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ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY
(m y ili — a fo ryzm y)*

XXIII

Ten, kto  chce być dobrym adwokatem, musi by? wyposażony w  sto narzędzi. Oprócz 
znajomości prawa, która jest podstawą jego pracy, powinien on znać doskonale 
gramatykę, retorykę, dialektykę, naukę o obyczajach, kwestie praktyczne, histo
rię itp.

(LAROCHE-FLAVIN)

W ymowa jest sztuką przemawiania w taki sposób, by przekonać o tym , co jest 
słuszne.

(QUINTYLIAN)

Nie wystarczy mieć to, o czym się ma mówić, trzeba jeszcze wiedzieć, jak należy 
mówić.

(ARYSTOTELES)

Gdy rzemiosło zostało zastąpione przez przemysł, adwokat wydaje się pozostawać 
rzemieślnikiem w  epoce, w  której nic już nie jest podobne do zbudowanego przed
tem  układu ekonomicznego i społecznego.

(GARCON)

Adwokatowi potrzebne są zarówno solidna metoda pracy jak i umiejętność impro- 
wizowania. Cechy te rzadko chodzą w  parze.

(SASKI)

Kto się prawuje i pieniactwo mnoży, adwokatów bogaci, a siebie uboży.

(KLONOWICZ)

Proces od procesji ponoć się nazywa; ciągle chodzi do koła człowiek, co się pozywa.

(KOCHANOWSKI)

Jeden wiek pisze swoje, drugi suro je prawa; każdemu cudzy zwyczaj dziwnym  
się wydawa.

' (SYROKOMLA)

Prawnik zły na tym  wziętość zasadza i sławę, gdy najniesprawiedliwszą chytrze 
wygra sprawę.

(WĘGIERSKI)

Ogólnym celem, do którego dążą lub powinny dążyć wszystkie prawa, jest zw ięk
szać w całości szczęście społeczeństwa.

(BENTHAM)

Kary zostały ustanowione w celu poprawienia ludzi.
(PAULUS)

* P o p rz ed n ie  zes taw y  zam ieszczono w  n u m e ra c h  „ P a le s try "  z 1973, 1974 i 1975 r.
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Jakże jest śmieszny i obcy życiu człowiek, który dziwi się jakiemukolwiek zda
rzeniu w  życiu!

(MAREK AURELIUSZ)

Rozsądnie jest zwracać się do kogoś z  nakazem czy zakazem podjęcia jakiegoś 
zachowania tylko w tych przypadkach, gdy adresat normy ma możność w  zależ
ności od podjętej przezeń decyzji postąpić w taki albo inny sposób,

(ZIEMBIŃSKI)

Prawo jest umiejętnością dobra i sprawiedliwości.
(CELSUS)

Prawnicy uczą i uńedzą, co jest słuszne, ale czynienie tego, co dobre i słuszne, 
zostawiają tym, którzy się prawa nie uczyli.

(SAPHIR)

Adwokat dobry jest jak anioł, gdy przyjm uje proces, a zły jak diabeł, gdy zacznie 
liczyć koszty.

(WEBER)

Kłamstwo uchodzi niewolnikom, wolnym przystoi prawdę mówić.

(SENEKA)

W y b r a ł  R. Łyczyw ek

IMACZCLIMA RADA ADWOKACKA

Z prac Prezydium NRA

i.

U chw ala Prezydium  NRA z dnia 19 czerwca 1975 r. 
w  spraw ie w ykonania uchw ały Naczelnej R ady Adwokackiej 

z dn ia 14 czerw ca 1975 r.

P odjęta  na p lenarnym  posiedzeniu N aczelnej Rady Adwokackiej w  dniu 14 czerw 
ca br. uchw ała w  spraV ie dostosowania s tru k tu ry  sam orządu adwokackiego do no
wego podziału adm inistracyjnego k ra ju  została oceniona przez instancje p arty jn e  
oraz M inisterstw o Sprawiedliwości pozytyw nie jako przejaw  prawidłowego p ro 
cesu zm ian w  organizacji adw okatury. A kceptow ane zostało stanow isko, że do
stosowyw anie adw okatury  do nowych w arunków  nie może polegać n a  m echanicz
nym  przenoszeniu dotychczasowych s tru k tu r  sam orządowych do nowej sytuacji, 
lecz że działania w  tej dziedzinie m uszą polegać na racjonalnej adaptacji tych 
s tru k tu r  w  tym  celu, aby podstawowe idee reform y podziału adm inistracyjnego 
k ra ju  m ożna było jak  najlepiej i jak  najrych lej zrealizować.


