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Hoekom? Want in die geval van heteroseksuele huwelike en heteroseksuele
burgerlike verbintenisse het die staat se huweliksbevestigers geen reg om te weier
om hierdie huwelike of verbintenisse te bevestig nie. Die implikasie van artikel 6 van
die Wet op Burgerlike Verbintenisse is dus dat selfdegeslagverbintenisse steeds in
die oë van die reg minder geldig of selfs op die een of ander wyse “besmet” is en dus
’n gewetensbeswaar kan regverdig.
Die konstitusionele hof in die Fourie-uitspraak het dit onomwonde gestel dat
selfdegeslagverbintenisse en heteroseksuele huwelike op presies dieselfde manier
deur die staat hanteer moes word. Sou dit nie gedoen word nie, sou die bedeling
ongrondwetlik wees.
Om hierdie rede is artikel 6 byna onmiddellik ná die aanvang daarvan deur aktiviste
as ongrondwetlik bestempel.
Die strekking van artikel 6 is dat dit onbillike diskriminasie in die hand werk op grond
van seksuele oriëntasie. Anders gestel, word daar onbillik teen
selfdegeslagverbintenisse gediskrimineer wanneer die staat se huweliksbevestigers
op grond van gewetensbesware kan weier om sulke verbintenisse te bevestig, terwyl
hulle dit nie kan doen in die geval van heteroseksuele verbintenisse nie.

“

Dit is loutere twak dat die nuwe
wetsontwerp onbillik diskrimineer op die
grondslag van vryheid van geloof of
oortuiging.

”

Om die onbillike diskriminasie uit die weg te ruim, is daar gevolglik twee opsies: óf
alle verbintenisse moet onderhewig gestel word aan die reg op ’n gewetensbeswaar
deur die staat se huweliksbevestigers óf geen verbintenis kan geweier word om
bevestig te word op grond van ’n gewetensbeswaar nie.
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Dit is loutere twak dat die nuwe wetsontwerp onbillik diskrimineer op die grondslag
van vryheid van geloof of oortuiging.
In die Fourie-uitspraak het die hof dit klinkklaar gestel dat die geloofsoortuigings van
sommige lede van die publiek en die staat nie gebruik kan word om die grondwetlike
regte van LGBTIAQ+-persone te bepaal nie. Die hof het breedvoerig met hierdie
aspek gehandel en het bevind dat daar geen regverdigingsgronde ingevolge artikel
36 van die Grondwet bestaan om die onbillike diskriminasie teen die LGBTIAQ+lede van ons samelewing te regverdig nie.
Kortliks, wanneer dit kom by die botsing tussen geloofsoortuiging en die reg op
gelykheid, het die hof beslis dat die reg op gelykheid nie billik of regverdig deur die
reg op geloofsoortuiging beperk kan word nie.
Die primêre rede hiervoor is dat die Suid-Afrikaanse staat grondwetlik gevestig staan
in die ideaal van die totstandbrenging van gelykheid.
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Artikel 6 van die Wet op Burgerlike Verbintenisse moes in die eerste plek nooit op die
wetboek geplaas gewees het nie.
Dit was van die begin af wat ek en prof. Pierre de Vos van die Universiteit van
Kaapstad ’n “koloniale konsessie” aan geloofsgroepe genoem het. Trouens, die
blote feit dat afsonderlike wetgewing bestaan vir heteroseksuele huwelike en
selfdegeslaghuwelike dui op ’n afsonderlik-maar-gelyke-bedeling (“separate but
equal”) wat in die Fourie-uitspraak as “ondenkbaar” bestempel is.
Indien geld uit die skrapse staatskas bestee moet word aan hierdie aangeleentheid
dan sou dit veel beter (en grondwetlik meer geregverdig) wees om daardie geld te
bestee aan die afskaﬃng van die Wet op Burgerlike Verbintenisse en die
Huwelikswet van 1961 met die gelyktydige aanneming deur die wetgewer van ’n
enkele, eenvormige huwelikswet ingevolge waarvan enige paartjie – gay of straight
of biseksueel of wat ook al – in ’n huwelik of verbintenis bevestig kan word en
ingevolge waarvan geen gewetensbeswaar deur ’n staatsamptenaar moontlik is nie.
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Staatsamptenare behoort geen reg te hê om op
geloofsbesware te weier om ’n gay paartjie te trou nie, skryf
Jaco Barnard-Naudé.
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Die Wysigingswetsontwerp op die Wet op Burgerlike Verbintenisse is grondwetlik.
Punt. Diegene – soos adv. Nadene Badenhorst en Daniela Ellerbeck wat verlede
Sondag die teendeel op hierdie blaaie aanvoer – is nie net besig om die publiek ’n rat
voor die oë te draai nie, hulle wil ook ’n verarmde staat in onnodige litigasie betrek
waardeur nóg geld gemors sal word op ’n hofgeding waarvan die uitkoms voor die
hand liggend behoort te wees.
Die wetsontwerp onder bespreking het sy oorsprong in die stryd vir
selfdegeslaghuwelike ná die konstitusionele hof se uitspraak in die sogenaamde
Fourie-saak. Ná hierdie uitspraak het die wetgewer die Wet op Burgerlike
Verbintenisse aangeneem ten einde te verhoed dat bewoording in die Huwelikswet
van 1961 ingelees sou word om selfdegeslaghuwelike só te wettig.
Reeds sedert die aanvang van die Wet op Burgerlike Verbintenisse is artikel 6 van die
wet – wat dit moontlik maak vir huweliksbevestigers wat deur die staat in diens
geneem word om op grond van gewetensbesware te weier om sodanige
verbintenisse te bevestig waar dit plaasvind tussen paartjies van dieselfde geslag –
met reg deur gay-regteaktiviste in Suid-Afrika gekritiseer omdat die artikel ’n
grondwetlik ongelyke bedeling tussen selfdegeslag- en heteroseksuele huwelike in
die hand werk.
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MyStem: Het jy meer op die hart?
Stuur jou mening van 300 woorde of minder na MyStem@netwerk24.com en ons sal dit vir
publikasie oorweeg. Onthou om jou naam en van, ‘n kop-en-skouers foto en jou dorp of
stad in te sluit.

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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Willie Erasmus • 2 days ago

Word appels hier met appels vergelyk, van wanneer af is die reg om te "trou"
'n basiese mensereg?
Beteken dit dan as die Staat/Konstitusie 'n reg tot keuse (om te trou) erken,
die (uitgeoefende) keuse outomaties tot 'n reg van dieselfde vlak verhef
word?
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Jaco, ek sal weier, nie jy of jou anc vriende kan my dwing nie
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Gelukkig is jy nie un die posisie om te kan besluit nie. Sela.
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