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SUMMARY 
Feasibility of bigamy as a crime in a culturally heterogeneous society 

South Africa is a heterogeneous society that is mainly governed by a Western-orientated 
legal system. The state is currently endeavouring to acknowledge the cultural and reli-
gious diversity in the country in the wake of the Constitution and international human 
rights conventions. The nature of marriage has been changed fundamentally in South 
Africa by the recognition of customary marriages, which are polygynous by nature. In 
light of the above the need for the existence of the crime bigamy in South Africa is 
investigated. The elements of and the ratio for the crime of bigamy are critically analysed. 
It is contended that bigamy must be decriminalised. No need for the crime remains, since 
sanctions exist in the Marriage Act 25 of 1961 and the Recognition of Customary Mar-
riages Act 120 of 1996 to prevent fraud against the state and innocent third parties. An 
injured party may also institute a delictual action for iniuria against a person who know-
ingly committed bigamy. Criminal law in a heterogeneous society can not be used to 
enforce the ideologies of a small part of society; it is there to protect the society at large.  

1 INLEIDING 
Suid-Afrika bestaan uit ’n heterogene samelewing, wat hoofsaaklik gereguleer 
word deur ’n Westersgeoriënteerde regstelsel.1 In die lig van die Grondwet2 en 
internasionale menseregtekonvensies3 word daar gepoog om erkenning te gee 
aan die kulturele en religieuse diversiteit in die land.4 ’n Voortvloeisel hiervan 

________________________ 

 1 Van Reenen “The relevance of the Roman(-Dutch) law for legal integration in South 
Africa” 1995 SALJ 289; Labuschagne “Die spanningsveld geskep deur die selfverant- 
woordelike en verantwoordelikheidsdefektiewe persoonlikheidstipes in ’n plurale en libe- 
rale regstaat: Regsantropologiese kantaantekeninge by die soeke na ’n legitieme regsbede- 
ling vir Suid-Afrika” 2001 De Jure 292; Bekker, Labuschagne en Vorster (reds) Introduc- 
tion to legal pluralism in South Africa Dl 1 (2002) 3. 

 2 Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996. 
 3 Veral a 2, 7 en 18 van die Universal Declaration of Human Rights (1948); a 1 van die 

International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (1966); a 2–3 van die 
African Charter on Human and Peoples’ Rights (1982); a 1–4 van die Declaration of the 
Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities 
(1992). 

 4 Sien Amod v Multilateral Motor Vehicle Accidents Fund 1999 4 SA 1319 (HHA) [21]; Die 
Suid-Afrikaanse Regskommissie Projek 90: The harmonisation of the common law and the 
indigenous law: Report on customary marriages (1998) par 3 1 13; Projek 59: Islamic 
marriages and related matters: Discussion paper 101 (2001) par 2 1–2; Projek 59: Islamic 
marriages and related matters: Report (2003). 
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was die promulgasie van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike5 wat 
gebruiklike huwelike6 ten volle erken en op gelyke vlak met burgerlike huwe- 
like7 plaas.8 Die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike9 erken poligiene 
huwelike.10 

Die huwelik was omskryf as ’n vrywillige lewenslange regserkende verbinte- 
nis tussen een man en een vrou met uitsluiting van alle ander persone vir solank 
as wat dit bestaan.11 Die omskrywing is deur die Hoogste Hof van Appél 
uitgebrei om ook eenslagtelike huwelike in te sluit.12 ’n Burgerlike huwelik word 
deur die hof omskryf as ’n “union of two persons to the exclusion of all others 
for life”.13 Alhoewel die aard van die burgerlike huwelik drasties verander is 
deur die beslissing, is die streng monogame benadering tot die burgerlike 
huwelik steeds van krag. Die omskrywing geld tans net vir burgerlike huwelike 
en is nie van toepassing op gebruiklike huwelike nie, juis omdat die Wet op 
Erkenning van Gebruiklike Huwelike14 voorsiening maak vir poligiene 

________________________ 

 5 120 van 1996. 
 6 “Gebruiklike huwelike” word in a 1 van Wet 120 van 1996 omskryf as “’n huwelik wat 

ooreenkomstig die gewoontereg gesluit is”. “Gewoontereg” word omskryf as “die gewoon-
tes en gebruike wat tradisioneel onder die inheemse bevolkingsgroepe van Suid-Afrika na-
gekom word en wat deel vorm van die kultuur van daardie bevolkingsgroepe”. 

 7 “Burgerlike huwelike” is huwelike gesluit ooreenkomstig die Huwelikswet 25 van 1961. 
 8 Voor Wet 120 van 1996 was net bepaalde gevolge van die gebruiklike huwelik erken. Sien 

Bekker en Maithufi “The dichotomy between ‘official customary law’ and ‘non-official 
customary law’” 1992 TRW 54; Bekker “How compatible is African customary law with 
human rights? Some preliminary observations” 1994 THRHR 443; Prinsloo “Regterlike 
harmoniëring van die Suid-Afrikaanse reg en die inheemse reg” 1994 TSAR 843; 
Labuschagne “Spanningsveld tussen die psigo-kulturele en juridiese: Opmerkinge oor die 
vermoënsregtelike gevolge van burgerlike huwelike tussen swartes” 1995 THRHR 303; 
Maithufi “Customary law of marriage and a bill of rights in South Africa: Quo vadis?” 
1996 THRHR 298; Pieterse “Killing it softly: Customary law in the new constitutional 
order” 2000 De Jure 36; Bonthuys en Pieterse “Still unclear: The validity of certain 
customary marriages in terms of the Recognition of Customary Marriages Act” 2000 
THRHR 618; Bronstein “Confronting custom in the new South African state: An analysis 
of the Recognition of Customary Marriages Act 120 of 1998” 2000 SAJHR 558; Maithufi 
“The Recognition of Customary Marriages Act of 1998: A commentary” 2000 THRHR 
509; De Koker “Proving the existence of an African customary marriage” 2001 TSAR 257; 
Maithufi en Bekker “The recognition of the Customary Marriages Act of 1998 and its 
impact on family law in South Africa” 2002 CILSA 182; Van Schalkwyk “Law reform and 
the recognition of human rights within the South African family law with specific 
reference to the Recognition of Customary Marriages Act 120 of 1998 and Islamic 
marriages” 2003 De Jure 291; Nicholson “The realisation of human rights within the 
context of African customary marriages” 2003 THRHR 373; Pienaar “African customary 
wives in South Africa: Is there spousal equality after the commencement of the 
Recognition of Customary Marriages Act?” 2003 Stell LR 257. 

 9 120 van 1996 a 2. 
 10 Poliginie dui op veelwywery, waar poliandrie op veelmannery dui. Die twee terme val 

onder die oorkoepelende term poligamie. 
 11 Hyde v Hyde and Woodmanse (1886) LR 1 P&D 130 133. Sien ook Bronn v Frits Bronn’s 

Executors (1860) 3 Searle 313; Seedat’s Executors v The Master (Natal) 1917 AD 302 
309; Ex parte Soobiah: In re Estate Pillay 1948 1 SA 873 (N) 879; Ismail v Ismail 1983 1 
SA 1006 (A) 1019H. 

