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Beskerm almal se
grondwetlike regte
Deur Nadene Badenhorst en Daniela Ellerbeck.
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Die Wysigingswetsontwerp op die Wet op Burgerlike Verbintenisse is ’n voorbeeld
van die parlement se versuim om die grondwetlike implikasies van wetswysigings in
ag te neem.
Die wetswysigings het ’n groot impak op amptenare van die departement van
binnelandse sake en ook landdroste wat uit magte van hul amp ook
huweliksbevestigers is. (Godsdienstige huweliksbevestigers word nie deur die
wysigingswetsontwerp geraak nie).
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Die wysigingswetsontwerp herroep artikel 6 van die Wet op Burgerlike Verbintenisse
– algemeen bekend as die “gewetensbeswaar-klousule”. Hierdie artikel het bepaal
dat huweliksbevestigers wat vir die staat werksaam is die minister in kennis kan stel
indien hulle geloofs- of gewetensbesware het om paartjies van dieselfde geslag in
die eg te verbind. Dit beteken dat alle staatsamptenare wat huwelike mag bevestig
nie meer enige besware kan opper nie en gedwing kan word om paartjies van
dieselfde geslag te trou.

Die wetsontwerp is reeds op 1 Julie deur die parlement aanvaar en al wat nou oorbly,
is vir die president om die wetsontwerp te onderteken voordat dit wet word.
Artikel 79 van die Grondwet maak egter daarvoor voorsiening dat, indien die
president enige voorbehoude oor die grondwetlikheid van die wetsontwerp het, hy
dit na die Nasionale Vergadering kan terugverwys.
Verskeie menseregte- en geloofsorganisasies het reeds hul kommer uitgespreek dat
die wysigingswet ongrondwetlik is. Freedom of Religion South Africa (FOR SA) was
onder die organisasies wat onlangs versoekskrifte aan pres. Cyril Ramaphosa gerig
het om hom te vra om nié die wysigingswet te onderteken nie, maar om dit liewer na
die parlement terug te verwys.
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Die reg op vryheid van gewete, godsdiens, denke, oortuiging en mening (artikel 15
van ons Grondwet) is immers ’n fundamentele reg waarop álmal, insluitende
staatsamptenare, kan aanspraak maak. Verder het álmal, insluitende ook
staatsamptenare, die reg op vryheid van onbillike diskriminasie op grond van
godsdiens, gewete en oortuiging (artikel 9 van ons Grondwet).
Niemand laat hul regte by die huis agter wanneer hulle in die oggend werk toe gaan
nie.
Ook die Suid-Afrikaanse Raad van Godsdiensregte en Vryhede, as die bewaarder van
die Suid-Afrikaanse Handves van Regte, het in ’n openbare verklaring hul kommer
oor die wysigings uitgespreek. Volgens die raad het die parlement met hierdie
wysings die beginsel van redelike tegemoetkoming – ’n beproefde beginsel om ’n
diverse samelewing billik te reguleer – afgeskaf.
Hierdie beginsel vereis dat daar op ’n redelike wyse voorsiening gemaak word vir
persone se innerlike geloofsoortuigings, wat reeds telkemale deur die
konstitusionele hof bevestig is – ook in die sogenaamde Fourie-saak van 2006 wat
selfdegeslaghuwelike in Suid-Afrika gewettig het. In sy uitspraak destyds het regter
Albie Sachs juis gesê dat die beginsel van “redelike voorsiening” ingespan kan word
om die grondwetlike regte van staatsamptenare wat nie hul weg oopsien om
selfdegeslaghuwelike te bevestig nie, te beskerm. Die resultaat hiervan was die
gewetensbeswaar-klousule in artikel 6 van die Wet op Burgerlike Verbintenisse – die
artikel wat die parlement nou wil herroep.
