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HIERDIE werk is geskryf deur 'n lid van 

die Pretoriase Balie en behandel 'n 

obskure, maar belangrike onderwerp waar die 

bronne tot nog toe wyd en syd verspreid was. 

Ek voorspel dat die boek van nut sal wees nie 

net vir bankamptenare nie, maar ook, en 

miskien veral vir regslui wat hulle begewe 

op die gebied van die intemasionale handel, 

invoer en uitvoer, en skeepsreg. 

As gevolg van die intemasionale aard van 

die invoer- en uitvoerhandel moes die skrywer 

noodwendig die onderwerp op 'n vergelykende 

basis benader. Dit doen hy deur die Engelse 

gemenereg soos dit in Engeland en Amerika 

toegepas word, asook die kontinentale 

regstelsel van Duitsland en die Nederlande te 

bespreek, alles met die oog daarop om die Suid

Afrikaanse Reg beter toe te lig. Deur hierdie 

metode van navorsing en uiteensetting het die 

skrywer na my mening goed daarin geslaag 

om die onderwerp op 'n logiese grondslag 

uiteen te sit. Daar is ook genoegsame verwysing 

na regsvergelykende materiaal om dit vir die 

praktisyn moontlik te maak om dieper na

vorsing na enige aspek van die onderwerp te 

doen na gelang van die feite van 'n gegewe 

saak. Die aanknopingspunte is daar. Die verwy

sing na die belangrikste handelsvennote van 

Suid-Afrika se regstelsels maak die werk nog 

meer nuttig vir die praktisyn wat dalk 'n klient 

sal moet adviseer oor die aard en effek van 'n 

kredietbrief wat deur 'n instelling in een van 

daardie lande uitgereik is. 

Die verskillende hoofstukke van die boek 

behandel die volgende onderwerpe: 

1: 	 Definisie en rol van kredietbriewe in die 

intemasionale handel; (Die rol van die 

kredietbrief blyk te wees om beide die 

verkoper en koper in 'n intemasionale 

transaksie te beskerm deur 'n metode te 

skep om betaling van die koopprys en 

voldoening van die ander kontraksterme 

tussen hulle te verseker). 

2: 	 Die toepaslike reg en die rol en aard van 

die Uniforme Reels en Gebruike vir Doku

mentere Krediete ("Uniform Customs and 
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Practice for Documentary Credits"); (Hier

die belangrike hoofstuk verduidelik in 

eenvoudige taal aan die lekepraktisyn wat 

die oorsprong en toepaslikheid van hierdie 

belangrike Reels en Gebruike is. Die 

intemasionale handel is tog deurspek met 

sulke verskynsels wat telkens na Grieks 

lyk - dink maar aan die sogenaamde 

Hague en Hague-Visby Reels in die reg 

wat betrekking het op die vervoer van 

goedere ter see - totdat 'n verbete navorser 

soos hierdie skrywer die belangrikste 

beginsels daarvan uitlig en verduidelik. 

Dan wonder 'n mens skielik waarom die 

onderwerp aanvanklik so vreemd en 

rnisterieus voorgekom het.) 

3: 	 Die part ye wat betrokke is en die verskil

lende tipe van kredietbriewe. 

4: 	 Die verhouding tussen die applikant 

(koper) en begunstigde (verkoper) met 

verwysing na die kredietbriewe; (Die punt 

word in hierdie hoofstuk gemaak dat 

lewering van die kredietbrief, tensy anders 

ooreengekom, nie selfbetaling daarstel nie 

en dat die verkoper die koper direk kan 

aanspreek indien die instelling wat die 

kredietbriefuitgereik het, nie betaal nie.) 

5: 	 Die verhouding tussen die applikant (ko

per) en die bank wat die kredietbrief uitreik; 

(Hierdie hoofstuk behandel verskeie aspek

te, onder meer die beginsel dat die krediet

brief nie meer herroep mag word deur die 

koper wanneer die bank alreeds onherroep

lik verbind is teenoor die verkoper nie.) 