 12 Fourie en Bonthuys v Minister of Home Affairs saakno 232/2003. 
 13 [49]; my kursivering. 
 14 120 van 1996. 
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huwelike.15 ’n Gebruiklike huwelik word dus op dié grond van die burgerlike 
huwelik onderskei. Die gebruiklike huwelik is nie ’n verbinding tussen twee 
persone nie maar eerder tussen een man en een of meer vroue.16 Die Fourie-saak 
is net van toepassing op die burgerlike omskrywing van die huwelik en geld nie 
vir die gebruiklike huwelik nie. Eenslagtelike gebruiklike huwelike word dus nie 
erken nie.17 

In die lig van die bogenoemde veranderinge in die Suid-Afrikaanse huweliks-
reg word die bestaanbaarheid van die misdryf bigamie ondersoek.18 Voor die 
bestaansreg van bigamie as misdryf ondersoek word, moet eers na die positief-
regtelike vereistes en bestaansredes gekyk word. 

2 POSITIEWE REG 
Bigamie word deur Burchell en Milton19 omskryf as “unlawfully and 
intentionally entering into what purports to be a lawful marriage ceremony with 
________________________ 

 15 A 2(3)–(4). 
 16 Die gebruiklike huwelik strek tradisioneel verder as net ’n verbinding tussen die man en sy 

gade(s). Dit sluit ook die familiegroepe in. Sila v Masuku 1937 NAH (N&T) 121; Sweleni 
v Moni 1944 NAH (K&O) 31; Fuzile v Ntloko 1944 NAH (K&O) 2; Madyibi v Ngwa 1944 
NAH (K&O) 36; Mashapo v Sisane 1945 NAH (N&T) 57; Van Tromp Xhosa law of 
persons (1947) 32; Duncan Sotho laws and customs: A handbook based on decided cases 
in Basutoland together with the laws of Lerotholi (1960) 34; Holleman 1960 “African 
marriage at the cross-roads – Part 1” 1960 Race Relations Journal 153; Sievwright 
“Marriage in contemporary urban bantuspeaking communities in the Republic of South 
Africa 1965/66 AJ 150; Dlamini “Should we legalise or abolish polygamy?” 1983 CILSA 
384; Peart “The lobola agreement and civil or Christian marriage” 1984 THRHR 158; 
Coertze Bafokeng family law and law of succession (1988) 136 169; Bekker Seymour’s 
customary law in southern Africa (1989) 70; Burman “Illegitimacy and the African family 
in a changing South Africa” 1991 AJ 38; Nhlapo “The African family and women’s rights: 
friends or foes?” 1991 AJ 136; Bennett The application of personal laws in southern Africa 
(1985) 146; Vorster “Substitusie in die inheemse reg” 1993 TSAR 553; Olivier Inheemse 
reg (1998) 7; Bekker, Labuschagne en Vorster (reds) 42; Maithufi en Bekker 2002 CILSA 
194.  

 17 Eenslagtelike huwelike is nie onbekend in die gewoontereg nie (Satchwell v President Of 
The Republic of South Africa 2002 6 SA 1 (KH) [12]; Bennett Customary law in South Af-
rica (2004) 197; Oomen 2000 THRHR 274). Oomen argumenteer ibid dat eenslagtelike 
huwelike ook ingevolge die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike erken word. 
Geen verwysing na eenslagtelike huwelike is deur die Suid-Afrikaanse Regskommissie 
gemaak nie (Projek 90: The harmonisation of the common law and the indigenous law: 
Report on customary marriages (1998)) en dit word ook nie vervat in die memorandum tot 
die wetsontwerp nie (B/W 110–98). Dit was dus nie die bedoeling om aan eenslagtelike 
huwelike in die gewoontereg erkenning te verleen nie (sien ook Van Schalkwyk “Law 
reform and the recognition of human rights within the South African family law with 
specific reference to the Recognition of Customary Marriages Act, 120 of 1998, and 
Islamic marriages” 2003 De Jure 293). Ontkenning van eenslagtelike huwelike in die 
gewoontereg mag neerkom op onbillike diskriminasie indien eenslagtelike huwelike in een 
huwelikstelsel toegelaat word en nie in die ander nie, veral waar die verskynsel nie vreemd 
is in die lg huwelikstelsel nie. Die gewoonteregtelike eenslagtelike huwelike vind plaas 
waar ’n ouer vrou van rykdom en status lobolo lewer vir ’n jonger vrou. Daar word dan van 
die jonger vrou verwag om seksuele omgang te hê met ’n bepaalde manlike metgesel om 
kinders te verwek vir die ouer vrou se huis. Die verhouding is dus heteroseksueel van aard 
en verskil in dié opsig van die gemeenregtelike benadering tot eenslagtelike huwelike. 

 18 Vir ’n historiese oorsig van die misdryf bigamie in Suid-Afrika sien Labuschagne 
“Dekriminalisasie van bigamie” 1986 De Jure 68–71. 

 19 Principles of criminal law (2002). 
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one person while lawfully married to another”.20 Bigamie behels dus die sluit 
van ’n tweede of meerdere “huwelik(e)” tydens die bestaan van ’n geldige 
huwelik.21 Die misdryf kom dus neer op die pleging van poligamie.22 

Die essensiële elemente van bigamie is wederregtelikheid;23 die bestaan van ’n 
geldige eerste huwelik; ’n vermeende wettige tweede huwelik en opset.24 Die 
Suid-Afrikaanse howe volg die Engelse benadering ten opsigte van die essen- 
siële elemente van bigamie.25 Die howe volg egter nie die Engelse benadering 
ten opsigte van mens rea26 en die sewe-jaar-reël27 nie.28 

2 1 Die eerste huwelik 
’n Persoon kan net skuldig wees aan bigamie as hy/sy reeds ’n party tot ’n 
geldige huwelik was op die oomblik wat die gewraakte tweede huweliksere- 
monie plaasgevind het.29 Nietigheid van die huwelik, beëindiging deur 
egskeiding of dood en nietigverklaring van die huwelik is dus verwere teen die 
aanklag van bigamie.30 Die misdryf kan egter ook gepleeg word as die oortreder 
bona fide geglo het dat die eerste huwelik nog bestaan ten tye van die sluiting 
van die tweede huwelik.31 
________________________ 

 20 259. 
 21 R v Wells (1880) 1 BAC 1; R v Mdiya Lutuli (1902) 23 NLR 253; Mcintyre v R 1904 TS 

804; R v Shasha 1948 2 SA 996 (O); R v Moloi 1956 1 SA 649 (N); S v Pedro 1969 1 SA 
600 (K); De Wet De Wet en Swanepoel strafreg (1985) 277; Burchell en Milton 529; 
Snyman Criminal law (2002) 368. 

 22 Labuschagne “Bestaan daar ’n behoefte aan strafregtelike beskerming van die gesin en van 
intieme assosiasies?” 2002 Obiter 246. 

 23 Wederregtelikheid sal afwesig wees igv dwang. Sien die feite van Smith v Smith 1948 4 SA 
61 (N) waar dit duidelik blyk dat dwang in die geval wel ’n rol kan speel. Sien ook par 2 2 2. 

