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     1 Ig Proklamasie No R 181 in SK  No 12778 wat op 1 Oktober 1990 verskyn het.

     2 Sien par 2.3 hieronder.

HOOFSTUK 3
DIE REGSPOSISIE NA DIE INWERKINGTREDING VAN DIE

WET OP BEMIDDELING IN SEKERE
EGSKEIDINGSAANGELEENTHEDE 24 VAN 1987

1 Inleiding

In hoofstuk 2 is daarop gewys dat die Hoexterkommissie onder andere aanbeveel het 

- dat 'n gesinshof wat uit 'n maatskaplike en 'n hofkomponent bestaan, ingestel moet

word;

- dat 'n klemverskuiwing na 'n meer inkwisitoriese prosedure by die beregting van

gesinsaangeleenthede moet plaasvind;

- dat die Wet op Egskeiding 70 van 1979 gewysig moet word om voorsiening te maak

vir die betrokkenheid van maatskaplike werkers in die egskeidingsproses; en 

- dat daar gelyktydig met die instelling van die gesinshof 'n amp van <kindervriend’ vir

die Republiek geskep moet word.

Met die inwerkingtreding van die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidings-

aangeleenthede 24 van 1987 op 1 Oktober 19901 het die wetgewer uiteindelik begin om

daadwerklik aan sekere van die Hoexterkommissie se aanbevelings uitvoering  te gee. As

mens bloot na die kort titel van die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidings-

aangeleenthede kyk,2 lyk dit sommer met die intrapslag of die wetgewer wye erkenning aan

die Hoexterkommissie se aanbevelings gegee het deur vir bemiddeling as ‘n alternatiewe

stelsel van dispuutbeslegting by egskeiding voorsiening te maak. Wanneer die inhoud van
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     3 Sien par 2.5 hieronder.

     4 Sien hfst 2 par 4.3.4.

     5 A 6 van die Wet.

     6 Voor die inwerkingtreding van die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidings-
aangeleenthede was die enigste voorvereiste vir die verlening van 'n egskeidingsbevel dat
die hof tevrede moes wees dat die voorsiening wat vir die welsyn van die kinders gemaak
is, bevredigend is of die beste is wat in die omstandighede bewerkstellig kon word. Sien hfst
2 par 3.1.2.

     7 Omrede dit in so ‘n beperkte mate aan die Hoexterkommissie se aanbevelings uitvoering gee
en nie werklik vir ‘n alternatiewe prosedure van dispuutbeslegting voorsiening maak nie.

die Wet egter krities ontleed word,3 blyk dit duidelik dat die Wet streng gesproke net

uitvoering gee aan die Hoexterkommissie se aanbeveling oor die skepping van ‘n amp van

‘kindervriend’.4 Die Wet maak eerstens voorsiening vir die aanstelling van gesinsadvokate

en gesinsraadgewers wat die belange van kinders by egskeiding deeglik moet ondersoek

en die hof moet help om beter beslissings oor sake rakende die welsyn van kinders te

maak. Die Wet het verder artikel 6 van die Wet op Egskeiding gewysig5 deur 'n verdere

voorvereiste vir die verlening van 'n egskeidingsbevel deur die hof te stel.6 Indien 'n

ondersoek ingevolge die Wet deur die gesinsadvokaat ingestel word, moet die hof nou ook

die gesinsadvokaat se verslag en aanbevelings oorweeg alvorens 'n egskeidingsbevel

verleen kan word. 

Alhoewel die inhoud van die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede

in sekere sin as ‘n teleurstelling gesien kan word,7 het die Wet tog die bal van verandering

aan die rol gesit en regspraktisyns gewoond gemaak aan die idee dat lede van professies

in die sosiale en gedragswetenskappe ook ‘n belangrike rol in die egskeidingsproses te

speel het. In hierdie sin het die Wet reeds vir ‘n nuwe benadering by die beslegting van

egskeidingsgedinge voorsiening gemaak. 

Kort na die inwerkingtreding van die Wet op Bemiddeling in Sekere

Egskeidingsaangeleenthede het die wetgewer eerstens die Wysigingswetsontwerp op
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     8 GK 513 SK 13297 van 14 Junie 1991.

     9 GK 1287 SK 1702 van 20 Julie 1993.

     10 Sien ook par 3 hieronder.

     11 Hansard: National Assembly Debates 13/6/1996 kol 2848. Sien ook parr 3 en 5 hieronder.

     12 Ingestel ig a 10 van die Administrasiewet Wysigingswet 9 van 1929.

     13 Burman, Dingle & Glasser 2000 SALJ 114. Sien ook par 5 hieronder.

Egskeiding 40 van 1992 vir kommentaar gepubliseer.8 Hierdie Wysigingswetsontwerp wat

voorsiening gemaak het vir die afskaffing van die destydse swart egskeidingshowe en die

instelling van spesialisegskeidingshowe wat binne die bestaande struktuur van die

destydse Hooggeregshof moes funksioneer, is egter spoedig opgevolg deur die

Wysigingswet op Landdroshowe 120 van 1993. Laasgenoemde Wet wat op 20 Julie 1993

gepubliseer is,9 maak weer voorsiening vir die daarstelling van gesinshowe binne die

landdroshofstruktuur met jurisdiksie om egskeidingsake aan te hoor.10 Beide die

Wysigingswetsontwerp op Egskeiding en die Wysigingswet op Landdroshowe kan as

afgewaterde uitvloeisels van die Hoexterkommissie se aanbevelings oor die daarstelling

van ‘n gesinshof gesien word. Alhoewel die Wysigingswet op Landdroshowe nog nie in

werking getree het nie, het die Minister van Justisie reeds opdrag gegee dat die bepalings

van hierdie Wysigingswet deur middel van enkele gesinshofloodsprojekte geïmplementeer

moet word.11 Die destydse swart egskeidingshowe,12 wat intussen op 6 April 1998 deur die

Wysigingswet op Egskeidingshowe 65 van 1997 vir alle Suid-Afrikaners, ongeag

bevolkingsgroep, beskikbaar gestel is, word tans as basis vir hierdie gesinshof-

loodsprojekte gebruik.13 

Hierbenewens is ‘n Kommissie van Ondersoek na die Rasionalisasie van die Provinsiale

en Plaaslike Afdelings van die Hoë Hof, weer eens onder leiding van appèlregter Hoexter,

op 31 Maart 1995 ingestel. Die Kommissie se bevindinge en verdere aanbevelings is op

17 Desember 1997 in die derde en finale verslag (RP 200 van 1997) gepubliseer. In hierdie

verdere verslag, wat as die 1997-Hoexterverslag bekend staan, het die Hoexterkommissie
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     14 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 9.2. Sien ook par 4.2 hieronder.

     15 Ibid.

weer sy vroeëre aanbevelings oor die instelling van ‘n gesinshof herhaal, maar dié keer

voorgestel dat die gesinshof ‘n onafhanklike Hoë Hof moet wees.14 Die 1997-

Hoexterverslag het verder voorgestel dat die Wet op Bemiddeling in Sekere

Egskeidingsaangeleenthede herroep en deur ‘n nuwe wet, naamlik The Family Advocate

and the Family Counselling Service Act, vervang moet word.15 

Dit is dus duidelik dat daar tans ernstig oor die prosedure by egskeiding besin word. Sedert

die inwerkingtreding van die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede

is daar op verskeie wyses gepoog om die nadelige gevolge van  die adversatiewe stelsel

van litigasie by egskeiding te versag. Deur ‘n kritiese ontleding van die doel, inhoud en

praktiese toepassing van die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede,

‘n kort oorsig van die Wysigingswet op Landdroshowe en ‘n uiteensetting van die1997-

Hoexterverslag se aanbevelings, word daar in hierdie hoofstuk aangetoon hoe die

regsposisie sedert die inwerkingtreding van die Wet op Bemiddeling in Sekere

Egskeidingsaangeleenthede verbeter het en hoe die pad vir ware bemiddeling in

egskeidingsaangeleenthede gebaan is. Daar word in hierdie hoofstuk aangetoon dat die

tyd aangebreek het om die inhoud van die Wet op Bemiddeling in Egskeidings-

aangeleenthede sodanig te wysig dat uiting aan die titel daarvan gegee word.

2 Die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987

2.1 Inleiding

Die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede (hierna in afdeling 2 van

hierdie hoofstuk <die Wet op Egskeidingsbemiddeling’ genoem) is met gemengde

gevoelens in die regswêreld ontvang. Daar was aan die een kant diegene wat die
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     16 Grobler 1990 Consultus 133; Goldberg 1995 THRHR 278-279.

     17 Whittle 1994 De Rebus 711 maak bv melding van "... the initial resistance on the part of
the legal profession".

     18 1991 De Rebus 598.

     19 1987 De Rebus 612.

     20 Ibid.

     21 Sien verder Coertse 1987 De Rebus 532.

     22 1988 SALJ 713.

inwerkingtreding van die Wet verwelkom het omdat dit die bestaande posisie van kinders

by egskeiding verbeter het.16 Maar aan die ander kant was daar baie regsakademici,

prokureurs en advokate wat besware teen die Wet geopper het.17 Naudé18 was byvoorbeeld

van mening dat die werksaamhede van die gesinsadvokaat “... onnodige rompslomp en

aansienlike vertragings in die afhandeling van egskeidings...” tot gevolg sou hê. Mowatt19

het verder daarop gewys dat die werksaamhede van die gesinsadvokaat in die

adversatiewe omgewing van die destydse Hooggeregshof verrig moes word en dat die Wet

in hierdie opsig die bestaande akkusatoriese regsproses onderskraag het. Hy sê

gevolglik:20

As such the Act appears to convey nothing new; in fact, it is positively narrow and

unimaginative and fails to meet the objective of its short title.21

Scott-MacNab22 sê verder:

It is palpably wrong for the state to have started to legislate at this stage, as it has

done with the Mediation in Certain Divorce Matters Act 1987. The state should have

waited and observed how the divorce-mediation wind was going to blow before

enacting legislation ...
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     23 Sien par 4.2 hieronder.

     24 Bv 'n gebrek aan fondse om die kantoor van die gesinsadvokaat te open en 'n gebrek aan
gekwalifiseerde persone om die kantoor van die gesinsadvokaat te bedryf. Sien verder
Coertse 1987 De Rebus 527-528; Grobler 1991 De Rebus 370; Lind 1989 Businessman's
Law 165.

     25 Sien vn 17  hierbo.

     26 Sien vn 1 hierbo.

     27 Ig GK No R 2385 in SK No 4565 wat op 3 Oktober 1990 verskyn het.

Scott-MacNab se argument kom myns insiens daarop neer dat die Wet op

Egskeidingsbemiddeling nie in voeling met die eise van die moderne samelewing is nie. Dit

is gevolglik nie vreemd dat die 1997-Hoexterkommissie nou voorstel dat die Wet op

Egskeidingsbemiddeling geskrap en deur ‘n nuwe wet vervang moet word nie.23 Voordat

verdere wetgewing gepubliseer word, is dit egter eers nodig dat die inhoud, doel en

praktiese toepassing van die Wet op Egskeidingsbemiddeling krities ontleed word om vas

te stel presies wat die tekortkominge van die Wet is en wat die eise van die moderne

samelewing is.

2.2 Die fragmentariese inwerkingtreding van die Wet

Die Wet op Egskeidingsbemiddeling is reeds in 1987 op die Wetboek geplaas. As gevolg

van logistieke probleme24 en aansienlike teenstand van die regsprofessie25 het die Wet nie

onmiddellik in werking getree nie. Op 21 Mei 1990 het die Minister van Justisie egter 'n

komitee onder voorsitterskap van regter DH van Zyl aangestel om hom te adviseer oor die

implementering van die Wet deur middel van loodsprojekte. Die implementeringskomitee

moes verder onmiddellik begin om die regulasies by die Wet op te stel. Die Minister van

Justisie het terselfdertyd advokaat F Bosman as die eerste gesinsadvokaat by die

Transvaalse Provinsiale Afdeling van Hooggeregshof aangestel. Die Wet het daarna op 1

Oktober 1990 in werking getree26 en die regulasies wat kragtens die Wet uitgevaardig is,

het op 8 Oktober 1990 in werking getree.27 In daardie stadium is 'n kantoor van die
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     28 Whittle 1994 De Rebus 711; Hechter 1995 Community Mediation Update 6; Van Zyl 2000
Obiter 374. Volgens die diensstate van die Departement van Justisie is daar tans 26 voltydse
gesinsadvokate in Suid-Afrika.

     29 Mowatt 1991 TSAR 294.

     30 Die woord ‘bemiddeling’ kom ook in die aanhef tot die Wet voor. Sien par 2.4 hieronder
in hierdie verband.

     31 Mowatt 1988 TSAR 47 en 1987 De Rebus 612.

     32 Hoffmann 1989 Social Work 106; McCurdie 1994 SA Journal of Child and Adolescent
Psychiatry 12.

     33 1987 De Rebus 612.

gesinsadvokaat slegs by die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof

geopen. Die bepalings van die Wet was dus aanvanklik slegs by die Transvaalse

Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof van toepassing. Op 1 Mei 1991 is advokaat

B Hechter as tweede gesinsadvokaat by die Witwatersrandse Plaaslike Afdeling van die

Hooggeregshof aangestel en is 'n kantoor van die gesinsadvokaat ook in Johannesburg

geopen. Sedertdien het die Minister van Justisie ook gesinsadvokate by al die ander

afdelings van die Hoë Hof aangestel.28

 

2.3 Die kort titel van die Wet

In die kort titel van die Wet, naamlik die Wet op Bemiddeling in Sekere

Egskeidingsaangeleenthede, word die begrip <bemiddeling’ amptelik vir die eerste keer aan

die woord <egskeiding’ gekoppel.29 As mens na die kort titel van die Wet kyk, lyk dit dus of

die Wet vir egskeidingsbemiddeling voorsiening maak.

Die voorkoms van die woord <bemiddeling’ in die kort titel van die Wet30 het aanvanklik tot

groot opgewondenheid onder regsgeleerdes31 en lede van professies van die sosiale en

gedragswetenskappe32 gelei. Voordat die Wet in werking getree het, het Mowatt33

byvoorbeeld die volgende opmerking gemaak:
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     34 Sien hfst 2 par 7.

     35 Sien par 2.5 hieronder.

     36 A 12(1) van Wet 70 van 1979 plaas 'n beperking op die publikasie van die besonderhede
van 'n egskeidingsgeding of van enige inligting wat in die loop van so 'n geding aan die
lig kom. A 12(2) van die Wet bepaal verder dat die bepalings van subartikel (1) nie van
toepassing is op die publikasie van besonderhede of inligting –
(a) vir die doeleindes van die regspleging;
(b) in 'n bona fide-hofverslag wat nie deel uitmaak nie van 'n ander publikasie as 'n

versameling van verslae van die verrigtinge in geregshowe; of
(c) vir die bevordering van of gebruik in 'n besondere beroep of wetenskap.

