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powiedzieć, że autor nie unikał trudnych zagadnień, lecz starał się je rozwiązać 
w sposób umotywowany. Podnosi to wartość pracy, gdyż próba rozwiązywania tych 
zagadnień we własnym zakresie pobudza do myślenia, ce z naukowego punktu wi
dzenia ma niezmiernie ważne znaczenie.

Powyższe uwagi krytyczne wynikają raczej z faktu, że analizowana przez au
tora problematyka jest wysoce skomplikowana i w wielu wypadkach kontrowersyj
na. Nie przyćmiewają więc one bezspornych walorów poznawczych rozważanych 
kwestii.

Halina Wolak

ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY
(myśli — aforyzmy)

LXVI

Adwokat nie powinien nigdy zapominać, że jest ważnym czynnikiem wymiaru 
sprawiedliwości, stąd też ciąży na nim wielka odpowiedzialność. Czasy są trudne 
i wszelkie próby zmierzające do zamienienia sali sądowej w cyrk przynoszą szkodę 
autorytetowi nie tylko sądownictwa, ale i adwokatury.

(LEON JAWORSKI, adw., wybitny polski prawnik z USA)

Przyrzekam, że będę rzetelny.
Nie przyrzekam, że będę bezstronny.

(GOETHE)

Cala praca adwokata obraca się dokoła matury ludzkiej.
(HARRIS)

Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia.
(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY)

Dobry adwokat — to ktoś, kogo się szuka, nie mając dobrego alibi.
(RENE FLORIOT)

Do sędziów i adwokatów 
Adwokaci, sędziowie, słuszne to nauczki,
Ze was rozdziobią nie kruki, lecz kruczki.

(JAN SZTAUDYNGER)

Jak tu sądzić?
Raz powołano sędzię doskonałe,
By powiedzieli, co czarne, co białe,
Nie umieli rozsądzić (choć to nie do wiary),
A dlaczego? Dlatego, że przedmiot byl szary.

(JAN SZTAUDYNGER)

Kara powinna być jak sałatą: mięć dużą oliwy, a mało octu.
(LOGAU)
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Nie ma przestępstwa większego niż wojna.
(EDUARD FIKER)

Niczym jest napisanie ustawy, wszystkim jest chęć wprowadzenia jej w życie.
(DEMOSTENES)

Prawo jest zawsze krótkie i za ciasne dla rosnącej ludzkości.
(ROBERT PENN WARREN)

Prawo broni tych, którzy nie są w stanie obronić się sami. Dlatego prawo zakazuje 
mieć więcej niż jedną żonę.

(„Przekrój”)
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„Pieniądze albo życie” — złodziej zostawia nam wybór.
Zona — żąda jednego i drugiego.

(SAMUEL BUTLER)

Pro domo sua
Sam siebie sądzę i... rozgrzeszam,
A innych skwapliwie wieszam.

(JAN SZTAUDYNGER)
To, co słuszne, nie zawsze bywa zgodne z prawem.

(JACK LONDON)

Wystarczy włożyć jeden palec w maszynę ustawodawczą, a całe ramię stracone.
(R0MA1N ROLLAND)

Władza sędziego jest niezwykle wielka. Świadomość tej władzy czyni go w zależ
ności od skłonności zarozumiałym lub skromnym.

(M. IIACHEUBURG)

Wielkim błędem sprawiedliwości jest przekonanie, że oskarżeni zawsze działają 
logicznie.

(JULES RENARD)

Wyrok
Niejeden sędzia nie widzi tego, 
że wydał wyrok na siebie samego.

(JAN SZTAUDYNGER)

Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, a nie będzie kradzieży.
(KONFUCJUSZ)
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