 24 De Wet 277; Burchell en Milton 529; Snyman 368. 
 25 Mcintyre v R 1904 TS 804; R v Jacobs 1926 OPD 184. Die Romeins-Hollandse skrywers is 

nie eenstemmig oor die essensiële vereistes van die misdryf bigamie nie. Van der Linden 
(Koopmans handboek 2 7 3) omskryf bigamie (veelwijverij of dubbeld huwelijk) as “[w]an-
neer zig iemand staande het huwelijk voorbedagtelijk met een ander in den echt laat 
inzegenen, en daar op vleeschelijke gemeenschap volgt”. Hy vereis dus seksuele gemeen- 
skap as vereiste vir die misdryf. Van der Keessel Praelectiones ad jus criminale 48 5 6 
verwys na Thomasius se Dissertatio de crimine bigamiae in Dissertationes academicae vol 
1 diss 8 284 en dui op die drie vereistes vir die misdryf bigamie, nl (i) ’n bestaande 
huwelik, (ii) ’n tweede huwelik en (iii) geslagsomgang. Moorman Verhandelinge over de 
misdaden en der selver straffen 2 14 en Matthaeus De criminibus ad lib XLVII et XLVIII 
dig commentarius 48 3 1 13 was van mening dat geslagsomgang nie vereis word nie, maar 
wel ’n strafverswarende rol kan speel. 

 26 In die Engelse reg moet dwaling redelik wees voor ’n beskuldigde die aanklag van bigamie 
kan vryspring (sien R v Tolson (1889) 23 QBD 168; Allen Textbook on criminal law 
(2001) 89; Smith en Hogan Criminal law (1999) 217). 

 27 In die Engelse reg is ’n persoon nie skuldig aan bigamie nie as die gade uit die eerste 
huwelik voortdurend vir sewe jaar afwesig was en die persoon nie weet of sy/haar gade 
nog lewe nie (a 57 van die Offences Against the Person Act 1861). 

 28 Williams “Bigamy and the third marriage” 1950 MLR 417; Bartholomew “The origin and 
development of the law of bigamy” 1958 LQR 266; De Wet 276; Milton South African 
criminal law and procedure vol 2 (1996) 26. 

 29 A 237 van die Strafproseswet 51 van 1977; R v Wells (1880) 1 BAC 1; R v Mdiya Lutuli 
(1902) 23 NLR 253; Mcintyre v R 1904 TS 804; R v Shasha 1948 2 SA 996 (O); R v Moloi 
1956 1 SA 649 (N); S v Pedro 1969 1 SA 600 (K); Hart Law, liberty and morality (1963) 
39; De Wet 277; Burchell en Milton 529; Snyman 369. 

 30 Burchell en Milton 530. 
 31 R v Lees 1927 EDL 314. 
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2 1 1  Poligamiese huwelike 

Voor die inwerkingtreding van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwe- 
like32 was die gebruiklike huwelik nie as geldige huwelike erken nie. Die 
gebruiklike huwelik is beskou as ’n verbinding wat ondergeskik was aan die 
burgerlike huwelik.33 Die gebruiklike huwelik kon dus nie as ’n geldige eerste 
huwelik kwalifiseer vir ’n klag van bigamie nie.34 

’n Gebruiklike huwelik wat gesluit is ingevolge die gewoontereg word tans vir 
alle doeleindes as ’n geldige huwelik erken.35 Die aard van die huwelik het dus 
drasties in die Suid-Afrikaanse familiereg verander. ’n De facto poligiene 
gebruiklike huwelik word as ’n geldige huwelik erken.36 Bigamie sal gepleeg 
word as ’n party in ’n geldige gebruiklike huwelik ’n daaropvolgende burgerlike 
huwelik sluit.37 Die standpunt word versterk deur die Wet op Erkenning van 
Gebruiklike Huwelike38 wat uitdruklik bepaal dat ’n persoon wat ’n deelgenoot 
is in ’n gebruiklike huwelik nie ’n burgerlike huwelik mag sluit ten tye van die 
bestaan van die gebruiklike huwelik nie.39 Die benadering is in ooreenstemming 
met die Engelse reg wat ’n verbod plaas op die sluit van ’n verdere monogame 
huwelik tydens die bestaan van ’n poligame huwelik.40  

2 1 2  Eenslagtelike huwelike 

Soos reeds hierbo genoem,41 word die burgerlike huwelik omskryf as “a union of 
two persons to the exclusion of all others for life”.42 Twee persone van dieselfde 
geslag kan dus ook ’n huwelik sluit in terme van die Huwelikswet.43 Die uit-
gebreide omskrywing van die huwelik is, net soos die omskrywing in Hyde v 

________________________ 

 32 120 van 1996. 
 33 ’n Huwelik kragtens die gewoontereg is nie terminologies as huwelik erken nie; daar is na 

’n “gebruiklike verbinding” verwys (sien a 35 van die Swart Administrasiewet 38 van 
1927), alhoewel die gevolge van die gebruiklike huwelik egter erken is (Nicholson 2003 
THRHR 383; Maithufi “Do we have a new type of voidable marriage?” 1992 THRHR 629; 
Bonthuys en Pieterse 2000 THRHR 616). 

 34 R v Ncube 1960 2 SA 179 (SR); Labuschagne 1986 De Jure 72; Olivier 105. 
 35 A 2(1) van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike. Gebruiklike huwelike gesluit 

na die inwerkingtreding van die Wet, dws na 15 November 2000, moet voldoen aan die 
vereistes vermeld in die Wet alvorens dit as ’n geldige huwelik erken word (a 2(2)). 
Huwelike gesluit voor die inwerkingtreding van dié wet word terugwerkend erken en moet 
net voldoen aan die gewoonteregtelike vereistes vir ’n geldige gebruiklike huwelik (a 2(1)). 

 36 A 2(3)–(4). Die Suid-Afrikaanse huweliksreg bestaan dus uit twee paralelle huwelik-
stelsels. Die burgerlike huwelikstelsel wat streng monogaam van aard is, alhoewel sowel 
tweeslagtelike as eenslagtelike huwelike toegelaat word. Die huwelike word gereguleer 
deur die Huwelikswet 25 van 1961. Die gebruiklike huweliksregstelsel is poliginies van 
aard, maar erken nie eenslagtelike huwelike nie. Poliandrie word ook nie toegelaat nie. Die 
huwelike word hoofsaaklik gereguleer deur die Wet op Erkenning van Gebruiklike 
Huwelike. 

 37 Snyman 370. 
 38 120 van 1998 a 3(2). 
 39 Daar is egter ’n uitsondering in die geval waar die gebruiklike huwelik in ’n burgerlike 

huwelik omgeskakel word kragtens a 10(1). Dit kan egter net gedoen word waar die 
bestaande gebruiklike huwelik de facto monogaam is. 

