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Rok 1930
Jerzy Stefan Langrod -  Kraków

O ŚW. IWONIE, PATRONIE ADWOKATÓW

Z życia św. Iwona najbardziej interesującym  i pouczającym  rozdziałem  jest 
jego działalność, jako praw nika, przy okazji długoletniego spraw ow ania 
u rzędów  sędziego i adw okata. Ta działalność w łaśnie jest dow odem , że św. 
Iwo nie zadow alał się negaq'ą tylko i sam ozaparciem , lecz dążył zawsze 
nieugięcie do  wcielenia swoich ideałów  w  czyn na każdem  stanow isku, które 
m u pełnić przyszło. W iadom o, że w  średniow ieczu urzędy sędziego i ad 
w okata nie były jeszcze ściśle oddzielone od siebie, lecz m ożna je było 
w ykonyw ać łącznie. A dw okatura  francuska, która dzięki rozkw itow i kultury 
i specjalnym  cechom um ysłowości francuskiej narodziła się bardzo wcześ
nie1, a w  XIII w ieku była już u  początków  swojego rozkw itu2, zespolona była 
najściślej z zaw odem  sędziowskim , co m iało się stać źródłem  wzajem nego 
zaufania obu tych pokrew nych działów  w ym iaru  sprawiedliwości. W łaś
ciwie pow stanie stanu adwokackiego, jako takiego, schodzi się mniej więcej 
z da tą  śmierci św. Iwona. W r. 1274 Filip Śmiały przyw raca przysięgę 
rzym ską dla adw okatów  (juram entum  calum niae), która m a być pow tarzana 
corocznie, co jest i współcześnie zwyczajem  w e Franqi w  czasie rozpraw  
sądów  apelacyjnych3. Około r. 1300 Etienne Boileau, piastujący w ysoką 
godność sędziow ską „prévô t"  paryskiego4, au tor „Livre des m étiers" 
(1254-1270) uzyskuje w ydanie przez św. Ludw ika edyktów , tworzących 
„confréries" artystów  i kupców, a adw okatura staje się jednym  ze stanów  
w  państw ie, przyjm ując daw ny ty tu ł korporacyjny, nadany jej przez Jus
tyniana5 „ordo" i w  ten sposób powstaje „ordre  des avocats", a „le barreau 
devient la porte des dignités, l'école d 'une  eloquence juridique, le théâtre et le 
cham p de la solide gloire" pow iada C havray de Boissy6. Pow stanie stałego 
parlam entu  za Filipa Pięknego w  r. 1286 i jego orzeczenia z r. 1344, dzielące 
adw okatów  na 3 kategorje: consiliari (najstarsi i najznakomitsi), proponentes 
(obrońcy) i audientes (aplikanci), u trzym ane w  swej zasadzie po dzień 
dzisiejszy7, utw orzenie w  latach 1340-1345 w  drodze ustaw odaw czej t. zw. 
„Tableau des avocats" (Rolle) z określeniem  w arunków  do zaw odu, wreszcie 
utw orzenie t. zw. „com m unautés des avocats et procureurs" jako pierw otnie 
zw iązków  o charakterze czysto religijnym, przy  kaplicy św. Mikołaja (conf
réries), później zaś faktycznych organów  pełnego sam orządu zaw odow ego8, 
oto podstaw ow e etapy rozw oju genetycznego adw okatury  we Franqi. Pod
czas gdy  w Polsce poza śladam i rozw oju uw idocznionem i w  statucie
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Wiślickim (qui vult procuratore u tatur; potest et debet habere suum  ad- 
vocatum ) z połowy XVI wieku, m agna charta adw okatury  polskiej, zapaść 
m iała dopiero na sejmie piotrkow skim  w  r. 15119, to we Franq'i prócz 
odm iennych w arunków  i możliwości rozwojowych, wynikających ze szcze
gólnych pom yślnych cech cywilizacyjnych, sam a ewolucja historyczna ad 
w okatury była o 2 wieki wcześniejsza, a więc w  epoce św. Iw ona była 
adw okatura francuska w  tern stadjum  rozwoju, w  jakiem w  Polsce była 
adw okatura około r. 1500. Ścisła łączność adw okatury  z sądow nictw em , 
wzajem ne przenikanie się, oparte na zupełnem  zjednoczeniu funkcyj, jako 
punkcie wyjścia, w yw arła na ten rozwój w pływ  duży, a ślady jej utrw alone 
w spaniałą tradycją francuskiego barreau przetrw ały  po dzień dzisiejszy, 
w  postaci praktykow anego stale pow oływ ania a casu ad casum, t. zw. 
avocats anciens, w  skład trybunałów  orzekających. Zatarcie różnic m iędzy 
tem i zawodam i, we wczesnem  średniowieczu, dochodziło, w edle źródeł tak 
daleko, iż zdarzało się, że ta sam a osoba, który w yrokow ała w  I-ej instancji, 
w ystępow ała potem  przed sądem  apelacyjnym  w  roli adw okata w  obronie 
w ydanego przez siebie w yroku; w  zasadzie jednak sędzia w ystępow ał w  roli 
adw okata w  spraw ach, w  których nie wyrokow ał. Łącząc w  sw em  ręku obie 
funkcje, św. Iwo, jako oficjał djecezjalny i adw okat, um iał tak w  w ykonyw a
niu jednej, jak i drugiej zasłynąć, jako znakom ity praw nik, umiejący w  sposób 
niezrów nany pogodzić spraw iedliw ość ziem ską z zasadam i chrześcijańskiej 
miłości bliźniego.