6: 	 Die regsposisie van die adviserende bank, 

die invordering en die aanbieder van die 

dokumente. 

7: 	 Die dokument en die aanbieding daarvan; 

(Praktiese aspekte word hier bespreek.) 

8: 	Die ondersoek van die dokumente en die 

prosedure vir hul1e verwerping. 

9: 	 Die beginsel van onafhanklikheid en 

verwante aangeleenthede. 

10: 	Oordraagbare krediete en sessie van die 

begunstigde se regte. 

11: Kredietbriewe in die internasionale 

privaatreg. 

Die boek is geskryf in die styl van 'n doktorale 

verhandeling en dit wil voorkom asof die navor

sing daarvoor oor 'n aantal jare moes geskied 

het. 'n Steekproef na die gesagsbronne waarna 

verwys word, laat dit blyk dat die gesag waarop 

gesteun word, rue altyd na die jongste gesag is 

rue of selfs voUedig is rue. Die skrywer verwys 

byvoorbeeld na R Van Delden Betalingsverkeer 

(Documentair KredietIDocumenten) in Volume 
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7 van die series Bank-en Effectenrecht (1990) 1 , 

Kluwer, Deventer telwyl 'n nuwe uitgawe van 

hierdie werk reeds in 1994 gepubJiseer is. So 

ook is daar geen verwysing na F H J Mijnssen 

se insiggewende De rekeningcourant 

verhouding (1995), Zwolle rue, terwyl daar na 

dieseJfde skrywer se verskeie werke van die 

vroeer jare tagtigs verwys word. Daar is ook 

verwysings na die verskeie werke van H J Pab

bruwe wat tussen 1967 en 1995 verskyn het, 

maar geen verwysing na dieselfde skrywer se 

Bankgarantie, serie Bank-en Effectenrecht 

( 1994), Deventer nie. Die Leidense dissertasie 

van W A K Rank, Geld, geldschuld en betaling, 

(1996) Deventer word ook nie gemeld nie. 

Daar is natuurlik 'n mag der menigte artikels, 

komrnentare en boeke geskryf oor die onder

werp, veral in die regstelsels van die Europese 

lande, en 'n mens kan seker rue verwag dat 'n 

Suid-Afrikaanse skrywer na elke moontlike 

item wat beskikbaar is, moet verwys nie. AI 

wat so 'n proses bydra, is langer voetnote. Dit 

lyk vir my asof die skrywer tog weJ 'n 

toereikende verskeidenheid bronne geraad

pleeg het, maar lesers sal in ag moet neem dat 

daar, bo en behalwe die groot hoeveelheid 

materiaal waarna die skrywer verwys, steeds 

addisionele bronne beskikbaar is. 

Die boek is taalgewys goed versorg 

(alhoewel ek nie hou van die term 'non-bank' 

wat deurgaans gebruik word nie) en die 

drukwerk is van besondere hoe gehalte. Die 

boek lees ook makJik en die onderwerp is op 

'n logiese wyse uiteengesit. Gesag word tel

kens aangehaaJ vir stellings wat gemaak word. 

Daar is ook 'n goeie verhouding in die gesag 

waarna verwys word tussen die kontinentale 

styl, waar artikels en akademiese insette 

hoogty vier, en die Engelsregterlike styl, waar 

hofbeslissings deurslaggewend is. 

Na my mening is hierdie boek 'n aanwins 

vir enige prakisyn wat horn of haar op die 

terrein van die internasionale handel en 

skeepsreg begewe en die Balie kan trots wees 

dat een van sy lede 'n werk van sulke hoe 

standaard ter algemene inligting beskikbaar 

gestel het. Meer lede behoort dit in die vak

rigtings van die dissiplines waarin hulle 

spesiale kundigheid het, te doen. 'n Handboek 

wat deur 'n praktisyn geskryf is, soos hierdie 

een, is gewoonlik van meer praktiese waarde 

as 'n eng teoretiese diskoers oor die minutiae 

van een of ander eksotiese onderwerp. 

Chris Marnewick 
Durbanse Balie 
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