What made the Act so interesting was the word “mediation”; for the word in the

British and American sense, is associated with a new approach.

En in daardie stadium was almal dit eens dat daar 'n ernstige behoefte aan 'n nuwe

benadering by die beslegting van egskeidingsgeskille bestaan het.34 Die vraag is egter of

die Wet op Egskeidingsbemiddeling werklik vir 'n nuwe benadering voorsiening maak.

Wanneer die inhoud van die Wet hieronder35 ontleed word, word hierdie vraag indringend

ondersoek. Daar word ook gekyk of die kort titel van die Wet gepas is.

2.4 Die doel van die Wet

Die doel van die Wet word soos volg in die lang titel van die Wet uiteengesit:

Om voorsiening te maak vir bemiddeling in sekere egskeidingsgedinge, en in sekere

aansoeke wat uit sodanige gedinge voortspruit, waarby minderjarige of afhanklike

kinders uit die huwelik betrokke is, ten einde die belange van sodanige kinders te

beskerm; en die Wet op Egskeiding, 1979, te wysig ten einde voorsiening te maak

vir die oorweging deur 'n hof in sekere omstandighede van die verslag en

aanbevelings van 'n Gesinsadvokaat alvorens 'n egskeidingsbevel of ander regshulp

verleen word en die bepalings van artikel 12(1) en (2) van genoemde Wet van

toepassing te maak op 'n ondersoek ingevolge hierdie Wet ingestel;[36] en om
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Dieselfde beperking op die publikasie van besonderhede en inligting is dus ook van
toepassing op die ondersoeke wat 'n gesinsadvokaat ingevolge die Wet op
Egskeidingsbemiddeling ingestel het. 

     37 Sien par 2.5 hieronder.

     38 1995 Community Mediation Update 6.

     39 1992 De Rebus 427.

     40 1988 TSAR 47.

voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.

Wanneer die inhoud van die Wet hieronder ontleed word,37 sal egter blyk dat die Wet nie

eintlik vir bemiddeling voorsiening maak nie. Hechter38 sê gevolglik dat die doel van die Wet

eerder soos volg geformuleer moet word:

The protection of the welfare and interests of all minor and dependant children,

irrespective of race, colour or creed, in divorce actions or actions having the same

implications as a divorce action ...

Sy sê dan ook dat die doelwitte van die Wet meer spesifiek die volgende is:

1. [T]aking the children out of the arena of conflict at the earliest possible stage;

2. ensuring that the best interests of the children are served at all times;

3. preventing the parents from using the children as pawns in what is often a

lengthy and drawn out personal battle between the parents.

Van Onselen39 sê verder dat dit duidelik die doel van die Wet is om 'n stelsel te skep wat

regters in 'n meer ingeligte posisie ten aansien van die belange van kinders plaas as dié

waarin hulle voorheen was. Mowatt sluit hierby aan en sê:40

The legislature have [sic] ... enacted ... the Mediation in Certain Divorce Matters Act
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     41 Sien par 2.5 hieronder.

     42 1987 De Rebus 525-526.

     43 Sien par 2.4 hierbo.

which, it appears, is essentially designed to strengthen the role which the supreme

court plays in the exercise of its responsibility of protecting the child's welfare in the

event of the divorce of its parents. 

Op welke wyse die doel van die Wet ook al hierbo geformuleer word, die beskerming van

die belange van die kinders word telkens vermeld. Die hoofdoel van die Wet is dus die

beskerming van die belange van minderjarige of afhanklike kinders van ouers wat skei of

reeds geskei is.  Wanneer die inhoud van die Wet hieronder41 ontleed word, word daar ook

gekyk of die Wet in hierdie doel slaag.

2.5 'n Kritiese analise van die inhoud van die Wet op Egskeidingsbemiddeling

2.5.1 Woordomskrywing

Artikel 1 van die Wet neem die woordomskrywing soos dit voorkom in die Wet op

Egskeiding 70 van 1979 oor. Daarbenewens word slegs drie ander begrippe omskryf,

naamlik <gesinsadvokaat’, <gesinsraadgewer’ en <minister’. Coertse42 wys daarop dat daar

'n geweldige leemte in die Wet op Egskeidingsbemiddeling en in die Wet op Egskeiding is

omdat daar geen woordomskrywing van ‘kind’ is nie. Hy sê die leemte in die Wet op

Egskeiding is nie so ernstig nie omdat daardie Wet nie in die eerste plek die beskerming

van die belange van kinders ten doel het nie. Die leemte in die Wet op

Egskeidingsbemiddeling is egter baie ernstig omrede dié Wet wel die beskerming van die

belange van kinders as hoofdoel het.43 In die lang titel van die Wet op Egskeidings-

bemiddeling en in subartikels (1), (2) en (3) van artikel 4 word slegs melding gemaak van

minderjarige en afhanklike kinders uit die betrokke huwelik wat in 'n egskeidingsgeding

betrokke geraak het. Teoreties het die Wet op Egskeidingsbemiddeling dus slegs op 'n
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     44 Van Zyl in CLE-kongresbundel Family Law 4. Sien ook par 2.5.3.3 hieronder.

     45 Sien bv B v S 1995 3 SA 571 (A); Coetzee v Singh 1996 3 SA 153 (D).

     46 Die Wysigingswet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 121 van 1991 het
a 2(1) van die Wet op Egskeidingsbemiddeling sodanig gewysig dat dit ook vir die
aanstelling van gesinsadvokate op 'n ad hoc-basis voorsiening maak.

geslote groep kinders betrekking en word kinders uit vorige huwelike en buite-egtelike

kinders byvoorbeeld nie ingesluit nie. In die praktyk het die gebruik egter vinnig in die howe

ontstaan om alle sake waarin kinders se regte in gedrang kom na die gesinsadvokaat te

verwys.44 Enige aansoeke waarin buite-egtelike kinders se regte ter sprake kom, is

byvoorbeeld amper deur die bank na die gesinsadvokaat verwys.45 Voorts het artikel 3 van

die Wet op Natuurlike Vaders van Buite-egtelike Kinders 86 van 1997, wat op 4 September

1998 in werking getree het, die bepalings van die Wet op Egskeidingsbemiddeling uitdruklik

van toepassing gemaak op enige aansoek om voogdy oor, bewaring van of toegang tot ‘n

buite-egtelike kind. Dit blyk dus dat een van die leemtes wat in die Wet op

Egskeidingsbemiddeling bestaan op hierdie wyse omseil is.

2.5.2 Die aanstelling van gesinsadvokate en gesinsraadgewers

Kragtens artikel 2(1) van die Wet kan die Minister van Justisie een of meer

staatsamptenare as gesinsadvokate by elke afdeling van die Hoë Hof aanstel om die

bevoegdhede uit te oefen en die pligte te verrig wat kragtens die Wet of enige ander wet

aan 'n gesinsadvokaat verleen of opgedra word. Artikel 2(1)46 maak verder voorsiening vir

die aanstelling van een of meer persone om slegs vir die duur van 'n bepaalde

egskeidingsgeding of aansoek as gesinsadvokaat(e) op te tree. Die Minister van Justisie,

of iemand deur hom of haar skriftelik daartoe gemagtig, kan dus gesinsadvokate op 'n ad

hoc-basis aanstel wanneer die voltydse aanstelling van 'n gesinsadvokaat, in die lig van

die ekonomiese implikasies, onmoontlik of onwenslik is. In die praktyk word sodanige ad

hoc-aanstellings slegs gemaak wanneer die voltydse gesinsadvokate in bepaalde gevalle

as gevolg van taal- en kultuurverskille nie in staat is om hulle pligte ingevolge die Wet uit
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     47 Grobler 1991 De Rebus 369; Van Zyl in CLE-kongresbundel Family Law 3.

     48 Reg 7A by die Wet op Egskeidingsbemiddeling bevat voorskrifte oor die vergoeding en
toelaes betaalbaar aan 'n gesinsadvokaat wat ingevolge a 2(1) op 'n ad hoc-basis aangestel
word.

     49 'n Gesinsadvokaat moet dus 'n LLB-graad hê, maar hoef nie noodwendig as advokaat te
praktiseer of te gepraktiseer het nie. 

     50 1987 De Rebus 526.

     51 Volgens die diensstate van die Departement van Justisie is die meeste van die 26 voltydse
gesinsadvokate vroue.

     52 2002 THRHR 78.

te voer nie.47 Die gesinsadvokate wat op 'n ad hoc-basis aangestel word, hoef nie soos die

voltydse gesinsadvokate staatsamptenare te wees nie en kan ook uit die privaat sektor

aangestel word.48 

 

Artikel 2(2) bepaal verder dat 'n gesinsadvokaat gekwalifiseerd moet wees om ingevolge

die Wet op die Toelating van Advokate 74 van 1964 as advokaat te praktiseer49 en dat hy

of sy betrokke moet wees by of ervaring moet hê van die beregting of beslegting van

gesinsaangeleenthede. Coertse50 doen aan die hand dat die geskikste persone vir

sodanige aanstelling afgetrede regters en landdroste wat voor hulle aftrede kommissarisse

van kindersorg was, behoort te wees. In die praktyk is dit egter gewoonlik vroue51 wat eers

staatsadvokate, staatsprokureurs of staatsaanklaers was wat as gesinsadvokate aangestel

word. 

Kragtens artikel 3(1) van die Wet kan die Minister van Justisie verder by elke afdeling van

die Hoë Hof een of meer paslik gekwalifiseerde of ervare persone as gesinsraadgewers

aanstel om die gesinsadvokaat by te staan. Artikel 3 spesifiseer egter nie welke kwalifikasie

of ervaring 'n gesinsraadgewer moet hê nie. Glasser52 wys  daarop dat die regverdiging vir

die afwesigheid van enige spesifieke statutêr voorgeskrewe kwalifikasies vir

gesinsraadgewers volgens die destydse Minister van Justisie was om vir maksimale
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     53 1987 De Rebus 527.

     54 Bosman in Hoffmann (red) Family Mediation 57; Kaganas & Budlender Family Advocate
2; Van Zyl in CLE-kongresbundel Family Law 3; Glasser 2002 THRHR 78.

     55 Reg 7B bevat voorskrifte oor die vergoeding en toelaes betaalbaar aan 'n gesinsraadgewer.

gemeenskapsdeelname voorsiening te maak. Coertse53 spreek egter die mening uit dat die

volgende persone paslik gekwalifiseerde of ervare persone is om as gesinsraadgewers op

te tree:

... welsynwerkers, sielkundiges, psigiaters, skoolsielkundiges, medici, spraak- en

arbeidsterapeute, predikante, skoolhoofde en kommissarisse van kindersorg wat nie

voldoen aan die vereistes van a 2(2) nie. 

In die praktyk is die meeste gesinsraadgewers maatskaplike werkers.54 Verder is 'n aantal

afgetrede onderwysers en predikante ook al op 'n deeltydse basis as gesinsraadgewers

aangestel in sake waarin hulle spesifieke bekwaamhede gebruik kon word.

Artikel 3(2) bepaal dat 'n gesinsraadgewer sy amp vir 'n tydperk van drie jaar beklee, of vir

die korter tydperk wat die Minister ten tyde van sy aanstelling bepaal. Gesinsraadgewers

is egter nie staatsamptenare nie. Hulle is wel hofamptenare en geregtig op besoldiging.55

Verder maak regulasie 6 by die Wet daarvoor voorsiening dat sowel gesinsadvokate as

gesinsraadgewers bevoeg is om 'n persoon of persone aan te stel om hulle met die

uitvoering van hulle pligte ingevolge die Wet behulpsaam te wees. Sodanige persone is
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     56 Kaganas & Budlender Family Advocate 2 wys daarop dat maatskaplike werkers,
sielkundiges, psigiaters en onderwysers al vir hierdie doel deur gesinsadvokate en
gesinsraadgewers aangestel is. In Grobler 1991 De Rebus 369 word ‘n onderhoud met SA
se eerste gesinsadvokaat, adv F Bosman, gevoer waarin sy sê dat daar ingevolge reg 6
dikwels van swart maatskaplike werkers van die afdeling gemeenskapsdienste van die
destydse Transvaalse Provinsiale Administrasie gebruik gemaak is. 

     57 Reg 7B bevat voorskrifte oor die vergoeding en toelaes betaalbaar aan 'n persoon wat
aangestel is om 'n gesinsadvokaat of 'n gesinsraadgewer behulpsaam te wees.

     58 Van Zyl 2000 Obiter 375; Glasser 2002 THRHR 83.

     59 Lind 1989 Businessman's Law 164; Glasser 2002 THRHR 77.

     60 Vgl hfst 2 par 3.2.5.

     61 1990 Publico 21.

     62 1994 THRHR 638.

gewoonlik lede van professies in die sosiale en gedragswetenskappe.56 57 

Hierbenewens word daar ook in die meeste kantore van die gesinsadvokaat swaar gesteun

op die bystand van vrywilligers wat hulle dienste gratis aan die kantore van die

gesinsadvokaat beskikbaar stel.58 

Die feit dat die Wet vir die aanstelling van sowel gesinsadvokate as gesinsraadgewers

voorsiening maak, is van besondere betekenis. Die wetgewer gee naamlik daardeur te

kenne dat regspraktisyns en lede van professies in die sosiale en gedragswetenskappe

verskillende maar komplementêre rolle in die egskeidingsproses te speel het.59 Verder word

die waardevolle bydrae wat lede van professies in die sosiale en gedrags-wetenskappe in

die egskeidingsproses kan lewer, amptelik erken. Lede van hierdie professies speel nou

'n baie belangriker rol in die egskeidingsproses as wat hulle voor die inwerkingtreding van

die Wet gespeel het.60 Green61 wys byvoorbeeld daarop dat gesinsraadgewers 'n

belangrike rol speel om strydende ouers te help om op 'n meer objektiewe wyse te kyk na

wat die beste vir hulle kinders is. Clark62 wys verder op die belangrike interdissiplinêre rol



66

     63 McCurdie 1994 SA Journal of Child and Adolescent Psychiatry 12.

     64 Sien hfst 2 par 3.2.5.

     65 Schäfer 1988 THRHR 311 sê hieroor: “The endeavour to bridge the gap between the legal
and social work disciplines is to be welcomed. However, problems will be experienced and
can be overcome only by adjustment, tact and understanding.”

     66 Die nadelige gevolge van die adversatiewe stelsel van litigasie word hierbo in hfst 2 par
3.3 en in hfst 6 par 2.1 uiteengesit.

