
Artikel 3(1) en (2) van die Mineral and
Petroleum Resources Development Act 28
van 2002: ’n herbeskouing

*

PJ BADENHORST**

HANRI MOSTERT***

1 Inleiding

Die grondwet verplig die staat om ekologies volhoubare ontwikkeling van
natuurlike hulpbronne sowel as ekonomiese en sosiale ontwikkeling te bewerk-
stellig.1 Die grondwet bemagtig die staat om hierdie verpligting te vervul deur
te bepaal dat die fundamentele reg tot eiendom nie so vertolk behoort te word
dat dit die hervormingsoogmerke van die staat met betrekking tot grond, water
en verwante hulpbronne lamlê nie.2 Sover dit Suid-Afrika se mineraal- en
petroleumbronne aangaan, is gepoog om hierdie verpligting tot ontwikkeling
en hervorming gestand te doen deur die invoer van ’n nuwe statutêre raam-
werk. Op 1 Mei 2004 is die Mineral and Petroleum Resources Development Act3

28 van 2002 (hierna die wet) van stapel gestuur.4 Dit is voorafgegaan deur ’n
wetsontwerpfase wat tot so ’n mate gekenmerk is deur glipse,5 dat ’n goeie
dosis skeptisisme oor die werking van die wetgewing te verstane is, selfs al word
die algemene belang daarvan in ’n nuwe grondwetlike bestel nie betwyfel nie.

’n Kort historiese oorsig plaas die nuwe wetgewing in perspektief: Vir meer
as ’n eeu het mineraalwetgewing ontwikkel tot ’n regime waarbinne regte ten
opsigte van minerale volledige beskerming geniet het. Die reg om na aardolie te
prospekteer en om vir aardolie, edelmetale en edelgesteentes te myn, word
reeds vir ’n geruime tyd deur die staat voorbehou. Houers van mineraalregte

* Die finansiele ondersteuning van die Nasionale Navorsingstigting word hiermee met dank erken.
Die menings in hierdie bydrae geopper behoort nie aan hierdie instansie toegedig te word nie. Ons
dank gaan ook aan Juanita Pienaar vir haar kommentaar op vorige weergawes van hierdie teks.
Ons is verantwoordelik vir die eindproduk.

** Professor in Regsgeleerdheid, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit, Port Elizabeth;
konsultant, Bowman Gilfillan Prokureurs.

*** Professor in Regsgeleerdheid, Universiteit van Stellenbosch.
1 Sien a 24(b)(iii) van die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika 1996.
2 Sien a 25(8) van die 1996 grondwet.
3 Omdat geen amptelike vertaling van hierdie wet bestaan nie word die Engelse titel deurgaans in
hierdie bydrae aangehaal waar verwysings na Wet 28 van 2002 nodig is. Konsekwentheidshalwe
word die terminologie uit die wet, wat hier onder bespreking is, ook deurgaans in Engels
aangehaal.

4 Vir ’n bespreking van die aanloop tot hervorming ten aansien van minerale en petroleum, sien
Badenhorst en Mostert Mineral and Petroleum Law of South Africa (2004) hersieningsuitgawe 2,
1 23 tot 1 27. Mbt die hervorming van verwante wetgewing soos die Wet op Registrasie van
Myntitels 16 van 1957, sien Badenhorst en Mostert 1 27 ev.

5 Sien bv die kommentaar op die Mineral Development Draft Bill van 2000 in Badenhorst en
Malherbe ‘‘The constitutionality of the Mineral Develoment Draft Bill 2000’’ 2001 TSAR 462 478
en 765 785; Badenhorst ‘‘Beskerming van mineraalregte: ’n Satyagraha?’’ 2001 THRHR 643 652.
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was egter bevoeg om vir onedelminerale te prospekteer en daarvoor te myn.6

Hierdie bedeling is nietemin in die laat twintigste eeu deur middel van wetswy-
sigings so aangepas dat die mag met betrekking tot minerale stewig in private
hande teruggeplaas is. Op 1 Januarie 1992 is die Mineraalwet 50 van 1991
aangeneem om as deel van die privatiseringsbeleid die bevoegdheid om vir
minerale te prospekteer en daarvoor te myn in die houers van mineraalregte
te hervestig.7 Vroeër verkreë regte, kragtens herroepe wetgewing, is deur die
oorgangsmaatreëls in hoofstuk VII van die Mineraalwet erken, terwyl die regte
en voorregte van eienaars van ‘‘vervreemde staatsgrond’’ of houers van benoe-
mingsooreenkomste vir ’n oorgangstydperk beskerm en versterk is.8 Ingevolge
die gemenereg en artikel 5(1) van die Mineraalwet, was die houer van ’n mine-
raalreg bevoeg om die betrokke grond te betree vir prospektering- en mynbou-
doeleindes, te prospekteer, te myn en te beskik oor die minerale.
Bevoegdheidsuitoefening moes egter met toestemming van die staat geskied.9

Die houer van mineraalregte was ook bevoeg om sy mineraalregte te sedeer of
om prospekteer- en/of mynregte aan ’n ander te verleen.

Hierdie posisie is weer drasties verander deur die Wet 28 van 2002, wat
sonder twyfel ’n ingrypende stuk wetgewing is. Artikel 3(1) en (2) van die
wet beliggaam die nuwe uitgangspunt ten opsigte van minerale en petroleum:

‘‘3 Custodianship of nation’s mineral and petroleum resources

(1) Mineral and petroleum resources are the common heritage of all the people of South Africa

and the State is the custodian thereof for the benefit of all South Africans.

(2) As the custodian of the nation’s mineral and petroleum resources, the State, acting through

the Minister, may

(a) grant, issue, refuse, control, administer and manage any reconnaissance permission,

prospecting right, permission to remove, mining right, mining permit, retention

permit, technical co operation permit, reconnaissance permit, exploration right and

production right; and

(b) in consultation with the Minister of Finance, determine and levy, any fee or

consideration payable in terms of any relevant Act of Parliament.’’

Hierdie bepalings lê die nuwe bedeling ten gronde. Nietemin laat die formule-
ring van hierdie bepalings nog veel onsekerheid oor presies hoe die bepalings
vertolk behoort te word. Artikel 3 het sover vasgestel kon word nog nie die
aandag van die howe geniet nie. Tans bestaan daar egter uiteenlopende bena-
derings rondom artikel 3(1) en (2), naamlik dié van Dale, Bekker, Bashall et al
en dié van Badenhorst en Mostert.10 Hierbenewens verskaf Van der Walt ook
sy siening van die nuwe bedeling ten opsigte van minerale en petroleumregte.11

Sy bespreking vind plaas binne die konteks van die vraagstuk na grondwetlik-

6 Vir ’n bespreking van die wetgewing, sien verder Dale An Historical and Comparative Study of the
Concept and Acquistion of Mineral Rights (1979 proefskrif) 171 247; Badenhorst en Mostert (n 4)
1.3.5.

7 Sien Badenhorst ‘‘The revesting of state held entitlements to exploit minerals in South Africa:
privatisation or deregulation?’’ 1991 TSAR 113.

8 Sien Kaplan en Dale A Guide to the Minerals Act 1991 (1992) hfst 5.
9 Ingevolge a 5(1) kon prospektering of mynbou slegs geskied met magtiging van die staat deur die
uitreiking van ’n prospekteerpermit (a 6(1)) of ’n ontginningsmagtiging (a 9(1)) deur die
streekdirekteur.

10 Dale, Bekker, Bashall ea South African Mineral and Petroleum Law (2005) Service Issue 4 en
Badenhorst en Mostert (n 4).

11 Constitutional Property Law (2006) 378 ev.
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heid van hervormingsmaatreëls in die algemeen, maar ook in besonder dan van
die reg met betrekking tot minerale. Hy verwys nie spesifiek na artikel 3 nie.
Nogtans is die oorwegings wat telkens ter sprake kom wanneer die betekenis
van artikel 3 oorweeg word, ook relevant met betrekking tot die kwessies van
grondwetlikheid.

Vervolgens word die verskillende standpunte bespreek en die moontlike ver-
tolkings van artikel 3 uiteengesit, waar nodig met verwysing na die twee ge-
noemde kommentare op die minerale- en petroleumwetgewing, sonder om na
ander geraadpleegde bronne in die werke self te verwys. Daar sal aangetoon
word dat die benaderings in ’n mate versoenbaar is en tot min of meer dieselfde
uitkomste kan aanleiding gee. Artikel 3(1) en (2) moet met verwysing na die
definisies van ‘‘mineral’’ en ‘‘petroleum’’ vertolk word. Alhoewel aanvanklik
na minerale en petroleum verwys word, is die fokus in hierdie bydrae slegs die
belangrikste regte ten opsigte van minerale. Daarom geskied verdere verwy-
sing, ter illustrasie, slegs na regte ten opsigte van minerale. Die definisie van ’n
‘‘mineral’’ word dus ook kortliks bespreek, terwyl ’n bespreking van die om-
skrywing van ‘‘petroleum’’ vir die huidige daar gelaat word.12 Artikel 3(1) en
(2) hang voorts saam met die nuwe grondwetlike bestel wat aanleiding gegee
het tot die wet en waarbinne die wet moet funksioneer. Daarom word daar
later in hierdie bydrae kortliks na die grondwetlikheid van die wet verwys.

2 Agtergrond

Ten einde die dinamiek van artikel 3 van die wet beter te verstaan, is dit nodig
om dit te lees teen die agtergrond van sekere grondliggende beginsels van die
reg insake minerale wat op 1 Mei 2004, by inwerkingtrede van die wet, gewysig
is. Hierdie beginsels behels die inhoud van eiendomsreg van grond waarop
minerale voorkom, die omstandighede waaronder mineraalregte verkry en/of
gehou kon word benewens die eiendomsreg van die grond en ook die inhoud
van die kernbegrip ‘‘mineraal’’ in die reg voor die wysiging daarvan.

Eiendomsreg van grond omvat ’n verskeidenheid van inhoudsbevoegdhede,
waaronder die genots- en gebruiks-, besits-, beskikkings- en vervreemdingsbe-
voegdheid.13 As deel van die genots- en gebruiksbevoegheid het die eienaar ook
die sogenaamde ontginningsbevoegheid ten opsigte van die grond.14 In soda-
nige geval sal die eienaar van grond ook as houer van mineraalregte aangemerk
kan word. ’n Verwysing na ’n houer van mineraalregte behoort voortaan in
hierdie bespreking ook só verstaan te word.

