
Aftrede van appelregter E M Grosskopf 

Huldeblyk deur Willie Duminy se, Kaapse Balie 

"Vandat Ernie Grosskopf in 1983 in die Appelhof begin waarneem het, het sy 
kollegas hom leer ken as 'n uitmuntende juris. oit het egter nie net gegaan oor 
sy grondige kennis van basiese regsbeginsels nie, maar miskien veral oor die 
suiwer logika waarmee hydaardie beginsels kon aanpas en toepas. 

Bostaande is welbekend, maar daar is twee eienskappe van Ernie waarvan 
sy kollegas terdee bewus was, en wat nie dikwels geaksentueer word nie. Die 
eerste is sy taalbeheer. oit het hom in staat gestel om sy denke so op papier te 
verwoord dat dit vir die leser helder was. Die tweede is sy bondigheid. Sy 
kollegas was keer op keer getref dat Ernie 'n uitspraak van se, 20 bladsye kon 
produseer, terwyl hulle 'n uitspraak van dubbel die lengte verwag het, en dat 
absoluut niks in die proses van kondensasie verlore gegaan het nie. 

Kortom hetsykollegas deur die jare waarin Ernie Grosskopf aan die Appelhof 
verbonde was geen twyfel nie dat hy een van die heel beste appelregters van sy 
tydvak was': appelregter H J 0 van Heerden, Hoogste Hof van Appel, Bloemfontein. 

A PPELREGTER E M (Ernie) 

Grosskopf het op 31 Maart 

1998, na 22 jaar op die regbank, 

waarvan 13 in die appelhof, afgetree. Hy 

sal onthou word vir die helder logika en 

skerp insig wat uit sy uitsprake blyk, en 
sy gemaklike hantering van die werke 

van ons ou skrywers en akademiese 

geskrifte en gesag van hier en elders. Een 
van sy uitsonderlike talente was om op 

'n vars manier die onderliggende 

billikheid van bekende regsbeginsels in 

te sien en aan te toon hoe die kOITekte 

toepassing daarvan lei tot redelike en 

regverdige resultate in 'n moderne mi
lieu. Sy werk en algemene optrede was 

(en word steeds) gekenmerk deur 
vlugheid van begrip, 'n bree omvattende 

visie, ware hoflikheid teenoor almal wat 

voor hom verskyn het, met hom saam

gewerk het of te doen kry, en die genot 

wat sy gevatte humorsin verskaf. Op die 

regbank was hy 'n aandagtige en goeie 

luisteraar wat selde ingemeng het, maar 
met 'n enkele beleefde vraag of opmerk

ing menige advokaat tot nuwe (dikwels 
ongemaklike) insigte oor hul sake 

gebring het. 
Deurgaans was sy hoofbelangstelling 

die reg as sodanig en hy was tegelyk stu

dent en meester van sy yak. Sy besondere 

. 	 geheue en taalvaardigheid, nie net in Afri

kaans en Engels nie, maar ook in Duits 

en Latyn, het hierin belangrike rolle ge

speel. Hy het egter ook baie ander belang
stelJings, waarvan reis, die ekonomie, 
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sake van die dag, musiek, antieke silwer, 

voels en skaak enkele voorbeelde is. Sy 

energieke verstand en lewe word gevoed 

deur wyd en eklekties te lees. Romans, 
biografiee, koerante, nuustydskrifte, 

tegniese Iiteratuur, reisgidse en geskied

skrifte word met ewe veel snelheid, begrip 
en retensie verteer. Min mense weet egter 

dat hy ook vir'n tyd lank (in die geselskap 
van die vermaarde Hannes Fagan) gedraf 

het, en selfs 'n halfmaraton voltooi het. 

Lewensskets 
'n Katalogus van feite en datums laat nie 

reg geskied aan 'n lewe wat grootliks 
gewentel het om ' n lang en uiters 

suksesvolle loopbaan in die regspraktyk 

en -pleging nie. In die bykans halfeeu wat 

Ernie Grosskopf se regsloopbaan behels, 
was daar baie veranderinge op byna alle 

lewenstelTeine, waarvan die op staatkun

dige, maatskaplike, ekonomiese en 

tegnologiese gebied die grootste uit

werking op die regspleging gehad het. 

'n Oorsig van enkele van die gegewens 

omtrent horn en sy loopbaan plaas dit in 

historiese perspektief. 

Ernst Martin Grosskopf is op 29 
Desember 1930 in die Vrystaat gebore. 