     67 Clark 1994 THRHR 638.

     68 Die bepalings van a 6 word hierbo in hfst 2 par 3.1.2 bespreek.

wat gesinsraadgewers tussen die wêreld van die regspraktisyn en dié van die maatskaplike

werker moet speel. 

As gevolg van die bepalings van die Wet op Egskeidingsbemiddeling vind daar nou in

egskeidingsake waarin die gesinsadvokaat betrokke is, behoorlike samewerking plaas

tussen lede van die regsprofessie en lede van professies in die sosiale en

gedragswetenskappe.63 Die kloof wat voorheen tussen die twee groepe bestaan het,64 is

gevolglik in ‘n groot mate oorbrug.65 Die nuwe verhouding tussen regslui en lede van

professies van die sosiale en gedragswetenskappe behoort verder sommige van die

nadelige gevolge van die adversatiewe stelsel van litigasie uit die weg te ruim.66

2.5.3 Die pligte en bevoegdhede van gesinsadvokate en gesinsraadgewers

2.5.3.1  Algemeen

Die gesinsadvokaat se belangrikste pligte is om die belange van minderjarige of

afhanklike kinders by egskeiding te beskerm en om die hof by te staan in die

uitvoering van sy pligte ingevolge artikel 6 van die Wet op Egskeiding.67 68  Ingevolge

artikel 4 van die Wet op Egskeidingsbemiddeling moet die gesinsadvokaat gevolglik

ondersoeke instel wanneer minderjarige of afhanklike kinders by 'n
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     69 A 4(1).

     70 Sien verder par 2.5.3.7 hieronder waar die evalueringsfunksie van die gesinsadvokaat
bespreek en gekritiseer word.

     71 A 4(3).

     72 A 3(1).

     73 Kaganas & Budlender Family Advocate 3; Glasser 2002 THRHR 77.

     74 1994 SA Journal of Child and Adolescent Psychiatry 13.

egskeidingsgeding betrokke is, of wanneer die hof aansoeke om die wysiging,

intrekking of opskorting van 'n bevel oor bewaring, voogdy of toegang aanhoor. Na

so 'n ondersoek moet die gesinsadvokaat die hof van 'n verslag en aanbevelings
voorsien oor enige aangeleentheid rakende die welsyn van elke minderjarige of

afhanklike kind uit die betrokke huwelik, of oor sodanige aangeleentheid as wat deur

die hof na hom of haar verwys word.69 Die doel van die ondersoek is dus om die

gesinsomstandighede te evalueer en te bepaal watter ouer as bewaarder van die

kinders aangestel behoort te word en wat die ander ouer se toegangsregte behoort

te wees.70 Die gesinsadvokaat kan verder ook, indien hy of sy dit in die belang van

die kinders nodig ag, of op versoek van die hof, in die geding of aansoek verskyn
en getuienis in belang van die kinders aanbied. Die gesinsadvokaat kan ook getuies

kruisondervra.71

Die gesinsraadgewer se plig is weer om die gesinsadvokaat by te staan met 'n

ondersoek in artikel 4(1) bedoel.72

Die gesinsadvokaat en die gesinsraadgewer funksioneer dus as 'n interdissiplinêre

span om die welsyn van kinders wie se ouers besig is om te skei of reeds geskei is,

te bevorder.73 McCurdie74 stel dit soos volg:

In essence, they are the child's legal team. The Family Advocate is thus the
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     75 Glasser 2002 THRHR 79 wat navorsing oor die werksaamhede van die kantoor van die
gesinsadvokaat in onderskeidelik die Wes- en Oos-Kaap gedoen het, wys in hierdie verband
daarop dat die meeste ondersoeke aanvanklik op inisiatief van die partye self begin is, maar
dat onlangse statistieke egter aantoon dat die meeste ondersoeke deesdae op versoek van die
gesinsadvokaat geloods word. 

     76 Soos vervat in Aanhangsel B by die regulasies.

     77 Reg 3(2).

     78 Reg 3(2)(a).

child's Advocate and the Family Counsellor is the Family Advocate's expert

witness, who would appear as such should the matter go to trial.

2.5.3.2  Die wyses waarop 'n ondersoek begin kan word 

Ingevolge artikel 4(1) van die Wet moet 'n gesinsadvokaat 'n ondersoek instel indien

hy of sy daartoe versoek word deur enige van die betrokke partye of deur die

betrokke hof. Artikel 4(2) bepaal verder dat die gesinsadvokaat self ook, indien hy

of sy dit in die belang van 'n kind ag, by die betrokke hof aansoek kan doen om 'n

bevel wat hom of haar magtig om 'n ondersoek in te stel as hy of sy nie reeds

versoek is om dit te doen nie. 'n Ondersoek kan dus op inisiatief van enige van die

betrokke partye, die hof of die gesinsadvokaat self begin word.75

Indien enige van die betrokke partye verlang dat die gesinsadvokaat 'n ondersoek

ingevolge artikel 4 van die Wet instel oor enige aangeleentheid rakende die welsyn

van enige minderjarige of afhanklike kind uit die betrokke huwelik, moet sodanige

party die voorgeskrewe vorm76 invul en by die kantoor van die gesinsadvokaat

indien.77 Die party moet verder 'n afskrif van die ingevulde vorm aan elke ander

party by die geding of aansoek aflewer of laat aflewer78 en by die griffier van die Hoë
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     79 Reg 3(2)(b).

     80 1994 De Rebus 712.

     81 Ibid.

     82 Reg 3(1).

Hof liasseer.79 Whittle80 wys daarop dat partye se versoeke dat die gesinsadvokaat

tussenbeide tree gewoonlik op advies van hulle prokureurs geskied. Dit lyk dus of

die teëstand wat baie prokureurs aanvanklik teen die Wet gehad het, besig is om

te verdwyn. Bosman verklaar gevolglik in ‘n onderhoud met Whittle:81

I can confidently say that we [family advocates] have won over the support

of the attorneys' profession.

As die hof by die verhoor van 'n egskeidingsgeding of 'n aansoek om die wysiging,

intrekking of opskorting van 'n bevel oor bewaring, voogdy of toegang van mening

is dat 'n ondersoek deur die gesinsadvokaat wenslik is, moet die griffier van die Hoë

Hof 'n endossement op die hoflêer aanbring en die gesinsadvokaat onverwyld

skriftelik verwittig dat die hof 'n ondersoek verlang.82 Dit gebeur dikwels by

onbestrede egskeidings wanneer die eiser in persoon, sonder enige regs-

verteenwoordiging, verskyn en die hof nie so seker is of die gevraagde regshulp, of

die inhoud van 'n skikkingsooreenkoms tussen die partye, in belang van die kinders

is nie. ‘n Ondersoek deur die gesinsadvokaat kan dus deur die hof op die partye

afgedwing word in gevalle waar die partye nie self so ‘n ondersoek aangevra het nie.

Die feit dat die gesinsadvokaat self ook 'n ondersoek kan begin, met of sonder die

toestemming van die betrokke partye, impliseer dat die gesinsadvokaat op die een

of ander manier kennis en inligting moet kry van elke egskeidingsgeding waarby die

welsyn van kinders betrokke is, asook van elke aansoek om die wysiging, intrekking

of opskorting van 'n bevel oor bewaring, voogdy of toegang. Regulasies 2 en 3(3)
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     83 Die verweerder of die respondent, na gelang van die geval.

     84 15 dae ingevolge R 25(1) van die Eenvormige Hofreëls.

     85 Reg 2(2).

bevat die nodige voorskrifte in hierdie verband. 

Ingevolge regulasie 2(1) moet –

(a) 'n eiser in enige egskeidingsgeding waarin enige regshulp met betrekking tot

die bewaring van of voogdy oor of toegang tot 'n minderjarige of afhanklike

kind uit die betrokke huwelik geëis word; of

(b) 'n applikant in die een of ander aansoek om die wysiging, intrekking of

opskorting van 'n bevel gegee ingevolge die Wet op Egskeiding met

betrekking tot 'n minderjarige of afhanklike kind uit die betrokke huwelik,

'n ingevulde vorm, behoorlik beëdig of bevestig, wat wesenlik met Aanhangsel A by

die regulasies ooreenstem, tesame met die dagvaarding of kennisgewing van mosie

waarby sodanige geding ingestel of aansoek gedoen word, aan die ander party

aflewer of laat aflewer en twee afskrifte daarvan by die griffier van die Hoë Hof

liasseer.

Hierdie vorm wat algemeen as Aanhangsel A bekend staan, moet onder andere

aandui wat die maandelikse bruto inkomste en finansiële verpligtinge van elke party

is, waar die kinders tans bly, in wie se sorg hulle bedags is en watter reëlings

aangaande die bewaring van, voogdy oor en toegang tot die kinders getref is of

voorgestel word. Indien die ander party83 nie met enige van die verklarings in die

vorm saamstem nie, kan hy of sy ook so 'n vorm invul en dit binne die voorgeskrewe

tydperk84 aan die eiser of applikant aflewer en twee afskrifte daarvan by die griffier

van die Hoë Hof liasseer.85 Ingevolge regulasie 2(3) moet die griffier van die Hoë

Hof dan so gou doenlik nadat 'n geding of aansoek in regulasie 2(1) bedoel by hom
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     86 Kaganas & Budlender Family Advocate 5; Bosman in Hoffmann (red) Family Mediation
55-56; Van Zyl in CLE-kongresbundel Family Law 5-6. Sien verder par 2.5.3.7 hieronder
waar hierdie funksie van die gesinsadvokaat ondersoek en gekritiseer word.

     87 A 4(2).

     88 Reg 4.

of haar geliasseer is, 'n afskrif van die betrokke dagvaarding of kennisgewing van

mosie en die ingevulde vorm(s) aan die kantoor van die gesinsadvokaat stuur.

Verder bepaal regulasie 3(3) dat indien 'n geding of aansoek in regulasie 2(1)

bedoel, geskik word, geeneen van die partye enige verdere stap ingevolge die reëls

van toepassing op die Hoë Hof mag doen nie, tensy alle besonderhede met

betrekking tot die skikking, vir sover dit op enige minderjarige of afhanklike kind uit

die betrokke huwelik betrekking het, aan die gesinsadvokaat verskaf is.   

Op hierdie wyse kry die kantoor van die gesinsadvokaat daagliks kennis en inligting

van alle egskeidingsgedinge waarin die welsyn van kinders ter sprake kom en van

alle aansoeke om die wysiging, intrekking of opskorting van bevele oor bewaring,

voogdy en toegang. Al die dokumente wat aan die kantoor van die gesinsadvokaat

gestuur word, word dan deur die gesinsadvokaat noukeurig nagegaan om te bepaal

of 'n ondersoek ingevolge artikel 4(1) van die Wet nodig is, al dan nie. Hierdie

proses wat deur regulasies 2(1) en 3(3) voorgeskryf word, word die

moniteringsfunksie van die gesinsadvokaat genoem.86 

Indien dit dan uit die dokumente voor die gesinsadvokaat blyk dat die gevraagde

regshulp, of die bepalings van 'n skikkingsooreenkoms, nie in die belang van die

kinders is nie, moet die gesinsadvokaat by die hof aansoek doen om 'n bevel wat

hom of haar magtig om 'n ondersoek ingevolge artikel 4(1) van die Wet in te stel.87

Sodanige aansoek geskied mondeling voor 'n regter in kamers of skriftelik in 'n vorm

wat wesenlik met Aanhangsel C by die regulasies ooreenstem.88    
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     89 1993 1 SA 163 (T) 166G-I. 

     90 1988 THRHR 310-311.

In Van Vuuren v Van Vuuren89 het die hof die omstandighede waaronder die

gesinsadvokaat 'n ondersoek behoort te inisieer soos volg uiteengesit:

(a) [W]aar dit blyk dat daar 'n voorneme is om jong kinders nie onder die

beheer en toesig van hulle moeder te plaas nie;

(b) waar daar 'n voorneme is om kinders van mekaar te skei deur beheer

en toesig van, sê, een van die kinders aan een ouer en die ander aan

'n ander ouer toe te wys;

(c) waar daar 'n voorneme is dat die beheer en toesig van 'n kind aan

iemand anders as sy ouers toegewys word;

(d) waar daar 'n voorneme is om 'n reëling te tref ten opsigte van beheer

en toesig of toegang wat prima facie nie in belang van die kind is nie.

2.5.3.3  Die trefwydte van 'n ondersoek

Ingevolge artikel 4 van die Wet op Egskeidingsbemiddeling moet die

gesinsadvokaat by egskeidingsgedinge of aansoeke om die wysiging, intrekking of

opskorting van 'n bevel oor bewaring, voogdy of toegang 'n ondersoek instel ten

einde die hof by die verhoor van so 'n geding of die aanhoor van so 'n aansoek van

'n verslag en aanbevelings te voorsien oor enige aangeleentheid rakende die welsyn

van elke minderjarige of afhanklike kind uit die betrokke huwelik of oor sodanige

aangeleentheid as wat deur die hof na die gesinsadvokaat verwys word. 

Schäfer90 wys egter daarop dat die gesinsadvokaat nie die diskresie het om oor alle

aangeleenthede rakende 'n kind se welsyn ondersoek in te stel nie. Aangesien

subartikels 4(1)(b) en 4(2)(b) telkens slegs melding maak van aansoeke om die

wysiging, intrekking of opskorting van bevele oor bewaring, voogdy of toegang is die
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     91 1993 THRHR 460. Sien verder Mnookin & Kornhauser 1979 Yale Law Journal 960;
Burman & Rudolph 1990 SALJ 275.

     92 In SAAM-kongresbundel New Trends geen bladsyverwysing. 

     93 Sien hfst 6 par 6.3.

gesinsadvokaat daartoe beperk om slegs ondersoek in te stel oor aangeleenthede

rakende die bewaring van, voogdy oor of toegang tot minderjarige of afhanklike

kinders uit die betrokke huwelik. Gesinsadvokate is derhalwe nie by magte om hulle

met onderhoudskwessies of die vermoënsregtelike reëlings tussen die partye

onderling te bemoei nie, ten spyte van die feit dat hierdie aangeleenthede 'n baie

belangrike rol in die welsyn van 'n kind speel. 

Hierdie beperking op die trefwydte van 'n ondersoek kan met reg gekritiseer word.

Clark91 wys byvoorbeeld daarop dat vrae oor bewaring en toesig nie van

vermoënsregtelike reëlings geskei behoort te word nie, aangesien hierdie

aangeleenthede onlosmaaklik aan mekaar gekoppel is. 