 40  Srini Vasan v Srini Vasan [1945] 2 All ER 20; Baindail v Baindail [1946] 1 All ER 342. 
 41 Par 1. 
 42 Fourie en Bonthuys v Minister of Home Affairs saakno 232/2003 [49]. 
 43 25 van 1961. 
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Hyde and Woodmanse,44 streng monogaam van aard. ’n Persoon wat ’n party tot 
’n geldige eenslagtelike huwelik is, sal dus bigamie pleeg as hy/sy poog om ’n 
tweede huwelik te sluit tydens die bestaan van die eerste huwelik.45 Die vraag 
wat na vore kom is of die amptelike ontkenning van eenslagtelike huwelike in 
die gewoontereg nie ook onkonstitusioneel is nie, in welke geval poligame 
eenslagtelike huwelike ook toegelaat kan word ingevolge die Wet op Erkenning 
van Gebruiklike Huwelike.46 

2 1 3  Vreemde huwelike 

Die geldigheid van vreemde huwelike word aan die hand van die lex loci 
celebrationis bepaal.47 Erkenning kan geweier word op grond van die openbare 
beleid, ongeag geldigheid ingevolge die lex loci celebrationis.48 Vreemde 
huwelike is nie erken nie weens hulle poligame aard.49 Die openbare beleid het 
egter aansienlik verander en vreemde huwelike sal nie meer op die grond alleen 
geweier kan word nie. Buitelandse egskeidings word deur die hof aanvaar as dit 
deur die hof van domisilie toegestaan word.50 Sodra die bestaan van die huwelik 
prima facie bewys is, word vermoed dat die huwelik ten tye van die tweede 
huwelikseremonie bestaan het.51 Die beskuldigde sal dus moet bewys dat die 
eerste huwelik wel ingevolge die lex loci celebrationis ontbind het of nietig is. 

2 1 4  Nietige en vernietigbare huwelike 

Die onderskeid tussen nietige en vernietigbare huwelike gaan nie altyd juridies 
op nie.52 Dit is dus gevaarlik om op grond van die nietigheid of vernietigbaarheid 
van ’n huwelik te bepaal dat sekere gevolge daaruit voortspruit.53 ’n Vernietig-
bare huwelik is volkome geldig tot dit nietig verklaar word deur die hof, waarna 
dit ab initio nietig is.54 Hierteenoor is ’n nietige huwelik ab initio nietig.55 As die 
eerste huwelik nietig is, is daar nie sprake van bigamie nie, met die uitsondering 

________________________ 

 44 (1886) LR 1 P&D 130. 
 45 Eenslagtelike huwelike in Nederland is ook streng monogaam van aard 

(http://www.justitie.nl/publiek/familie_en_gezin/huwelijksamenwonen/wat_zijn_de_voorw
aarden_voor_eengeregistreerd_partnerschap_of_huwelijk.asp besoek op 20 Januarie 2005). 
Die tweede “huwelik” kan ’n burgerlike of gebruiklike huwelik wees (sien par 2 2). 

 46 120 van 1996. Sien vn 17. 
 47 Seedats Executors v The Master (Natal) 1917 AD 302. 
 48 Ibid; Ismail v Ismail 1983 1 SA 1006 (A); Davids v The Master 1983 1 SA 458 (A); Kalla 

v The Master 1995 1 SA 261 (T). 
 49  Seedats Executors v The Master (Natal) 1917 AD 302. Vreemde poligame huwelike is wel 

in die Engelse reg erken (sien Srini Vasan v Srini Vasan [1945] 2 All ER 20; Baindail v 
Baindail [1946] 1 All ER 342). 

 50 Pink v Pink 1957 4 SA 41 (T); Labuschagne 1986 De Jure 76. 
 51 A 273(3) Strafproseswet 51 van 1977. 
 52 Labuschagne 1986 De Jure 76, “Nietige en vernietigbare huwelike: opmerkinge oor die 

deregulering van die huwelik” 1989 TSAR 370; Milton (1996) 264. 
 53 Van der Westhuizen v Engelbrecht 1942 OPD 191; Edelstein v Edelstein 1952 3 SA 1 (A); 

Preller v Jordaan 1956 1 SA 483 (A) 493; Milton (1996) 264. 
 54 Sinclair The law of marriage (1996) 401; Labuschagne 1989 TSAR 375. 
 55 Wells v Dean-Willcocks 1924 CPD 89; Docrat v Bhayat 1932 TPD 125; Ex parte Strachan 

1946 NPD 592; Ex parte Oxton 1948 1 SA 1011 (K). Sekere gevolge kan egter nog 
voortspruit uit ’n nietige huwelik, oa waar die nietige huwelik putatief van aard is (sien 
Sinclair 398 vir ’n lys van uitsonderings). 
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van die geval waar ’n persoon bona fide geglo het dat die eerste huwelik geldig 
was ten tye van die huwelikseremonie.56 ’n Persoon kan wel in sekere 
omstandighede skuldig wees aan bigamie in die geval waar die eerste huwelik 
vernietigbaar is. Dit sal plaasvind waar die tweede huwelik gesluit word voor die 
eerste huwelik nietig verklaar word. Labuschagne57 verwys na die voorbeeld van 
’n minderjarige wat sonder toestemming van sy ouers/voog in die huwelik tree 
en daarna ’n tweede huwelikseremonie deurgaan met ’n ander persoon. Na sy 
tweede huwelik word die eerste huwelik deur die hof nietig verklaar. Die 
minderjarige se eerste huwelik was dus geldig tot dit deur die hof nietig verklaar 
is, waarna die eerste huwelik ab initio nietig was, dus asof die minderjarige nooit 
getroud was nie.58 Tog is die minderjarige skuldig aan bigamie – al bestaan die 
eerste huwelik nie in die oë van die reg nie. ’n Vernietigbare huwelik kan dus die 
basis vir ’n klag van bigamie vorm, as die huwelik nie nietig verklaar word voor 
die tweede huwelikseremonie nie.59 

2 2 Die tweede huwelik 
Die tweede huwelik kan nie geldig wees nie, juis weens die bestaan van die 
eerste huwelik.60 ’n Huwelikseremonie moet net plaasvind wat normaalweg 
aanleiding sou gee tot ’n geldige huwelik.61  

2 2 1  Juridiese en formele gebreke 

Die feit dat die huwelik nietig is vir ’n ander rede as die poligamiese aard 
daarvan, speel geen rol nie.62 Dit is dus irrelevant dat die tweede huwelik nie 
juridies geoorloof is weens die gebrek aan toestemming, ouderdom van die 
partye, verwantskap of enige ander rede nie.63 Die misdryf word nie gepleeg 
omdat die persoon in ’n tweede huwelik tree nie, maar eerder omdat ’n tweede 
huwelikseremonie plaasvind tydens die bestaan van ’n geldige huwelik.64 Enige 
juridiese gebreke sal dus nie aanspreeklikheid uitsluit nie. 

Waar die formaliteitsvereistes ontbreek, sal die huwelik egter nie altyd 
kwalifiseer as tweede huwelik vir die klag van bigamie nie.65 Die huwelik sal 
moet voldoen aan die formaliteitsvereistes soos uiteengesit in die Huwelikswet66 

________________________ 

 56 Sien par 2 2 3. 
 57 1986 De Jure 72. 
 58 Righetti v Pinchen 1955 3 SA 338 (D) 342. 
 59 Labuschagne stel voor dat die eerste huwelik net ex facie geldig moet wees. Die partye 

moes dus net deur ’n regserkende huwelikseremonie gegaan het, soos tans vereis word tov 
die tweede huwelik (sien par 2 2). 

 60  Bates v Collins 1939 EDL 127; Potgieter v Bellingan 1940 EDL 264; Russel v Hattingh 
1947 SA 299 (K); Moussatos v Moussatos 1950 1 SA 536 (W); Locke v Locke 1950 4 SA 
240 (D); Prinsloo v Prinsloo 1958 3 SA 759 (T); S v Olsen 1970 3 SA 454 (R); Morrissen 
v Morrisen 1972 3 SA 185 (K); Arendse v Roode 1989 1 SA 763 (K). 

