BAR NEWS

Afskeid van regter Fanie Mynhardt en hulde aan
Rit van Rooyen SC
8ygedra deur Riani van der Merwe
By die jaareindfunksie van die Pretoria Balie op 22 November 2007 is
afskeid geneem van aftredende regter Fanie Mynhardt en ook hulde
gebring aan Rit van Rooyen SC vir sy 50 jaar as lid van die Pretoria
Balie.

vir enige regter, hetsy in 'n verhoor of in die onbestrede mosiehof, van
onskatbare waarde is.

Regter Mynhardt, wat langer as 14 jaar by die Balie gepraktiseer
het en daarna 20 jaar as regter gedien het, het op 12 November 2007
afgetree. In sy afskeidsboodskap aan die advokate van die Pretoria
balie het hy gese die twee uitstaande kenmerke van die Pretoria-balie
is kollegialiteit en lojaliteit. Hy het die advokate bedank vir hul welwil
lendheid teenoor die regbank.

aan regters wat die regbank met eer en waardigheid gedien het,

Regter Mynardt het op 'n ligter trant verskoning gevra dat sy
'humeur partykeer kort geraak het,' en verwys na Pierre Roux se stelling
'Mynhardt opposed the unopposed role.' Regter Mynhardt het egter sy
lewe gewy aan gehalte werk en het die advokate ernstig gemaan om
aan te hou om werk van hoogstaande gehalte te lewer aangesien dit
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Rit van Rooyen SC (wat op 1 Februarie 2008 51 jaar lid van die
Pretoria-balie is en steeds praktiseer) het op sy beurt hulde gebring
regters van wie ex tempore-uitsprake verwag word, ten spyte daarvan
dat hulle oorlaai word met leeswerk. Rit se (onnodig beskeie) dat hy
self het nie die gawe gehad om opinies te skryf nie, omdat hy nie kon
'delf in die onbekende' nie. Hy verkies om eerder in die hof te wees
met 'n getuie, al is sy rug teen die muur. Daarom dat hy al so lank by
die Balie is en nooit die regbank betree het nie.
Gerhard Grobler SC het gaste vermaak met staaltjies uit Rit van
Rooyen se lang en opwindende loopbaan. Hy het hom beskryf as die
non-konformis, die perfeksionis, 'die reus met die klein hartjie.'
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