Die ontginningsbevoegdheid kon egter op ’n verskeidenheid van maniere van
die eiendomsreg van die grond afgeskei word,15 in welke geval ’n afsonderlike
mineraalreg ontstaan het wat as ’n saaklike reg getipeer word.16 Hierdie saak-
like reg word gehou deur die houer van die mineraalreg, wat gewoonlik iemand

12 Sien verder Badenhorst en Mostert (n 4) 13 9 tot 13 10; Dale et al (n 10) 70 72.
13 Van der Merwe Sakereg (1989) 173; Badenhorst en Mostert (n 4) 1 9.
14 Badenhorst Die Juridiese Bevoegdheid om Minerale te Ontgin in die Suid Afrikaanse Reg (1992

proefskrif UP) 111; sien verder 118 121.
15 Badenhorst en Mostert (n 4) 3 1 tot 3 4.
16 Badenhorst en Mostert (n 4) 3 5.
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anders as die eienaar van die grond was.17 Wanneer mineraalregte van die
eiendomsreg van die grond geskei was, is sodanige mineraalregte en eiendoms-
reg elk onder afsonderlike titel gehou.18 Selfs indien mineraalregte en eien-
domsreg op ’n later stadium weer in dieselfde houer gevestig het, het
vermenging nie plaasgevind nie. Anders gestel,’n mineraalreg het kragtens af-
sonderlike titel bly voortbestaan.19 Die mineraalreg20 het tot inhoud die be-
voegdheid om grond te betree,21 te prospekteeer vir minerale en om minerale te
ontgin en te verwyder.22

’n Houer van ’n mineraalreg was ook in staat om prospekteerregte aan ’n
prospekteerder te verleen deur die sluiting (en/of registrasie) van die prospek-
teerkontrak in die akteskantoor.23 Dit kon ook gebeur met die verlening van ’n
mynreg aan ’n mynbouer deur die sluiting van ’n notariële mineralehuurkon-
trak (en/of registrasie) van ’n mineralehuurkontrak in die akteskantoor.24 Sta-
tutêre prospekteer- en mynregte, in vervloeë mynwetgewing verleen, is ook
kragtens oorgangsmaatreëls in die Mineraalwet 50 van 1991 steeds erken.25

Volgens geykte sakeregtelike beginsels is ’n grondeienaar nie slegs die eienaar
van die aardbodem of grondoppervlak nie, maar ook van die lugruim bo die
grond en die grond en minerale onder die oppervlak.26 Dit is hoe die stelreël
cuius est solum, eius est usque at caelum et ad inferos, wat aan Accursius toe-
gedig kan word,27 verstaan word. Die stelreël bring mee dat eiendomsreg van
onafgeskeide minerale slegs in die eienaar van die grond kan setel.28 Onafge-
skeide minerale kan nog nie as ’n saak of sake beskou word waarop afsonder-
like regte verkry kan word nie, omrede onafgeskeide minerale nie aan die
sakeregtelike vereiste van selfstandigheid van ’n saak voldoen nie.29

Indien die ontginningsbevoegheid van die eiendomsreg van die grond geskei
is tydens die skeppingsproses van ’n afsonderlike mineraalreg waarvan die
inhoud die ontginningsbevoegdheid was, het die eienaar van grond egter nie
meer oor die bevoegdheid om vir die betrokke minerale te prospekteer of te
myn, beskik nie. Gevolglik, by skeiding van die minerale van die grond kon ’n
houer van die mineraalreg (en nie die eienaar van grond nie) eiendomsreg van
die afgeskeide minerale verkry. Slegs indien ’n eienaar van grond die betrokke
mineraalreg ook bekom het, kon hy eienaar word van die minerale by afskei-
ding.

17 Ingevolge (die herroepe) a 70(1) en a 72(1) van die Registrasie van Akteswet 47 van 1937 kon die
eienaar van grond egter self ’n sertifikaat van mineraalregte bekom en derhalwe sowel die eienaar
van grond as die houer van ’n mineraalreg op sy eie grond wees. Oor die wyses van afskeiding
van mineraalregte van die eiendomsreg van grond, sien Badenhorst (n 14) 16 ev.

18 die herroepe a 70(4) van die Registrasie van Akteswet 47 van 1937.
19 die herroepe a 70(4) van die Registrasie van Akteswet. Sien oor die verbod teen vermenging van

eiendomsreg en mineraalregte ingevolge a 70(4) Badenhorst (n 14) 775 785.
20 of eiendomsreg, indien die ontginnningsbevoegdheid nooit afgeskei was van die mineraalreg nie.
21 vir doeleindes van prospektering of mynbou.
22 Badenhorst en Mostert (n 4) 3 11.
23 Sien Badenhorst en Mostert (n 4) hfst 4.
24 Sien Badenhorst en Mostert (n 4) hfst 5.
25 Sien verder hfst VII van Kaplan en Dale (n 8) 56 ev en 80 ev.
26 Van der Merwe (n 13) 190.
27 Franklin en Kaplan The Mining and Mineral Laws of South Africa (1982) 82.
28 Badenhorst en Mostert (n 4) 1 10.
29 Sien Van der Merwe (n 13) 25 26; Badenhorst, Pienaar en Mostert Silberberg and Schoeman’s

Law of Property (2003) 28 29; Sonnekus en Neels Sakereg Vonnisbundel (1994) 24 25.

TSAR 2007.3 [ISSN 0257 – 7747]

472 BADENHORST EN MOSTERT



By prospektering en mynbou en skeiding van minerale van die grond is
eiendomsreg van afgeskeide minerale, ingevolge die saaklike ooreenkoms,
deur die houer van die mineraalreg, prospekteerreg of mynreg verkry.30 Indien
die ontginningsbevoegheid nie van die eiendomsreg van die grond geskei was
nie, het die eienaar van grond eiendomsreg verkry van die betrokke afgeskeide
minerale, omdat die ontginningsbevoegdheid steeds by hom berus het. Mine-
rale het by skeiding as selfstandige saak of sake tot stand gekom.

Die Mineraalwet van 1991 het die gemeenregtelike ontginningsbevoeghede
bevestig waaroor mineraalreghouers beskik.31 Die Mineraalwet was egter ’n
regulerende wet wat slegs die uitoefening van die prospekteer- en mynregte
gereël het.32 Die Mineraalwet het glad nie die verkryging van (a) mineraal-,
prospekteer- of mynregte; of (b) eiendomsreg van afgeskeide minerale deur die
houer van ’n mineraal-, prospekteer- of mynreg gereël nie. Verkryging van
mineraal-, prospekteer- of mynregte het ingevolge die gemenereg en die bepa-
lings van die Akteswet 47 van 1937 geskied. Eiendomsverkryging van afge-
skeide minerale het ook ingevolge sakeregtelike beginsels kragtens die
gemenereg plaasgevind.

’n ‘‘Mineraal’’ is in artikel 1 van die 1991-Mineraalwet omskryf:

‘‘Enige stof, hetsy in soliede of vloeibare vorm of in die vorm van gas, wat op natuurlike wyse in

of op die aarde, in of onder water of in uitskot voorkom en wat deur ’n geologiese proses gevorm

is of daaraan onderhewig was, uitgesonderd water, maar met inbegrip van sand, klip, rots, gruis,

asook grond, behalwe bogrond.’’

Die belang van die definisie van ’n ‘‘mineraal’’ in die Mineraalwet was daarin
geleë dat die definisie die trefwydte van die wet vir doeleindes van die regule-
ring van bevoegdheidsoefening bepaal het. Die definisie was egter nie van
belang vir doeleindes van omlyning van die omvang van mineraal-, prospek-
teer- of mynregte nie.

Opsommenderwys kon ’n grondstuk onder die vorige mineraleregbedeling
dus onderhewig wees aan eiendomsreg, ’n mineraalreg of prospekteer- of myn-
regte, hetsy kragtens ooreenkoms verleen of statutêr geskep en erken. Die
eiendomsreg van onafgeskeide minerale setel in die eienaar van die grond
terwyl eiendomsreg van afgeskeide minerale deur die persoon wat oor die
ontginningsbevoegheid beskik het, verkry is by totstandkoming van ’n self-
standige saak of sake. In wat hierna volg, word die nuwe bedeling bespreek,
spesifiek met verwysing na die nuwe definisie van ’n ‘‘mineral’’ in die wet, en na
die vele verskillende moontlike uitlegte van artikel 3. Die bespreking word

30 Le Roux v Loewenthal 1905 TS 742; Van Vuren v Registrar of Deeds 1907 TS 289 295; Gluckman v
Solomon 1921 TPD 335; Buitendach v West Rand Proprietary Mines 1925 TPD 745 753;
Buitendach v West Rand Proprietary Mines Ltd 1925 TPD 886 895 897; Nolte v Johannesburg
Consolidated Investment Co Ltd 1943 AD 295 315; South African Railways and Harbours v
Transvaal Consolidated Land and Exploration Co Ltd 1961 2 SA 467 (A) 481 482, 491 en 497;
Erasmus v Afrikander Proprietary Mines Ltd 1976 1 SA 950 (W) 960; Roets v Secundior Sand Bk
1989 1 SA 902 (T) 905H; Trojan Exploration Co (Pty) Ltd v Rustenburg Platinum Mines Ltd
1996 4 SA 499 (A) 509J 510A en 534G H; 1996 4 All SA 121 (A) 126d e en 154j 155b; Joubert
‘‘Die regte op minerale’’ 1959 THRHR 27 28; Badenhorst ‘‘Mining of mixed minerals’’ 1995
TSAR 570 573 576; ‘‘Trojan Trilogy: II Cession of mineral rights’’ 1998 Stell LR 326; Dale et al
(n 10) 126; Badenhorst en Mostert (n 4) 1 10.

31 Anglo Operations Ltd v Sandhurst Estates (Pty) Ltd 2006 1 SA 350 (T) 388D, 388I en 394E.
32 Anglo Operations saak (n 31) 388D.
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daarna binne die perspektief van Suid-Afrika se grondwetlike raamwerk ge-
plaas.

3 Definisie van ‘‘mineral’’ in Wet 28 van 2002

Die regsposisie onder die bedeling van die 1991-Mineraalwet is geraak deur die
inwerkingtrede van die wet op 1 Mei 2004. Die wet verskil drasties van die
Mineraalwet. Dit is nie net ’n wet wat uitoefening van ontginningsbevoegdhede
reël nie. Dit beheer ook die verlening van, onder andere, prospekteerregte,
mynpermitte en mynregte ten opsigte van minerale. Die wet erken onder sekere
omstandighede sogenaamde ‘‘ou orde’’-oorgangsregte wat by inwerkingtrede
van die wet geldig was.33 Die verlening van nuwe prospekteerregte, mynper-
mitte en mynregte ten opsigte van ‘‘minerale’’ en die omvang daarvan word
nou ook deur die wet, en veral die definisie van ‘‘mineral’’, beheers.

Die definisie van ’n mineraal verkry dus ’n nuwe dimensie. Die prospekteer-
regte, mynpermitte en mynregte wat die minister34 verleen, kan so wyd wees
soos wat die definisie van ‘‘mineral’’ in die wet dit toelaat. Met ander woorde,
ontginningsbevoeghede kan so wyd strek as die definisie van ’n ‘‘mineral’’
(tensy die grondstuk onderhewig is aan die ou orde-oorgangsregte). ’n ‘‘Mine-
ral’’ word omskryf as:

‘‘[A]ny substance, whether in solid, liquid or gaseous form, occurring naturally in or on the earth

or in or under water and which was formed by or subjected to a geological process, and includes

sand, stone, rock, gravel, clay, soil and any mineral occurring in residue stockpiles or in residue

deposits, but excludes

(a) water, other than water taken from land or sea for the extraction of any mineral from such

water;

(b) petroleum; or

(c) peat; . . . ’’.

‘‘Residue stockpiles,’’35 ‘‘residue deposits’’36 en ‘‘petroleum’’37 word omskryf
in artikel 1 van die wet. Water as draer van minerale, ‘‘petroleum’’ en veen

33 Sien items 6, 7 en 8 van skedule II van die oorgangsmaatreels ingevolge die wet.
34 Kragtens ’n ministeriele delegasie van 12 Mei 2004 is oa die mag om prospekteerregte en

mynpermitte toe te ken, onderskeidelik aan die adjunkdirekteur generaal: minerale ontwikkeling
en die streeksbestuurders (in die afwesigheid van besware teen die uitreiking van die mynpermit)
en die hoofdirekteur (indien beswaar gemaak word teen die uitreiking van die mynpermit)
gedelegeer. Geriefshalwe word in hierdie artikel slegs na die minister en nie haar gedelegeerde
verwys nie. Vir meer detail omtrent die delegasies, sien verder Dale et al (n 10) 600 613;
Badenhorst en Mostert (n 4) par 2.2.5.

35 Residue stockpile beteken ‘‘any debris, discard, tailings, slimes, screening, slurry, waste rock,
foundry sand, beneficiation plant waste, ash or any other product derived from or incidental to a
mining operation and which is stockpiled, stored or accumulated for potential re use, or which is
disposed of, by the holder of a mining right, mining permit or production right’’.

36 Residue deposit beteken ‘‘any residue stockpile remaining at the termination, cancellation or
expiry of a prospecting right, mining right, mining permit, exploration right or production
right’’.

