sekerheidsessie die reg volkome op die sessionaris oordra en dat hy dus daaroor 
kan beskik — ’n optrede wat weliswaar in stryd met sy kontraktuele verpligtinge is — maar 
dat die reg vir boekhouding- en belastingdoeleindes tot die boedel van die sedent behoort 
en ook by insolvensie en beslaglegging as deel van sy boedel beskou word, ontstaan die 
vraag of hierdie regsfiguur nie tog maar net ’n poging is om die publisiteitsvereiste by saak- 
like sekerheidsregte te ontwyk nie. Dit is ’n interessante, ingewikkelde juridiese toertjie, 
maar is dit die moeite werd? Soos Sonnekus 1984 TSAR  66 tereg beweer, kan “ ‘Siche- 
rungsabtretung’ in die Duitse reg slegs danksy kunstige interpretasie-arbeid met die erken- 
de beginsels van die Duitse sakereg versoen . . . word” .

227 Afgesien van die probleme wat uit bg bespreking blyk, sien veral Sonnekus 1984 TSAR 56-57.
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volg deeglik in oënskou geneem word. Alles in ag genome, vra ’n mens jouself 
die vraag af of ’n erkenning van ’n algehele sekerheidsessie nie meer probleme 
skep as wat dit oplos nie,228 en of die praktyksbehoeftes hier nie op ’n ander 
wyse deur wetgewing meer bevredigend hanteer kan word nie.229

228 soos Sonnekus oortuigend aantoon.
229 Vir Sonnekus 1983 TSAR  11 97 115 is wetgewing die aangewese uitweg, maar soos ek reeds 

hierbo aangetoon het, het ek bedenkinge oor die uiteindelike inhoud van so ’n wet op se- 
kerheidsregte — soos telkens vantevore geblyk het, is daar nl ’n groot verskil tussen wat 
die opstellers van ’n wetsontwerp en hulle adviseurs beoog en wat die parlement daarvan 
maak.

(Hierdie artikel het in 1988 THRHR  434-453 en 1989 THRHR  45-53 verskyn.)


