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Sover aan my bekend, is hierdie die eerste 

werk van sy soort op die plaaslike mark. 

As sodanig moet dit verwelkom word as 'n 

besonder nuttige toevoeging tot ons regslitera

tuur. Die werk is in losbladvorm, en sal dus V,ll 

tyd tot tyd opgedateer kan word. Dit behOOlt van 

onskatbare waarde te wees vir enigiem,md wat 

horn met hierdie gespesialiseerde gebied besig hou. 

Die outeur is 'n vOOlmalige direkteur, regsdienste, 

in die Depattement van Doeane en Aksyns. S y 

ondervinding met betrekking tot Iitigasie op die 

gebied van doeane en aksyns blyk uit velwysings 

na ' n hele paar ongerappOlteerde beslissings wat 

waarskynlik nie maklik andersins deur regs

praktisyns opgespoor sou word nie. Voorbeelde 

van sulke verwysings is te vinde op bladsye 19 

en 65 van die Inleiding, bladsye 2-2, 5-46, 5-56, 

5-57,5-58,5-59,5-61,5-63,8-3, 10-28, 11-10, 

11-20, 11-27, 12-16en 12-35. 

Die werk bestaan uit die volgende afdelings: 

(1) 'n Inleiding. 

(2) 'n Gedetaileerde kommentaar op elke 

artikel van die Doeane- en Aksynswet 91 

van 1964. Die kommentaar is in twaalf 

hoofstukke ingedeel, in navolging van die 

hoofstukke waarin die Wet self verdeel word. 

(3) Die voUedige teks van die Wet, met uitsluit

ing van Bylaes 1 tot 6 en 8 tot die Wet. 

(4) Die teks van die reels wat ingevolge die 

Wet afgekondig is. 

In 'n sekere sin is dit jammer dat die teks van 

Bylaes 1 tot 6 tot die Wet nie ook in die werk 

opgeneem is nie, aangesien hierdie bylaes 

enersyds die betrokke tatiefposte ingevolge die 

Wet voorskryf, en andersyds ook die kortings 

op en terugbetalings en teruggawes van 

sodanige belasting. 'n Mens kan egter goed 

begryp waarom hierdie bylaes nie in die werk 

opgeneem is nie. Hulle word byna op , n 

weeklikse basis gewysig, wat ' n sinvolle 

byhouerdiens van sodanige wysigings net 

prakties onmoontlik maak. Daarbenewens 

vergoed die Inleiding, wat op bladsye 26 tot 

38 ' n goeie uiteensetting van die wesens

kenmerke van hierdie bylaes bevat, in ' n groot 

mate vir hierdie "leemte" (vir sover 'n mens 

dit hoegenaarnd as 'n leemte kan beskou). 

Die Doeane- en Aksynswet is' n uiters gespesi

aliseerde stuk wetgewing, en 'n mens kan 

aanvaar dat 'n relatief klein persentasie regs

praktisyns werklik deskundig is op hierdie 

gebied. Om hierdie rede behoort die Inleiding 

tot Customs and Excise Sen1ice van besondere 

belang te wees vir die nuweling wat beoog om 

horn op hierdie gebied in te grawe. Die 

Inleiding verduidelik waar die Wet in die 

konteks van die bree veld van staatsbelastings 

inpas, die rol van die Suid-Afrikaanse 

Inkomstediens, die verband met sekere 

bepalings van die Wet op Belasting op 

Toegevoegde Waarde, en, soos reeds gese, 'n 

verduideliking van die bylaes. Ten slotte bevat 

die InJeiding ook 'n redelik uitvoelige bespreking 

van die reels van wetsuitleg, aangesien daat'die 

reels heel dikwels ter sprake kom by die uitleg 

van die Wet en veral die bylaes. 

As seLferkende leek op die gebied volstaan ek 

met slegs twee spesifieke opmerkings 001' aspekte 

wat my opgevaI het by die deurlees van die werk. 

Op bladsye 10-38 tot 10-39 word on del' andere 

na die beslissing in Commissioner ofCustoms 

and Excise v Bank ofLisbon International Ltd 

1994(1) SA 205 (N) verwys. Die beslissing 

handel oor ' n eis deur die Kommissaris vir 

terugbetaling van 'n bedrag wat na bewering 

op bedrieglike wyse van die Kommissaris 

verkry is. Die bedrag is in 'n rekening wat by 

'n bank gehou is, gedeponeer. Die hof het ' n 

eis vir terugbetaling teen die bank (in teen

stelling met die persoon wat die bedrag van 

die Kommissat'is bekom het) toegestaan. Die 

skrywer kon in hierdie verband gerus op die 

(met respek, geregverdigde) kritiek wat op die 

beslissing uitgespreek is, gewys het (sien 

Malan & Pretorius Malan on Bills of Ex

change, Cheques and Promissory Notes in 

South African Law (3e uitgawe) op 335-339; 

MaIan & PretOlius "Money, Bank Account" and 

Tracing" 1994TSAR387). 

Op bladsye 12-12 tot 12-18 word aandag gegee 

aan die vraag ofdie sogenaarnde "reverse onllS 

provisions" wat in a 102 van die Wet te vinde 

is, moontlik nou konstitusioneel ongeldig is. 

Hoewel die skrywer hierdie vraag nie 

uitdruklik beantwoord nie, skyn dit tog, na 

uitvoerige velwysing na die beslissing in S v 

Coetzee 1997(3) SA 572 (KH), of hy die 

mening toegedaan is dat hierdie bepalings nie 

ongeldig is. Dit kom voor of hy veral steun op 

die feit dat die bepalings "regulatief' van aard 

is en betrekking het op feite wat gewoonlik 

binne die uitsluitlike kennis van die bewys

lasdraer va!. So gesien, kan die bepalings dan 

konstitusioneel geregverdig word. 

Ten slotte sou ek voorstel, veral omdat hierdie 

'n 10sbladwerk is, dat dit van 'n vonnisregister 

en 'n volledige indeks van begrippe voorsien 

word. Dit sal die gebruikswaarde daat'Van nog 

verder verhoog. 

Nico Oe/ofse 
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On page 92 it is stated that the main 

theme of the publication is competent 

parenting under stressful situations such as 

divorce. This seems to be an accurate descrip

tion of the general drift of the book. The con

tents of the various chapters tend to be 

academic and oflittle practical value to the le

gal practitioner involved in actuaIlitigation. The 

only chapters dealing with topics specificaUy fo

cused on the law in practice are Chapter 2 

("Statutory Aspects") and Chapter 3 ("High 

Court"). 

Chapter 2 contains a comprehensive discussion 

of the provisions of the Child Care Act 74 of 

1983, the Prevention of Family Violence Act 

133 of 1993, as well as the Natural Fathers of 

Children born out of Wedlock Act 86 of 1997. 

This chapter deals effectively with the legisla

tion pertinent to the protection of children, the 
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