Hy was die jongste van drie kinders van 

E B Grosskopf, die bekende skrywer en 

joernalis (van Patrys-hulle faam) en 

Kotie Strauss, suster van adv J G N 

(Kolie) Strauss wat genl Smuts in 1950 

opgevolg het as leier van die opposisie. 
Hy het die Laer- en Hoerskole Jan van 

Riebeeck in Kaapstad bygewoon en in 

1947 gematrikuleer met die hoogste punte 
in die destydse Kaapprovinsie. Vanaf 1948 

het hy aan die Universiteit van Kaapstad 

gestudeer en die grade BA ( 1950) en LLB 
(1952) behaal. Tydens sy finale jaar het hy 

gewerk as klerk van regter (later hoof

regter) Ogilvie Thompson en het daarmee 
voortgegaan tot aan die einde van 1953. 

In 1954 het Ernie Grosskopf op 23

jarige leeftyd by die Kaapse Balie aan
gesluit. Hy het aanvankJik kamers gehad 

in die Groote Kerkgebou en later na Parle

mentkamers getrek waar ander bekendes 

soos oudregters J J Fagan (' n jarelange 
vriend) en W E Cooper en Brian Bamford 

ook kamers gehad het. Daarna het hy die 

Kaapse advokatuur se swerftog meege

maak, eers na Tempelkamers in Waal

straat, toe na Dorpstraat I en uiteindelik 

in Januarie 1974 na Huguenotkamers. 
As junior advokaat het Ernie vinnig 

opgang gemaak. Binne anderhalf jaar het 

hy sy eerste verskyning in 'n gerappor

~eerde saak in die appelhof gemaak (R v 

Moleko 19552 SA 40 I (A». Hy was ook 

reeds van vroeg afbetrokke by sake in die 

destydse Suidwes-Afrika, soos blyk uit 

Consolidated Diamond Mines of South 

West Africa Ltd v Administrator, SWA 1958 

(4) SA 572 (A), 'n saak met 'n formidabele 

rolbesetting. Maisels QC (met B L S 
Franklin en H J Berker as juniors) het vir 

die appellant opgetree, en namens die 

Appeiregter E M GrosskopfSC 
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respondente het David de Villiers QC 'n 
span van vier sye en twee juniors gelei. 

Van 1964 tot] 967 was hy lid van die 
regspan wat Suid-Afrika in die Intema
sionale Geregshof in Den Haag in die sg 
Suidwes-saak velteenwoordig het. Ander 
bekende lede van daardie suksesvolle 
span was David de Villiers QC, voorma
Iige hoofregter P J Rabie, die huidige 
adjunkhoofregter H J 0 van Heerden en 
voolmaJige appeJregters G V,-U1 R ("Buddy") 
Muller en A S Botha. 

Later het hy as senior advokaat 'n ver
dere opdrag ontvang om in die Intemasio
nale Geregshof op te tree in verband met 
die adviserende opinie wat die Veilig
heidsraad van die Verenigde Nasies in 
] 970 aangevra het. Nadat die opinie in 
1971 uitgebring is, is hy opdrag gegee om 
die Suid-Afrikaanse afvaardiging by die 
Verenigde Nasies daaromtrent by te staan. 
'n Interessante staaltjie uit hierdie tyd is 
dat hy een oggend in die Algemene 
Vergadering was toe daar oor die toela
ting van 'n nuwe Iidland besluit moes word. 
Aangesien hy die enigste Suid-Afrikaanse 
afgevaardigde teenwoordig was, het hy toe 
die geleentheid gehad om Suid-Afrika se 
stem in die wereldliggaam uit te bring. 

Na sy terugkeer het hy in etlike belang
rike sake opgetree. Een van die meer 
opspraakwekkende was die sg Kennis van 

die Aand-saak, Buren Vitgewers v Road 

van Beheer oor Publikasies 1975 (1) 
SA 379 (K), waarin hy met Hennie Nel 
as junior teen die verbod op Andre P 
Brink se roman geappelleer het. Die 
verbod is gehandhaaf, maar die argumente 
daarteen het elk van die drie regters in die 
saak (Van Wyk RP, Diemont en Steyn RR) 
genoop om sy eie uitspraak daaroor te gee. 

