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MANIPULASIE VAN DIE REG? NAHUWELIKSE REGISTRASIE
VAN ’N HUWELIKSVOORWAARDESKONTRAK

Ex parte Sanders et Uxor 2002 5 SA 387 (K)

1 Agtergrond

Voordat ’n huweliksvoorwaardeskontrak teenoor derdes geldig sal wees, moet
dit deur ’n notaris verly en binne ’n voorgeskrewe tydperk in ’n akteskantoor
geregistreer word (a 87 van die Registrasie van Aktes Wet 47 van 1937). Indien
nie aan hierdie vereistes voldoen word nie, is die huweliksvoorwaardeskontrak
nietig sover dit derdes betref en is die gades, wat derdes betref, binne ge-
meenskap van goed getroud. Die gades sal wel sover dit hulle en hulle erf-
gename betref, getroud wees volgens die bedeling waarop hulle informeel
ooreengekom het (Ex parte Spinazze 1985 3 SA 650 (A)).

Ingevolge artikel 88 van die Registrasie van Aktes Wet is dit wel toelaatbaar
dat gades wat nie aan die formaliteite van notariële verlyding en/of registrasie
voldoen het nie, met verlof van die hoë hof die kontrak na huweliksluiting kan
laat verly en/of registreer. Indien gades egter na huweliksluiting besluit om hulle
huweliksgoederebedeling te wysig, maak artikel 21(1) van die Wet op Huweliks-
goedere 88 van 1984 voorsiening vir sodanige omstandighede. Alhoewel die
omstandighede in Ex parte Sanders et Uxor duidelik binne die toepassingsgebied
van artikel 88 van die Registrasie van Aktes Wet val, het die partye nogtans
ingevolge artikel 21(1) van die Wet op Huweliksgoedere aansoek gedoen om
verlof om hulle huweliksgoederebedeling te wysig.

2 Feite en beslissing van die hof

Mnr en mev Sanders (die applikante) het voor huweliksluiting ooreengekom dat
hul huwelik buite gemeenskap van goed moet wees. Mnr Sanders het ’n pro-
kureur genader om die gades se huweliksvoorwaardeskontrak dienooreenkomstig
op te stel en die ooreengekome fooi betaal. Hy is deur die prokureur meegedeel
dat dit ’n paar dae sou neem om die kontrak te registreer. Die applikante is op 19
Januarie 1996 getroud onder die indruk dat hul huwelik buite gemeenskap van
goed was. Dit was eers toe die gades in Maart 2002 onroerende eiendom wou
koop dat hul verneem het dat hulle in der waarheid binne gemeenskap van goed
getroud is, aangesien hulle huweliksvoorwaardeskontrak nooit geregistreer is
nie. Dit het duidelik geblyk dat die prokureur nagelaat het om die kontrak te
registreer. Aangesien die applikante ontevrede was met hierdie toedrag van sake
het hulle ingevolge artikel 21(1) van die Wet op Huweliksgoedere by die hoë hof
aansoek gedoen om verlof om hul huweliksgoederebedeling te wysig na een van
buite gemeenskap van goed onderhewig aan die aanwasbedeling.

Nadat die hof die feite van die saak ondersoek het, is bevind dat aan al die
vereistes van hierdie artikel voldoen is. Die hof het vervolgens aandag geskenk
aan die prosedure wat in die Kaapse Provinsiale Afdeling by aansoeke ingevolge
artikel 21(1) van die Wet op Huweliksgoedere gevolg word. Hierdie prosedure
word in Ex parte Lourens et Uxor and Four Other Similar Cases 1986 2 SA 291
(K) uiteengesit, ingevolge waarvan kennis van die artikel 21(1)-aansoek onder
andere aan die registrateur van aktes gegee moet word kragtens artikel 97(1) van
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die Registrasie van Aktes Wet. Die applikante het egter nagelaat om aan die
registrateur kennis te gee en die vraag het ontstaan of die omstandighede van
hierdie geval hoegenaamd binne die toepassingsgebied van artikel 97(1) ressorteer.

Artikel 97(1) bepaal:

“Voordat ’n applikasie by die hof gemaak word vir ’n magtiging of bevel wat die
verrigting van ’n handeling in ’n registrasiekantoor beoog, moet die applikant aan
die betrokke registrateur voor die verhoor van die applikasie minstens sewe dae
kennis gee, en bedoelde registrateur kan aan die hof so ’n verslag daaromtrent
voorlê as wat hy wenslik ag.”

Die hof het beklemtoon dat hierdie plig om aan die registrateur kennis te gee,
gebiedend is. Volgens die hof is die woorde “vir ’n magtiging of bevel wat die
verrigting van ’n handeling in die registrasiekantoor beoog” (“for authority or an
order involving the performance of any act in a deeds registry”) in artikel 97(1)
van deurslaggewende belang om te bepaal of dit op hierdie geval van toepassing is.