Aangesien die bepalings van artikel 4 die gesinsadvokaat dwing om probleme

rondom bewaring en toesig in isolasie te hanteer, word hierdie probleme dikwels nie

behoorlik aangespreek nie. Die Wet sou dus meer effektief gewees het as die

gesinsadvokaat 'n ondersoek kon loods oor alle aangeleenthede wat uit egskeiding

voortspruit, en nie slegs oor aangeleenthede rakende die bewaring van, voogdy oor

of toegang tot kinders nie. Parkinson92 wys byvoorbeeld daarop dat navorsing in

Amerika getoon het dat bemiddeling in alle aangeleenthede voortspruitend uit

egskeiding meer effektief is as bemiddeling wat slegs kinders raak. Sy wys verder

daarop dat egskeidingspartye in die praktyk meermale oor die betaling van

onderhoud aan kinders en die finansiële reëlings by egskeiding verskil as oor die

reëlings insake bewaring, voogdy en toesig. Die wetgewer behoort dit dus te

oorweeg om hierdie beperking op die trefwydte van 'n ondersoek op te hef sodat alle

kwessies by egskeiding deur die gesinsadvokaat ondersoek kan word.93 Sodanige
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     94 Sien par 2.5.1 hierbo.

     95 Van Zyl in CLE-kongresbundel Child in Divorce Practice 1. Dit sluit ook in kinders
gebore uit huwelike wat tans nie deur ons reg erken word nie, soos oa Hindoe- en
Moslemhuwelike.

     96 A 3.

     97 R 43 van die Eenvormige Hofreëls.

wysiging sal nie alleen in die beste belang van die kinders wees nie, maar ook in die

beste belang van die betrokke egskeidingspartye.

Die sinsnede "minderjarige en afhanklike kinders uit die betrokke huwelik" in

subartikels 4(1) en 4(2) plaas 'n verdere beperking op die trefwydte van 'n

ondersoek ingevolge die Wet. Soos reeds hierbo aangetoon,94 het die Wet  teoreties

slegs op 'n geslote groep kinders betrekking en is dit byvoorbeeld nie op kinders uit

vorige huwelike en buite-egtelike kinders van toepassing nie. Ten spyte hiervan het

die gebruik egter in die howe ontstaan om alle sake waarin kinders se regte in

gedrang kom na die gesinsadvokaat te verwys.95 Hierbenewens het die Wet op

Natuurlike Vaders van Buite-egtelike Kinders 86 van 199796 ook die bepalings van

die Wet op Egskeidingsbemiddeling op enige aansoek om voogdy oor, toegang tot

of bewaring van ‘n buite-egtelike kind van toepassing gemaak. In die praktyk word

hierdie beperking op die trefwydte van ‘n ondersoek ingevolge die Wet op

Egskeidingsbemiddeling dus tereg heeltemal geïgnoreer. 

Wat die trefwydte van 'n ondersoek betref, moet ten slotte ook na die vraag gekyk

word of die gesinsadvokaat by Reël 43-aansoeke om die tussentydse bewaring van

of toegang tot 'n kind97 'n ondersoek ingevolge die Wet kan loods. In hierdie verband

moet daar na twee botsende beslissings van die Witwatersrandse Plaaslike Afdeling

gekyk word.
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     98 1991 1 SA 191 (W).

     99 1992 1 SA 501 (W). 

     100 Supra.

     101 Supra.

     102 Sien par 2.5.1 hierbo.

     103 Supra.

In Davids v Davids98 het die hof beslis dat artikel 4(1) uitdruklik bepaal dat die

ondersoek wat die gesinsadvokaat mag instel, gedoen word om hom of haar in staat

te stel om 'n verslag by die verhoor van die egskeidingsgeding te lewer, of by die

aanhoor van 'n aansoek om die wysiging, intrekking of opskorting van 'n bevel oor

bewaring, voogdy of toegang. Aangesien Reël 43-aansoeke om die tussentydse

bewaring van of toegang tot kinders volgens die hof nie vir 'n verhoor voorsiening

maak nie en ook nie op die wysiging, intrekking of opskorting van 'n bevel oor

bewaring, voogdy of toegang betrekking het nie, sê regter Cloete dat die

gesinsadvokaat nie 'n ondersoek by sodanige verrigtinge kan instel nie. 

In Terblanche v Terblanche99 het regter Van Zyl egter die Davids-beslissing100

verwerp en beslis dat die gesinsadvokaat wel 'n ondersoek ingevolge die Wet op

Egskeidingsbemiddeling by Reël 43-aansoeke om die tussentydse bewaring van of

toegang tot 'n kind kan instel. Die hof het toegegee dat die ondersoek wat die

gesinsadvokaat mag doen slegs betrekking het op die verhoor van 'n

egskeidingsgeding of die aanhoor van 'n aansoek om die wysiging, intrekking of

opskorting van 'n bevel oor bewaring, voogdy of toegang, maar beslis dat die hof in

die Davids-saak101 die omskrywing van ‘egskeidingsgeding’ in artikel 1(1) van die

Wet op Egskeiding uit die oog verloor het. Hierdie omskrywing wat deur artikel 1 van

die Wet op Egskeidingsbemiddeling oorgeneem is,102 bepaal uitdruklik dat 'n

tussentydse aansoek ingevolge Reël 43 by die woord ‘egskeidingsgeding’ ingesluit

is. Daar word aan die hand gedoen dat die beslissing in Terblanche v Terblanche103
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     104 Robinson 1992 TSAR 725; Cronjé & Heaton Vonnisbundel 353.

     105 In Hoffmann (red) Family Mediation 58. 

     106 1995 Community Mediation Update 7.

     107 Clark 1994 THRHR 639.

     108 Van Onselen 1992 De Rebus 427; Hechter 1995 Community Mediation Update 6.

     109 Bosman in Hoffmann (red) Family Mediation 58-59; Hechter 1995 Community Mediation
Update 7; Kaganas & Budlender Family Advocate 8-9; Van Zyl in CLE-kongresbundels
Family Law 9-10 en Child in Divorce Practice 2-3; Van Zyl 2000 Obiter 378-379.

korrek is.104 So ‘n benadering sal ook in die beste belang van kinders wees wat deur

sulke aansoeke geraak word. 

2.5.3.4  Die prosedure by 'n ondersoek

Regulasie 5 by die Wet bevat enkele voorskrifte oor die prosedure wat die

gesinsadvokaat by 'n ondersoek ingevolge die Wet moet volg. Dit bepaal onder

andere dat die gesinsadvokaat so gou moontlik 'n ondersoek moet instel op die

wyse wat hy of sy dienstig of wenslik ag. Dit blyk dus uit regulasie 5 dat die

prosedure by 'n ondersoek na goeddunke van die gesinsadvokaat is. Gesins-

advokate Bosman105 en Hechter106 wys daarop dat geen vaste reëls in hierdie

verband in die kantore van die gesinsadvokaat ontwikkel is nie. Die ondersoek word

op 'n redelik informele wyse gedoen,107 met groter klem op inkwisitoriese

prosedures.108 Maar ten spyte hiervan het die verskillende kantore van die

gesinsadvokaat tog die volgende prosedure ontwikkel wat gewoonlik, met die nodige

aanpassings na gelang van die omstandighede van elke geval, by 'n ondersoek

gevolg word:109 

Die gesinsadvokaat begin gewoonlik 'n ondersoek met 'n onderhoud met die hele
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     110 Van Zyl 2000 De Rebus 27.

     111 Waar daar sprake van geweld tussen die egskeidingspartye is, vind daar gewoonlik nie 'n
aanvanklike onderhoud met die hele gesin plaas nie en begin die gesinsadvokaat en 'n
gesinsraadgewer onmiddellik met individuele onderhoude met die betrokke
egskeidingspartye. Sien hieroor Kaganas & Budlender Family Advocate 8, 12-17. 

gesin en ander moontlike betrokkenes, soos grootouers, ooms, tantes of 'n persoon

wat met een van die egskeidingspartye saamwoon. Tydens hierdie onderhoud word

die doel van die ondersoek, asook die onderskeie rolle van die gesinsadvokaat en

die gesinsraadgewers daarin, aan al die partye verduidelik. Die partye word verder

daarop gewys dat die hele ondersoek rondom aangeleenthede rakende die belange

van die kinders wentel en dat die gesinsadvokaat en gesinsraadgewers te alle tye

onpartydig sal bly. Die egskeidingspartye kan by hierdie onderhoud deur hulle

regsverteenwoordigers vergesel word. Die gesinsadvokaat, wat die voorsitter by

hierdie aanvanklike onderhoud is, laat egter nie die regsverteenwoordigers toe om

aan hierdie onderhoud met die hele gesin en ander betrokkenes deel te neem nie.

Van Zyl,110 die huidige hoofgesinsadvokaat, stel dit soos volg:

It is generally accepted that the role of the attorneys at this meeting is

nothing more than a “watching brief”. They are there to advise their clients in

general terms but, strictly speaking, not to speak on their behalf or present

evidence. 

Die tweede stap in die ondersoek is individuele onderhoude deur die

gesinsadvokaat en 'n gesinsraadgewer met elkeen van die egskeidingspartye

afsonderlik.111 Tydens hierdie individuele onderhoude word vasgestel wat elke party

se eise ten aansien van bewaring en toegang is. Elke party word uitgevra waarom

hy of sy 'n bepaalde eis stel. Daar word verder na die ander party se eise ten

aansien van bewaring en toegang gekyk. Die gesinsadvokaat probeer dus om

gedurende hierdie individuele onderhoude die relevante regs- en feitedispute te

identifiseer.
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     112 In Hoffmann (red) Family Mediation 59.

     113 Sien par 2.5.3.7 hieronder waar die bemiddelingsfunksie van die gesinsadvokaat
ondersoek word. Sien ook hfst 4 par 4.2.1. 

Daarna word onderhoude met die kinders gevoer. As die kinders al 'n bietjie ouer

is, word hulle deur die gesinsadvokaat en 'n gesinsraadgewer ondervra. Jong

kinders word gewoonlik net deur 'n gesinsraadgewer ondervra, terwyl baie klein

kindertjies slegs deur 'n gesinsraadgewer of maatskaplike werker wat spesifiek vir

die doel aangestel word, waargeneem word om te bepaal of hulle gelukkig en goed

aangepas is en om hulle verhoudings met die ander lede van die familie te

ondersoek. Die onderhoude met die kinders kan individueel of in 'n groep plaasvind.

Die rede waarom die gesinsadvokaat ook onderhoude met die kinders voer, word

soos volg deur Bosman112 verduidelik:

It has been found that an understanding of the needs of the children provides

an excellent basis for a speedy resolution of the issues in regard to them.

Na die onderhoude met die egskeidingspartye afsonderlik en met die kinders vind

daar 'n gesamentlike sessie tussen die gesinsadvokaat, 'n gesinsraadgewer en die

twee egskeidingspartye plaas. Tydens hierdie sessie probeer die gesinsadvokaat

en die gesinsraadgewer om bemiddeling te beoefen.113 Die relevante regs- en

feitedispute en die wense van die kinders word bespreek en die gesinsadvokaat en

die gesinsraadgewer probeer om die partye te lei om self die dispute tussen hulle

op te los en 'n ooreenkoms te bereik. 

In die gevalle waar die partye nie tydens die pasgemelde gesamentlike sessie 'n

ooreenkoms kan bereik nie of in gevalle waar die partye 'n ooreenkoms bereik het

wat volgens die gesinsadvokaat nie in die beste belang van die betrokke kinders is

nie, stel die gesinsadvokaat gewoonlik 'n sielkundige of 'n psigiater aan om verdere

ondersoek in te stel en ook 'n evaluering oor die bewaring van en toegang tot die
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     114 McCurdie 1994 SA Journal of Child and Adolescent Psychiatry 13; Van Zyl in CLE-
kongresbundel Family Law 7.

     115 Sien ook hfst 2 par 3.2.4.

     116 Grobler 1991 De Rebus 369 berig dat die verslae wat deur hierdie beroepslui uit die
sosiale en gedragswetenskappe opgestel word in 90% van alle gevalle deur die partye
aanvaar word. Sien verder McCurdie 1994 SA Journal of Child and Adolescent
Psychiatry 14.

     117 Reg 7B maak ook voorsiening vir die betaling van vergoeding en toelaes deur die staat aan
'n persoon wat aangestel is om 'n gesinsadvokaat of 'n gesinsraadgewer behulpsaam te wees.

     118 Van Zyl in CLE-kongresbundel Family Law 11-13 gee ‘n aantal algemene riglyne
waarvolgens hierdie deskundiges hulle evaluasie moet doen.

     119 Sien vn 148 hieronder.

kinders te doen.114 Met hierdie aanstelling deur die gesinsadvokaat van 'n

beroepspersoon uit die sosiale en gedragswetenskappe as onafhanklike derde word

gepoog om die situasie te vermy waar elke party by die hof opdaag met sy of haar

eie deskundige verslag wat aandui dat hy of sy die geskikte ouer is om die bewaring

van die kinders te verkry.115 Die partye is meer geneig om te aanvaar dat 'n

deskundige wat deur die gesinsadvokaat aangestel is, onpartydig is. Daarom word

die verslag van so 'n deskundige meer dikwels deur die litigante aanvaar as die

verslag van 'n deskundige wat deur een van die partye self aangestel is.116

Deskundiges wat op hierdie wyse deur die gesinsadvokaat aangestel word, kan

deur die partye betaal word,117 maar hulle doen slegs aan die gesinsadvokaat

verslag.118

Op grond van die deskundige se verslag en sy of haar eie evaluering119 van die

partye, die kinders en ander betrokkenes maak die gesinsadvokaat en/of

gesinsraadgewer dan 'n aanbeveling oor die bewaring van en toegang tot die

kinders aan die partye. As die partye die gesinsadvokaat se voorstelle hieroor

aanvaar, word dit in 'n ooreenkoms beliggaam. Die partye se regsverteenwoordigers

word gewoonlik versoek om hierdie skikkingsooreenkoms op te stel. As die partye
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     120 Die afskrifte van die verslag en aanbeveling word gewoonlik aan die partye se
regsverteenwoordigers oorhandig: Grobler 1991 De Rebus 369.

     121 1988 TSAR 54.

egter nie die gesinsadvokaat se aanbeveling aanvaar nie, gaan die saak op verhoor

en moet die gesinsadvokaat sy of haar verslag en aanbeveling aan die hof opstel.

2.5.3.5  Die verslag en aanbeveling aan die hof

Ingevolge regulasie 5(3) moet die gesinsadvokaat binne vyftien dae nadat die

ondersoek voltooi is, of binne sodanige korter tydperk as wat die hof bepaal, sy of

haar verslag en aanbeveling aan die griffier van die Hoë Hof voorlê. Die

gesinsadvokaat moet ook afskrifte van sodanige verslag en aanbeveling aan die

betrokke partye aflewer of laat aflewer.120 Mowatt121 is egter nie so seker of dit

wenslik is dat die gesinsadvokaat ook afskrifte van die verslag en aanbeveling aan

die betrokke partye moet verskaf nie. Hy sê onder andere:

... the document may contain sensitive information about the parents which

may be used later by a vengeful disappointed partner to hurt the child.