Emie Grosskopf het vir baie jare op 
die Kaapse Balieraad gedien en was 
YOOl'sitter daarvan gedurende 1973 en 
1974, In ] 976 was hy ook ondervoorsitter 
van die Algemene BalieraacL 

Die regbank 
Sy loopbaan op die regbank het in 1969 
begin toe hy vir ses maande as waame
mende regter ill die Kaapse Provinsiale 
Afdeling aangestel is. Aan die begin van 
1976 is hy weer as waamemende regter 
aangestel en later in dieselfde jaar het hy 
'n hedtydse posisie op die Kaapse 
regbank ingeneem. In hierdie tyd het hy 

verskeie uitsprake gelewer wat steeds 
gesaghebbend is en dikwels aangehaal 
word. Enkele voorbeelde dam'van is 
Sanlam Bank Bpk v Kellerman 1978 (1) 

SA 1159 (K) (aangaande voorlopige 
vOi1nis op 'n beding vir die betaling van 
prokureur- en klientkoste), Olifant v 

Shield Insurance Co Lld 1980 (1) SA 903 
(K) (oor die afleidings wat gemaak mag 
word indien 'n versekerde bestuurder nie 
getuig nie), SANLAM v Rainbow Dia

monds (Edms) Bpk 1982 (4) SA 633 (K) 
(oor maatskappy-ontbinding, bona va

cardia en die verband tussen geregtelike 
stuiting van verjaring ten opsigte van 
kapitaal en rente), International Shipping 

Co (Pty) Ltd v Affinity (Pty) Ltd 1983 ( I ) 
SA 79 (K) (oor notariele verbande en hul 
ef.~k tydens likwidasie van' n maatskap
py) en B E F (Edms) Bpk v Cape Town 

Municipality 1983 (2) SA 387 (K) (aan
gaande die afc!wing van titelvoorwaardes 
en die bepalings van' n stadsbeplan
ningskema, asook delegasie van bevoegd
hede op plaaslike bestuursvlak). 

Vir die hele 1983 en die eerste drie 
kwartale van 1984 het hy as appelregter 
waargeneem. Hy is vanaf die tweede 
kwartaal van 1995 heeltyds in dam'die 
hoedanigheid aangestel. 

In MU/'ray and Roberts Construction 

(Cape) (Pty) Ltd v Vpington Municipal

ity 1984 (I) SA 571 (A) het hy as 
waamemende appelregter 'n uitspraak 
gelewer waarin hy die grondslae en 
bestaansreg van bevrydende veljaring as 
instelling binne enkele paragrawe ver
duidelik het. Hy wys daarop dat "its main 
practical purpose is to promote celtainty 
in the ordinary affairs of people" en Jig 
dit toe met gepaste voorbeelde. Daarna 
(op 578H - 5790) volg 'n bespreking van 
die beginsels waarop die uitstel, stuiting 
en skorsing van verjaring berus. 

'n Jaar later volg die uitspraak in 
Lillicrap, Wassenaar and Partners v 

Pilkington Brothers (SA) (Pty) Lld 1985 

(4) SA 475 (A) waarin hy gehandel het 
met die netelige kwessies rondom die 
sameloop (aldan nie) van eise om 
skadevergoeding uit kontrakbreuk en 
delik. Veel is sedertdien oor hierdie 
uitspraak en die probleme wat daarin 
aangespreek is, geskryf, maar dam'die 
polemiek word hier ter syde gelaat. Sy 
opsommende stelling op 498 G-l dat daar 

n a1gemene rede1ikheidsmaatstaf 
onderliggend is aan die onregmatig 
heidsvereiste vir deliktuele aanspreekJik
heid, en dat dit deurtrek is van beleids
oorwegings, is sedertdien in talIe sake 
met goedkeuring aangehaal en toegepas. 

In 1987 verskyn twee van sy uitsprake 
oor die immateriele goederereg, te wete 
Klep Valves (Pty) Ltd v Saunders Valve 

Co Ltd 1987 (2) SA 1 (A) en Protective 

Mining and Industrial Equipment and 

Systems (Pty) Ltd (formerly Hampo Sys

tems (Ply) Ltd) v Audiolens (Cape) (Pty) 

Ltd 1987 (2) SA 961 (A). Die eerste het 
gehandel oor die bestaan van en in
breukmaking op outeursreg in sekere 
ingenieurstekeninge en het' n ondersoek 
behels na die 1916 Suid-Afrikaanse Wet 
op Outeursreg en die Engelse wet van 
1911 wat dam'by inbegryp was. 