 61 De Wet 278; Labuschagne 1986 De Jure 76; Burchell en Milton 530; Snyman 369. 
 62 De Wet 279; Burchell en Milton 530. Die posisie stem ooreen met die Engelse reg (sien R 

v Allen (1872) LR 1 CCR 367; R v Robinson 1938 1 All ER 301 (CA). Sien contra R v 
Saul 1927 NPD 75. 

 63 R v Allen (1872) LR 1 CC 367; De Wet 278; Labuschagne 1986 De Jure 76; Burchell en 
Milton 530; Snyman 369. 

 64 Burchell en Milton 530; De Wet 278. 
 65 Burchell en Milton 530; De Wet 278. 
 66 25 van 1961. 
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of ooreenkomstig die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike.67 Waar die 
huwelik dus nie deur ’n huweliksbevestiger gesluit word nie en die partye het ’n 
burgerlike huwelik beoog, sal die huwelik nie as ’n tweede huwelik kwalifiseer 
vir die klag van bigamie nie.68 ’n Huweliksbevestiger is egter nie ’n vereiste 
waar ’n gebruiklike huwelik gesluit word nie en sal dus nie ’n rol speel waar die 
tweede huwelik ’n gebruiklike huwelik ingevolge die Wet op Erkenning van 
Gebruiklike Huwelike69 is nie. 

Die afwesigheid van ’n formele gebrek gaan ook nie noodwendig die tweede 
huwelik diskwalifiseer nie. In R v Robinson70 het ’n getroude man en ’n vrou 
voor getuies in Skotland verklaar dat hulle man en vrou is. So ’n huwelik is 
geldig in Skotland as een of albei van die partye ten minste 21 dae in Skotland 
gebly het voor die verklaring. Nie een van die partye het hieraan voldoen nie. 
Die hof het bevind dat die geldigheid van die tweede huwelik irrelevant is en die 
man aan bigamie skuldig bevind. 

2 2 2  Poligamiese huwelike 

Voor die erkenning van gebruiklike huwelike het potensieel-poligamiese 
huwelike nie gekwalifiseer as ’n tweede huwelik vir die klag van bigamie nie.71 
Die gebruiklike huwelikseremonie het nie aanleiding gegee tot ’n geldige 
huwelik nie. Aangesien gebruiklike huwelike nou ten volle as huwelik erken 
word,72 sal ook ’n gebruiklike huwelikseremonie kwalifiseer as tweede huwelik 
vir die klag van bigamie. As ’n gebruiklike huwelik gesluit word ten tye van die 
bestaan van ’n burgerlike huwelik, sal die getroude persoon hom/haar skuldig 
maak aan bigamie. Die tweede huwelik kan dus ’n burgerlike of gebruiklike 
huwelik wees. Gebruiklike huwelike kwalifiseer dus as eerste en tweede huwelik 
vir die misdryf bigamie. Een van die huwelike sal egter ’n burgerlike huwelik 
moet wees, aangesien die doel van bigamie is om die monogame aard van die 
huwelik en die burgerlike huwelikseremonie te beskerm.73 

In die voormalige Transkei was daar geen huweliksverbod teen ’n persoon in 
’n gebruiklike huwelik om ’n burgerlike huwelik te sluit nie en anders om.74 Die 
“Transkei Marriage Act”75 het bepaal dat ’n man ’n party tot ’n onbeperkte 
aantal gebruiklike huwelike mag wees, maar’n party tot net een burgerlike 
huwelik. Die burgerlike huwelik en gebruiklike huwelik is ten volle erken. ’n 
Man kon dus ’n party tot een of meer gebruiklike huwelik(e) gewees het en ook 
nog ’n burgerlike huwelik met ’n ander vrou gesluit het. Poligamie is dus 
________________________ 

 67 120 van 1996 a 3(1)(b). Die enigste formaliteitsvereistes vervat in die Wet op Erkenning 
van Gebruiklike Huwelike is dat die huwelik “ooreenkomstig die gewoontereg beding en 
gesluit of voltrek word”. 

 68 R v Jacobs 1926 OPD 184. Volgens Labuschagne 1986 De Jure 77 is die saak verkeerd 
beslis. Hy is van mening dat indien die beskuldigde bewus was van die feit dat die huwelik 
nie deur ’n geldige huweliksbevestiger bevestig word nie, hy onskuldig is omdat opset 
ontbreek. As hy egter doelbewus die vrou mislei om met haar geslagsgemeenskap te hê, 
behoort hy gestraf te word. ’n Misdaad moet hiervoor geskep word. 

 69 120 van 1996. 
 70 [1938] 1 All ER 301. 
 71 Burchell en Milton 530. 
 72 A 2(1) van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike. 
 73 Sien par 3. 
 74 A 3 van die Transkei Marriage Act 21 van 1978. 
 75 21 van 1978. 
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toegelaat selfs waar die man reeds ’n party in ’n burgerlike huwelik was. Die 
benadering is vreemd. Die werklikheid is dus dat die persoon meerdere vroue 
het, waarom nog vereis dat die man net een burgerlike huwelik mag sluit? Die 
Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike76 het die bepaling herroep. Die 
Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike77 erken alle gebruiklike huwelike 
wat voor die inwerkingtreding van die wet gesluit is, solank die gebruiklike 
huwelik aan al gewoonteregtelike vereistes van ’n geldige huwelik voldoen. Die 
gevolg hiervan is dat daar burgerlike huwelike is wat volkome geldig is, 
alhoewel die man ook ’n party tot ’n geldige gebruiklike huwelik met ’n ander 
vrou is. Dit sal die geval wees waar beide huwelike in Transkei voor die 
inwerkingtreding van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike78 gesluit 
was. Die man sal nie skuldig wees aan bigamie nie, omdat wederregtelikheid 
ontbreek. Indien die persoon egter nou ’n verdere huwelik sluit, sal hy bigamie 
pleeg. Die situasie is absurd. Daar is reeds nie sprake van ’n monogame 
burgerlike huwelik wat beskerm moet word nie, aangesien die burgerlike 
huwelik in die geval in werklikheid poligeen is. 

Waar ’n persoon ’n party tot ’n burgerlike huwelik is en ’n Moslem-huwelik 
sluit met ’n ander persoon, sal hy nie skuldig wees aan bigamie nie. Moslem-
huwelike word tans nie as geldige huwelike erken nie.79 Bepaalde gevolge van 
die Moslem-huwelik word wel erken.80  

2 2 3  Mens rea 

Bigamie vereis mens rea in die vorm van opset.81 Die persoon moet dus weet of 
ten minste voorsien dat daar ’n moontlikheid is dat die eerste huwelik steeds 
bestaan ten tye van die tweede huwelik en in elk geval voortgaan met die tweede 
huwelik.82 As die persoon dus dink dat hy/sy deur ’n ander seremonie gaan as ’n 
huwelikseremonie, ontbreek opset en pleeg hy/sy nie bigamie nie.83 Waar die 
persoon bona fide glo dat hy/sy ’n tweede huwelik kan sluit, sal hy ook nie 

________________________ 

 76 120 van 1998 a13. 
 77 A 2(1). 
 78 Idem. 
 79 Bronn v Frits Bronn’s Executors (1860) 3 Searle 313; Seedat’s Executors v The Master 

1917 AD 302; Ex parte Soobiah: In re Estate Pillay 1948 1 SA 873 (N) 879; Ismail v 
Ismail 1983 1 SA 1006 (A); L v S 2000 2 SA 993 (K). 

