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ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY
(m yśli —  aforyzm y)

XXXV

Przysięgam Panu Bogu w Trójcy Sw. Jedynemu, iż stronie, która mnie do sprawy 
swojej wokować będzie, wiernie służyć będę, zbytecznego salarium po niej wy
ciągać nie będę, wziąwszy salarium od sprawy nie odstąpię ani rady na zwłokę 
świętej sprawiedliwości i przeciwko prawu, na wyniszczenie stron pozywających 
się, pryncypałom, moim quovis colore et praetextu dawać będę. Dokumentów, 
które mi do sprawy powierzone będę, na uniknienie sprawiedliwości taić nie będę, 
tak mi Panie Boże dopomóż!

(ROTA PRZYSIĘGI PATRONA w XVI w.)

Wszystkim wdowom, małoletnim sierotom i ludziom wiejskiego i ubogiego stanu, 
przychodzącym do niego ze skargami, wyznaczał obrońców, syndyków i oskarżycieli 
płatnych ze skarbu królewskiego, surowo ich napominając i zalecając, aby z naj
większą pilnością i skrupulatnością podejmowali się obrony.

(DŁUGOSZ — kronika z 1016 r.)

Zatrzymanie w toku śledztwa nie jest karą, przeto miejsce jego wykonywania nie 
może się uważać za bezczeszczące.

(MIKLASZEWSKI)

Prawo należy pojmować jako osiągnięcie człowieka w dziedzinie kultury, jako 
odpowiedź na zagadnienie, jak wytworzyć możliwie najbardziej słuszny i oparty 
na pokoju porządek w sprawach zbiorowości.

(GOING)

Słowo nie jest ulotne, ulotne jest tylko gadulstwo.
(de VIRION)

Sprawiedliwość nigdy nie jest tak piękna jak niesprawiedliwość — odrażająca.
(NOWOGRODZKI)

Powstawać na niewinnych, kiedy zajdzie potrzeba: każdy uczciwy człowiek zadrży 
słysząc tę maksymę, którą zabarwia się interesem publicznym.

(DIDEROT)

Chcieć posiać patronem bez wymowy — jest to właśnie chcieć murowany dom 
na drexmiia:nych zrębach postawić.

(GOLANSKI)
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Prawda — jak światło — oślepia. W przeciwieństwie do tego kłamstwo — jak 
piękny półmrok — nadaje każdemu przedmiotowi wyrazistość.

(CAMUS)

Nie wytarczy mieć dobrą sprawę, trzeba ją jeszcze umieć zrozumieć.
(FRANCUSKIE)

Zadaniem sędziego jest tłumaczyć prawo, a nie tworzyć je.
(BACON)

Nie zatajajcie prawdy w swoich sprawach w stosunku do spowiedników, lekarzy, 
adwokatów.

(MEURIER)

Sumienie adwokata musi być zawsze jego głównym przewodnikiem.
(SAILLARD)

Niestety, rzadziej przegrywa obrońca niż broniony przez niego oskarżony.
(SASKI)

Prawda w jeszcze większym stopniu niż Sprawiedlhoość jest ślepa i potrzebuje 
Mądrości jako przewodniczki.

(COLERIDGE)

Ma rację teń, kto jest szczery.
(CZECHOW)

Mistrz rzekł: Szlachetny jest powściągliwy w słowach, natomiast jego czyny wykra
czają poza słowa.

(KONFUCJUSZ)
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