Similarly, the contents of the document, if made known to both sides, may

destroy the remnants of the relationship between parents, which is essential

for the continued psychological welfare of the child. Further, the knowledge

that the parents will see the document may discourage schoolteachers or

family doctors or family friends interviewed by the family counsellor from

being entirely open about the parties.

Hierdie argumente teen die beskikbaarstelling van die gesinsadvokaat se verslag

en aanbeveling aan die betrokke egskeidingspartye weeg myns insiens egter nie op
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     122 Ingevolge a 32(1) van die Handves van Regte vervat in hfst 2 van die Grondwet van die
Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996 het elkeen die reg op toegang tot –

(a) enige inligting wat deur die staat gehou word; en
(b) enige inligting wat deur 'n ander persoon gehou word en wat vir die

uitoefening of beskerming van enige regte benodig word.
A 32(2) bepaal verder dat nasionale wetgewing verorden moet word om aan hierdie reg
gevolg te gee. Sodanige wetgewing, synde die Wet op Bevordering van Toegang tot
Inligting 2 van 2000, is intussen op die wetboek geplaas. A 12 van hierdie Wet sluit egter
spesifiek inligting wat deur beamptes van die hof gehou word, uit. Streng gesproke kan
daar dus slegs op die bepalings van reg 5(3) by die Wet op Egskeidingsbemiddeling
gesteun word vir sover dit die argument betref dat die gesinsadvokaat se verslag en
aanbeveling aan betrokke partye beskikbaar gestel moet word. 

     123 Sien par 2.5.3.4 hierbo.

     124 In CLE-kongresbundel Child in Divorce Practice 9.

     125 McCurdie 1994 SA Journal of Child and Adolescent Psychiatry 10; Grobler 1991 De
Rebus 369.

teen die betrokke partye se reg om te weet waarom die hof bewaring aan 'n

spesifieke ouer toeken nie.122

Soos reeds hierbo123 aangedui, stel die gesinsadvokaat sy of haar verslag en

aanbevelings aan die hof op op grond van alle informasie wat deur die ondersoek

aan die lig gebring is. Van Zyl124 meld in hierdie verband dat 

... the family advocate attempts to make recommendations that are practical

and suit the individual needs of the parties and children as dictated by the

facts of the specific case. 

Alle deskundige verslae wat in die loop van die ondersoek verkry is, moet verder by

die verslag aangeheg word.125
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     126 Lind 1989 Businessman's Law 164; Clark 1994 THRHR 638; Mowatt 1988 TSAR 55.

     127 A 6(1) van die Wet op Egskeiding soos ingevoeg deur a 6 van die Wet op Egskeidings-
bemiddeling.

     128 1994 THRHR 639.

     129 1989 Businessman’s Law 164. Van Zyl in CLE-kongresbundel Child in Divorce Practice
10 meld ook dat “[t]he courts generally give the report and recommendation considerable
respect”.  

     130 Kaganas & Budlender Family Advocate 13.

     131 Sien hfst 2 par 3.2.2.

     132 1992 De Rebus 427.

Die hof is nie verplig om die gesinsadvokaat se aanbevelings te aanvaar nie,126

maar moet dit behoorlik oorweeg.127 Clark128 en Lind129 wys egter daarop dat die

gesinsadvokaat se verslag en aanbevelings in die reël vir die oorlaaide howe van

onskatbare waarde is en amper deur die bank nagevolg word.

Hierdie tendens van die howe om die gesinsadvokaat se aanbevelings feitlik

onvoorwaardelik te aanvaar, plaas aansienlike druk op die partye om nie tydens die

ondersoek 'n negatiewe indruk te maak nie. Partye wat die eise van die teenparty

teenstaan en nie bereid is om 'n ooreenkoms aan te gaan nie, mag dalk voel dat

hulle as onredelik beskou sal word en dat die gesinsadvokaat dit aan die hof sal

oordra.130 Om hierdie rede openbaar partye dikwels nie hulle ware gevoelens tydens

'n ondersoek nie en gaan hulle ooreenkomste aan waarmee hulle nie tevrede is nie.

In hoofstuk 2 hierbo131 is reeds daarop gewys dat partye hulle dikwels nie aan

ooreenkomste wat in sulke omstandighede gesluit word, gebonde ag nie en dat

sulke ooreenkomste dikwels die onderwerp van verdere litigasie uitmaak.

Van Onselen132 wys verder daarop dat hierdie tendens van die howe om die

gesinsadvokaat se verslag en aanbevelings feitlik onvoorwaardelik te aanvaar die
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     133 Sien bv Pinion v Pinion 1994 2 SA 725 (D); Van Rooyen v Van Rooyen 1994 2 SA 325
(W) 327F-G. In beide hierdie sake is die voorsittende regters egter uit verskeie oorde
skerp gekritiseer omdat hulle onderskeidelik nie die gesinsadvokaat se aanbevelings
aanvaar het nie en as’t ware hulle eie subjektiewe standpunte oor gesamentlike bewaring
en homoseksualiteit op die betrokke partye en hulle kinders afgedwing het. Sien bv
Cronjé & Heaton Vonnisbundel 365 ev;  Van Westing 1995 TSAR 671; Clark & Van
Heerden 1995 SALJ 315 mbt die uitspraak in die Pinion-saak en Bonthuys 1994 Stell LR
692 en De Vos 1994 SALJ 690-694 mbt die uitspraak in die Van Rooyen-saak.

     134 Dewar in Ekelaar & Nhlapo (reds) Changing Family 231-250.

     135 1993 3 SA 72 (SOK).

     136 1994 De Rebus 470.

     137 Daar is bv 'n verslag van 'n sielkundige verkry wat 'n evaluering oor 'n periode van 2
maande gedoen het. Verskeie onderhoude is met die partye afsonderlik, met die
respondent se ouers en met die betrokke kind self gevoer. Na aanleiding van sekere feite
wat tydens hierdie onderhoude aan die lig gekom het, het die gesinsadvokaat ook
verskeie onafhanklike maatskaplike werkers geraadpleeg. Daar is ook 'n gesamentlike

howe se uitoefening van hulle judisiële diskresie in die gedrang kan bring. Hoewel

dit geldige kritiek is, moet gesê word dat die howe darem af en toe dapper genoeg

is om nie die aanbevelings van die gesinsadvokaat sonder meer te aanvaar nie.133

Daarbenewens het dit in ieder geval die afgelope paar jaar 'n belangrike oogmerk

van wetgewers in moderne Westerse regstelsels geword om die diskresie van howe

in die familiereg in te kort.134   

2.5.3.6  Die tydsduur van 'n ondersoek

Dit spreek vanself dat die tydsduur van 'n ondersoek van geval tot geval sal verskil.

In Whitehead v Whitehead135 het die hof te kenne gegee dat 'n ondersoek wat

amper ses maande geduur het, onaanvaarbaar was en dat die gesinsadvokaat

klaarblyklik met die afhandeling van die ondersoek gesloer het. In 'n bespreking van

hierdie saak wys Van Zyl136 egter daarop dat ‘n grondige ondersoek in casu wel

nodig was en dat die tydsduur van die ondersoek, gesien in die lig van die

prosedure wat by die ondersoek gevolg is, nie buitensporig was nie.137 In gevalle
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sessie met die partye gehou.

     138 Sien par 2.5.3.4 hierbo.

     139 1991 De Rebus 598. Sien ook Burman & McLennan 1996 Acta Juridica 76 wat melding
maak van ondersoeke in die kantoor van die gesinsadvokaat in Kaapstad wat gemiddeld
tussen 3½ en 5½ maande duur.

     140 Sien par 2.1 hierbo.

     141 Sien hfst 2 par 3.2.2.

     142 1991 De Rebus 369. 

waar die gesinsadvokaat dit nodig ag om 'n sielkundige of 'n psigiater opdrag te gee

om verdere ondersoek in te stel en 'n evaluering oor die bewaring en toesig van die

kinders te doen,138 kan die ondersoek dus etlike maande duur. Andersins behoort

die ondersoek nie langer as 'n paar weke te duur nie. 

Wat die tydsduur van 'n ondersoek betref, moet die vraag ten slotte ondersoek word

of Naudé139 se besware teen die Wet, naamlik dat dit "... onnodige rompslomp en

aansienlike vertragings in die afhandeling van egskeidings ..." tot gevolg sal hê,140

nie dalk gegrond is nie. Sal 'n ondersoek wat die egskeidingsproses met 'n verdere

ses maande verleng nie dalk die trauma van die betrokke partye vererger nie? By

die beantwoording van hierdie vraag moet in gedagte gehou word dat bestrede

egskeidingsake gewoonlik langer as 'n jaar duur.141 As 'n grondige ondersoek wat

byvoorbeeld ses maande duur, tot gevolg het dat die partye 'n skikking bereik, word

die egskeidingsproses in werklikheid met ses maande verkort en is daar nie regtig

sprake van 'n vertraging in die afhandeling van die egskeidingsaak nie. Verder berig

Grobler142 dat egskeidingspartye in negentig persent van alle gevalle waar 'n

deeglike ondersoek gedoen word, in die loop van die ondersoek 'n skikking bereik.

Die oorgrote meerderheid van die partye by bestrede egskeidings word dus deur

middel van 'n ondersoek deur die gesinsadvokaat gehelp om vinniger geskei te kom.

Op hierdie wyse word die gevoelens van bitterheid en ontevredenheid wat



85

     143 Sien verder in hierdie verband hfst 4 par 3.5.1.

     144 Sien hfst 2 par 3.2.2.

     145 Bosman in Hoffmann (red) Family Mediation 55; Van Zyl 2000 Obiter 376.

egskeidingspartye dikwels gedurende die egskeidingsproses ervaar tot die minimum

beperk. 

By onbestrede egskeidingsake kan 'n ondersoek weliswaar die egskeidingsproses

met 'n paar weke vertraag, maar sodanige vertraging is myns insiens meer as

welkom. Gedurende hierdie paar weke word die partye kans gegee om behoorlik te

besin oor die belangrike besluite wat by egskeiding geneem moet word.143

Oorhaastige besluite wat tot onbevredigende skikkingsooreenkomste en verdere

litigasie kan lei,144 word ook tot die minimum beperk. As gevolg van ondersoeke deur

die gesinsadvokaat by onbestrede egskeidingsake is daar gevolglik minder sprake

van ontevredenheid onder die betrokke partye en ander belanghebbendes. 

Dit is dus duidelik dat die bepalings van die Wet in hierdie verband die bestaande

posisie verbeter het en dat Naudé se besware teen die Wet beslis nie geldig is nie.

2.5.3.7  Slotopmerkings oor die pligte en bevoegdhede van gesinsadvokate en 

  gesinsraadgewers 

Uit die bogaande bespreking blyk dit dus dat die gesinsadvokaat (en die

gesinsraadgewer) se funksie in die praktyk eintlik drievoudig is,145 naamlik om te
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     146 Die gesinsadvokaat oefen hierdie funksie uit wanneer hy of sy daagliks die stukke nagaan
wat die griffier van die Hoë Hof aan die kantoor van die gesinsadvokaat stuur (dws
dagvaardings, aansoeke om die wysiging, intrekking of opskorting van bevele oor bewaring,
voogdy of toegang, Aanhangsel A’s en skikkingsooreenkomste). Sien par 2.5.3.2 hierbo.

     147 Hierdie funksie word weer uitgeoefen tydens die gesamentlike sessie tussen die
gesinsadvokaat, 'n gesinsraadgewer en die twee egskeidingspartye. Sien par 2.5.3.4 hierbo.

     148 Die gesinsadvokaat oefen hierdie funksie van die begin tot aan die einde van die ondersoek
uit. In par 2.5.3.1 hierbo word verduidelik dat hierdie evalueringsfunksie van die
gesinsadvokaat die hele doel van die ondersoek is. Kaganas & Budlender Family Advocate
4 sê gevolglik dat die evalueringsfunksie van die gesinsadvokaat die belangrikste is en die
ander twee funksies oorheers. Sien verder Glasser 2002 THRHR 77 wat meen dat evaluering
die belangrikste van hierdie drie funksies is.

     149 In Hoffmann (red) Family Mediation 56.

     150 In CLE-kongresbundel Family Law 7.

     151 Family Advocate 10-11.

moniteer,146 om te bemiddel147 en om te evalueer.148 Alhoewel dit tog moontlik is om

spesifieke stadia te identifiseer wanneer die gesinsadvokaat elkeen van hierdie

funksies uitoefen, wys Bosman149 en Van Zyl150 daarop dat hierdie drie funksies

gewoonlik geïntegreer is wanneer die gesinsadvokaat 'n ondersoek instel. Die

gesinsadvokaat oefen byvoorbeeld ook sy of haar evalueringsfunksie uit tydens

pogings om die dispute tussen die partye te bemiddel. En as die partye dalk tydens

'n bemiddelingsessie 'n ooreenkoms bereik, word die skikkingsakte weer deur die

gesinsadvokaat gemoniteer om te verseker dat dit in die beste belang van die

betrokke kinders is.

Al drie die funksies van die gesinsadvokaat het egter al in die spervuur van Suid-

Afrikaanse regskrywers beland. Kaganas en Budlender151 kritiseer byvoorbeeld die

moniteringsfunksie en wys daarop dat die gesinsadvokaat nie altyd op grond van
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     152 Sien verder Palmer in Keightley (red) Children’s Rights 104 wat die volgende opmerkings
in hierdie verband maak: “ It would appear, however, that while the Regulations are adhered
to in that the required questionnaire is filed with the other papers, mere lip-service is paid
to the spirit of the Act and its regulations. Often the questionnaires are filed with only the
barest minimum of information being provided. It is impossible, in my view, to come to any
kind of considered or informed opinion of the arrangements made for the children based on
such scant information.” 

     153 Sien hfst 6 parr 4.2 tot 4.4, 5.1 en 6.8.

     154 Sien par 2.5.3.1 hierbo.

die stukke wat die griffier van die Hoë Hof aan hom of haar stuur alle

probleemgevalle sal kan identifiseer nie. Die spreekwoord lui nie verniet dat papier

geduldig is nie. Dit is dus nie noodwendig te sê dat daar nie ernstige onderliggende

probleme in 'n spesifieke geval teenwoordig is waar alles volgens die stukke in orde

blyk te wees nie. Die gesinsadvokaat sal dus slegs uit eie beweging in 'n bepaalde

geval betrokke raak as dit duidelik uit die dagvaarding, Aanhansel A of die

skikkingsakte blyk dat die belange van die kinders in gedrang is. In die gevalle waar

daar wel onderliggende probleme is wat nie duidelik uit die stukke blyk nie en waar

geeneen van die partye self 'n ondersoek deur die gesinsadvokaat aangevra het nie,

verkeer die partye en hulle kinders in dieselfde benarde situasie as waarin hulle

hulle voor die inwerkingtreding van die Wet op Egskeidingsbemiddeling sou bevind

het.152 Dit sou dus miskien beter gewees het as die Wet bepaal het dat die

gesinsadvokaat in alle gevalle betrokke moet raak waar mense met kinders wil skei.