37 Petroleum beteken ‘‘any liquid, solid hydrocarbon or combustible gas existing in a natural
condition in the earth’s crust and includes any such liquid or solid hydrocarbon or combustible
gas, which gas has in any manner been returned to such natural condition, but does not include
coal, bituminous shale or other stratified deposits from which oil can be obtained by destructive
distillation or gas arising from a marsh or other surface deposit’’. Die definisie van petroleum sal
nie verder vir doeleindes van hierdie artikel omskryf word nie.
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(‘‘peat’’)38 word uitdruklik uitgesluit. Die begrip grond (‘‘soil’’) word egter nie
omskryf nie. Die begrip ‘‘bogrond’’ is aanvanklik nie in die herroepe Mine-
raalwet van 1991 omskryf nie39 en waarskynlik vanweë kritiek gewysig deur die
invoeging van ’n definisie van ‘‘bogrond’’.40 In artikel 1 van die wet word die
volgende losstaande definisie van ‘‘topsoil’’ aangetref, naamlik:

‘‘[T]he layer of soil covering the earth which

(a) provides a suitable environment for the germination of seed;

(b) allows the penetration of water;

(c) is a source of micro organisms, plant nutrients and in some cases seed; and

(d) is not of a depth of more than 0,5 metres or such other depth as the Minister may

prescribe for a specific prospecting or exploration area or a mining area.’’

Die definisie is egter die enigste plek in die wet waar die begrip ‘‘bogrond’’
gebruik word.41 Dale et al42 doen derhalwe aan die hand dat die definisies van
bogrond as pro non scripto geag moet word. Anders as die definisie van ’n
‘‘mineraal’’ in die Mineraalwet, waarop die huidige definisie rugsteun, is
daar geen uitsluiting van ‘‘bogrond’’ nie. Dit is duidelik ’n geval waar die
wetgewer tydens die opstel van ’n ingrypende wet gedut of gedwaal het. ’n
Mens vermoed dat die fout in die toekoms reggestel sal word. Indien nie (en
intussen) word ‘‘bogrond’’ omvat deur die definisie van ‘‘minerals’’ en sou die
minister ontginningsbevoeghede kan verleen ten aansien van ‘‘minerals’’ en
selfs bogrond. Slegs by ’n wysiging, te wete die uitsluiting van ‘‘bogrond’’ in
die definisie van ‘‘mineral’’, sal bogrond dan buite die minister se publiekregte-
like mag val om bevoegdhede ten opsigte van grond te verleen.

4 Beheer oor minerale: artikel 3(1) van die wet

Vervolgens word artikel 3(1) van die wet van nader beskou. In ’n Afrikaanse
vertaling van die wet sou die opskrif van artikel 3 waarskynlik ’n verwysing na
die ‘‘voogdyskap’’ of ‘‘kuratorskap’’ van die nasie se minerale en petroleum-
hulpbronne behels het, om die begrip ‘‘custodianship’’ in die Engelse weergawe
te weerspieël. Artikel 3(1) sou waarskynlik hierdie gedagte verder onderstreep
het, soos wat die Engelse weergawe wel doen, deur te bevestig dat die staat die
‘‘voog’’ of ‘‘kurator’’ van minerale hulpbronne in Suid-Afrika is. ’n Afrikaanse
weergawe van artikel 3(1) sou egter eers, om ’n getroue spieëling van die oor-
spronklike Engelse teks te wees, moes bevestig dat die minerale en petroleum-
hulpbronne die ‘‘gemeenskaplike erfenis’’ is van ‘‘al die mense van Suid-

38 Die uitsluiting van veen (‘‘peat’’) is volgens Dale et al (n 10) 54 daaraan te wyte dat veen vir die
produksie van sampioene en nie vir mynbou gebruik word nie. Veen kan egter alreeds die
beginpunt van mineraalvorming wees. Veen word bv geologies soos volg omskryf deur
Grundling en Mazus ‘‘Peat’’ in Wilson en Anhaeusser (reds) The Mineral Resources of South
Africa (1998) 505 508: ‘‘Peat is the first stage in the development of coal and is formed when
decaying organic matter accumulates in moist, reducing and low energy environments, as in
swamps. This organic matter is classified as peat when its ash content is less than 50%. Under
favourable conditions the peat may then be transformed into brown coal (lignite) and finally into
coal.’’

39 Badenhorst en Van Heerden ‘‘Weer eens die betekenis van die woord mineraal’’ 1991 TSAR 181
192; Kaplan en Dale (n 8) 32 33.

40 a 1(h) van die Minerals Amendment Act 103 van 1993; Badenhorst en Mostert (n 4) 6 10.
41 Die begrip ‘‘top soil’’, as twee woorde, kom wel voor in reg 70(7) van die Mineral and Petroleum

Resources Development Act Regulations GKR 527 SK 26275 van 23 Apr 2004.
42 (n 10) 53.
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Afrika’’. ’n Afrikaanse vertaling sou voorts ook moes bevestig dat die staat
verplig is om die hulpbronne te bestuur ‘‘tot voordeel van alle Suid-Afrika-
ners’’. Artikel 3(2) sou dan voortgaan om die staat se magte en bevoegdhede
met betrekking tot hierdie hulpbronne in meer besonderhede te omskryf.

Artikel 3(1) van die wet is vatbaar vir verskillende vertolkings. Dit is deels
daaraan toe te skryf dat die begrip voogdyskap of kuratorskap (‘‘custodian-
ship’’) alhier ’n problematiese benaming is wat verskillende betekenisse in die
privaatreg en publiekreg het. Dit skep ’n veeltal van moontlike vertolkings op
die gebied van die mineraalreg, waarin aspekte van privaatregtelike én pu-
bliekregtelike aard nog altyd in simbiose moes funksioneer.

4.1 Opsie 1: Eiendomsreg van onafgeskeide minerale vestig in die staat

Teen die agtergrond van mynwetgewing voor die Mineraalwet, meen ons43 dat
die uitleg kan wees dat artikel 3(1) beoog om ‘‘mineraal- en petroleumbronne’’
(‘‘mineral and petroleum resources’’) in die staat te vestig. Dat eiendomsreg
van onafgeskeide minerale, soos aardolie, aardgas en sout, wel in die staat en
selfs ’n konsessionaris voor afskeiding van minerale kan setel, is byvoorbeeld
nie ’n vreemde verskynsel in die mynreg van die Nederlande nie, selfs met die
klem wat op selfstandigheid as kenmerk van ’n saak gelê word.44 Ons stel dit
dan verder dat sodanige uitleg van artikel 3(1) kan beteken dat die beginsel
vervat in die cuius est solum-stelreël (dat die eienaar van grond die eienaar van
minerale is) afgeskaf is in soverre die uitlegreël in artikel 4(2) vervat, uitdruklik
bepaal dat indien die gemenereg strydig sou wees met die bepalings van die wet,
die bepalings van die wet sou geld.45 Dale et al46 deel nie ons siening dat die
cuius est solum-beginsel deur artikel 3(1) afgeskaf is nie.

4.2 Opsie 2: Staat as bewaker, nasie as eienaar van res publicae

’n Verdere moontlike verklaring deur ons47 geopper, sluit aan by gelykluidende
bepalings in die seereg. Hierdie verklaring is ’n poging om die wetgewer se
besondere woordkeuse, waarvolgens die mineraal- en petroleumbronne in
‘‘die mense van Suid-Afrika’’ gesetel is, en die staat die voog of kurator
(maw bewaker) van die bronne is, gestand te doen. Artikel 3(1) van die wet
erken juis in soveel woorde dat minerale- en petroleumhulpbronne die ‘‘erfenis
van die mense van Suid-Afrika’’ is. Die bewakingsplig van die staat in hierdie
verband word twee maal binne die bestek van artikel 3 bevestig. Soos ons
aandui, sou hierdie bepaling enersyds dalk niks meer kon wees as nog ’n
voorbeeld van sosialistiese retoriek wat nou en dan in hervormingswetgewing
voorkom nie. Andersyds blyk artikel 3 van die wet juis ’n kernbepaling in die
hervorming van die reg met betrekking tot mineraal- en petroleumhulpbronne
te wees, waaraan daar juis betekenisvolle gevolge geknoop behoort te word.
Soos ons dan aandui, behoort die bewoording van artikel 3(1), dat mineraal- en
petroleumbronne ‘‘die mense van Suid-Afrika’’ toekom en dat die staat moet
optree as die ‘‘bewaker’’ daarvan tot voordeel van ‘‘die mense’’, ’n belangrike

43 Badenhorst en Mostert (n 4) 13 4.
44 Reehuis en Heisterkamp Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Recht Goederenrecht (2001) 386.
45 Badenhorst en Mostert (n 4) 13 3.
46 (n 10) 121.
47 Badenhorst en Mostert (n 4) 13 4.
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uitdrukking van die wetgewer se bedoeling te wees, juis omdat die artikel so ’n
strategies belangrike plek in die wet inneem.

Vanuit ’n privaatregtelike oogpunt, sou die besondere woordkeuse baie naby
daaraan kom om mineraal- en petroleumbronne as openbare sake (res publi-
cae) te bestempel.48 Hierdie moontlikheid deur ons geopper, moet egter nie
verstaan word asof geargumenteer sou word dat mineraalbronne in die geme-
nereg as res publicae beskou is nie. Dale et al49 is natuurlik korrek in hul stelling
dat minerale nie in die Romeinse tydperk of Romeins-Hollandse reg as res
publicae beskou is nie. Volgens Dale et al50 is die stelsel van regulering wat
deur die wet daargestel is, drasties verskillend van die regsreëls van toepassing
op res publicae. Daar dien in gedagte gehou te word dat nuwe kategorieë van
res publicae egter hier te lande onafhanklik van die gemenereg kan ontwikkel.
Byvoorbeeld, nasionale parke word tans as res publicae geklassifiseer, alhoewel
sulke parke, anders as wilde diere soos destyds aangetref in die Colloseum,
onbekend was aan die Romeine. In die klassifikasie van sake word immers
gekyk aan welke kenmerke ’n saak voldoen alvorens dit tot ’n spesifieke ka-
tegorie gevoeg kan word.

Die ‘‘res publicae-klassifikasie’’ behoort verstaan te word teen die agtergrond
van die aanpassing van die cuius est solum-reël deur artikel 3(1) van die wet:
mineraal- en petroleumhulpbronne as sodanig behoort as res publicae beskou
te kan word en nie soseer elke stuk grond in Suid-Afrika nie. Elders kwalifiseer
ons51 egter ook die res publicae-klassifikasie deur die vasstelling dat so ’n
konstruksie mank sou gaan aan die kenmerk van selfstandigheid, wat heden-
daags as wesenkenmerk van ’n saak vereis word. Res publicae behoort verstaan
te word in die sin van vestiging in die staat van mineraal- en petroleumbronne
vir aanwending tot direkte voordeel van die mynbouers en daarmee tot voor-
deel van die publiek in ’n breë sin van die woord. Dale et al52 is van mening dat
die wet nie (onafgeskeide) minerale as sodanig in die staat vestig nie en dat lede
van die publiek nie openbare regte verkry om mineraalbronne te benut nie. Die
breë publiek beskik ook nie oor publieke regte ten opsigte van wild in die
nasionale parke nie, wat wel as res publicae beskou word. Ons53 verwerp dan
ook uiteindelik die vertolking dat mineraal- en petroleumbronne nou in ‘‘die
mense van Suid-Afrika’’ gesetel sou wees, deur terug te val op die voorbeeld
van die seereg en aan te toon dat, anders as by die seereg, mineraal-draende
grond in Suid-Afrika, nooit as heerlose grond (terra nullius) beskou is nie. Die
argument54 dat ‘‘die mense van Suid-Afrika,’’ hetsy vir doeleindes van die
privaatreg of die publiekreg, nie ’n regsubjek kan wees nie, is korrek. Hierdie
argument word bevestig in ons analise van die teenstellings tussen die seereg en
die nuwe reg met betrekking tot mineralehulpbronne, waaruit dit behoort te
blyk dat die regsubjekte van mineraal- en petroleum-bronne nie die mense van
Suid-Afrika kan wees nie.55 Ons insiens behoort artikel 3(1) beskou te word in

48 Badenhorst en Mostert (n 4) 13 4.
49 (n 10) 120 121.
50 (n 10) 121.
51 Badenhorst en Mostert (n 4) 25 22.
52 (n 10) 121.
53 (n 4) 13 4.
54 Dale et al (n 10) 4, 115 en 121 122.
55 Dan moet darem ook in gedagte gehou word dat kragtens a 38(d) van die grondwet ’n persoon

soms as litigant mag optree in die openbare belang. Of die grondwet hiermee regsubjektiwiteit
van sy onderdane erken, word vir die huidige daar gelaat.
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die lig van werklik niksseggende sosialistiese retoriek in wetgewing.56 ’n Wye
verskeidenheid van regte word vermeld wat nie werklik in die staat gevestig
word nie.57 Die vestiging van eienaarskap ten aansien van hierdie hulpbronne
in die staat is as standpunt onaanvaarbaar.