 80 A 10A van die Wet op Bewysleer in Siviele Sake 25 van 1965; a 195(2) van die Straf- 
proseswet 51 van 1977; a 1(b)(ii) van die Wet op Pensioenfondse 24 van 1956; a 31(b)(ii) 
van die Wet op Spesiale Pensioenfondse 69 van 1996; a 1(b)(ii) van die “Government 
Employees Pension Law” Prok 21 van 1996; definisie van “afhanklike” in a 1 van die Wet 
op Demobilisasie 99 van 1996; Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde 89 van 1991; 
definisie van “gade” in a 1 van die Wet op Hereregte 40 van 1949; definisie van “gade” in 
a 1 van die Boedelbelastingwet 45 van 1955. Sien ook Ryland v Edros 1997 2 SA 690 (K); 
Amod v Multilateral Motor Vehicle Accidents Fund 1999 4 SA 1319 (HHA). Die Suid-
Afrikaanse Regshervormingskommissie het die erkenning van Moslem-huwelike onder- 
soek en ’n konsepwet op Moslem-huwelike opgetrek – Projek 59 Islamic marriages and 
related matters: Issue Paper 15 (2000); Projek 59 Islamic marriages and related matters: 
Discussion Paper 101 (2001); Projek 106 Islamic marriages and related matters: Report 
(2003). 

 81 De Wet 279; Burchell en Milton 530; Snyman 370. In R v Lees 1927 EDL 314 318 is bloot 
aanvaar dat opset vereis word. 

 82 Burchell en Milton 530. 
 83 Error in negotio sluit aanspreeklikheid uit (Benjamin v Salkinder (1908) 25 SC 512; 

Rubens v Rubens (1909) 26 SC 617; Kanatopsky v Kanatopsky 1935 EDL 308). 
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aanspreeklik wees nie.84 Enige feite- of regsdwaling sluit dus strafregtelike aan-
spreekliheid uit.85 

3 BESTAANSREDES 
Verskeie redes word aangevoer vir die bestaan van bigamie as misdryf.86 Die 
redes sluit in (i) die beskerming van ’n monogame huwelikstelsel; (ii) die 
beskerming van die heiligheid van die huwelikseremonie; (iii) die bevordering 
van die status van vroue; (iv) voorkoming van bedrog. 

3 1 Beskerming van die huwelikseremonie as heilige instelling 
In R v Allen87 is gemeld dat bigamie “creates a public scandal by the prostitution 
of a solemn ceremony”. Die huwelikseremonie as sodanig word beskou as ’n 
heilige formulier wat beskerm moet word met ’n strafregtelike sanksie. 

Williams88 stel dit soos volg: 
“The crime of bigamy as it now stands does not make sense except on the 
supposition that the marriage ceremony is a magic form of words that has to be 
protected from profanation at almost any cost in human suffering.” 

In R v Ncube89 word die kern van die misdryf bigamie beskryf as 
“the profanation of the civilised marriage ceremony, and that this profanation 
occurs even if one of the marriages is not by civilised rites and under a system of 
law which permits polygamy”.90 

Volgens die benadering word net die heiligheid van die huwelikseremonie hier 
beskerm en nie die huwelik as instelling nie.91 ’n Persoon is net skuldig aan 
bigamie as hy tydens die bestaan van sy huwelik deur ’n huwelikseremonie met 
’n ander gaan.92 Niks verhoed hom om saam met ’n ander persoon as sy vrou te 
bly asof hulle getroud is nie – die daad word net strafbaar as hy deur ’n huwelik-
seremonie gaan. Die huwelik is tans ’n sekulêre instelling en oorwegings 
gegrond op die heiligheid van die huwelik of die huwelikseremonie is nie meer 
ter sake nie.93 Verder word die afdwing van religieuse norme nie meer as deel 
van die strafreg gesien nie.94 
________________________ 

 84 R v Dolman (1949) 1 All ER 813; Slovenko 1978–1979 J of Family Law 299. 
 85 S v Blom 1977 3 SA 513 (A); Labuschagne 1986 De Jure 80; De Wet 279. 
 86 Williams “Language and the law” 1945 LQR 76; Hart 39; Morse “Polygamists and the 

crime of bigamy” 1976 ICLQ 234; Labuschagne 1986 De Jure 81–86; Milton South 
African criminal law and procedure Vol 2 (1996) 206; Labuschagne 2002 Obiter 246. 

 87 (1872) LR 1 CCR 374. 
 88 1945 LQR 76. 
 89 1960 2 SA 179 (SR). 
 90 180. 
 91 Die Zimbabwiese howe gaan van die uitgangspunt uit dat die misdryf bigamie die 

heiligheid van die burgerlike huwelikseremonie beskerm (R v Kaodza 1912 SR 6; R v 
Nkabi 1918 SR 160; R v Chenemata, R v Mzanenamu 1932 SR 35; R v Tshipa 1958 2 SA 
384 (SR); R v Ncube 1960 2 SA 179 (SR)). Bigamie word dus gepleeg as die eerste (R v 
Kaodza 1912 SR 6; R v M'Gedesa 1917 SR 37; R v Chenemata 1932 SR 35; R v Tshipa 
1958 2 SA 384 (SR) obiter) of tweede (R v Nkabi 1918 SR 160; R v Moyo 1946 SR 12) 
huwelik ’n burgerlike huwelik is, maar nie waar beide huwelike gebruiklike poligiene 
huwelike is nie (R v Ncube 1960 2 SA 179 (SR)). Die uitgangspunt is nie deur ons howe 
gevolg nie (sien par 2 1). 

 92 Hart 39. 
 93 De Wet 279. 
 94 Labuschagne 1986 De Jure 82 



74 2006 (69) THRHR 
 
3 2 Beskerming van monogamie  
Voor die inwerkingtreding van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwe- 
like95 was net die burgerlike huwelik amptelik as huweliksvorm erken.96 Die 
burgerlike huwelik is streng monogaam van aard.97 Die beginsel van monogamie 
het sy oorsprong in die Christelike godsdiens.98 Enige huwelik wat potensieel 
poligamies van aard was, is as contra bonos mores beskou en nie as geldige 
huwelik erken nie.99 Die doel van die misdryf bigamie was dus onder andere die 
strafregtelike beskerming van die monogame aard van die burgerlike huwelik.100 

’n Potensieel poligamiese huwelik kon nie die basis vir ’n aanklag van 
bigamie vorm nie.101 Die posisie het egter verander. Die Wet op Erkenning van 
Gebruiklike Huwelike102 verleen volle regskrag aan bestaande gebruiklike 
huwelike. Die Wet verskaf ook erkenning aan de facto poligiene huwelike.103 
Die Suid-Afrikaanse Regshervormingskommissie het verder ’n konsepwet op 
Moslem-huwelike opgetrek wat beoog om erkenning te gee aan huwelike gesluit 
ooreenkomstig die Shari’a.104 Die huwelike is ook poliginies van aard.105 
Religieuse huwelike geniet tans net beperkte erkenning vir spesifieke doel-
eindes.106 Dit is duidelik hieruit dat poliginie nie meer as contra bonos mores 
beskou word nie. 