'n Gebrek aan fondse en menslike hulpbronne sal so 'n bepaling egter onmoontlik

maak. Daar sal dus langs 'n ander weg na 'n oplossing vir hierdie probleem gesoek

moet word.153 

Dit is egter veral die bemiddelingsfunksie van die gesinsadvokaat wat deur

regskrywers aangeval word. Aangesien artikel 4 van die Wet en die regulasies

daarby slegs vir die instel van 'n ondersoek voorsiening maak154 en glad nie vir

bemiddeling deur die gesinsadvokaat nie, word in die eerste plek gevra of die
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     155 O'Gorman The Role of the Family Advocate 35.

     156 Sien par 2.3 hierbo.

     157 Sien par 2.4 hierbo.

     158 O'Gorman The Role of the Family Advocate 37; Hoffmann 1989 Social Work 106.

     159 Cockram Interpretation of Statutes 55.

     160 Sien hfst 2 par 4.

     161 Die bepalings van reg 5 word in par 2.5.3.4 hierbo bespreek.

gesinsadvokaat hoegenaamd gemagtig word om ook bemiddelingsdienste tydens

'n ondersoek te lewer.155 

Alhoewel die inhoud van die Wet nie vir bemiddeling deur die gesinsadvokaat

voorsiening maak nie, maak die kort titel156 en die lang titel van die Wet157 wel

uitdruklik daarvoor voorsiening. Daar is dus 'n botsing tussen die inhoud van die Wet

aan die een kant en die kort titel en die doel van die Wet soos uiteengesit in die lang

titel van die Wet aan die ander kant.158 Volgens die reëls van wetsuitleg159 kan daar

in sulke gevalle as hulpmiddel by die interpretasie van die Wet gekyk word na die

geskiedenis wat tot die Wet aanleiding gegee het. In hierdie verband moet daar

gevolglik gekyk word na die Hoexterverslag waaruit die Wet op Egskeidings-

bemiddeling as't ware gebore is. Soos ek uitvoerig in hoofstuk 2160 verduidelik het,

het die Hoexterverslag die nadelige gevolge van die adversatiewe stelsel van

litigasie amptelik aan die kaak gestel en egskeidingsbemiddeling as alternatief

daarvoor aan die hand gedoen. Dit blyk dus uit die geskiedenis wat tot die Wet

aanleiding gegee het dat die wetgewer wel bedoel het om die gesinsadvokaat te

magtig om bemiddeling te beoefen. 

Hierbenewens kan ook geargumenteer word dat die gesinsadvokaat bloot uit hoofde

van die wye diskresionêre bevoegdhede wat in regulasie 5161 aan hom of haar

verleen word, geregtig is om bemiddeling te beoefen.  Ten spyte van die feit dat die
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     162 Soos uiteengesit in hfst 2 par 3.2.

     163 1987 De Rebus 612.

     164 Sien par 2.5.3.5 hierbo.

inhoud van die Wet dus nie uitdruklik vir bemiddeling voorsiening maak nie, kan 'n

mens nogtans die gevolgtrekking maak dat die gesinsadvokaat wel gemagtig word

om tydens 'n ondersoek bemiddelingsdienste te lewer. Hierdie standpunt is myns

insiens in ooreenstemming met die gees van die Wet. 

In hierdie opsig maak die Wet dus wel vir 'n nuwe benadering by die beslegting van

egskeidingsgeskille voorsiening. Deur die werksaamhede van die gesinsadvokaat

en die gesinsraadgewer word egskeidingspartye grotendeels in staat gestel om in

'n nie-akkusatoriese atmosfeer en met die professionele bystand van 'n onpartydige

derde persoon te besin oor die voorsiening wat by egskeiding vir hulle kinders

gemaak moet word. Die partye het nou groter seggenskap oor aangeleenthede

rakende die bewaring van en toegang tot hulle kinders en voorts sien die

gesinsadvokaat in gevalle waarby hy of sy betrokke is toe dat die kinders nie meer

in die hitte van die stryd as speelbal gebruik word nie. Die bestaande posisie162 is

dus aansienlik verbeter. 

Maar ten spyte van hierdie verbetering is die hele proses nog steeds in die

adversatiewe stelsel van litigasie geanker.  Mowatt163 wys byvoorbeeld daarop dat

die werksaamhede van die gesinsadvokaat in die adversatiewe omgewing van die

Hoë Hof verrig word en dat die Wet in hierdie opsig die bestaande akkusatoriese

regsproses onderskraag. Die feit dat die gesinsadvokaat 'n beampte van die hof is,

kan byvoorbeeld tot gevolg hê dat partye dalk nie heeltemal openhartig is tydens

ondersoeke deur die gesinsadvokaat nie,164 wat weer enige bemiddelingspogings

van die gesinsadvokaat in die wiele kan ry.

Die bemiddelingsfunksie van die gesinsadvokaat word verder gekritiseer omdat die
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     165 Clark 1993 THRHR 460; Burman & Rudolph 1990 SALJ 275. Sien verder par 2.5.3.3
hierbo.

     166 Sien par 2.5.3.3 hierbo.

     167 Sien hfst 6 par 6.8.

     168 Sien hfst 4 par 4.2.1.

     169 1989 Social Work 110.

     170 Sien hfst 2 par 3.2.3.

gesinsadvokaat as gevolg van die beperkings op die trefwydte van 'n ondersoek

slegs bevoeg is om by kwessies oor die bewaring van, voogdy oor of toegang tot

kinders as bemiddelaar op te tree.165 Daar is reeds hierbo166 daarop gewys dat

bemiddeling oor alle aangeleenthede voortspruitend uit egskeiding meer effektief

sou wees as bemiddeling wat net die kinders raak. Die Wet behoort dus gewysig te

word sodat alle kwessies by egskeiding bemiddel kan word.167

Die bemiddelingsfunksie van die gesinsadvokaat word laastens ook gekritiseer

omdat die bemiddeling wat die gesinsadvokaat beoefen in vele opsigte van

bemiddeling in die eng sin verskil. By die bespreking van bemiddeling in enge sin

hieronder sal aangetoon word in welke opsigte die bemiddeling wat die

gesinsadvokaat beoefen van bemiddeling in die eng sin verskil.168

Hoffmann169 kritiseer ook die evalueringsfunksie van die gesinsadvokaat. Sy wys

onder andere daarop dat die evalueringsproses deur die gesinsadvokaat nie regtig

van die evalueringproses deur professionele lede van die staatswelsyns-

departement voor die inwerkingtreding van die Wet verskil nie. En soos hierbo in

hoofstuk 2170 aangedui, het die evalueringsproses deur professionele lede van die

staatswelsynsdepartement eintlik deel uitgemaak van die litigasie tussen die partye.

In hierdie proses maak 'n derde party voorstelle aan die hof aangaande die kinders
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     171 1989 Social Work 110.

     172 2002 THRHR 81.

     173 Die kantore van die gesinsadvokaat in die Wes- en Oos-Kaap wat onderskeidelik die
onderwerp van Glasser se navorsing vorm.

en het die partye self nie eintlik seggenskap daaroor nie. Hoffmann171 sê gevolglik

in hierdie verband:

It would appear that the provisions of the Mediation in Certain Divorce

Matters Act, 1987 is [sic] advocating an old procedure under new control.

The procedure described in the Act and its draft regulations appear to be that

of custody evaluation under the management of the Department of Justice.

Dit blyk dus dat die wetgewer se poging om deur middel van die werksaamhede van

die gesinsadvokaat en die gesinsraadgewer weg te doen met die nadele van die

adversatiewe stelsel van litigasie eintlik 'n halfhartige poging met beperkte sukses

was.

Hierbenewens word die ondervragingstegnieke en -vaardighede van

gesinsadvokate en/of gesinsraadgewers ernstig bevraagteken. Glasser172 maak

byvoorbeeld die volgende opmerkings in hierdie verband:

Caring practitioners in both offices[173] frequently expressed concern about

the lack of training of Family Advocates in psychology and child-development

issues. It was felt that this often resulted in incorrect emphasis being placed

on issues relevant to the best interests of the child, and in reports that

reflected a concentration on the material needs of children and ignored their

cognitive and emotional development. Caring practitioners were also

disapproving of the use of generic social workers on the basis that they, too,

lacked the necessary training that would enable them to conduct thorough
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     174 Sien par 2.5.3.7 hierbo.

     175 Sien hfst 2 par 3.1.2 hierbo.

     176 Sien hfst 6 parr 5.1 en 6.9.

custody assessments. 

2.5.4 Wysigings aan die Wet op Egskeiding 70 van 1979

Artikels 6, 7 en 8 van die Wet op Egskeidingsbemiddeling het verskeie wysigings aan die

Wet op Egskeiding aangebring. Die belangrikste hiervan is artikel 6 wat artikel 6(1) van die

Wet op Egskeiding gewysig het deur 'n verdere voorvereiste vir die verlening van 'n

egskeidingsbevel deur die hof te stel. Benewens die voorvereiste dat die hof tevrede moet

wees dat die voorsiening wat vir die welsyn van die kinders gemaak is, bevredigend is of

die beste is wat in die omstandighede bewerkstellig kan word, moet die hof nou ook eers

die gesinsadvokaat se verslag en aanbeveling oorweeg indien 'n ondersoek ingevolge die

Wet op Egskeidingsbemiddeling deur die gesinsadvokaat ingestel is. Hier moet egter in

gedagte gehou word dat die gesinsadvokaat slegs 'n ondersoek sal instel as dit uit hoofde

van 'n dagvaarding, Aanhangsel A of 'n skikkingsakte blyk dat 'n kind se belange in

gedrang is.174 In die gevalle waar daar wel onderliggende probleme is wat nie duidelik uit

die stukke blyk nie en waar geeneen van die partye self 'n ondersoek deur die

gesinsadvokaat aangevra het nie, verkeer die partye en hulle kinders dus in dieselfde

onbevredigende situasie as waarin hulle hulle voor die inwerkingtreding van die Wet op

Egskeidingsbemiddeling sou bevind het.175 Regshervorming is dus nodig om die situasie

te verbeter.176

Artikel 7 van die Wet op Egskeidingsbemiddeling het verder artikel 8(1) van die Wet op

Egskeiding gewysig tot die effek dat 'n bevel met betrekking tot die bewaring van, of

voogdy oor, of toegang tot, 'n kind nie gewysig, ingetrek of opgeskort kan word nie alvorens
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     177 A 12(1) van Wet op Egskeiding wat die beperking op die publikasie van besonderhede in
'n egskeidingsgeding reël, word in vn 36 hierbo uiteengesit. 

     178 1990 Consultus 133.

     179 Scott-MacNab 1988 SALJ 725; Lind 1989 Businessman's Law 163; Clark 1993 THRHR
455.

die hof die gesinsadvokaat se verslag en aanbevelings oorweeg het in gevalle waar 'n

ondersoek wel ingestel is. Dieselfde beswaar wat teen die wysiging van artikel 6(1) van die

Wet op Egskeiding geopper word, geld natuurlik ook hier. Die gesinsadvokaat kan nie alle

probleemgevalle bloot op grond van die stukke voor hom of haar identifiseer nie.

Ondersoeke sal dus slegs ingestel word in gevalle waar dit uit die betrokke stukke blyk dat

'n kind se belange in gedrang is. 

Laastens het artikel 8 van die Wet op Egskeidingsbemiddeling artikel 12(3) van die Wet op

Egskeiding gewysig deur dieselfde beperking wat ten aansien van die publikasie van

besonderhede van 'n egskeidingsgeding geld, van toepassing te maak op die ondersoeke

wat 'n gesinsadvokaat instel.177 Buiten die name van die betrokke partye en die feit dat 'n

ondersoek in die saak deur die gesinsadvokaat ingestel is, mag geen ander besonderhede

van 'n ondersoek, of enige inligting wat in die loop van so 'n ondersoek aan die lig kom, dus

in die openbaar bekend gemaak word of vir kennisname deur die publiek of enige deel van

die publiek gepubliseer word nie. So 'n verbod is uiteraard in die beste belang van die

kinders en in ooreenstemming met artikel 14 van die Grondwet van die Republiek van Suid-

Afrika 108 van 1996 wat elke persoon se privaatheid as fundamentele reg erken.

2.6 Die Wet op Egskeidingsbemiddeling as uitvloeisel van die Hoexterkommissie se

aanbevelings

Grobler178 is van mening dat die Wet op Egskeidingsbemiddeling in sekere sin aan die

maatskaplike komponent van die gesinshof uiting gee. Dit is egter 'n ooridealistiese

standpunt. Akademici179 wys daarop dat daar nog glad nie in die praktyk sprake is van 'n
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     180 Vol I Deel 2 par 9.4.2.

     181 Sien Mowatt 1987 De Rebus 612; Clark 1993 THRHR 455.

     182 Sien par 2.5.3.7 hierbo.

     183 Sien par 2.5.4 hierbo.

maatskaplike komponent soos wat die Hoexterkommissie in die vooruitsig gestel het nie.

Die gesinsadvokaat kan byvoorbeeld slegs by kwessies oor die bewaring van, voogdy oor

of toegang tot kinders as bemiddelaar optree, terwyl dit duidelik uit die Hoexterverslag180

blyk dat die maatskaplike komponent van die gesinshof se bemiddelingsfunksie baie wyer

moet strek. 