‘‘Kuratorskap’’ moet nie vertolk word as eiendomsreg nie, aangesien die
eienaar steeds eienaar van onafgeskeide minerale bly, hoewel onderhewig aan
die openbare trust-leerstuk.58 Daar kan met Dale et al59 saamgestem word in
die sin dat sodanige leerstuk nie deel van ons gemenereg vorm nie. Daar dien
egter op gelet te word dat onlangse wetgewing daartoe neig om toenadering tot
hierdie leerstuk te soek. Die ‘‘public trust doctrine’’ is uitdruklik in artikel 3
van die Nasionale Waterwet60 ingevoer. Daar word ook dikwels daarna verwys
in die National Environmental Management Act61 (NEMA). Of daar geargu-
menteer kan word dat die wet ’n voortsetting is van die tendens om die ‘‘public
trust doctrine’’ geleidelik in te voer, word nie hier bespreek nie. Daar word vir
die huidige aanvaar dat die ‘‘public trust doctrine’’ na die nodige ondersoek en
uiteensetting deel sou kon uitmaak van ’n nuwe bestel, terwyl die vraag of die
leerstuk alhier tuishoort by die reg insake minerale vir die huidige daar gelaat
word.

4.3 Opsie 3: Kollektiewe en individuele rykdom

Dale et al62 onderskei tussen mineraal- en petroleumbronne as die kollektiewe
rykdom teenoor minerale en petroleum as sulks. Die kollektiewe rykdom vestig
aldus Dale et al63 in die nasie en nie die minerale as sulks nie. Hierdie stelling is
anomalies in die lig van die skrywers se opvatting soos hierbo uiteengesit. ‘‘Die
nasie’’ kwalifiseer nóg in die publiekreg nóg in die privaatreg as regsubjek. ’n
Mens wonder waarom ‘‘die nasie’’ volgens hierdie standpunt dan nou tog
beskou word as ’n regsubjek wanneer dit kom by kollektiewe rykdom. Volgens
Dale et al64 is die cuius est solum-reël nie afgeskaf nie. Die bepalings van die wet
regverdig volgens hulle nie so ’n radikale afwyking van die gemenereg nie.65

Daar is volgens Dale et al geen bepaling in the wet wat eiendomsreg van
minerale in die staat of die publiek vestig nie.66 Dale et al67 is die mening
toegedaan dat eiendomsreg van minerale in die grond (in situ) steeds in die
eienaar van die grond vestig.68 Ter motivering voer Dale et al69 aan dat soda-
nige bepaling die radikale gevolg van verlies van eiendomsreg deur die eienaar
van die grond ten gunste van die eienaar van die minerale sou meebring. Ter
verduideliking word staat gemaak op die wye definisie van ’n ‘‘mineral’’ wat tot

56 (n 4) 13 4.
57 Sien egter Dale et al (n 10) 116.
58 Sien Glazewski Environmental Law in South Africa (2005) 464 468.
59 (n 10) 123 125.
60 36 van 1998.
61 a 2(4)(o); 28(5)(e); 30(6)(d) van Wet 107 van 1998.
62 (n 10) 121.
63 (n 10) 121.
64 (n 10) 121.
65 ibid.
66 (n 10) 121 en122.
67 (n 10) 122.
68 Sien ook (n 10) 122.
69 ibid.
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radikale gevolge aanleiding sou gee.70 Daar is eerder al daarop gewys dat die
definisie van ’n ‘‘mineral’’ eenvoudig ondeurdag is. Die mank definisie van
minerale is eenvoudig te wyte aan ’n versuim om die definisie van ‘‘bogrond’’
(‘‘topsoil’’) deur te trek na die definisie van ’n ‘‘mineral’’. Dale et al71 argu-
menteer dat die wet verwys na die nasie se mineraal- en petroleumbronne en nie
die eiendomsreg van minerale in die grond nie.

4.4 By wie berus die beheer oor minerale dan?

Selfs indien die verskillende moontlikhede wat hierbo geopper is, vertolk sou
word as ’n standpunt dat mineraal- en petroleumbronne (of onafgeskeide
minerale) inderdaad aan die staat behoort, het dit geen effek vir doeleindes
van artikel 3(1) nie. Dit blyk uit die bespreking van verskillende moontlikhede
dat dit in ’n sekere sin in elk geval onbenullig is in wie die eiendomsreg van
(onafgeskeide) mineraal- en petroleumbronne gesetel is (hetsy die staat, die
‘‘mense van Suid-Afrika’’ of die eienaar van grond). Die eiendomsreg van
grond is steeds onderhewig aan sogenaamde ou orde-oorgangsregte ingevolge
die oorgangsmaatreëls.72 Ons kon dit nog duideliker gestel het dat eiendomsreg
van onafgeskeide minerale ook onderhewig is of gaan wees aan nuwe prospek-
teer- en mynregte wat die minister sou toeken gedurende en by afloop van die
oorgangsfase.

Ter samevatting: net soos wat eiendomsreg van onafgeskeide minerale, al-
hoewel dit aan die eienaar van die grond behoort het, onbelangrik was vir
doeleiendes van eiendomsverkryging deur die houers van mineraal-, prospek-
teer- en mynregte, is die setel van eiendomsreg van onafgeskeide of mineraal-
en petroleumbronne (of dit aan die eienaar van die grond of die staat behoort)
onbelangrik vir doeleindes van verkryging van eiendomsreg van afgeskeide
minerale deur houers van nuwe prospekteerregte, mynregte of mynpermitte.
Met ander woorde, eiendomsverkryging van minerale by skeiding van die
grond is afhanklik van die vraag wie die houer is van nuwe prospekteerregte,
mynpermitte of mynregte ten opsigte van minerale (wat deur die staat toegeken
is) en nie wie die eienaar van die grond is nie. Of mineraal- en petroleumbronne
as kollektief in die staat of die nasie setel, raak ook nie eiendomsverkryging van
minerale en petroleum by skeiding van die grond nie.

Die groot vraag by elke grondstuk in Suid-Afrika bly steeds of ou orde-
oorgangsregte nog van krag is ten aansien van die grond; of sulke oorgangs-
regte omskep is in nuwe prospekteer- of mynregte en of nuwe prospekteer- of
mynregte de novo verleen is. Die omvang van die bevoegdhede van houers van
ou orde-oorgangsregte sal afhang van die betekenis wat aan die begrip ‘‘mine-
raal’’ in die betrokke dokument, wat die inhoud van die reg weerspieël, toege-
dig kan word.

Wat alle nuwe regte ten aansien van minerale dan betref, dien daarop gelet te
word dat die minister regte kan toeken ten aansien van stowwe wat in artikel 1
as ‘‘minerale’’ omskryf is. Alhoewel dit absurd sou wees, kan die minister
teoreties gesproke binne die raamwerk van die definisies byvoorbeeld mynregte
verleen ten aansien van bogrond tot tyd en wyl die fout in die omskrywing van
die begrip ‘‘mineral’’ reggestel word.

70 ibid.
71 ibid.
72 Badenhorst en Mostert (n 4) 13 4.
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5 Bestuur van minerale: artikel 3(2) van die wet

Hoewel artikel 3(1) as sulks geensins eenduidig is oor wie beheer oor minerale
en petroleum het nie, stel artikel 3(2) dit duidelik op welke wyse die staat
hierdie hulpbronne moet bestuur. Deur hierdie bepaling ontwikkel ’n hele
nuwe dimensie rondom die problematiek van artikel 3. Dit het te make met
die wyse waarop die gevolge van die uitoefening van die ministeriële bevoegd-
hede in terme van artikel 3(2) gekategoriseer word. Die vraag wat ontstaan hoe
die inbreuke op individuele regte wat klaarblyklik hierdeur veroorsaak word,
verstaan behoort te word.

5.1 Ou orde-regte en ontginningsbevoegdheid van die staat

In die uitleg van artikel 3(2) werk Dale et al73 met ’n leerstuk dat die ontgin-
ningsbevoegdheid74 van ’n eienaar van die grond (wat eiendomsreg oor onaf-
geskeide minerale behou) deur die wet vernietig word in die sin dat die
ontginningsbevoegdheid heeltemal verwyder is uit die Suid-Afrikaanse reg.
Hierdie verskynsel beskryf hul as ‘‘institutional expropriation’’ omdat die regs-
figuur van die eienaar se regte om sy minerale te ontgin en daarmee te handel in
die Suid-Afrikaanse reg uitgewis is.75 Die oorsprong van hierdie vorm van
onteiening word nie aangetoon nie. Of die howe so ’n vorm van onteiening
sou erken, sal die tyd moet leer. Dieselfde geld volgens Dale et al ook vir die
regsfiguur van mineraalregte.76 In die eerste instansie verwys Dale et al sekerlik
na die geval waar die mineraalreg nie van die eiendomsreg afgeskei is nie;
andersins sou die blote eienaar van die grond nie oor die bevoegdheid beskik
het om minerale te skei en te verwyder nie.

Ons wys daarop dat die reg om vir minerale te prospekteer of te myn nie
uitdruklik ten gunste van die staat voorbehou is nie.77 Artikel 2(1) van die
destydse Wet op Mynregte78 en artikel 2 van die Wet op Edelgesteentes79 het
die reg om vir sekere stowwe te prospekteer en te myn uitdruklik aan die staat
voorbehou. Ons argumenteer dat die ontginningsbevoeghede in die staat moet
setel, ten einde dit in staat te stel om regte ten opsigte van minerale te kan
verleen.80 Die verkryging word as ’n regsverkryging (ex lege) gesien voordat
regte kragtens die wet verleen kan word.81 Ter motivering word aangevoer dat ’n
oordrag van regte moes plaasgevind het ten einde die staat in staat te kon stel

73 (n 10) 122.
74 Dale et al (n 10) verwys na ‘‘competence or right, as incidence of ownership, to exploit such

minerals’’. Dat Dale et al se ‘‘competence’’ of ‘‘right’’ ingevolge die leerstuk van subjektiewe
regte eerder ’n inhoudsbevoegdheid en nie ’n kompetensie is nie, behoef geen verdere betoog nie.
Sien egter ook die Anglo Operations saak (n 31) 382E waar r De Villiers na ’n ontleding van
Elektristeitsvoorsieningskommisie v Fourie (1988 2 SA 627 (T)) en ’n bespreking daarvan deur
Van der Vyver 1988 SALJ 1 (380H 382D), die reg op oppervlaktesteun, ingevolge die leerstuk
van subjektiewe regte, verkeerdelik as ’n ‘‘capacity or competence’’ beskou het. Sien verder
Badenhorst ‘‘Mineral law and the doctrine of rights: a microscope of magnification?’’ 2006
Obiter 539.