Do rzędu  sław nych procesów św. Iwona, potw ierdzających jego bohaters
ką odw agę w  obronie interesów , pow ierzonych m u, należy także proces 
przeciw  Olivier Charruel. W dow a po tym  ostatnim , szlachcicu z Plémur, 
zw anym  w  źródłach Dom inus O liviarus, zeznała, jako 33 św iadek procesu 
kanonizacyjnego, że św. Iwo, m im o zażyłości, łączącej go z jej mężem, 
u którego święty często byw ał w  gościnie i m im o znaczenie tego ostatniego, 
jako m ożnow ładcy świeckiego, nie w ahał się podjąć obrony w  słusznej 
spraw ie jakiegoś nędzarza, pokrzyw dzonego przez jej męża. I w dow a daje, 
jako świadek, w yraz swojej czci dla adw okata strony przeciwnej, nazywając 
go „hom m e de grande com passion à l'égard  des pauvres, des veuves et des 
orphelins et des personnes m isérables". Inny św iadek (37), niejaki Yes 
Haloici zeznał, że oficjał z Tréguier w ystępow ał w  procesie przeciw  jego ojcu, 
m ożnem u panu, jako rzecznik biedaka, nazw iskiem  Costricin i nadm ienił, że 
spraw a tego biedaka, była niew ątpliw ie słuszna; w ystąpienie patrona ad 
wokatów, dobór argum entów  i ujęcie spraw y były tego rodzaju, że pozw any 
nie m ógł się im oprzeć i uścisnął św iętem u rękę, a żądan iu  jego m ocodawcy 
uczynił zadość (...).

Proces kanonizacyjny przeprow adzony został jako spełnienie jednom yślnej 
woli ogółu już w  r. 1330 w  27 lat po śmierci kanonizow anego. Przesłuchano 
w toku procesu 243 św iadków  pod przysięgą i akta w ykazują, że prow adzo
ny był bardzo surow o. Skoro tylko był dokonany, św. Iwo stał się ipso facto
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patronem  adw okatów  i nim  po dziś dzień pozostał. A dw okatura francuska 
szczyci się nim, jako najwybitniejszym  swoim  przedstaw icielem , choć era św. 
Iw ona w dziejach wielkich adw okatów  nie stoi na ostatnim  planie. Należy do 
niej w szak także G uy Foucault, zw ay Guy le Gros, w ybitny adw okat w  St. 
Gilles koło Rhóne, au to r w ielu dzieł praw niczych, sekretarz Ludw ika IX, 
późniejszy ksiądz, archidjakon, b iskup w  Puy en Velay, arcybiskup w  Nar- 
bonne, kardynał, legat papieski w  Anglji i papież pod im ieniem  Klemensa IV, 
zasiadający na stolicy Piotrowej w  latach 1265-1268; należy do niej św. 
Paulin, biskup z Nole, G uillaum e D urand, autor „Speculum  Iuris", Desfon- 
taines, Beoumanoir, Desm aretz, adw okat przy  parlam encie paryskim , przyja
ciel i pow iernik Karola V, Juvem al des Ursins i w ielu innych. Zdaje się, że się 
nie pomylę, jeżeli dam  w yraz przekonaniu, że proces kanonizacyjny był 
prow adzony jakgdyby z pew nym  niedow ierzaniem , które przebija z in
kw izytorskich pytań  kardynalskich i rozw iew a się dopiero w  świetle jedno
myślnych, wręcz entuzjastycznych zeznań św iadków 10.