Verder blyk dit ook dat die Wet nie regtig 'n klemverskuiwing in die rigting van 'n meer

inkwisitoriese prosedure by die beregting van gesinsaangeleenthede teweeg gebring het

nie.181 Alhoewel egskeidingspartye deur die werksaamhede van die gesinsadvokaat en die

gesinsraadgewer in staat gestel word om in 'n nie-akkusatoriese atmosfeer te besin oor die

voorsiening wat by egskeiding vir hulle kinders gemaak moet word, is die hele proses nog

steeds in die adversatiewe stelsel van litigasie geanker en verrig die gesinsadvokaat en die

gesinsraadgewer hulle werksaamhede in die adversatiewe omgewing van die Hoë Hof.182

Die Hoexterkommissie se voorstelle oor die wysiging van die Wet op Egskeiding is in

beperkte mate deur die Wet op Egskeidingsbemiddeling vervul. Deur middel van die

wysiging van artikel 6(1) van die Wet op Egskeiding183 het die Wet op

Egskeidingsbemiddeling veroorsaak dat maatskaplike werkers nou betrokke raak by

sommige egskeidingsake waarin die belange van kinders op die spel is. Aangesien die

gesinsadvokaat se moniteringsfunksie hom of haar nie in staat stel om alle

probleemgevalle te identifiseer nie, raak maatskaplike werkers maar slegs in 'n baie klein

persentasie van die egskeidingsake betrokke. Die Hoexterkommissie se voorstel in hierdie

verband was egter dat maatskaplike werkers by alle egskeidingsake betrokke behoort te
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     184 Sien hfst 2 par 4.3.3.

     185 Insluitende regters, landdroste, advokate, prokureurs, regsakademici wat in familiereg
spesialiseer en lede van die publiek.

     186 Hierdie Wysigingswetsontwerp van 1992 het voorsiening gemaak vir die afskaffing van
die destydse Swart Egskeidingshowe en die instelling van spesialisegskeidingshowe wat
binne die bestaande struktuur van die Hooggeregshof moes funksioneer. Sien par 1 en vn
8 hierbo. 

     187 Sien vn 9 hierbo.

     188 A 2(c), (d) en (k). A 2(d) maak daarvoor voorsiening dat die Minister by kennisgewing in
die Staatkoerant gesinsafdelings van die siviele hof kan instel wat uit een of meer
distrikte kan bestaan, of uit ‘n distrik tesame met een of meer subdistrikte. Daar bestaan
egter nog nie sulke afdelings in die landdroshof nie.

wees.184 

Die Wet op Egskeidingsbemiddeling kan egter as 'n direkte uitvloeisel van die

Hoexterkommissie se voorstel oor die skepping van 'n amp van ‘kindervriend’ beskou word.

Die gesinsadvokaat is in wese 'n advokaat vir kinders wat by egskeiding en ander

familieregtelike kwessies betrokke is. 

3 Die Wysigingswet op Landdroshowe 120 van 1993
 

3.1 Relevante bepalings

Nadat kommentaar van belanghebbende partye185 op die Wysigingswetsontwerp op

Egskeiding 40 van 1992186 ontvang is, is die Wysigingswet op Landdroshowe 120 van 1993

(hierna in afdeling 3 van hierdie hoofstuk <die Wysigingswet’ genoem) op 20 Julie 1993

gepubliseer.187 Die Wysigingswet maak voorsiening vir die herstrukturering van die

laerhowe en magtig die Minister van Justisie om by kennisgewing in die Staatskoerant,

onder andere, gesinshowe vir gesinsafdelings van die siviele landdroshowe in te stel.188 
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     189 A 21(b).

     190 Bylae by die Wysigingswet. 

     191 A 32. 

     192 1993 ALR 21. Sien ook Klynsmith 1993 De Rebus 732.

     193 Klynsmith 1993 De Rebus 732; McCurdie 1993 Developing Justice Series 11.

     194 Ingestel ig a 10 van die Administrasie Wysigingswet 9 van 1929 en oopgestel vir alle Suid-
Afrikaners ingevolge die Wysigingswet op Egskeidingshowe 65 van 1997 op 6 April 1998.

Ingevolge artikel 21(b) van die Wysigingswet sal so ‘n gesinshof jurisdiksie hê om

egskeidingsgedinge soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Egskeiding 70 van 1979 aan

te hoor. ‘n Gesinshof sal ook sodanige ander jurisdiksie hê as wat deur die Wysigingswet

of enige ander wetsbepaling aan ‘n gesinshof verleen word.189 Wanneer die Wysigingswet

in werking tree, sal ‘n gesinshof dus konkurrente jurisdiksie met die Hoë Hof ten aansien

van egskeidingsake hê en sal gades wat wil skei self moet besluit in watter hof hulle hul

egskeidingsgeding gaan instel. Die Wysigingswet maak verder daarvoor voorsiening dat

enige egskeiding wat in die Hoë Hof hangende is in enige stadium van die verrigtinge na

‘n gesinshof oorgeplaas kan word indien die Hoë Hof dit wenslik ag,190 en dat enige

egskeiding wat in ‘n gesinshof hangende is in enige stadium van die verrigtinge na die Hoë

Hof oorgeplaas kan word indien die omstandighede van die saak dit na die hof se oordeel

regverdig.191 Loots192 wys egter daarop dat die Hoë Hof ongetwyfeld sy diskresie sal

uitoefen om ‘n party met ‘n kostebevel te penaliseer in gevalle waar daar geen regverdiging

bestaan om ‘n egskeiding in die Hoë Hof in te stel nie. Daar word aan die hand gedoen dat

slegs komplekse, betwiste egskeidingsaksies in die Hoë Hof ingestel moet word en dat

onbetwiste egskeidings of egskeidingsake wat aanvanklik betwis is, maar wat later

waarskynlik geskik sal kan word, in die gesinshowe ingestel moet word.193 

Artikel 71 van die Wysigingswet bepaal verder dat wanneer die Minister van Justisie

gesinshowe instel, die swart egskeidingshowe194 in gesinshowe omskep moet word. Die

swart egskeidingshowe bestaan egter nie meer vandag in hulle vroeëre vorm nie.
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     195 Sien ook Vivier 1997 De Rebus 144 wat na ‘n perskonferensie verwys waartydens die
destydse Minister van Justisie, mnr Abdulah Omar, gesê het dat “... the existing black
divorce courts constitute a contravention of the equality clause in the final Constitution and
will be ‘de-racialised’ as a short-term measure while legislation to establish family courts
is being finalised”.

     196 En nie soos in die Hoë Hof net advokate en slegs prokureurs wat wel voldoen het aan die
vereistes van a 4(1) van die Wet op die Reg op Verskyning in Howe 62 van 1995 om in die
Hoë Hof te verskyn nie. 

     197 Memorandum by die Wysigingswet op Egskeidingshowe.

     198 In die 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 3.11.3 word ook gesê “[t]he procedure in the
Black Divorce Courts is less formal and the legal costs involved therein are much cheaper
than in a High Court divorce action”.

     199 Sien par 5 hieronder.

     200 A 1A van die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede soos ingevoeg
deur die Bylae by die Wysigingswet op Landdroshowe.

Ingevolge die Wysigingswet op Egskeidingshowe 65 van 1997 is hierdie howe op 6 April

1998 vir alle Suid-Afrikaners, ongeag bevolkingsgroep, beskikbaar gestel.195 In hierdie

howe waarin prokureurs mag verskyn,196 word ‘n relatief elementêre prosedure gevolg

ingevolge waarvan egskeidings spoediger en goedkoper afgehandel kan word.197 Dit blyk

dus dat egskeidings in hierdie howe in ‘n effens minder adversatiewe omgewing besleg

word.198 Dit is gevolglik nie vreemd dat hierdie nuwe, oopgestelde howe tans as basis

gebruik word vir enkele gesinshofloodsprojekte wat in Januarie 1999 in opdrag van die

Minister van Justisie van stapel gestuur is nie.199 

Laastens blyk dit uit die Bylae by die Wysigingswet dat die Wet op Bemiddeling in Sekere

Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987 nie op alle gesinshowe van toepassing sal wees

nie, maar slegs op die gesinshowe waarop die Minister van Justisie dit in die toekoms by

kennisgewing in die Staatskoerant van toepassing maak.200

3.2 Positiewe en negatiewe kritiek op die Wysigingswet op Landdroshowe
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     201 Memorandum by die Wysigingswet.

     202 1993 De Rebus 732.

     203 Memorandum by die Wysigingswet.

     204 Haffejee 1994 De Rebus 777; Klynsmith 1993 De Rebus 732; Burman & McLennan 1996
Acta Juridica 70. Sinclair Law of Marriage 204 is egter nie seker dat egskeidings in die
nuwe gesinshowe noodwendig goedkoper as in die Hoë Howe sal wees nie.

     205 Klynsmith 1993 De Rebus 732.

     206 Ibid.

Ten opsigte van die vlak waarop ‘n gesinshof  ingevolge die Wysigingswet moet

funksioneer, is daar sowel positiewe as negatiewe kritiek. Positiewe kritiek sluit in dat die

instelling van gesinshowe binne die struktuur van die siviele landdroshowe die werklas van

die Hoë Howe aansienlik sal verlig.201 Klynsmith202 merk op dat die nuwe gesinshowe

sonder twyfel ‘n broodnodige verligting van druk vir die regters van die Hoë Howe sal

meebring. Wanneer die gesinshowe ingestel word, sal dit vir regters moontlik wees om

meer aandag aan die meer komplekse siviele en meer ernstige kriminele sake te gee. Nog

‘n voordeel van gesinshowe op landdroshofvlak is dat dit die howe meer toeganklik vir die

publiek sal maak.203 Dit sal waarskynklik goedkoper wees om ‘n egskeiding in die nuwe

gesinshowe in te stel, aangesien dit nie langer nodig sal wees om ‘n prokureur én ‘n

advokaat aan te stel nie.204 Egskeidingskliënte wat ver van die setels van die afdelings van

die Hoë Hof woon, sal ook op korrespondentegelde en hulle eie reis- en verblyfkoste

bespaar,205 aangesien hulle egskeidingsake plaaslik afgehandel sal kan word. Verder is dit

ook heel moontlik dat beregting vinniger in die gesinshowe as in die Hoë Howe sal

geskied,206 aangesien daar baie meer howe vir die beregting van egskeidingsake

beskikbaar sal wees. 

Negatiewe kritiek op die instelling van gesinshowe op landdroshofvlak is onder andere dat

die beslissings in die landdroshowe nie gerapporteer word nie. Landdroste is voorts nie

verplig om hulle eie of ander landdroste se beslissings na te volg nie. Regspraktisyns en
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     207 Sinclair Law of Marriage 204.

     208 Marinus 1993 De Rebus 442.

     209 Law of Marriage 204.

     210 1995 THRHR 280.

     211 Clark 1994 THRHR 641; Robinson 1994 Stell LR 180, 186; Clark & Van Heerden 1995
SALJ 149; Goldberg 1995 THRHR 280; Whittle 1995 De Rebus 258.

     212 Sien hfst 2 par 4.3.1. Sien ook SA Regskomm ADR 21.

die publiek sal dus nie in staat wees om die regsbeleid van die nuwe gesinshowe te

evalueer nie.207 Daar is ook kommer dat die publiek moontlik nie dieselfde vertroue sal hê

dat doeltreffende beregting in hierdie howe sal plaasvind nie en dat hulle hulle in die

meeste gevalle eerder na die Hoë Howe sal wend.208 Volgens Sinclair209 vorm die familie

so ‘n belangrike onderdeel van die samelewing dat geskille wat die familie raak liewer in

die Hoë Howe aangehoor behoort te word.

Negatiewe kritiek word ook gelewer op die feit dat die nuwe gesinshowe konkurrente

jurisdiksie met die Hoë Howe sal hê. Goldberg210 wys daarop dat dit waarskynlik die ryker

blankes sal wees wat hulle steeds na die Hoë Howe sal wend, terwyl dit die armer mense,

en veral swart mense, sal wees wat hulle na die gesinshowe sal wend. So ’n situasie sal

tog beslis nie in ooreenstemming wees met die ideale van die nuwe Suid-Afrika wat onder

andere op gelykheid berus nie.

Hierbenewens word aangevoer dat die nuwe gesinshowe se jurisdiksie heeltemal te beperk

is.211 Wanneer hierdie howe ingestel word, sal daar nie sprake wees van ‘n ware gesinshof

met omvattende jurisdiksie ten opsigte van gesinsaangeleenthede soos deur die

Hoexterkommissie in 1983 in die vooruitsig gestel is nie.212 ‘n Ware gesinshof wat met alle

familieregtelike kwessies, insluitende egskeidings, aannemings, onderhoud, gesinsgeweld

en kinderhofverrigtinge gemoeid is, bly dus steeds net ‘n ideaal waarna ons strewe. 
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     213 A 1A van die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede soos ingevoeg
deur die Bylae by die Wysigingswet op Landdroshowe.

     214 Clark 1994 THRHR 639; Haffejee 1994 De Rebus 780.

     215 Sinclair Law of Marriage 204 vn 83.

     216 Clark & Van Heerden 1995 SALJ 149.

     217 Derde en Finale Verslag van die Hoexterkommissie (RP200/1997). Sien par 4 hieronder.

     218 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.3.2. 

Die feit dat die Wysigingswet bepaal dat die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidings-

aangeleenthede nie op alle gesinshowe van toepassing sal wees nie,213 maar slegs op die

gesinshowe waarop die Minister van Justisie dit van toepassing maak, wek ook kommer.214

Dit lyk dus asof die beskerming wat die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidings-

aangeleenthede verleen op ‘n lukrake basis beskikbaar sal wees vir kinders van gades wat

skei.215 Behalwe vir die feit dat die gesinsadvokaat in egskeidingsake by sommige van die

nuwe gesinshowe betrokke kan raak, word daar verder glad nie in die Wysigingswet vir ‘n

maatskaplike komponent by die gesinshof voorsiening gemaak nie.216 Daar sal dus glad

nie sprake van enige ondersteunings- of bemiddelingsdienste by hierdie nuwe gesinshowe

wees nie! Dit is waarskynlik die ernstigste gebrek van die Wysigingswet.  In ‘n verdere

verslag wat die Hoexterkommissie aan die einde van 1997 uitgebring het,217 stel die

Kommissie dit soos volg:218

When a tribunal – whatever the scope of its legal jurisdiction may be – lacks this

essential component [dws die maatskaplike komponent], it is nonsensical to

describe it as a Family Court. For this reason alone the designation “family court”

assigned to the divorce courts for which provision is made in the Magistrates’ Courts

Amendment Act, No 120 of 1993, is wholly misplaced. 

‘n Laaste punt van kritiek teen die Wysigingswet is dat dit geen melding maak van die

proses wat in die nuwe gesinshowe gevolg moet word nie. Daar  kan derhalwe aanvaar
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     220 Goldberg 1995 THRHR 280.

     221 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 1.1 (i).

