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Nuwe Hooggeregshofgebou vir Pretoria
p 20 Augustus 1993 is die
nuwe Hooggeregshofgebou
in Pretoria amptelik deur
Minister Kobie Coetsee
geopen. Hierdie was nog 'n
betekenisvolle stap in die geskie
denis van die regspleging in Trans
vaal.
Die eerste sitting van die Hoog
geregshof in Transvaal het op 23 Mei
1877 plaasgevind. Die Hof was
aanvanklik in die ou Volksraadgebou
op Kerkplein in Pretoria gehuisves,
waarna dit na 'n beskeie gebou op
die hoek van Bureaulaan en Andries
straat verskuif is.
Net so os tans die geval is, het die
hoeveelheid werk wat die Hof behar
tig het, dit noodsaaklik gemaak dat
'n meer gepaste gebou gevind moes
word om die Hof te huisves.
Die h uidige Paleis van j ustisie op
Kerkplein is opgerig om hierdie
leemte te vul. Op 8 junie 1897 is
die hoeksteen van die Paleis van
justisie gele deur StaatspresidenUjP
Burger. By voltooiing van die gebou
in 1899 was die land op die
vooraand van die drie-jarige Anglo
Boeroorlog en is die Paleis van j us
tisie gedurende die oorlog as 'n
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hospitaal gebruik.
N a die oorlog word die regs
pleging in Suid-Afrika gereel by wyse
van proklamasie en word die reg
bank van die Transvaalse Hoog
geregshof vanaf 1902 tot 1910
allerwee beskou as een van die
sterkste regbanke wat Suid-Afrika
nog gehad het.
In 1910 word die Transvaalse
Provinsiale Afdeling van die Hoog
geregshof van Suid-Afrika, met
hoofsetel in die Paleis van justisie,
ingestel en moes hierdie Hof saam
met die Witwatersrandse Plaaslike
Afdeling te Johannesburg voortaan
die regspleging in Transvaal behartig.
Aangesien Transvaal bykans 60%
van die land se litigasie genereer, het
veral die fasiliteite wat die Paleis van
justisie gebied het, totaal ontoe
reikend geraak en is daar gedurende
junie 1990 begin met die konstruk
sie van die nuwe Hooggeregs
hofgebou ten noorde van die Paleis
van justisie op die hoek van Paul
Kruger- en Vermeulenstrate.
Die aanvanklike voltooiingsdatum
van die nuwe gebou was middel
1992 maar as gevolg van sekere
klagtes, onder andere dat die grootte

van regterskamers ontoereikend was,
en verskeie veranderinge wat as
gevolg hiervan aangebring moes
word, is die gebou eers teen die
middel van 1993 voltooi.
Die nuwe gebou beslaan 8
verdiepings en beskik oor onder
andere 29 howe en 52 regters
kamers asook verskeie admini
stratiewe kantore. Daar is by die
ontwerp van die gebou veral aandag
gegee aan die akoestiek in die
hofsale, wat dan ook van uitstaande
gehalte is. Die spasie in die nuwe
gebou is optimaal benut. Dit is net
so hoog as die Paleis vanjustisie wat
slegs vier verdiepings beslaan.
By die opening van die nuwe
hofgebou het Sy Edele Regter CF
Eloff, Regter-president van Trans
vaal, gese dat die nuwe gebou 'n
weerspieeling is van die belangrik
heid wat die Staat heg aan die
regterlike funksie en het hy die hoop
uitgespreek dat hierdie benadering
in die toekoms nog steeds nagevolg
sal word.
M Snyman
Pretoria-Balie
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Voorste ry /-r: FC Kirk-Cohen, Kvan Oijkhorst, OJH le Roux, PJ van der Wait, JJ Strydom, HCJ Flemming (Adj. Regter-President),
President), L le Grange, HJ Preiss, HP van Oyk, SW McCreath, TT Spoelstra.
Tweede ry /-r: H Oaniels, WJ van der Merwe, WJ Hartzenberg, EH Stafford, PJ Schabort, JC Kriegler, AJ Heyns, G Leveson, LF
MJ Strydom.
Derde ry /-r:
BR du Plessis, PE Streicher, SJ Mynhardt, EL Goldstein, RT van Schalkwyk, JP Roux, LTC Harms, JMC Smit, MC
Agterste ry /-r: J Eis, L Goldblatt, JF Myburgh, CPlewman, WP Schutz, JC Labuschagne, MM Joffe, FCL Roos, T Grobbelaar, RH Zul

~ Regbank van die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof:
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