Teen hierdie agtergrond wil ons weet waarom ’n beginsel wat nie in 2006 as onbillike
diskriminasie beskou is nie, nou skielik as diskriminasie verstaan word? Waarom
hierdie ommeswaai? Wat het sedert 2006 verander?
Naas menseregte- en geloofsorganisasies, het verskeie regskenners en akademici
ook sedertdien die grondwetlikheid van die wysigings bevraagteken.
So skryf prof. Helena van Coller van Rhodes-Universiteit dat die reg om ’n mens se
geloof uit te lewe as deel van die reg op geloofsvryheid, nie net ’n reg gereserveer vir
predikante is nie, maar vir almal, ook ’n staatsamptenaar.
Prof. Shaun de Freitas, hoof van die Universiteit van die Vrystaat se regsfakulteit,
meen ook dat, net soos nie-gelowiges toegelaat word om hulle morele oortuigings
en sienings oor geregtigheid uit te leef en toegelaat word om dit in die openbare
domein te beoefen, so moet dit ook vir gelowiges geld.
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Een van die hoofredes hoekom die wysigingswetsontwerp as ongrondwetlik beskou
word, is omdat dit direk teen die konstitusionele hof se aanbevelings indruis. Dit
verwyder nie net die gewetensbeswaar-klousule nie, maar vervang dit nie met enige
ander meganisme wat staatsamptenare se regte in ag neem of redelikerwys daarvoor
voorsiening maak nie.
’n Ander belangrike rede hoekom die wysigings ongrondwetlik is, is omdat dit nie
die Grondwet se beperkingstoets slaag nie. Dié toets (in artikel 36) vereis onder
meer dat, wanneer die staat ’n fundamentele reg beperk, dit op die minste
beperkende wyse gedoen moet word. Dit is nié hier die geval nie aangesien daar
vele praktiese, alternatiewe oplossings is wat nié die regte van huweliksbeamptes in
diens van die staat sou uitwis nie. Hierdie alternatiewe oplossings is sonder rede
deur die parlement geïgnoreer en van die hand gewys.
Van die praktiese oplossings was, onder meer, dat die departement spesiﬁek
huweliksamptenare in diens neem wat geen gewetensbesware het nie, of dat dit
“rondreisende huweliksamptenare” ontplooi op dieselfde manier as wat daar
rondreisende howe bestaan om seker te maak dat gay paartjies se regte nie ingeperk
word nie.
Daar is ook niks wat die departement verhoed om huweliksamptenare met geen
gewetensbesware te verplaas na areas waar daar ’n tekort is aan sulke amptenare nie.
Enige een van dié oplossings sou verhoed het dat die staat die grondwetlike regte
van sy werknemers skend.
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Indien die president hierdie wysigingswet teken, is daar ’n sterk moontlikheid dat die
hof genader sal word om te vra dat die gewysigde Wet op Burgerlike Verbintenisse
ongrondwetlik verklaar word.
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Dit sal jammer wees indien die belastingbetaler se geld (weer eens) vermors moet
word op litigasie, wat maklik vermy kon gewees het indien die parlement sy
grondwetlike verpligting ernstig opneem om álle (eerder as net sommige mense se)
fundamentele regte te eerbiedig en te beskerm.
* Adv. Nadene Badenhorst en Daniela Ellerbeck is lede van Freedom of Religion
South Africa.
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Ons kommentaarbeleid
Netwerk24 ondersteun ’n intelligente, oop gesprek en waardeer sinvolle bydraes deur ons
lesers. Lewer hier kommentaar wat relevant is tot die onderwerp van die artikel. Jou
mening is vir ons belangrik en kan verdere menings of ondersoeke stimuleer. Geldige
kritiek en meningsverskille is aanvaarbaar, maar dit is nie 'n platform vir haatspraak of
persoonlike aanvalle nie. Kommentaar wat irrelevant, onnodig aggressief of beledigend is,
sal verwyder word. Lees ons volledige kommentaarbeleid hier.
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