     222 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.2.1.

word dat die formele, traumatiese en duur adversatiewe stelsel van litigasie steeds in

hierdie howe van toepassing sal wees.219 Die gesinshowe wat deur die Wysigingswet in die

vooruitsig gestel word, sal dus niks anders as net ‘n ander forum vir die aanhoor van

egskeidingsgedinge wees nie.220

4 Verdere verslag van die Hoexterkommissie

4.1 Inleiding

Op 31 Maart 1995 is ‘n verdere Kommissie van Ondersoek, weer eens onder leiding van

appèlregter Hoexter, na die Rasionalisasie van die Provinsiale en Plaaslike Afdelings van

die Hooggeregshof (nou die Hoë Hof) ingestel. Die Kommissie moes, onder andere,

aandag skenk aan die skepping van spesialishowe binne die struktuur van die Hoë Hof.221

Die Kommissie se bevindinge en aanbevelings oor die instelling van ‘n gesinshof is in 1997

in Deel 2 van Volume I van die derde en finale verslag (RP200/1997) gepubliseer (hierna

die <1997-Hoexterverslag’ genoem).

4.2 Bevindings en aanbevelings vervat in die 1997-Hoexterverslag

Die Hoexterkommissie het bevind dat die huidige fragmentariese beregting van

gesinsdispute in Suid-Afrika deur verskillende howe uiters onbevredigende resultate

lewer222 en het daarom weer eens aanbeveel dat ‘n gespesialiseerde gesinshof met
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     224 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.4.4 en par 9.1.

     225 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.8.8.

     226 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.8.9.

     227 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.5.3.

     228 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.8.9.

     229 Sien hfst 2 par 4.3.1.

     230 Vol I Deel 2 par 9.11.

omvattende jurisdiksie in Suid-Afrika ingestel moet word.223 

As ‘n noodsaaklike eerste stap in die proses om ‘n gesinshof daar te stel, het die

Hoexterkommissie aanbeveel dat die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidings-

aangeleenthede 24 van 1987 geskrap moet word en deur ‘n nuwe wet, getiteld ‘The Family

Advocate and Family Counselling Service Act’ (hierna die ‘FAFCS Act’ genoem), vervang

moet word.224 Die FAFCS Act moet aan die gesinsadvokaat locus standi gee om in enige

gesinsdispuut betrokke te raak.225 Die FAFCS Act moet verder ‘n gesinsraadgewende diens

as deel van die kantoor van die gesinsadvokaat instel, wat aan die gesinshof verbind moet

wees.226 Die gesinsraadgewende diens moet ‘n personeel hê wat ‘n afsonderlike,

gespesialiseerde tak van gesinsraadgewers uitmaak en in diens van óf die Departement

van Justisie óf die Departement van Welsyn kan wees.227 Hierdie gesinsraadgewende

diens sal dan die maatskaplike komponent van die nuwe gesinshof uitmaak.228 In

ooreenstemming met die aanbevelings in die vroeëre Hoexterverslag van 1983,229 word

daar in die 1997-Hoexterverslag230 aangedui dat die gesinsraadgewende diens drie

funksies moet vervul, naamlik ‘n aanmeldingsfunksie, ‘n bemiddelingsfunksie en ‘n

ondersteunende diens.
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     232 Sien hfst 2 par 4.3.1.

     233 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.8.

     234 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.8.5.

     235 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.14 en par 9.14.

     236 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 9.3.

     237 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 9.3.

     238 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.8.2 en par 9.5.

     239 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.8.4 en par 9.6.

     240 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.8.8 en par 9.9.

Die Hoexterkommissie het verder aanbeveel dat die FAFCS Act  deur die verordening van

‘n verdere wet, getiteld die ‘Family Court Act’, opgevolg moet word.231 Die Family Court Act

moet voorsiening maak vir die daarstelling van ‘n gesinshof met omvattende jurisdiksie. In

teenstelling met die aanbevelings in die vroeëre Hoexterverslag232 word daar in die 1997-

Hoexterverslag aanbeveel dat die nuwe gespesialiseerde gesinshof ‘n onafhanklike Hoë

Hof moet wees.233 Ten spyte van die feit dat die gesinshof ‘n Hoë Hof sal wees, sal koste

in hierdie hof op nederige skaal bereken word.234 Die gesinshof moet ook apart van die

ander Hoë Howe gehuisves word en sodanig ingerig word dat dit ‘n ontspanne en informele

atmosfeer skep.235 Dit word in die vooruitsig gestel dat daar uiteindelik gesinshowe sal

wees in elke provinsiale afdeling van die Hoë Hof waar daar ‘n kantoor van die

gesinsadvokaat is.236 Die gesinshowe sal ook op die platteland gesinsdispute aanhoor deur

middel van ‘n stelsel van rondgaande howe. 237 By die gesinshowe sal daar onder andere

gesinshofregters,238 gesinshofkommissarisse,239 en beradingskoördineerders (counselling

co-ordinators)240 aangestel word.

Die gesinshof sal konkurrente jurisdiksie met die Hoë Hof hê om egskeidings, bykomstige
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     241 Soos die verdeling van die huweliksbates, onderhoud vir die gades en kinders en die
bewaring van minderjarige kinders.

     242 A 25(4) van die Huwelikswet verleen aan ‘n regter van die Hoë Hof die bevoegdheid om
tot die huwelik van ‘n minderjarige toe te stem, wanneer die ouer, voog of die
kommissaris van kindersorg weier om die nodige toestemming te verleen.

     243 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 9.12 (I).

     244 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 9.12 (II).

     245 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 9.12 (III).

     246 1997-Hoexterverslag Vol I Deel 2 par 8.11 en par 9.4.

aangeleenthede,241 aangeleenthede ingevolge die Wet op die Meerderjarigheidsouderdom

57 van 1972, aangeleenthede ingevolge artikel 25(4) van die Huwelikswet 25 van 1961242

en bewys-van-vaderskapsake aan te hoor.243 Die gesinshof sal ook jurisdiksie hê om

geskille aan te hoor wat voortspruit uit godsdienstige huwelike wat nie deur ons reg erken

word nie.244 Daarbenewens sal die gesinshof ook konkurrente jurisdiksie met die

landdroshof hê om aangeleenthede aan te hoor wat tans ingevolge die Wet op Kindersorg

74 van 1983 deur die kommissaris van kindersorg aangehoor word; om aangeleenthede

aan te hoor wat tans ingevolge die Wet op Onderhoud 99 van 1998 deur die

onderhoudshof aangehoor word; en om die regte en bevoegdhede uit te oefen wat tans

ingevolge die Wet op Geestesgesondheid 18 van 1973, die Wet op Bejaarde Persone 81

van 1967  en die  Wet op die Misbruik van Afhanklikheidsvormende Stowwe en

Rehabilitasiesentrums 41 van 1971 aan landdroste verleen word.245

Die Hoexterkommissie het verder in die 1997-Hoexterverslag aanbeveel dat ‘n gesinshof

by wyse van ‘n enkele, gekontroleerde loodsprojek in die Natalse Provinsiale Afdeling van

Hoë Hof ingestel moet word.246 
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     253 Burman, Dingle & Glasser 2000 SALJ 114; Glasser 2002 THRHR 84.
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establishing a Pilot Project” Family Court Pilot Project – Dept of Justice – 6 November

5 Die gesinshofloodsprojekte

Terwyl die Hoexterkommissie nog besig was om die 1997-Hoexterverslag te finaliseer, het

die Minister van Justisie op 23 Januarie 1997 ‘n opdragspan aangestel om so spoedig

moontlik gesinshofloodsprojekte ingevolge die Wysigingswet op Landdroshowe 120 van

1993247 in te stel.248 Volgens Glasser249 is hierdie loodsprojekte  ingestel “... because of a

pressing need to establish a more accessible and more affordable family court, which could

deal with the family in a holistic manner”. Die opdragspan het gevolglik besluit dat die ou

swart egskeidingshowe, wat op 6 April 1998 deur die Wysigingswet op Egskeidingshowe

65 van 1997 vir alle Suid-Afrikaners beskikbaar gestel is, as basis vir die

gesinshofloodsprojekte gebruik moet word.250 Hierbo251 is aangedui dat egskeidings in

hierdie howe in ‘n effens minder adversatiewe atmosfeer besleg word. 

Tot dusver is daar gesinshofloodsprojekte ingestel in die vier metropolitaanse gebiede wat

in die Hoexterverslag van 1983 geïdentifiseer is,252 asook in Lebowakgomo, ‘n plattelandse

distrik net noord van Polokwane.253 Ten spyte daarvan dat die opdragspan dit in die

vooruitsig gestel het dat daar beradings-, bemiddelings- en ondersteuningsdienste by die

gesinshofloodsprojekte beskikbaar sou wees,254 is daar in die praktyk weinig van enige van
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     258 Burman, Dingle & Glasser 2000 SALJ 121-122.

     259 Sien par 3.2 hierbo.

hierdie dienste te bespeur.255 Die dienste van die kantoor van die gesinsadvokaat is nie

eers deur die bank op hierdie gesinshofloodsprojekte van toepassing nie.256 Burman, Dingle

en Glasser,257 wat ‘n diepgaande studie van die werksaamhede van die gesinshof-

loodsprojek in Kaapstad gemaak het, gebruik byvoorbeeld die volgende metafoor uit die

geskrifte van die Griekse skrywer, Athenaios, om die huidige vorm van die gesinshof te

beskryf: “A mountain was in labour, even Zeus was afraid; what was born? A mouse.” Hulle

wys egter daarop dat daar onder alle rassegroepe, onder mense uit alle sosio-ekonomiese

agtergronde en onder ‘n wye verskeidenheid van prokureursfirmas ‘n groot aanvraag na

die gesinshof in Kaapstad is ten spyte van die feit dat hierdie hof op landdroshofvlak

funksioneer.258 Dit lyk dus asof sommige van die negatiewe kritiek op die instelling van

gesinshowe binne die landdroshofstruktuur ongegrond is.259 

6 Gevolgtrekking

Ten spyte van verskeie pogings om ‘n prominente rol aan bemiddeling by die beslegting

van egskeidingsgedinge (en ander familieregtelike dispute) te verleen, is dit in werklikheid

net die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987  wat regtig

‘n deurbraak in die praktyk tot gevolg gehad het. Alhoewel dit nie heeltemal die deurbraak

is wat deur die kort titel van die Wet in die vooruitsig gestel is nie, is dit tog ‘n eerste en baie

belangrike stap in die regte rigting. In egskeidingsgedinge waar 'n ondersoek ingevolge

hierdie Wet ingestel word, word die partye in staat gestel om in 'n minder offensiewe
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     264 Burman, Dingle & Glasser 2000 SALJ 121.

atmosfeer en met die professionele bystand van die gesinsadvokaat en die

gesinsraadgewer besluite oor hulle kinders te neem. Die Wet gee dus aan die partye groter

seggenskap oor aangeleenthede rakende die bewaring van, voogdy oor en toegang tot

hulle kinders. Daar word van die veronderstelling uitgegaan dat ouers hulle kinders die

beste ken en daarom in die beste posisie is om enige besluite oor die belange van die

kinders te neem. Anders as in 'n suiwer adversatiewe stelsel van litigasie het die hof nou

nie meer die enigste seggenskap oor wat met die kinders na egskeiding gebeur nie. Verder

word die partye tydens die ondersoek op 'n indirekte wyse gedwing om weer sinvol met

mekaar te kommunikeer – ander kwessies as dié wat slegs oor die bewaring van, voogdy

oor of toegang tot kinders handel, word dikwels ook tydens ondersoeke ingevolge die Wet

tussen die partye onderling uitgepluis.260 'n Natuurlike gevolg van die beperkte bemiddeling

wat die gesinsadvokaat beoefen,261 is derhalwe bemiddeling in die ware sin van die woord

oor alle aangeleenthede wat uit egskeiding voortspruit.262

Alhoewel ‘n gesinshof met ‘n afsonderlike maatskaplike komponent waar onder andere

bemiddelingsdienste aangebied sou word, in sowel die Hoexterverslag van 1983 as die

1997-Hoexterverslag in die vooruitsig gestel is, is daar tans nog geen sprake van so ‘n

komponent by die gesinshofloodsprojekte wat in 1999 ooreenkomstig die Wysigingswet op

Landdroshowe 120 van 1993 van stapel gestuur is nie.263 Dit blyk dat die vernaamste rede

hiervoor ‘n gebrek aan fondse is.264 By die meeste van die gesinshofloodsprojekte is daar

darem ‘n informele reëling tussen die voorsittende beamptes en die naaste kantoor van die

gesinsadvokaat dat die gesinsadvokaat tussenbeide sal tree in gevalle waar die belange
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van kinders dit verg.265

Dit blyk dus duidelik dat die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede op

die oomblik die enigste statutêre instrument is ingevolge waarvan beperkte

bemiddelingsdienste aangebied word vir sommige partye wat in egskeidingsgedinge

betrokke raak. Soos vroeër in hierdie paragraaf reeds daarop gewys, is 'n natuurlike gevolg

van die beperkte bemiddeling wat die gesinsadvokaat beoefen, bemiddeling in die ware sin

van die woord oor alle aangeleenthede wat uit egskeiding voortspruit. Dit is dus hoog tyd

dat hierdie Wet sodanig gewysig word dat dit vir 'n ware bemiddelingsdiens aan die

algemene publiek in alle kwessies rondom egskeiding voorsiening maak. Dit is in die eerste

plek wat die sowel die kort as die lang titel van die Wet propageer en in die tweede plek

was dit tog juis die kantoor van die gesinsadvokaat wat die baanbrekerswerk vir

egskeidingsbemiddeling in Suid-Afrika verrig het. Die dienste van die kantoor van die

gesinsadvokaat sal egter aansienlik uitgebrei moet word – nie alleen ten aansien van die

aantal ondersoeke wat gedoen sal moet word nie, maar ook ten aansien van die tipe

probleme wat deur bemiddeling opgelos sal moet word, aangesien die gesinsadvokaat, as

gevolg van Suid-Afrika se multikulturele bevolking,  met ‘n wye verskeidenheid van

gesinspatrone te doen kry.266 Intussen het die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike

120 van 1998 op 15 November 2000 in werking getree.267 Ingevolge hierdie Wet word volle

regsgeldigheid aan alle gebruiklike huwelike van Swartes verleen.268 Artikel 8(3) van die

Wet bepaal verder uitdruklik dat die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidings-

aangeleenthede ook op die ontbinding van hierdie huwelike deur egskeiding van toepassing

is. Sedert die inwerkingtreding van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike rus daar

dus ‘n geweldige taak op die skouers van die kantoor van die gesinsadvokaat – ‘n taak wat
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nie sinvol aangepak kan word nie tensy omvattende veranderings aan die struktuur en

werking van die kantoor van die gesinsadvokaat aangebring word.269 

In die hoofstuk wat volg, word die aard en toepassing van egskeidingsbemiddeling in die

ware sin van die woord indringend ondersoek. Die moontlike wyses waarop die kantoor van

die gesinsadvokaat se dienste sodanig uitgebrei kan word dat dit vir ware egskeidings-

bemiddeling voorsiening maak, word dan in die daaropvolgende hoofstukke ondersoek. 