Die tweede het gehande] oor die sg 
parallelle invoer van Pentax kameras in 
Suid-Afrika en, onder meer, of die re
spondent onregmatig met die appellant 
meegeding het deur op die vervaardiger 
se handelsmerk inbreuk te maak. Dit het 
aanleiding gegee tot 'n kompakte en 
duidelike uitsetting van die geskiedenis 
van handelsmerkbeskerming in Enge
land, Nederland en Suid-Afrika. Die 
uiteindelike gevolgtrekking dat dam' nie 
inbreuk gemaak was op die handelsmerk 
deur kameras te verkoop waarop die 
handelsmerk in Suid-Aflika namens die 
vervaardiger aangebring is nie, het aan 
baie handelaars sekerheid gegee omtrent 
die regmatigheid van hul optrede, veral 
gegewe die indertydse netelige intema
sionale posisie van Suid-Afrika. 

In 1997 is daar weer 'n toonaangewen
de beslissing op die gebied van handels
merkreg gerappOlteer, naamJik McDon

aid's Corporation v Joburgers Drive

Inn Restaurant (Pty) Ltd 1997 (1) SA I 
(A). Hierdie uitspraak is gegee teen die 
agtergrond van 'n geheel nuwe fase in die 
ontwikkeling van Suid-Afrika met sy 
herinskakeling by die wereldekonor:1ie 
wat op die staatkundige en maatskaplike 
veranderinge alhier sedelt 1990, en veraI 
1992, gevolg het. McDonald's, een van die 
wereld se mees bekende kitskos-kettings, 
het virjm'e nie in Suid-Afrika sake gedoen 
nie. Met die gemelde ontwikkelinge in 
Suid-Afrika het die maatskappy egter weer 
aktief in die plaaslike mm'k begin belang 
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stel en stappe gedoen om sy handelsmerke 

hier te beskerm. Dit het gedeeltelik saam
geval met die inwerkingtreding van die nuwe 

Wet op Handelsmerke van 1993, wat onder 

meer beskerming verleen aan handels

merke van persone wat op voorgeskrewe 

wyses verbonde is aan lidlande van die 

Konvensie van Parys en welke handels

merke welbekend is in die Republiek. 

Vernuwende denke 
Dit gebeur nie dikwels dat 'n minderheids

uitspraak van die appelhof groter gesag 

afdwing as die van die meerderheid nie. In 

die geval van During NO v Boesak 1990 
(3) SA 661 (A) is dit egter so. Die saak 

het gegaan oor die geldigheid van 'n verbod 

wat deur Brig Roy During, destyds afde

lingskommissaris van die SA Polisie in die 
Wes-Kaap, onder die Veiligheidsnood

regulasies op 'n byeenkoms van die Man

dela Birthday Committee wou plaas. Die 

komitee is gestig om verskeie funksies te 

reel om mnr Nelson Mandela so sewen

tigste veljaardag te vier, toe hy nog 'n 

gevangene in Pollsmoor-gevangenis was. 

In sy uitspraak in dam'die saak het Gross

kopf aangetoon waarom die beslissing in 
Minister of Law and Order v Dempsey 

1988 3 SA 19 (A) verkeerd was en die 

grondslag gele vir 'n nuwe benadering tot 

die hersierung van diskresionere bevoegd

hede. Hierdie slag het hy gevel sonder die 

wapenrusting wat die 1993 en 1996 

Grondwette tans aan ons howe bied. As 

Continued from p 115. 
and Judges Brand, Fm'lrun, Mpati, Navsa, 

Mthiyane and Satchwell, was constituted 

to take the process flllther. 

Complaints against judges 
The JSC does not enjoy any disciplinary 

jurisdiction but in terms of section 
177( 1 )(a) of the Constitution, ajudge may 

only be removed from office after a find

ing by the JSC that he or she 'suffersfrom 
an incapacity, is grossly incompetent or 
is guilty of gross misconduct'. The JSC 

received a number of complaints against 

. judges and, in the exercise of its jurisdic

tion under s 177(1)(a), invited the judges 

concemed to respond to those complaints 

when they appeared to raise matters ofsub

stance. Wheneverajudgerespondedtothe 

NOVEMBER 1998, CONSULTUS 

beginpunt vind hy, op grond van ons eie 

regspraak, dat die reg om 'n byeenkoms te 
hou, een van die fundamentele regte in ons 

regstelsel is (673B). Die kern van sy 

uitspraak is dat dit in beginsel reg en billik 

is dat ' n persoon wat op die vryheid van 

die individu inbreuk maak, die las behoort 

te dra om te bewys dat sy optrede regmatig 
is (673G). Hy wys ook daarop dat aange

sien die ligging van die bewyslas tot groot 

hoogte deur beleidsoorwegings bepaal 

word, dam' sterk gesag dam'voor is dat ook 

by inbreuke op ander fundamentele regte, 

d w s op die vryheid van die individu in 'n 

breer sin, die bewyslas om die regmatig

heid van sy optrede te bewys behoort te 

berus op die persoon wat die inbreuk maak 
(673H). 

