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IN DIE HOOGSTE VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA  

 SAAK No:                  

Kaapse Hooggeregshof Saak No: 13862/98 

 

In die saak tussen : 

 

DIE MINISTER VAN VERVOER  Appellant 

 

en 

 

PAUL JOHANNES DU TOIT Respondent 

 

 

 

 KENNISGEWING VAN APPèL 

  

 

 

GELIEWE  KENNIS  TE  NEEM  dat die Appellant hiermee appèl aanteken teen daardie 

gedeelte van die uitspraak wat verband hou met die hoofeis, sowel as teen die bevele 

met betrekking daartoe (paragrawe 1 en 2 van die bevel) en die kostebevel gemaak deur 

Sy Edele Waarnemende Regter Jamie op 6 Augustus 2002 in die Kaap die Goeie Hoop 

Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof onder saaknommer 13862/1998 nadat verlof 

tot appèl op 29 Oktober 2002 deur die Kaap die Goeie Hoope Provinsiale Afdeling 

verleen is. 
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Die eis in die Hof a quo was vir die vasstelling van die vergoeding waarop die 

Respondent (hierna “die Eiser genoem) geregtig is vir die neem deur die Appellant 

(hierna “die Verweerder” genoem) van ‘n reg om ‘n gedeelte van ongeveer 3,03 hektaar 

van die Eiser se plaas, Restant van Gedeelte 1 van die Plaas Hooikraal No.304 geleë in 

die Afdeling Swellendam, vir ‘n tydperk van 18 maande te gebruik as ‘n tydelike 

gruisgroef. 

By die oorweging van die vergoeding waarop die Eiser geregtig is, het die Hof a quo  

fouteer onder meer deur – 

1. te bevind dat die vergoeding waarop die Respondent geregtig is, bepaal moet 

word kragtens die voorbehoudsbepaling van artikel 12(1)(b) van die 

Onteieningswet, No. 63 van 1975 (“die Wet”), te wete “op ‘n ander geskikte wyse” 

ooreenkomstig paragraaf (bb) van artikel 12(1) van die Wet; 

2. te bevind dat die waarde van 80 198 kubieke meter gruis bepaal moes word; 

3. te bevind dat die getuienis ‘n waarde van R5,00 per kubieke meter gruis steun; 

4. as gevolg van die dwalings in paragraaf 1 vermeld – 
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4.1 nie die bepalinge van artikel 12(5) van die Wet toe te pas op die vasstelling 

van die vergoeding waarop die Eiser geregtig is nie; 

4.2 nie in ag te neem dat die Eiser regtens verplig is om sy skade te beperk nie; 

5. te bevind dat die Eiser geregtig is op vergoeding in die bedrag van R240 594,00 

sowel as ‘n bedrag van R17 029,70 kragtens artikel 12(2) van die Wet; en 

6. nie ‘n kostebevel ooreenkomstig artikel 15(2)(c) van die Wet te maak nie. 

 

Die Hof a quo moes bevind het – 

(a) dat die vergoeding waarop die Eiser geregtig is, bepaal moet word ooreenkomstig 

artikel 12(1)(b) van die Wet, te wete ‘n bedrag om werklike geldelike verlies wat 

deur die neem van die reg verooraaak word, te vergoed; 

(b) dat die bepalinge van artikel 12(5) van die Wet, en meer bepaald artikel 12(5)(b) 

en (f) toegepas moet word by die bepaling van die vergoeding waarop die Eiser 

geregtig is; 

(c) dat die Eiser verplig is om sy skade te beperk; 
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(d) dat die Eiser gevolglik geregtig is op vergoeding van nie meer as R6 060,00 nie, 

met ‘n verdere bedrag van R606,00 ooreenkomstig artikel 12(2)(a) van die Wet;  

alternatiewelik, en indien die waarde van 80 198 kubieke meter gruis bepaal moet 

word, die Eiser nie geregtig is op vergoeding van meer as R160 396,00 nie, met ‘n 

verdere bedrag van R13 019,80 kragtens artikel 12(2) van die Wet; 

(e) dat die Verweerder geregtig is op ‘n kostebevel ooreenkomstig artikel 15(2)(c) van 

die Wet. 

NEEM  VERDER  KENNIS  dat ‘n gesertifiseerde afskrif van die hofbevel waarkragtens 

verlof tot appèl verleen is, hierby aangeheg is as bylae “A”. 

 

GEDATEER te KAAPSTAD op hierdie 28 dag van NOVEMBER 2002. 

      
 
 
 
       STAATSPROKUREUR 
 
   
       Per: 
       L M GAVA 
       Appellant se prokureurs 
       Liberty Life Sentrum 
       Langstraat 22 
       KAAPSTAD 
       [Verw: 6738/98/P8] 
       en p/a STAATSPROKUREUR 
       11de Vloer, Fedsure Gebou 
       Maitlandstraat 49 
       BLOEMFONTEIN 
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AAN:  Die Griffier 
  Hoogste Hof van Appèl 
  BLOEMFONTEIN 
 
 
EN AAN: Die Griffier 
  Hooggeregshof 
  KAAPSTAD 
 
 
EN AAN: VAN DER SPUY & VENNOTE 
  Respondent  se prokureurs 
  Boland Bankgebou 
  Laer Burgstraat 18 
  KAAPSTAD 
  [Verw: P C Neethling] 
  p/a HILL McHARDY & HERBST ING. 
  1ste Vloer, Hill McHardy & Herbst Gebou 
  Elizabethstraat 23 
  BLOEMFONTEIN 
  [Verw: G Jonker]  