Die primêre rede vir die bestaan van die misdryf bigamie is waarskynlik om 
die monogame aard van die burgerlike huwelik te beskerm.107 Dit impliseer dat 
die misdryf net toepassing vind as die bedreigde huwelik monogaam van aard is. 
Die Zimbabwiese howe gaan van die uitgangspunt uit dat die misdryf bigamie 
die heiligheid van die burgerlike huwelikseremonie beskerm.108 Bigamie word 
dus gepleeg as die eerste109 of tweede110 huwelik ’n burgerlike huwelik is, maar 
________________________ 

 95 120 van 1996. 
 96 Net beperkte erkennig vir spesifieke doeleindes is verleen aan gebruiklike huwelike (sien 

gesag in vn 8). 
 97 Hyde v Hyde and Woodmanse (1886) LR 1 P&D 133; Seedat’s Executors v The Master 

(Natal) 1917 AD 302 309; Ismail v Ismail 1983 1 SA 1006 (A). 
 98 Labuschagne 1986 De Jure 82. 
 99 Seedat’s Executors v The Master (Natal) 1917 AD 302 309; Ismail v Ismail 1983 1 SA 

1006 (A). 
 100 Labuschagne 2002 Obiter 246. 
 101 Labuschagne 1986 De Jure 72; sien ook par 2 1 1 hierbo. 
 102 120 van 1996 a 2(1). 
 103 A 2(3)–(4).  
 104 Projek 106 Islamic marriages and related matters: Report (2003) Bylae A. 
 105 Klousule 8(6) van die Konsepwet op Islamitiese Huwelike (Projek 106 Islamic marriages 

and related matters: Report (2003) Bylae A) maak voorsiening vir die erkenning van 
poliginie. 

 106 Hierbo vn 80. 
 107 Die beginsel van monogamie is in Nederland selfs uitgebrei na geregistreerde vennoot- 

skappe (“geregistreerd partnerschap”). ’n Persoon kan nie ’n geregistreerde vennootskap 
sluit terwyl hy nog ’n party in ’n huwelik is of reeds deel van so ’n vennootskap is nie 
(http://www.justitie.nl/publiek/familie en gezin/huwelijksamenwonen/wat zijn de voor-
waarden voor een geregistreerd partnerschap of huwelijk.asp besoek op 28 September 
2004). 

 108 R v Kaodza 1912 SR 6; R v Nkabi 1918 SR 160; R v Chenemata, R v Mzanenamu 1932 
SR 35; R v Tshipa 1958 2 SA 384 (SR); R v Ncube 1960 2 SA 179 (SR). 

 109 R v Kaodza 1912 SR 6; R v M’Gedesa 1917 SR 37; R v Chenemata 1932 SR 35; R v 
Tshipa 1958 2 SA 384 (SR) obiter. 

 110 R v Nkabi 1918 SR 160; R v Moyo 1946 SR 12. 
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nie waar beide huwelike gebruiklike poligiene huwelike is nie.111 Die uitgangs-
punt is nie in ons howe gevolg nie. Die Engelsregtelike uitgangspunt dat die 
eerste huwelik ten volle geldig moet wees tydens die bevestiging van die tweede 
huwelik is gevolg.112 Potensieel-poligiene huwelike is nie erken nie en die 
gebruiklike huwelik kon dus nie die basis vorm van die misdryf bigamie nie.113 
Die gebruiklike huwelik word, soos reeds vermeld, ten volle erken en kan dus 
nou moontlik kwalifiseer as eerste huwelik.  

Die vraag is of die monogame huwelikstelsel werklik nog in ’n kultureel 
heterogene samelewing beskerm moet word? Poliginie word deur ’n groot deel 
van die Suid-Afrikaanse bevolking nie as immoreel beskou nie.114 ’n Groot deel 
van die bevolking leef reeds vir ’n geruime tyd in poligiene huweliksverhoudings 
en geen van die gevreesde euwels van poligamie is verwesenlik nie.115 Die 
huidige werklikheid in Suid-Afrika is dat ons nie ’n uitsluitlike monogame 
huwelikstelsel het nie. Die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike116 
verleen erkenning aan poliginie. 

3 3 Bevordering van gelykheid 
Slovenko beweer dat ’n monogame stelsel voorsiening maak vir die sorg en 
gelykheid van vroue.117 As ’n man toegelaat word om meer as een vrou te hê en 
kinders by hulle te verwek kan die gevolg wees dat die man nie voldoende 
aandag aan al sy vroue en kinders kan gee nie, weens beperkte  tyd en geld. Die 
bevolking bestaan ook uit min of meer gelyke aantal mans en vroue. As een man 
dus toegelaat word om meer as een vrou te neem, mag daar nie genoeg vroue vir 
ander mans wees nie.  

Alhoewel die kriminalisering van bigamie ten doel het om vroue en kinders te 
beskerm, het egskeidings die teenoorgestelde uitwerking.118 Egskeidings is nie 
meer verbode nie en word al hoe makliker toegestaan.119 Verder het heelwat 
mans inderdaad minnaresse en het selfs ook kinders by hulle.120 Die verbod op 

________________________ 

 111 R v Ncube 1960 2 SA 179 (SR). 
 112 Mcintyre v R 1904 TS 804. 
 113 Hier kan ’n onderskeid getref word tussen die posisie voor en na die inwerkingtreding van 

die Wysigingswet op Huweliks- en Huweliksgoederereg 3 van 1988 op 1988-12-02. Voor 
1988-12-02 het ’n gebruiklike huwelik outomaties ontbind by die sluit van ’n burgerlike 
huwelik (Nkumbula v Linda 1951 1 SA 377 (A)). Die Wysigingswet het a 22 van die 
Swart Administrasie Wet 38 van 1927 gewysig. Ingevolge die gewysigde a 22 kon geen 
party tot ’n gebruiklike huwelik ’n burgerlike huwelik met iemand anders as sy/haar gade 
gesluit het nie. A 22 stel dus ’n huweliksbeletsel daar teen die sluit van ’n burgerlike 
huwelik. Daar het onsekerheid geheers oor die vraag of die daaropvolgende burgerlike 
huwelik nietig of vernietigbaar was (Maithufi 1992 THRHR 631; Olivier (1998) 107). Die 
gebruiklike huwelik was nie erken nie en daar was dus geen sprake van bigamie nie. As 
die huwelike vernietigbaar is, is daar gebruiklike huwelike wat gelyktydig met ’n 
burgerlike huwelik bestaan. So ’n burgerlike huwelik is poligien van aard. A 22 is egter 
deur a 13 van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike herroep. 