75 (n 10) 122.
76 (n 10) 122.
77 Badenhorst en Mostert (n 4) 13 5.
78 20 van 1967.
79 73 van 1964.
80 Badenhorst en Mostert (n 4) 13 5.
81 ibid.
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om regte te verleen. Daar is ook gewys op die afwesigheid van ’n bedoeling aan
die kant van houers van mineraalregte om hierdie regte oor te dra.82 Die
slotsom waartoe ons83 kom is dat die afwesigheid van die bedoeling om regte
oor te dra, die gedagtegang van ’n onteiening van prospekteer- en mynregte
versterk. Die beroep op die Romeinse stelreël nemo plus iuris ad alium trans-
ferre potest quam ipse habet84 behoort te geskied met verwysing na die daar-
opvolgende toekenning van regte deur die staat aan applikante.85 Selfs in die
publiekregtelike konteks kan die staat slegs prospekteer- en mynregte oordra of
toeken indien die staat oor prospekteer- of ontginningsbevoegdhede beskik.

Die nemo plus iuris-reël slaan weliswaar nie op die ex lege-verkryging van
regte deur die staat nie. Daar word akkoord gegaan met Dale et al86 dat
onteiening ’n oorspronklike wyse van eiendomsverkryging is. Die onteienaar
verkry dus nie sy reg deur middel van oordrag en met die medewerking van ’n
onteiende nie, maar deur regswerking.87 Die nemo plus iuris-reël sal gevolglik
nie tydens ’n oorspronklike wyse van verkryging van regte figureer nie, maar
wel tydens die afgeleide wyse van verkryging van regte deur die applikant vanaf
die staat.

Kragtens artikel 3(2) van die wet is die minister bevoeg om ’n verskeidenheid
van regte ten opsigte van minerale aan aansoekers te verleen. Volgens Dale et
al het artikel 3(2) ’n besondere vorm van onteiening tot gevolg:

a) Ten einde voogdyskap of kuratorskap uit te oefen, word nuwe
publiekregtelike magte (‘‘powers’’) aan die minister toegeken, welke magte
die kern uitmaak van die nuwe stelsel waarvolgens beheer oor mineraal- en
petroleumbronne uitgeoefen word.88

b) Die publiekregtelike magte is onbestaanbaar met die gemeenregtelike
bevoegdhede (en kompetensies) van die houers van mineraalregte en dus
wedersyds uitsluitend.89

c) Die gemeenregtelike bevoegdhede van houers van mineraalregte word uit
hoofde van artikel 4(2) vernietig in die mate waarin die wet daarmee
teenstrydig is.90

d) Kragtens die uitlegreël in artikel 4(2) van die wet geniet die publiekregte-
like magte voorrang.91

e) Die gemeenregtelike bevoegdhede van die houer van mineraalregte word
opgeneem in die publiekregtelike magte van die minister, soos uiteengesit
in artikel 3(2)(a) en substantiewe regte kan deur die minister aan
applikante verleen word.92

f) Die onteiening geskied deur die vernietiging van gemeenregtelike
bevoegdhede van die houers van mineraalregte en vestiging van

82 Badenhorst en Mostert (n 4) 13 6.
83 ibid.
84 Vertaling: Niemand kan meer regte aan ’n ander oordra as wat hy self het nie.
85 Sien Badenhorst en Mostert (n 4) 13 4.
86 (n 10) 127.
87 (n 10) 127.
88 (n 10) 125.
89 ibid.
90 ibid.
91 (n 10) 121.
92 (n 10) 126.
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soortgelyke bevoegdhede in die minister, terwyl die nuwe regte in die houer
van nuwe statutêre regte vestig.93

g) Elke keer wanneer die minister prospekteerregte, mynregte,94 of mynper-
mitte95 ten aansien van minerale verleen word die oppervlakteregte van die
eienaar van die grond onteien.96

h) Die eienaar van die grond word onteien ten aansien van sekere aspekte van
sy eiendomsreg van grond in die sin dat die prospekteerder of mynbouer
bevoeg is om die grond te betree vir prospekteer- en mynboudoeleindes, te
prospekteer en/of te myn en minerale te verwyder en daaroor te beskik.97

Voorts kan die prospekteerder of mynbouer water op die grond gebruik en
beskik hy oor aanvullende bevoegdhede om te kan prospekteer en myn vir
minerale.98

i) Die houer van mineraalregte, wat nie meer bestaan nie, word verbied om
ontginningsbevoegdhede uit te oefen.99

j) Onteiening word teweeggebring, nie op die gebruiklike wyse nie, maar deur
die struktuur van die wet.100

k) Nuwe publiekregtelike magte word aan die minister verleen,101 terwyl
onteiening die regte van die onteiende uitwis.102

l) Mineraalregte wat nie meer bestaan nie, kan nie in die minister vestig
nie.103

m) Onteiening mag deur die staat in die openbare belang ten behoewe van ’n
derde uitgevoer word.104

Ondanks voorgaande onteiening dien daarop gelet te word dat ou orde-oor-
gangsregte erken word deur die wet en gedurende oorgangstydperke soos sta-
tutêr gespesifiseer geldig bly as ou orde-regte of omskep kan word in nuwe
prospekteer- en mynregte. Die ontginningsbevoegdhede vervat in sodanige ou
orde-regte bestaan dus voort gedurende die oorgangstydperke. Die nuwe be-
deling in die wet is ongelukkig egter nie onderhewig gestel aan die oorgangs-
maatreëls nie.

Gedurende September 2004 het die hof in die Anglo Operations-saak,105 wel
bewus van die inwerkingtrede van die wet,106 die omvang van ’n mineraalreg,
as komponent van ’n ‘‘ou orde-reg’’ bepaal en daaroor beslis.107 Die bestaan

93 (n 10) 127 128.
94 a 5(3).
95 a 27(7).
96 (n 10) 129.
97 ibid.
98 Sien verder a 5(3) en 27(7) van die wet.
99 (n 10) 126.
100 (n 10) 127.
101 Die stelling van die verkryging van magte deur die onteienaar lyk in stryd te wees met Dale et al

(n 10) se beskouing dat daar in die wet nie sprake is van oorgang van ontginningsbevoegdhede
op die staat nie. Op 128 word deur Dale et al na ‘‘oorgang’’ van regte verwys, wat nie strook met
hul konstruksie van onteiening as ’n vernietiging van bevoegdhede en skepping van nuwe magte
ten gunste van die minister nie.

102 (n 10) 125.
103 (n 10) 128.
104 (n 10) 128.
105 (n 31). Vir ’n bespreking van die Anglo Operations saak sien Badenhorst en Mostert ‘‘Ambit of

mineral rights: paving the way for new order disputes?’’ 2007 TSAR 409.
106 361D E.
107 372E 380G.
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van die mineraalreg, waaraan eiendomsreg van die grond onderhewig was, is
ondanks die inwerkingtrede van die wet, nooit deur die hof bevraagteken nie.

5.2 Nuwe orde-regte en die belang van privaatregtelike regsverkryging

Oorspronklike eiendomsregverkryging of oorspronklike regsverkryging alhier
verdien verdere bespreking. Alhoewel daar meningsverskille is of onteiening ’n
oorspronklike wyse van eiendomsverkryging is, word dit so aanvaar in die
Suid-Afrikaanse reg.108 Die nut om tussen oorspronklike en afgeleide wyse
van eiendomsverkryging in die moderne Suid-Afrikaanse reg te onderskei, is
egter ook al in Unimark Distributors (Pty) Ltd v Erf 94 Silvertondale (Pty)
Ltd109 deur regter Van der Westhuizen bevraagteken.

Oorspronklike verkryging van eiendomsreg behels:

a) dat eiendomsreg deur ’n eensydige regshandeling verkry word;
b) dat ’n voorganger in titel geen samewerking verleen by die oorgang van die

eiendomsreg nie;
c) dat eiendomsreg dus nie van ’n voorganger in titel verkry word nie; en
d) dat eiendomsreg sodanig verkry dus nie onderhewig is aan enige

beperkinge wat voor hierdie eiendomsverkryging bestaan het nie.110

Dit beteken egter nie dat as ’n plaas argumentshalwe onteien sou word, eien-
domsreg eers uitgewis word en van nuuts of tot stand moet kom nie. Die
onteienaar hoef bloot nie, soos by afgeleide wyses van eiendomsoorgang, te
onderhandel of afhanklik te wees van die oordrag van regte ooreenkomstig ’n
saaklike ooreenkoms en nakoming van die algemene vereistes van eiendoms-
oordrag nie.111 Byvoorbeeld, ingevolge artikel 8(1) van die Onteieningswet
gaan eiendomsreg van onteiende grond op die onteieningsdatum outomaties
op die onteienaar oor, onderhewig aan geregistreerde regte.112 Die onteienaar
verkry wel eiendomsreg. Eiendomsreg as saaklike reg verdwyn egter nie tydens
onteiening in die niet nie. Destemeer verdwyn eiendomsreg van grond in Suid-
Afrika nie slegs omrede die staat kwansuis kragtens ’n onteieningswet, soos in
artikel 2(1) van die Onteieningswet, gemagtig is om eiendom te onteien nie.
Ingevolge die onteieningskonstruksie van die wet, soos uiteengesit deur Dale et
al, is die ontginningsbevoegdhede wat vantevore deur mineraalregte omvat
was, asook die mineraalregte, op 1 Mei 2004 vernietig vanweë die bestaan
van publiekregtelike komptensies ten gunste van die staat om regte ten opsigte
van minerale en petroleum te verleen. Eers by toekenning van prospekteer- of
mynregte ten opsigte van minerale verskyn ontginningsregte en die ontgin-
ningsbevoegdhede weer op die toneel. Die eiendomsbevoegdhede van die eie-
naars ten opsigte van die oppervlakte van die grond is egter op 1 Mei 2004
onaangetas gelaat. Indien die minister op ’n later stadium prospekteerregte,
mynpermitte of mynregte ten opsigte van minerale sou toeken, bring dit ’n

108 Sien Van der Merwe (n 13) 294; Carey Miller The Acquisition and Protection of Ownership
(1986) 110; Gildenhuys Onteieningsreg (2001) 64 65.

109 1999 2 SA 986 (T) 1000E F.
110 Sien Badenhorst, Pienaar en Mostert (n 29) 131.
111 Sien Badenhorst, Pienaar en Mostert (n 29) 80 82.
112 63 van 1975. Ongeregistreerde regte word outomaties beeindig en die belange van die houer van

’n verbandreg word afsonderlik deur a 19 gereel.
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onteiening van genots-, besits- en gebruiksbevoegdhede van die eienaar van die
(oppervlakte) van die grond mee.

Alvorens bevoegdheidsuitoefening deur die houer van ’n prospekteerreg,
mynreg of mynpermit ten opsigte van minerale sou kon plaasvind, moet soda-
nige persoon houer van ’n reg of permit wees113 en oor ’n omgewingsbewa-
ringsprogram of -plan beskik.114 Kennisgewing en oorlegpleging met die
eienaar van die grond115deur die prospekteerder of mynbouer word ook ge-
verg.116 Indien aanvaar word dat onteiening van die eienaar van die grond se
gebruiksbevoegdhede by verlening deur die minister van prospekteer, mynper-
mitte en mynregte plaasvind, sou die eienaar van die grond moet poog om hom
te verlaat op ’n onteieningseis teen die staat gegrond op konstruktiewe onteie-
ning. Die bepalings van artikel 54 van die wet skep ’n meganisme om ’n geskil
tussen die eienaar van die grond en die mynbouer aan te spreek en vir die
eienaar van grond om vergoeding te bekom. Formele onteiening kragtens
artikel 55 van die wet deur die staat van die eiendomsreg van die grond kan
natuurlik ook plaasvind.

Daar word dus in oorweging gegee dat bestaande mineraalregte, prospek-
teerregte en mynregte op 1 Mei 2004 beëindig is (in soverre hulle erken is as
komponente van die ou orde-oorgangsregte, word tans buite rekening gelaat).