Die hof het na Newall The law and practice of deeds registration (1964) 14 79
se standpunt en die uitsprake in Haviland Estates (Pty) Ltd v McMaster 1969 2
SA 312 (A) en Ex parte Saiga Properties (Pty) Ltd 1997 4 SA 716 (O) verwys,
ingevolge waarvan artikel 97(1) wel van toepassing is waar die aansoek handel
oor die registrasie van onroerende eiendom (“a question affecting land”) of die
wysiging van geregistreerde dokumente (“applications envisaging alterations of
registered documents”). Die hof het veral gesteun op Smith v Weston 1961 1 SA
275 (W) waar beslis is dat artikel 97(1) nie van toepassing is nie op ’n aansoek
“to determine the rights inter se or the status of parties, even though the result is
that the Registrar will thereafter be called upon to perform an act in the Deeds
Registry in the normal execution of his duties”.

Die hof het bevind dat die betrokke aansoek nie binne die toepassingsgebied
van artikel 97(1) val nie, aangesien die omstandighede in casu nie (soos in Ex
parte Lourens et Uxor) oor die registrasie van onroerende goed of die wysiging
van bestaande dokumente handel nie. Die aansoek ingevolge artikel 21(1) van
die Wet op Huweliksgoedere is gevolglik toegestaan.

3 Kritiek op Sanders

3 1  Wat het van artikel 88 van die Registrasie van Aktes Wet geword?

Ingevolge artikel 88 van die Registrasie van Aktes Wet kan die hof, onderworpe
aan sodanige voorwaardes as wat dit goedvind, die nahuwelikse verlyding en/of
registrasie van ’n huweliksvoorwaardeskontrak beveel. Voordat die hof dit sal
beveel, moet aan die volgende drie vereistes voldoen word:

(a) Die partye moes voor huweliksluiting op die huweliksvoorwaardes ooreen-
gekom het.

(b) Die partye moet goeie redes aantoon vir die versuim om die huweliksvoor-
waardeskontrak behoorlik te verly en/of te registreer.

(c) Die aansoek moet binne ’n redelike tyd gedoen word nadat uitgevind is dat
die ooreenkoms nie behoorlik verly en/of geregistreer is nie.

Wat die eerste vereiste betref, het die applikante voor huweliksluiting die huwe-
liksgoederebedeling waaraan hul huwelik onderworpe sou wees, met mekaar
bespreek en ooreengekom dat hulle buite gemeenskap van goed getroud wil
wees. Die applikante het ’n prokureur geraadpleeg om hulle huweliks-
voorwaardeskontrak op te stel. Ten spyte daarvan dat hy vir sy dienste vergoed is
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en hulle meegedeel het dat dit ’n paar dae sou neem om die kontrak te registreer,
het hy versuim om dit te doen. Hierdie late aan die kant van die prokureur
kwalifiseer definitief ingevolge die tweede vereiste as “goeie redes” vir die
versuim. Ten aansien van die derde vereiste, het die applikante in Maart 2002
bewus geword dat hul huweliksvoorwaardeskontrak nie geregistreer is nie en die
aansoek ingevolge artikel 21(1) van die Wet op Huweliksgoedere het in Junie
2002 voor die hof gedien. Hulle het ongetwyfeld binne ’n redelike tyd opgetree.

Alhoewel die applikante duidelik aan die vereistes vir nahuwelikse registrasie
van ’n huweliksvoorwaardeskontrak ingevolge artikel 88 van die Registrasie van
Aktes Wet voldoen het, is ’n aansoek om die nahuwelikse wysiging van hulle
huweliksgoederebedeling ingevolge artikel 21(1) van die Wet op Huweliksgoe-
dere gebring.

Artikel 21(1) bepaal dat gades gesamentlik by die hof aansoek kan doen om
verlof vir die verandering van hulle huweliksgoederebedeling. Dit geld ongeag
die datum van huweliksluiting. Die hof sal die nuwe bedeling slegs goedkeur
indien:

(a) daar gegronde rede vir die voorgenome verandering bestaan;

(b) aan al die skuldeisers van die gades voldoende kennis van die voorgenome
verandering gegee is; en

(c) geen ander persoon deur die voorgenome verandering benadeel sal word nie.

Indien die hof oortuig is dat aan bovermelde vereistes voldoen is, sal hy gelas dat
die gades se huweliksgoederebedeling nie meer op hulle huwelik van toepassing
is nie en hulle magtig om ’n notariële kontrak te sluit waardeur hul toekomstige
huweliksgoederebedeling gereël word op die voorwaardes wat die hof goedvind.

’n Duidelike onderskeid moet tussen artikel 88 van die Registrasie van Aktes
Wet en artikel 21(1) van die Wet op Huweliksgoedere getref word. Die doel van
artikel 88 is nie om die gades se huweliksgoederebedeling te wysig nie, maar om
na huweliksluiting ’n huweliksvoorwaardeskontrak waarop voor huweliksluiting
ooreengekom is, te verly en/of te registreer (Lee en Honoré Family, things and
succession (1983) 101). Daarenteen wil die gades ingevolge artikel 21(1) na
huweliksluiting die huweliksgoederebedeling wat op hulle huwelik van
toepassing is, wysig (Cronjé, Horak, Schwellnus en Van Zyl “Marriage” 16
LAWSA (eerste heruitg 1998) par 113 (137). Dit is belangrik om te besef dat die
wetgewer doelbewus hierdie artikels geskep het om twee verskillende situasies
aan te spreek.