 114 Claasen “Veelwywery as deliktuele aksiegrond” 1987 TRW 57. 
 115 Milton South African criminal law and procedure (1996) 260. 
 116 120 van 1996. 
 117 Slovenko “The de facto decriminalization of bigamy” 1978–1979 J of Family Law 297. 
 118 Idem 298. 
 119 Visser en Potgieter Inleiding tot die familiereg (1998) 160. 
 120 Labuschagne 1986 De Jure 83. 
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bigamie verander nie dié werklikheid nie.121 Vroue is hedendaags ook nie meer 
so ekonomies afhanklik van mans as in die verlede nie en kan hulself grotendeels 
onderhou.122 

Die vervolging van enkele gevalle van bigamie gaan nie veel doen aan die 
bevordering van die status van vroue nie. Poligamie kan in sekere gevalle selfs 
die gesinslewe en beste belang van die kind bevorder, byvoorbeeld in die geval 
waar ’n man met meer as een vrou saamleef en as vaderfiguur van die kinders 
van beide optree.123 

3 4 Voorkoming van bedrog 
In R v Allen124 word na bigamie verwys as “the most cruel and wicked 
deception”. Bigamie beoog die voorkoming van bedrog teenoor onskuldige 
derdes125 en die owerheid.126 Dit maak die verkryging van ’n intieme verhouding 
deur bedrog, synde die vals huwelik, strafbaar. Verder is die aantekening van 
valse inligting in die bevolkingsregister en algemene misleiding van die ower- 
heid ook hierdeur strafbaar. 

Die enigste rede vir die behoud van die misdryf bigamie is waarskynlik die 
voorkoming van bedrog, alhoewel die misdryf bedrog hiervoor aangewend kan 
word.127 Die misdryf bedrog kan persone beskerm teen sodanig bedrieglike 
optrede.128 In bepaalde gevalle kan die derde party ook bewus wees van die 
bestaande huwelik en bloot deur die seremonie gaan om hulle saambly-
verhouding meer aanvaarbaar te maak in die oë van die gemeenskap.129 Die 
Huwelikswet130 maak verder ook voorsiening vir die straf van valse verklarings 
en voorstellings wat in verband met die huwelik gemaak word. Die straf stem 
ooreen met dié van meineed. Artikel 11 van die Wet op Erkenning van 
Gebruiklike Huwelike131 magtig die Minister van Justisie om regulasies uit te 
vaardig wat enige aangeleentheid wat deur die Wet voorgeskryf word te 
reguleer. Die regulasies kan voorsiening maak daarvoor dat ’n persoon wat ’n 
bepaling oortree of versuim om daaraan te voldoen hom/haar aan ’n misdryf 
skuldig maak.132 So ’n misdryf sal strafbaar wees met ’n boete of met 
gevangenisstraf van hoogstens een jaar. Die bepalings kan dus voorsiening maak 
vir die straf van ’n persoon wat valslik voorhou dat hy wel in die huwelik kan 
tree, terwyl hy reeds ’n party tot ’n ander huwelik is. Die benadeelde persoon 
kan ook ’n deliktuele eis instel vir injuria waar die ander persoon bewustelik 
bigamie gepleeg het en die benadeelde nie van die werklike stand van sake 

________________________ 

 121 Slovenko 1978–1979 J of Family Law 297; Labuschagne 2002 Obiter 246. 
 122 Slovenko 1978–1979 J of Family Law 304; Labuschagne 1986 De Jure 83. 
 123 Labuschagne 2002 Obiter 246. 
 124 (1872) LR 1 CCR 374–5 
 125 Slovenko 1978–1979 J of Family Law 303; Labuschagne 1986 De Jure 83. 
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bewus was nie.133 Daar is dus voldoende maatstawwe wat bedrog teen die 
owerheid en die individu weens die bevestiging van ’n tweede huwelik kan 
voorkom. 

4 DEKRIMINALISASIE VAN BIGAMIE 
Nie een van die bestaansredes hierbo genoem regverdig die bestaan van die 
misdryf bigamie nie. De facto bigamie kan nie verhoed word nie. Die misdryf is 
net beperk tot gevalle waar ’n persoon in ’n bestaande huwelik besluit om deur 
’n tweede huwelikseremonie te gaan met ’n ander persoon as sy/haar gade. Niks 
verhoed ’n getroude persoon om met ’n ander persoon saam te leef asof hulle 
getroud is nie.134 

Die straf berus by die diskresie van die hof en die howe straf die misdryf nie 
so danig swaar nie.135 In R v Gumede136 is drie maande gevangenisstraf met 
dwangarbeid in geheel vervang met ’n waarskuwing en ontslag. In R v Nukilo137 
is ’n straf van vier maande gevangenisstraf met dwangarbeid met ses weke 
dwangarbeid vervang. Die beskuldigde het op datum van die uitspraak reeds ses 
weke van die straf uitgedien en is derhalwe onmiddellik vrygelaat. Die straf is 
versag juis omdat poliginie nie as verkeerd beskou word deur mense wat die 
gewoontereg volg nie. In Du Preez v S138 is gevangenisstraf van ses maande 
opgelê. Die vonnis word verminder na vyftig rand boete of ses weke gevangenis-
straf en ’n verdere drie maande gevangenisstraf opgeskort vir drie jaar. In S v 
Mahlambu139 is die landdroshof se vonnis van ses maande gevangenisstraf 
geheel en al deur die Hooggeregshof opgeskort vir drie jaar. 

Owerspel is reeds in 1914 afgeskaf.140 Die ratio vir owerspel is soortgelyk aan 
die van bigamie, alhoewel owerspel meer klem lê op die seksuele aspek van die 
verhouding.141 Beide misdrywe probeer die moraliteit van die gemeenskap, die 
huwelik en die gesinslewe beskerm. Die doel van die strafreg is nie om die sede-
kodes van bepaalde gemeenskappe te beskerm nie.142 Die strafreg moet net ’n 
beperkte rol speel in intieme assosiasies, deur bloot misbruik te probeer voor-
kom.143 In S v Mahlambu144 word die ratio van bigamie omskryf as “’n inbreuk 
op openbare moraliteit”.145 Dit staan in skerp kontras tot die sosiale realiteit waar 
poligiene huwelike erken word en veelwywery deur ’n groot deel van die 

________________________ 
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bevolking aanvaar word. Die misdryf diskrimineer teen ’n deel van die be-
volking. Net persone wat burgerlike huwelike sluit, kan skuldig wees aan bigamie. 
Die stand van sake kom waarskynlik neer op onregmatige diskriminasie.146 

Die enigste rede vir die bestaan van bigamie wat steeds gewig dra, is die 
voorkoming van bedrog teen sowel die owerheid as die misleide persoon. Soos 
reeds hierbo aangedui, maak sowel die Huwelikswet as die Wet op Erkenning 
van Gebruiklike Huwelike voorsiening vir die straf van persone wat die be-
palings van die onderskeie wette verontagsaam. Die benadeelde persoon kan 
verder ’n deliktuele eis instel vir iniuria waar die ander persoon bewustelik 
bigamie gepleeg het en die benadeelde nie van die werklike stand van sake 
bewus was nie. 

Die benadering tot wat ’n geldige huwelik is, het sedert die uitspraak in Hyde 
v Hyde and Woodmanse147 aansienlik verander. Die Suid-Afrikaanse huweliks-
reg erken tans twee parallelle huwelikstelsels en die huwelik word nie meer uit 
’n uitsluitlike Westerse en Christelike oogpunt benader nie. Die rol van die 
strafreg in ’n heterogene samelewing is nie om die ideologieë van een deel van 
die samelewing af te dwing nie. In die lig hiervan moet die misdryf bigamie 
gedekriminaliseer word. 
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