6 Grondwetlikheid

Tot dusver het kommentare oor die grondwetlikheid van die nuwe minerale- en
petroleumwetgewing eintlik maar grotendeels gedraai om die oorgangsbepa-
lings in skedule II van die wet.117 Van der Walt118 maak egter etlike algemene
opmerkings oor die grondwetlikheid van die wet in sy geheel. Soos dit uit Van
der Walt se ontleding blyk, bly die oorgangsbepalings ’n sentrale belangstel-
lingspunt, selfs binne ’n groter raamwerk. Ons het nie ten doel om ons stand-
punte rondom die grondwetlikheid van die wet se oorgangsbepalings hier te
herhaal nie.119 Wat hierdie besondere aspek betref, word volstaan met ons
eerdere gevolgtrekkings, met verwysing na vier kategorieë van moontlike in-
breuke ten aansien van oorgangsregte. Daar kan aanvaar word dat mineraal-
regte en mynregte kwalifiseer as ‘‘eiendom’’ vir doeleindes van artikel 25 van

113 a 5(4)(b).
114 a 5(4)(a).
115 of regmatige okkupeerder van die grond.
116 a 5(4)(c).
117 Sien bv Badenhorst en Mostert ‘‘Revisiting the transitional arrangements of the Mineral and

Petroleum Resources Development Act 28 of 2002 and the constitutional property clause’’ 2003
Stell LR 377 en 2004 Stell LR 22 (herhaal op 25.3.5 van Badenhorst en Mostert (n 4)). Die
kommentare van Dale et al (n 10) aangaande grondwetlikheid is te vinde op 206 ev van hul
boek. Badenhorst en Malherbe (n 5) 765 en 785 het die moontlikheid gesien dat ’n vroeere
weergawe van die wetgewing, toe dit nog in die ontwerpfase was, ongrondwetlik kon wees
grootliks vanwee die wye diskresie wat aan die minister verleen is in afwesigheid van kriteria
waarvolgens bestaande regte aan ander persone toegeken kan word. ’n Opsomming van die
redes word in Badenhorst en Mostert (n 4) gegee op 1 24 tot 1 25. Die weergawe van die wet wat
uiteindelik wel in werking getree het, verskil aansienlik van die vroeere wetsontwerp, en daarom
word hierdie aanvanklike argumente nie verder bespreek nie.

118 (n 11) 386 387 en 391.
119 Sien hiervoor Badenhorst en Mostert (n 117).
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die grondwet.120 Die wet voldoen voorts aan die vereistes van ’n algemeen
geldende wet, maar sommige beperkings, soos opgelê deur die wet en wat
voortspruit uit die breë uitoefening van bevoegdhede deur die minister, kan
die wet onder spesifieke omstandighede aanvegbaar maak, veral wanneer vrae
rondom die proporsionaliteit en/of die moontlike arbitrêre aanslag van spesi-
fieke ingrype ontstaan.121

6.1 Grondwetlikheid van hervormings in die algemeen

Van der Walt122 argumenteer tereg dat die ‘‘groter’’ vraagstuk rondom die
grondwetlikheid van die skema van die wet, naamlik ’n grootskaalse verwyde-
ring van eiendom (‘‘property’’) uit die sfeer van die privaatreg, nie verwar
behoort te word met die kleiner geskille in individuele gevalle nie. Hy is van
mening dat die bepalings van die handves van menseregte wat hervorming van
die meganismes om toegang tot natuurlike hulpbronne teweeg bring, so wyd
strek dat geargumenteer sou kon word dat minerale en petroleum ingesluit
word in die algemene magtiging van die staat om ’n meer regverdige toegang
tot alle natuurlike hulpbronne te verseker.123 Van der Walt baseer hierdie
argument op artikels 27(1)(b) en (2), 24, 25(4) en 25(8) van die handves van
menseregte. Luidens sy argument is artikel 24 van die grondwet alreeds vol-
doende om mineraal- en petroleumhervorming te regverdig. Daar word gear-
gumenteer dat die verwysing na ‘‘ander hervormings’’ (‘‘other reforms’’) in
artikels 25(4) en 25(8) ook sodanige hervormings steun.124 Van der Walt steun
op hierdie bepalings om te bevestig dat artikel 25 nie so vertolk of toegepas
moet word dat hervormingswetgewing met betrekking tot minerale, petroleum
en ander hulpbronne daardeur gefrustreer of aan bande gelê sou word nie.125

In sy bespreking van die wet argumenteer Van der Walt126 dat die nuwe
grondwetlike bedeling die afskaffing van ’n hele bedeling van bestaande pri-
vaatregtelike aansprake ten doel het. Hierdie aansprake word in terme van die
nuwe bedeling vervang met ’n staatsbeheerde stelsel van gebruiksregte. Die
hervorming is gegrond op ’n wettige grondwetlike oogmerk, naamlik hervorm-
ing van die voorafgaande bedeling wat gekenmerk was deur ongelykheid en
onregverdigheid.127 Die stelling word gekwalifiseer met die bevestiging dat die
oogmerk van die hervorming grondwetlik en regmatig moet wees128 en dat die
wyse waarop die hervorming bereik word, ook grondwetlik aanvaarbaar moet
wees.129 Van der Walt130 kom tot die slotsom dat ’n grootskaalse institusionele

120 In Lebowa Mineral Trust Beneficiaries Forum v President of the Republic of South Africa 2002 1
BCLR 23 (T) 28G H 31D E is foutiewelik beslis dat mineraalregte nie ‘‘property’’ vir doeleindes
van a 25 van die eiendomsklousule van die grondwet is nie. Die juistheid van die beslissing word
bevraagteken deur Badenhorst en Vrancken ‘‘Do mineral rights constitute ‘constitutional
property’?’’ 2001 Obiter 496, Mostert en Badenhorst ‘‘Property’’ in Butterworths Compendium of
Human Rights (2005) 3FB 31 tot 3FB 32; Van der Walt (n 11) 72, 86 87, 378 en 388 389.

121 25 22 tot 25 29.
122 (n 11) 391.
123 (n 11) 370.
124 (n 11) 378.
125 (n 11) 370.
126 Sien (n 11) 384 385.
127 (n 11) 384.
128 Die voorbeelde deur Van der Walt (n 11) vermeld, is gevalle waar billike toegang tot natuurlike

hulpbronne bevestig word.
129 (n 11) 384.
130 (n 11) 385.
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hervorming van die eiendomsbestel (‘‘property regime’’) in beginsel grondwet-
lik wettig en prosedureel geldig kan wees, selfs indien hervorming bestaande
regte dramaties raak. Aldus Van der Walt bestaan daar voldoende regsverge-
lykende stof om hierdie standpunt te steun.

Van der Walt beskou die maatreëls ingevolge die wet wel as ‘‘ontne-
mings’’,131 dog eerder regulerend as onteienend van aard.132 Die wet is volgens
hom nie arbitrêr nie insoverre die wet uitdruklik die moontlikheid voorsien dat
bepalings van die wet onteiening kan meebring, voorsiening vir vergoeding
gemaak word en dit moontlik sou wees om vergoeding vir onteiening te
eis.133 Insoverre voorsiening vir vergoeding gemaak word, is Van der Walt
van mening dat al die onteieningsgevalle ingevolge skedule II van die oorgangs-
maatreëls van Wet 28 van 2002 as konstruktiewe (de facto)-onteienings of
gewone onteienings aangemerk kan word.134 Die grondwetlikheid van die
wet word dus deur Van der Walt aanvaar.

6.2 Artikel 3 van die wet en die hervormingsoogmerk

Wanneer die inhoud van artikel 3 van die wet oorweeg word met inagneming
van die definisie van die kernbegrip ‘‘mineral’’ in die wet, en teen die agter-
grond van die grondwetlikheidsvraagstuk, raak dit duidelik waarom daar net
soveel verskillende menings oor die betekenis van hierdie bepalings is as wat
daar akademiese literatuur hieroor bestaan. Dit lyk asof die leemtes in die
wetgewende proses waarmee die inwerkingtrede van die wet voorafgegaan is,
voort spook noudat die wet se uitleg bepalend word vir die toepassing daarvan.

6.2.1 Implikasie van terminologiese onnoukeurigheid in wetgewing

Die onnoukeurige formulering wat plek-plek steeds in die wet te bespeur is, is
ten minste gedeeltelik te blameer vir die meningsverskille wat ontstaan oor die
terminologie en die gepaardgaande akademiese verwarring. Ter illustrasie dien
die meningsverskil oor die oogmerke van die wetgewer. Hoewel daar meestal
saamgestem word dat ’n hervormingsoogmerk die wet ten gronde lê, is
skrywers nie eens daaroor hoe hierdie oogmerk verstaan behoort te word
nie. Dale et al verwys byvoorbeeld na die verskynsel van ‘‘institutional expro-
priation’’ en verduidelik dan dat die uitwerking van die wet was om bevoegd-
hede van die eienaar oftewel die insidente van private grondeienaarskap wat
met minerale en petroleum te doen het, in toto uit die Suid-Afrikaanse reg te
verwyder: ‘‘[T]he legal institution of the rights of an owner to deal with and to
exploit his minerals have been obliterated in South African law. The same
applies to the legal institution of mineral rights.’’135

Ondanks die feit dat die onteienings in die woorde van Dale et al136 mees-
terlik versteek (‘‘skillfully disguised’’) is, bly onteiening volgens hulle dus van
wesenlike belang. Die standpunt volg uit Dale et al se verklaring dat enige
ander argument wat berus op ’n aanname dat die grondeienaar van onafge-

131 (n 11) 391.
132 (n 11) 387.
133 (n 11) 391 392.
134 (n 11) 392.
135 Dale et al (n 10) 122.
136 (n 10) 127.
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skeide minerale nie meer eienaar van die grond is nie die radikale gevolg het dat
grondeienaars al hul regte moet afstaan aan wie-ook-al die eienaars van die
onafgeskeide minerale geword het ingevolge die nuwe wet. Sodanige argument-
wyse vloei logieserwys uit die veronderstelling dat die wetgewer inderdaad
bedoel het om die definisie van ’n mineraal (oftewel ‘‘mineral’’) tans so beson-
der breed te formuleer dat bogrond (oftewel ‘‘topsoil’’) daarby ingesluit is en
ingesluit moet bly.

Hierteenoor is daar die standpunt van Van der Walt.137 In sy analise van die
eiendomsklousule van die grondwet, oorweeg Van der Walt ook onder andere
die nuwe minerale en petroleumwetgewing as ’n voorbeeld van die
hervormingsinisiatiewe van die regering. Anders as in die analise van Dale et
al, waar gepoog word om te verklaar wat van die eiendomsreg van onafge-
skeide minerale word in die nuwe bedeling, is Van der Walt se analise in die
eerste plek daarop gemik om kommentaar te lewer oor die mate waartoe die
mineraal- en petroleumwetgewing voldoen aan die hervormingsoogmerke van
die regering waarvoor op rugsteun uit die grondwet gereken word.138 Ten spyte
van die ander invalshoek, kom Van der Walt ook uiteindelik te staan voor die
vraag hoe die nuwe bedeling bestaande regte raak. Sy verklaring berus, soos
reeds bespreek, op ’n onderskeid tussen die ‘‘groter’’ vraag na die belang van ’n
grootskaalse hervorming van die mineralereg en die ‘‘kleiner’’ kwessies oor hoe
die implementering van die bedeling individue raak. Die argument is dat kritiek
teen die sisteem nie kan fokus op individuele ongeregtigheid nie en kritiek
rondom individuele ongeregtigheid nie kan voortvloei uit ’n verwerping van
sistemiese hervorming nie.139 Op ’n metaforiese vlak sou ’n mens Van der Walt
se analise kon verstaan as een wat fokus op die ‘‘bos’’, eerder as op die ‘‘bome’’
waaruit dit bestaan.