To niedow ierzanie, wynikające z owej błędnej opinji ogółu o istocie 
zaw odu adwokackiego, acz ukorzyło się przed zasługą świętego i wynikam i 
procesu kanonizacyjnego, jednak nie oszczędziło adw okatów . Sw. Iwo prze
trw ał nietylko w  pom nikach sztuki, ale p rzetrw ał także w  legendzie. Legenda 
ta skwapliw ie w ykorzystała ow ą rzekom ą sprzeczność m iędzy świętością 
a adw okaturą, częstokroć w  sposób bardzo złośliwy. Po śmierci świętego nie 
mogło być żadnej wątpliw ości, że dusza jego poszła prosto do nieba. I oto 
złośliwość ludzka zaopatrzyła tę jego drogę do szczęśliwości w  szereg 
różnych kom entarzy. W edle jednej wersji św. Piotr, badając u w rót niebiańs
kich sposobem  paszportow ym , który w  czasach etatyzm u nie m ógł w idocz
nie naw et niebios ominąć, generalja kandydatów  do chwały wiekuistej, nie 
chciał wpuścić szeregu „w iernych" tw ierdząc że w iernych m ają nieba 
poddostatkiem . N atom iast, gdy św. Iwo odparł na pytanie, że jest ad 
wokatem , pow itany został z zapałem  „bo takiego dotąd nie w idzieliśm y 
w  niebie" (...).

Ale złośliwość ta poszła jeszcze dalej. Znany jest powszechnie cztero- 
wiersz, będący rzekom o napisem  na grobie świętego:

Sanctus Yvo 
Erat Brito,
Advocatus, et non latro,
Res m iranda populo, 

który tłurr.aczę:
Pochodził Sw. Iwo 
Z Bretońskich włości,
Choć adw okat, lecz o dziwo!
Słynął z uczciwości.

Otóż przedew szystkiem  stw ierdzić należy, że napis ten nie znajduje się 
bynajmniej na grobie św iętego w  Treguier, lecz znaleźć go m ożna z trudem
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na m urach kilku kościołów bretońskich w  Saint-Hevré, w  Loudéac i in. 
N astępnie dow cipna ta rym ow ana proza jest wielce dla adw okatów  krzyw 
dząca i adwokaci też od wieków bronią się przeciw  niej całkiem stanowczo. 
Słusznie zauw aża M asseron, że nie być złodziejem, to jeszcze wcale nie jest 
ty tuł do świętości, a naw et czasem -  jak św iadczą przykłady -  nie jest to ty tuł 
nieodzow ny. Miorcec de Kerdanet, o którym  już była mowa, odpierając 
z oburzeniem  treść tego czterowiersza, powołuje się na autorytet d 'A gues- 
seau, który stan adwokacki nazw ał rów nie szlachetnym , jak cnota, a rów nie 
potrzebnym , jak spraw iedliw ość, i stw ierdza, że Jean Robert, aby odeprzeć 
legendę o nieprzyjęciu św. Iwona do nieba przez św. Piotra, w ydał w  Leod- 
jum  w  r. 1632 książeczkę, wyliczającą ponad 50-u adw okatów  kanonizow a
nych. Aż do przesady posunęli się więc adwokaci w  spełnieniu swego 
zaw odow ego zadania, jako advocati in sua causa. N iektórzy przypom nieli 
nawet, że w  Salve Regina, M atka Boska nazw ana jest „advocata nostra" 
i a maiori ad m inus chcieli tem  przysporzyć chwały stanow i adw okatów . 
Przez długi bieg w ieków w idzim y u  historyków  adw okatury  stale po
wtarzające się odpieranie tego zarzutu , który złośliwość ludzka przyczepiła 
do osoby najszlachetniejszego z adw okatów .

O burzenie adw okatów , choć niew ątpliw ie słuszne było jednak zbędne, 
a użyte przez nich środki obrony w adliw e. Proces z opinią publiczną dotąd 
nie został przez nich bynajmniej w ygrany. Ludzie postronni niew ątpliw ie 
ujm ą rzecz w  ten sposób, że Iwo Haelori został świętym , c h o c i a ż  był 
adw okatem  i sędzią, co jednak św iętem u nie ujmie ani krzty jego chwały, 
a stanow i adw okackiem u ani cząstki słusznego praw a wielbienia swego 
patrona i przekazyw ania jego dziejów potomności, jako w zoru do naślado
wania. W ydaje mi się, że na podstaw ie przedstaw ienia dziejów patrona 
adw okatów , mogę wrócić do w yw odów  w stępnych i zauważyć, iż jedynym  
sposobem  przekonania opinji o z a d a n i u  adw okata jest udostępnienie jej 
historji, która takie kryje postacie, jak postać św. Iwona, a jedynym  sposobem  
przekonania opinji o adw okatach są oni sam i11. W ydaje mi się też, że z opisu 
Jego życia i pracy bije ku każdem u z jego następców  w  zaw odzie wzniosłe 
wskazanie: „H oneste vive, nec alterum  laede, suum  tribue cuique".