Ingevolge artikel 88 kan die aansoek deur net een van die gades gebring word
(Hahlo The South African law of husband and wife (1985) 272 ) terwyl die Wet
op Huweliksgoedere duidelik vereis dat die artikel 21(1)-aansoek deur beide
gades gebring moet word (Ex parte Orford 1920 (K) 367).

Die tweede vereiste van artikel 21(1), naamlik dat kennis aan die applikante se
skuldeisers gegee moet word, verg nadere ondersoek. Hierdie kennisgewing
moet betyds (ten minste twee weke voor die aansoek) gepubliseer word in sowel
die Staatskoerant as ’n ander koerant wat daagliks verskyn en in die betrokke
gebied versprei word. Afskrifte van hierdie kennisgewing moet ook by wyse van
gesertifiseerde pos aan al die skuldeisers gestuur word wat uiteraard geweldige
koste-implikasies vir die applikante kan inhou. Sodanige kennisgewing word nie
by ’n aansoek ingevolge artikel 88 vereis nie aangesien die verlyding en/of
registrasie van die huweliksvoorwaardeskontrak waarop die gades voor huwe-
liksluiting ooreengekom het, vir derdes geen nadeel inhou nie. Dit moet in
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gedagte gehou word dat die applikante se bedoeling deurentyd dieselfde gebly
het. Applikante wat onder die indruk is dat hulle getroud is ingevolge ’n bedeling
waarop hulle voor huweliksluiting ooreengekom het, sou tog enige skuldeisers
dienooreenkomstig ingelig het. Die howe verseker ook gewoonlik dat reeds
verkreë regte van skuldeisers nie benadeel word nie deur te beveel dat die bevel
ingevolge artikel 88 nie terugwerkende krag het nie (Ex parte Van Rensburg
1947 4 SA 435 (K)).

Bogenoemde inaggenome, word verwag dat die hof ten minste ’n verduide-
liking moes gee waarom artikel 88 van die Registrasie van Aktes Wet nie oor-
weeg is nie.

3 2  Toepassing van artikel 97(1)

Artikel 97(1) van die Registrasie van Aktes Wet vind toepassing in enige geval
waar aansoek gedoen word vir ’n magtiging of bevel wat die verrigting van ’n
handeling in ’n registrasiekantoor beoog. Die registrasie van ’n notariële kontrak
is ongetwyfeld ’n voorbeeld van so ’n handeling (LAWSA 137). Dit geld ongeag
of die registrasie van die kontrak deur ’n aansoek ingevolge artikel 88 van die
Registrasie van Aktes Wet of ingevolge artikel 21(1) van die Wet op Huweliks-
goedere genoodsaak word. Newall (50) is van mening dat die aansoek om die
nahuwelikse verlyding of registrasie van ’n huweliksvoorwaardeskontrak so-
danige kennis verg. Hierdie feit is ook bevestig in Ex parte Macdonald 1944
EDL 123 en Ex parte Du Plessis 1938 2 PH K65, twee sake waarna deurgaans in
Smith verwys word. Die doel van registrasie is, onder andere, om derde partye in
kennis te stel van ’n spesifieke huweliksgoederebedeling wat hulle regte mag
affekteer (Visser en Potgieter Inleiding tot die familiereg (1998) 136; Cronjé en
Heaton Vonnisbundel oor die Suid-Afrikaanse familiereg (1999) 182).

Die hof steun in casu op Smith, ten spyte daarvan dat die feite van dié in
Sanders verskil. Smith het gehandel oor die registrasie van onroerende eiendom
in die naam van ’n voormalige vennoot in ’n reeds ontbinde vennootskap.
Aangesien hierdie eiendom reeds ten volle betaal was, het die hof bevind dat
kennis van hierdie registrasie van eiendom nie aan die registrateur gegee hoef te
word waar die hofbevel die partye se regte onderling affekteer nie, al sou die
bevel daartoe lei dat die registrateur later ’n handeling in die akteskantoor verrig.

Na ons mening is artikel 97(1) van die Registrasie van Aktes Wet wel op
hierdie situasie van toepassing en gevolglik moes die versuim om daaraan te
voldoen tot gevolg gehad het dat die aansoek ingevolge artikel 21(1) van die Wet
op Huweliksgoedere misluk het.

4 Slot

Indien die regsisteem gemanipuleer word om by individuele omstandighede aan
te pas, word ’n potensieel gevaarlike situasie geskep. Dit lei tot regsonsekerheid
en skep ’n presedent wat kan lei tot ’n ongewenste resultaat.

Kommer bestaan dat hierdie uitspraak die boodskap kan uitstuur dat artikel 88
van die Registrasie van Aktes Wet oorbodig geword het. Ons hoop dat regsver-
teenwoordigers in die toekoms die onderskeid tussen artikel 88 en artikel 21(1)
van die Wet op Huweliksgoedere in gedagte sal hou en sal verseker dat die
korrekte weg gevolg word.
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