Uit ’n vergelyking van die verskillende kommentare is dit duidelik dat daar
wel eensgesindheid daaroor bestaan dat ’n inbreuk in een of ander vorm van
regswerking op 1 Mei 2004 ten aansien van mineraalregte, prospekteerregte en
mynregte plaasgevind het. Daar is egter uiteenlopende menings daaroor of
hierdie inbreuke neerkom op onteiening al dan nie. Inbreuke veroorsaak
deur die nuwe wetgewing vanaf 1 Mei 2004 word enersyds gesien as (a) ’n
verkryging, deur die staat, van die inhoudsbevoegdhede uit hoofde van mine-
raal-, prospekteer- of mynregte; of andersyds as (b) ’n uitwissing van sodanige
inhoudsbevoegdhede en die blote verkryging van publiekregtelike magte om
prospekteer- en mynregte te verleen.

Wat eersgenoemde moontlikheid betref, word die bevoegdhede wat voor-
heen deur mineraal-, prospekteer- of mynregte omvat was, deur die staat
verkry. Hiervolgens kan die staat nuwe prospekteer- of mynregte verleen om-
dat die bevoegdhede by implikasie in die staat setel. ’n Inhoudsbevoegdheid
wat in die lug hang is teoreties onjuis. By bevoegdheidsverlening deur verlening
van prospekteerregte, mynpermitte of mynregte aan ’n applikant deur die staat
geld die nemo plus iuris-reël.

Die laasgenoemde verklaring voorsien dat sodanige inhoudsbevoegdhede en
omvattende regte uitgewis word. Nuwe prospekteer- of mynregte word in die

137 (n 11).
138 Van der Walt (n 11) 370 ev.
139 Van der Walt (n 11) 384 392.
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tweede instansie geskep wanneer die regte aan ’n applikant toegeken word. Die
argument rondom die tweede instansie is meer aantreklik vir die staat omrede
die staat slegs publiekregtelike toekennningsmagte verkry en geen ontginnings-
bevoegdhede verkry het nie. Die verkryging van publiekregtelike toekennings-
magte is soortgelyk aan die ‘‘police power’’ waarvolgens die owerheid slegs
eiendom reguleer.140 Die verkryging van ontginningsbevoegdhede sou neerkom
op onteiening. By die verlening van prospekteerregte, mynpermitte of mynregte
ten opsigte van minerale kan die gebruiks-, besits- en genotsbevoegdhede van
die eienaar van grond ook onteien word. Die oorgangsmaatreëls maak wel in
item 12 voorsiening vir vergoeding by onteiening van eiendom ingevolge die
bepalings van die wet. Item 12 geld waarskynlik ook vir die ander bepalings
van die wet, alhoewel in die ander bepalings van die wet ook afsonderlik
voorsiening gemaak word vir onteienings in die gewone sin van die woord.141

6.2.2 Samehang tussen privaatregtelike en publiekregtelike aspekte onder die
grondwet

Uiteindelik, volgens Van der Walt se verduideliking, word selfs drastiese stappe
ter hervorming van die Suid-Afrikaanse reg met betrekking tot natuurlike
hulpbronne geregverdig deur die openbare belang in behoorlike beheer vanaf
staatsweë oor die gebruik en verdeling van sodanige hulpbronne.142 Van der
Walt tref in hierdie konteks dan ’n skerp onderskeid tussen ’n privaatregtelike
eiendomsbedeling (oftewel ‘‘private-property . . . dispensations’’) en ’n publiek-
regtelike eiendomsbedeling (oftewel ‘‘public-property . . . dispensations’’). Daar
word geargumenteer dat die grondwet, tesame met die nuwe mineraal- en
petroleumwetgewing, ’n oorgang bewerkstellig het van ’n grotendeels gepriva-
tiseerde domein met betrekking tot beheer oor minerale na ’n bedeling in terme
waarvan minerale nou grotendeels onder staatsbeheer is.

‘‘[T]he new dispensation brought about by the relevant legislation with regard to . . . minerals

does not necessarily render these reforms invalid or even constitutionally questionable, even

though its effect is that resources that were traditionally available for private property have now

either been removed from the sphere of private property altogether or subjected to

comprehensive regulatory control that severely restricts the nature and scope (and possibly

even the content and duration) of the remaining rights.’’143

Die argument lui verder dat die nuwe bedeling redelik is mits voldoende voor-
siening gemaak word vir vergoeding van individue wat in effek daardeur ont-
eien word. Dat die wet wel sodanige voorsiening maak, blyk duidelik uit die
bepalings ten aansien van vergoeding in die wet en die meegaande skedule II.144

Volgens Van der Walt sal dit daarom moeilik wees om te argumenteer dat die
oorgangsbepalings (in besonder) neerkom op arbitrêre ontnemings en gevolglik
ongrondwetlik is. Hierdie argument maak sin, maar behoort beskou te word
teen die agtergrond van die grondwetlike hof se huidige benadering ten opsigte
van hoe artikel 25 van die grondwet uitgelê en toegepas moet word.

140 Sien Dale et al se vermelding van die staat se standpunt dat hulle slegs reguleer en nie regte
verkry of onteien het nie (n 10) 127.

141 Sien a 55 van die wet.
142 (n 11) 385 e v.
143 Van der Walt (n 11) 391.
144 a 55 en item 12 van die wet.
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In First National Bank of SA Ltd t/a Wesbank v Commissioner, South African
Revenue Service; First National Bank of SA Ltd t/a Wesbank v Minister of
Finance145 is die skema waarvolgens artikel 25 van die grondwet op geskille
oor die beskerming van eiendomsreg toepaslik is, uiteengesit. Hierdie beslissing
en die rigtinggewende opmerkings oor die uitleg van artikel 25 is reeds by
verskeie geleenthede bespreek.146 Daar word nie weer hierby stilgestaan nie.
Dit is egter wel nodig om die kritiek op die beslissing weer kortliks in oënskou
te neem. In breë trekke val die hof se ontleding uiteindelik terug op die vraag of
enige spesifieke inbreuk op eiendomsreg ‘‘arbitrêr’’ is in die sin dat daar nie
genoegsame rede daarvoor bestaan nie. Die hof lê hierdie vereiste dan so breed
uit dat dit, volgens die meeste gesaghebbende outeurs, en in die besondere
woorde van Roux, ’n ‘‘draaikolk’’ (‘‘vortex’’) word, wat al die ander vereistes
gestel in artikel 25 verswelg.147 So, verduidelik Roux, sal ’n oormatige klem op
die vereiste dat inbreuke nie arbitrêr mag wees nie, daartoe neig om die belang-
rike uitbalanseringsfunksie wat deur die verskillende fases van die grondwetlik-
heidsondersoek beoog word, te onderbeklemtoon. ’n Oorbeklemtoning van die
nie-arbitrêrheidsvereiste kan byvoorbeeld ’n ondersoek na die verskil tussen
ontneming en onteiening oorskadu. In sulke gevalle word bruikbaarheid aldus
Roux ingeboet binne die grondwetlikheidstoets. Dit is strydig met die rede
waarom die nie-arbitrêrheidsvereiste in die eerste plek binne die grondwetlike
eiendomsklousule gestel word:148

‘‘Whilst in most instances, the privileging of the test for arbitrariness has the effect (and virtue)

of introducing greater flexibility into the property clause inquiry, the Court’s insistence that a

law that provides for the expropriation of property should first be tested against s 25(1) may

have the opposite effect.’’

Roux verduidelik dan verder dat die betaling van vergoeding by uitstek ’n wyse
is waarop die individu se belang in die nut en gebruik van eiendom en die staat
se belang in die verkryging daarvan, uitgebalanseer kan word. Dit beteken dat
’n regsreël wat andersins arbitrêr sou wees, bloot deur voorsiening te maak vir
betaling van regverdige en billike vergoeding, heeltemal rasioneel en selfs pro-
porsioneel kan wees vir doeleindes van die toets vir grondwetlikheid. Volgens
Roux sou dit dan beteken dat die arbitrêre karakter (al dan nie) van ’n wet wat
inderdaad voorsiening maak vir onteiening, bepaal behoort te word met ver-
wysing na die vergoedingsbedrag en die manier en tydstip waarop dit betaal-
baar is. Hy gaan vervolgens voort:

‘‘In this way, the inquiry mandated by the state’s duty to pay compensation in s 25(2)(b) will

tend to become sucked into, or at least rendered redundant by, the test for arbitrariness in

s 25(1). . . . In respect of deprivations that take the form of expropriations, the means employed

145 2002 4 SA 768 (KH).
146 Sien bv Van der Walt (n 11); Van der Walt ‘‘Negating Grotius The constitutional validity of

statutory security rights in favour of the state’’ 2002 SAJHR 86 113; Sonnekus ‘‘Minder
deurdagte uitsprake van die grondwetlike hof oor die materiele privaatreg verdien nie
klakkelose navolging nie’’ 2002 TSAR 802; Rautenbach ‘‘Die reg op eiendom arbitrêre
ontneming, proporsionaliteit en die algemene beperkingsbepaling in konteks’’ 2002 TSAR 813;
Hopkins en Hofmeyr ‘‘New perspectives on property’’ 2003 SALJ 48 62; Mostert ‘‘The
distinction between deprivations and expropriations and the future of the ‘doctrine’ of
constructive expropriation in South Africa’’ 2003 SAJHR 567 592.

147 Roux ‘‘Section 25’’ in Woolman et al (reds) Constitutional Law of South Africa (2003) 46 13 ev.
148 Roux (n 147) 46 19 ev.
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to effect the deprivation may be a scheme of expropriation that includes the payment of just and

equitable compensation. If so, this would make all the difference in the world to the question

whether the law permits the arbitrary deprivation of property.’’

Later in sy analise wys Roux149 dan weer daarop dat, aangesien alle onteie-
nings as ontnemings hanteer moet word en aan die vereistes van artikel 25(1)
van die grondwet moet voldoen, dit hoogs onwaarskynlik is dat ’n regsreël wat
voorsiening maak vir onteiening en strydig is met artikel 25(2)(a) hoegenaamd
teen laasgenoemde bepaling getoets sal word. Roux skryf voorts dat dit bykans
onvoorstelbaar is dat ’n hof sal bevind dat ’n spesifieke regsreël wat nie arbi-
trêre ontneming toelaat nie, strydig met die openbare belang is. Die enigste
voorbeeld wat ter sprake kom, is ’n wet wat nie aan artikel 25(2)(a) voldoen nie
omdat dit die belange van ’n spesifieke individu dien. Maar so ’n wet sou
buitendien bevind word arbitrêr te wees en daarom in elk geval geskrap
word voordat die analise tot by artikel 25(2)(a) kon strek.

Word in die lig van hierdie ontleding in meer besonderhede gekyk na die
stelling dat in die perspektief van die ‘‘groter’’ prentjie van hervorming daar nie
fout te vind is met die wet nie, blyk die volgende: Volgens hierdie argument is
die bedeling deur die wet ingestel nie arbitrêr nie omdat daar bepalings is wat
voorsiening maak vir vergoeding in geval van onteiening waar individue be-
sonder nadelig deur die wetgewing geraak word. Maar, soos Roux aandui,150

verswelg die manier waarop die nie-arbitrêrheidsvereiste tans deur die hof
uitgelê word, enige moontlikheid vir oorweging van die vraag of die vergoe-
dingsbepalings self aan die vereistes van grondwetlikheid voldoen. Buitendien,
soos Van der Walt aandui,151 is die wet ongetwyfeld in die openbare belang
indien aanvaar word dat hervorming ’n erkende grondwetlike oogmerk is.
Daarbenewens laat die arbitrêrheidsvereiste geen ruimte vir ’n oorweging van
die publieke belang op die vlak van opweging van belange nie. Al wat dus
uitstaan, is die moontlikheid om elke geval van inbreuk kragtens die wet te
ondersoek om vas te stel of daar ’n buitengewone ontbering vir besondere
privaatindividue ter sprake is. Dit lyk asof toekomstige ondersoeke van die
wet uiteindelik tog eerder sal fokus op die metaforiese ‘‘bome’’ (die individuele
gevalle), eerder as die ‘‘bos’’ (dit wil sê die sisteem).