Die algemene aanvaarding van die 

korrektheid van sy siening (op hierdie as

pekte ook deur die meerderheid van die 

hof in dam'die saak) toon dat daar ondanks 

opvattinge wat in sekere kringe mag be

staan, tog by die appelhof soos dit in 1990 
daaruit gesien het, 'n Vel1110e en bereid

willigheid was om met vemuwende denke 

en toepassing van die ware grondbeginsels 

van ons reg effektiewe beskenlling aan fun

damentele menseregte te verleen. Dalk kon 

die toepassing van die Handveste van 
Menseregte in die 1993 en 1996 Grond

wette met vertroue aan dam'die hof opgedra 

gewees het. 

Hierdie voorbeelde uit die werk van 

Emie Grosskopf is uiteraard nie bedoel 

complaint, his or her response was re

ferred to the complainant for comment if 

it appeared that any useful purpose would 

be served by it. Upon completion of the 

process, the complaint was considered 

and a detemlination made. In every case 

thus far, the JSC concluded that the mat

ter did not justify a finding of incapacity, 

incompetence or misconduct of the kind 

contemplated by section 177( 1 )(a). 

The JSC expressed itself in favour of 

the creation of a mechanism to deal with 

complaints of judicial misconduct which 

fell short of that contemplated by section 

J 77( 1)(a). It resolved to mandate the chief 

justice, the president of the Constitutional 

Court and Judge A Howard to ascertain 

the views of the judicim), with regm'd to 

the creation of a body with disciplinary 
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om omvattend te wees nie. Hy was 'n 

produktiewe en uiters pligsgetroue regter 
wat tal le wam'devolle uitsprake gelewer het 

en in menige gevalle lid was van 'n appel

bank wat nuwe rigting aan 'n debat gegee 

het. Een voorbeeld hiervan was East Rand 
Administration Board v Rikhoto 1983 
(3) SA 595 (A). Van sy ander uitsprake sal 

ook nog vir jare gesaghebbend bly. Daar 

kan byvoorbeeld met vertroue voorspel 

word dat sy uitspraak in Knox D 'Arcy Ltd 

v Jamieson 1996 (4) SA 348 (A) aangaan

de die appelleerbaarheid van interim 

bevele en die aard van die diskresie wat 'n 

hoften opsigte van ' n tussentydse interdik 
uitoefen, ' n locus classicus gaan word. 

Een ding is duidelik: geslagte van 

studente, regspraktisyns en regters, wat nie 

die sonderlinge voon'eg beleef het om horn 

persoonlik te ken, voor hom te verskyn of 

met horn saam te werk nie, sal hom leer 

ken en waardeer uit sy werke. Lank mag dit 

ons regspleging en ons opvatting omtrent 

wat reg en billik is, be·invloed. 

Vir die wat hom oor die jare op die 
regbank leer ken en waardeer het, laat 

sy aftrede 'n leemte wat moeilik gevul sal 

word. 
Sy aftrede bring horn terug na sy 

geliefkoosde Kaapstad , Tafelberg en 

Clifton. Sy heeltydse terugkeer word 

verwelkom deur sy eggenote (Deidre), 

familie (insluitend drie bewonderende en 

geliefde Kaapse kleinkinders), talle 

vriende en kenisse. m 

powers and procedures to deal with com

plaints against judges. 

The training of lawyers 
The JSC expressed its SUppOlt for the new 

four-year LLB degree. It defelTed disclls

sion and debate on the question whether 

the degree should be followed by a period 

ofcompulsoI), practical training. 

The Hoexter Commission 
report 
The JSC mandated Trengove SC to pre

pm'e a report on the Hoexter Commission 

recommendations for submission to and 

consideration by the JSC at its next meet

ing on 12 October J998. 

'" See 1997 November Consultus 133. 
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