In sy geheel beskou word die grondwetlikheid van die wet dus aanvaar.
Daartoe moet die kwalifikasie gevoeg word dat elke geval waarin die grond-
wetlike geldigheid en uitwerking van die wet op mineraalregte, prospekteer-
regte, mynregte en eiendomsreg van grond onderhewig aan die toekenning van
nuwe prospekteer- en mynregte ter sprake kom, steeds op ’n individuele grond-
slag beantwoord sal moet word.

6.2.3 Wat word van die bestaande regte?

Oor die vraag na hoe die nuwe bedeling individuele regte raak, kan daar dus
nog geen uitsluitsel wees nie. Letterlik vertolk beteken artikel 3(1) dat die
mineraal- en petroleumbronne die gemeenskaplike erfenis van al die mense
van Suid-Afrika is en dat die staat die voog daarvan is tot voordeel van alle

149 (n 147) 46 33.
150 Sien die bespreking hierbo.
151 Sien die bespreking hierbo.
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Suid-Afrikaners. Letterlik beteken artikel 3(2) dat die staat as voog van die
nasie se mineraal- en petroleumbronne sekere regte kan verleen. Verlening van
regte ingevolge die wet geskied ten opsigte van minerale of petroleum.

Privaatregtelik beskou, is ’n situasie voorhande soortgelyk aan ’n bate in die
boedel van ’n erflater of iemand met beperkte handelingsbevoegdheid wat deur
’n eksekuteur of voog beheer word tot voordeel van die erfgename of persoon
onder voogdyskap. In die erfreg bly dit byvoorbeeld steeds ’n onbeantwoorde
vraag in wie die boedel van die oorledene sou setel.152 Die situasie is soortgelyk,
behalwe dat artikel 3(1) van die wet beter tuishoort in die publiekreg, soos Dale
en Van der Walt ook beklemtoon. Die res publicae-verklaring vir artikel 3(1)
word nou nie weer herhaal nie, maar word nietemin in hierdie konteks be-
klemtoon.

Wat die vasstel van die uitwerking van die wetgewing op individuele gevalle
betref, sou ’n onderskeid wel getrek kon word tussen mineraal- en petroleum-
hulpbronne as ’n breë konsep en die onafgeskeide minerale en petroleum as
sulks. Die mineraal- en petroleumbronne vestig hetsy in die staat of die mense
van Suid-Afrika. Die mense van Suid-Afrika word egter nie as regsubjek in die
privaatreg of publiekreg erken nie. Dit laat dan die staat oor as entiteit waarin
die mineraal- en petroleumbronne kan vestig.

Die regsposisie rondom die eiendomsreg van onafgeskeide minerale en pe-
troleum hang af van twee beginsels, naamlik die gelding van die cuius est solum-
reël en die vereiste van selfstandigheid as kenmerk van ’n saak. Indien aanvaar
word dat die cuius est solum-reël nie afgeskaf is nie, ondanks die bepalings van
artikel 4(2), bly die eienaar van die grond ook eienaar van onafgeskeide mine-
rale wat daarbenewens ook nie selfstandig as sake kan bestaan los van die
grond as regsobjek nie. Eiendomsreg kan slegs ten aansien van ’n saak verkry
word wat as sodanig erken word. Selfs indien die cuius est solum-reël afgeskaf
is, sal die vereiste van selfstandigheid van ’n saak eiendomsreg van onafges-
keide minerale deur die staat kniehalter. Hiervolgens behou die eienaar van die
grond dus eiendomsreg van afgeskeide minerale. Dit blyk die verkieslike stand-
punt te wees tot die mate waartoe dit strook met die gemenereg.

Daar dien op gelet te word dat vir doeleindes van die uitoefening van die
ontginningsbevoegdheid en verkryging van eiendomsreg van afgeskeide mine-
rale as selfstandige saak of sake, dit nie van belang is of die eienaar van die
grond of die staat die eienaar van onafgeskeide minerale sou wees nie. Selfs al is
die staat eienaar van onafgeskeide minerale kan steeds slegs die houer van
prospekteerregte, mynpermitte en mynregte die eiendomsreg van die afgeskeide
minerale verkry. Met ander woorde, eiendomsverkryging van minerale by
skeiding van die grond is afhanklik van die vraag wie die houer is van ’n
mynreg ten opsigte van minerale (wat deur die staat toegeken is) en nie wie
die eienaar van die grond is nie.

7 Slotopmerkings

Daar is ’n veeltal van oorwegings wat ’n uitleg van artikel 3 van die wet
bemoeilik. In die eerste plek is daar die kwessie rondom die oogmerke van
die wetgewing en die wyse waarop dit bereik moet word deur middel van die

152 Sien Van Zyl Universele Opvolging in die Suid Afirkaanse Reg (1981 proefskrif US).
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wet se bepalings. Daar kan aanvaar word dat die oogmerk van die wet oor die
algemeen is om ’n grootskaalse hervorming van die mineraleregsisteem in Suid-
Afrika te bewerkstellig. Maar selfs hierdie waarneming dra nie veel daartoe by
om te bepaal wat die besonderhede van sodanige hervorming veronderstel is
om te wees nie.

Dit lei dan tot die tweede punt, naamlik die kwessie rondom die gevolge van
artikel 3 vir individuele grondeienaars en die staat. Hieroor is daar menige
siening, wat dien om die onduidelikheid van die wetgewing te illustreer. Ener-
syds is daar die siening dat artikel 3 op sy eie of saamgelees met die besonder
bree definisies van ‘‘mineral’’ in die nuwe wet, neerkom op een of ander vorm
van onteiening. Andersyds is daar die mening dat geen sistemiese onteiening
deur die wet beoog word nie en dat die wet hoogstens breedvoerige sistemiese
regulering van mineraal- en verwante regte bewerkstellig. Hierdie uiteenlo-
pende uitgangspunte word versterk deur sienings oor die grondwetlikheid
van die wet.

Verder is daar dan ook nog die derde, oorkoepelende kwessie rakende die
aard van die nuwe wetgewing insake minerale as hoofsaaklik publiekregtelik of
hoofsaaklik privaatregtelik van aard. Sienings hieroor lig direk of indirek me-
nings toe rakende die tweede kwessie, soos hierbo bespreek.

Daar is dus ’n dringende behoefte aan ingryping deur die wetgewer ten einde
bestaande onduidelikhede uit die weg te ruim. Heel boaan die lys van behoeftes
wat aangespreek moet word deur wetswysiging, is die kwessie rondom die
definisie van ’n ‘‘mineral’’. Soos die wet tans bewoord is, word grond
(‘‘soil’’), insluitend bogrond, inderdaad ingesluit by die omskrywing van die
begrip ‘‘mineral’’. Die definisie behoort deur die wetgewer reggestel te word
insoverre dit verreikende implikasies het ten aansien van die omvang van die
staat se magte om kragtens artikel 3(2) van die wet bevoegdhede ten aansien
van minerale, insluitend bogrond, te verleen.

Hoewel sodanige regstelling alreeds veel daartoe sal bydra om die toepassing
van die wet duideliker te maak, kan daar verder oorweeg word om die posisie
met betrekking tot die eiendomsreg van onafgeskeide minerale eens en vir altyd
duidelik te stel. Hiervoor sou dit nodig wees om die posisie van die cuius est
solum-reël binne die nuwe mineraleregstelsel te bedink. Onses insiens beperk
die regulerende aard van die wet nie bloot die nuwe mineraleregstelsel tot die
sfeer van die publiekreg nie. Verhoudings wat privaatregtelik van aard is,
bestaan steeds en word steeds deur die wetgewing geskep en bevestig. Indien
die cuius est solum-reël nie deur artikel 4(2) van die wet afgeskaf is nie, sou die
eienaar van die grond steeds eienaar van onafgeskeide minerale wees. Voorts,
volgens bestaande beginsels, voldoen onafgeskeide minerale nie aan die vereiste
van selfstandigheid van ’n saak nie. Eiendomsreg van die onafgeskeide mine-
rale sou dan ingevolge die gewone beginsels van die sakereg nie in iemand
anders as die eienaar van die grond kan vestig nie. Indien die wet wel die cuius
est solum-reël afgeskaf het, asook die vereiste van selfstandigheid van ’n saak,
wat ’n ingrypende vertolking verg, sou die staat eienaar van onafgeskeide
minerale kan wees. Maar selfs al sou die staat eienaar wees van die onafge-
skeide minerale verander dit nie die regsposisie met betrekking tot die verkry-
ging van eiendomsreg van minerale as selfstandige sake deur die houer van die
bevoegdheid om te prospekteer of te myn nie – mits daar aanvaar word dat die
wetgewing bloot regulerend van aard is. Eiendomsreg van onafgeskeide mine-
rale raak nie die uitoefening van bevoeghede uit hoofde van eiendomsreg van
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die grond nie. Prospekteerregte, mynpermitte of mynregte is eers werksaam
wanneer die ontginningsbevoegdhede ten opsigte daarvan uitgeoefen word,
hetsy op aktiewe of passiewe wyse. Eers dan bestaan die moontlikheid dat
die grondeienaar se bevoegdhede geraak kan word.

Derdens is die huidige vae posisie rondom welke handelinge sal neerkom op
onteiening verwarrend. Dit behoef regstelling deur die wetgewer. Artikel 3(1)
raak nie die eiendomsreg van die grond nie, selfs al sou dit neerkom op ’n
onteiening van onafgeskeide mineraalbronne ten gunste van die staat. Artikel
3(2) kom neer op ’n inbreuk op die bevoegdhede om te prospekteer en te myn
vir minerale, hetsy die bevoegdhede verkry word deur die staat of uitgewis
word deur die staat se verkreë toekenningsmagte. Onteiening van mineraal-,
prospekteer- en mynregte sou plaasvind by die verkryging van die bevoegdhede
of die uitwissing daarvan. Die staat is by magte om prospekteerregte, mynper-
mitte of mynregte ten opsigte van minerale aan ’n applikant te verleen. By
verlening van sodanige regte vind inbreuk op die genots-, gebruiks- en besits-
bevoegdhede van die eienaar van die grond plaas, wat kan neerkom op ontei-
ening, afhangende van die omvang van bevoegdheidsverlening. Die staat mag,
byvoorbeeld, die bevoegdheid om oopgroefmynbou te beoefen ten aansien van
’n hele plaas verleen, wat op de facto-onteiening van die grondeienaar sou
neerkom.

Soos die wet in hierdie verband tans staan, is daar eenvoudig te veel ondui-
delikheid. Dat die kamer van mynwese en ander belangrike rolspelers in die
mynbedryf nog nie beswaar hierteen gemaak het nie, is waarskynlik ’n gevolg
daarvan dat die konsultasieproses vir die wetgewing korrek gevoer is. Dit
verskoon egter nog steeds nie die slordige afwerking van die uiteindelike wet-
gewing nie.

SUMMARY

SECTIONS 3(1) AND 3(2) OF THE MINERAL AND PETROLEUM RESOURCES

DEVELOPMENT ACT 28 OF 2002

This contribution entails a discussion of the impact of section 3 of the Mineral and Petroleum
Resources Development Act on various aspects of the new mineral and petroleum law. At the core
of the discussion is the question of how this section is interpreted by various commentators, and the
implications of the different opinions on the application of the section. The initial discussion
highlights problems with the new definition of a ‘‘mineral’’: Soil, including topsoil is at present
included in die definition of a ‘‘mineral’’ in the act. The definition should be rectified by the
legislature as it has far reaching consequences in respect of the extent of the state’s power in terms
of section 3(2) of the act to grant entitlements in respect of minerals, including topsoil. The
implications of section 3 for the control and management of minerals are discussed and placed in
the context of the question about the constitutionality of the act. It is argued that legislative
guidance is urgently needed to clarify continuing uncertainty, caused by sloppy drafting and
different opinions about the connection between private law and public law in relation to minerals
and the actual position of existing right holders.
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