W ielkie przedsiębiorstwa adwokackie*

Silnie rozw inięta konkurencja, specyficzne w arunki pracy, fizyczne w prost 
niepodobieństw o podołania nadm iarow i spraw  przez jednego człowieka, 
spow odow ały, że adwokaci am erykańscy, zwłaszcza w  wielkich miastach, 
łączą się po dwuch, trzech i więcej, i w spólnie prow adzą kancelarje. Sposób 
pracy i prow adzenia kancelarji przystosow ał się i upodobnił do zwyczajów
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kraju w ielkich interesów. Kancelarje na w ielką skalę zakrojone przypom inają 
raczej b iu ra  wielkich przedsiębiorstw  nowoczesnych, niż kancelarję ad 
w okata starej daty.

Uczestnicy takiej spółki adwokackiej na w ielką skalę są zwykle ludźm i 
wielkiej w iedzy  fachowej, cieszącymi się dużym  uznaniem . Na czele w spól
ników  stoi jeden najwybitniejszy; słyszy się o nim, ilekroć roztrząsane są 
w ażne spraw y publiczne, w ygłasza on conajmniej dw adzieścia publicznych 
przem ów ień na rok; imię jego w ydrukow ane na listach firm owych nadaje 
pow agi przedsiębiorstw u. D rugi z kolei jest zwykle przedstaw icielem  am ery
kańskiego ducha przedsiębiorczości, to strategik i w ykonaw ca śmiałych 
planów ; n a  mniej zaszczytnych terenach ludzkich przedsięw zięć nazywano- 
by go łapaczem  interesów. Jeszcze inny w spólnik jest specjalistą w  subtel
nych kw estjach praw nych, znaw cą praw a. Inny jeszcze jest znaw cą stosun
ków  i adw okatem  kratkow ym , załatw ia spraw y z prasą, posłam i, sędziam i 
i przysięgłym i. W reszcie jeden ze w spólników  jest tym  businessm anem , na 
którym  spoczyw a obowiązek prow adzenia przedsiębiorstw a i baczenia, by 
w ydatki nie przew yższały dochodów.

W N ew  Yorku dużo jest wielkich przedsiębiorstw  adwokackich. Zajmują 
one obszerne i kosztow ne lokale, za które p łacą rocznie około 30.000 dolarów. 
Dla w ielu jednak, gdy roczny ich obrót sięga doi. 750.000, a w ydatki w ynoszą 
około doi. 244.000, naw et tak kosztow ne lokale są za ciasne, i zajm ują one 
apartam enty , złożone z piętnastu  a naw et dw udziestu  pokojów, płacąc 
roczne kom orne w  wysokości doi. 40.000, a naw et doi. 50.000. (...)

Uczestnicy wielkich przedsiębiorstw  zapewniają, że nie zależy im bardzo 
na tak w ielkich honorarjach. Honorarja takie pokryw ają pracę lat, i m asa 
szczegółów w  takich spraw ach zalewa całą kancelarję i pochłania nieskoń
czoną ilość czasu. Gładka, szybka reorganizacja, albo szybka tranzakcja, jak 
emisja serji obligacji, jest bardziej w  guście zaw odu adwokackiego. Taka 
emisja obligaqi przynosi dochód zarów no ze strony tow arzystw a akcyjnego, 
jak i bankierów , którzy b io rą  udział w  przedsięw zięciu, a honorarjum  jest 
pewne, szybko płacone i w  m iarę w yniku.

Jest to  zwykle głęboką tajemnicą, ile poszczególni członkowie wielkiej 
firmy o trzym ują dla siebie. Nie jest pew ną w skazów ką wysokość opłacanego 
przez adw okata podatku  dochodowego, poniew aż m oże on mieć duże 
dochody z innych źródeł.

Parę la t tem u szef dobrze znanej organizacji adwokackiej zapłacił do 
skarbu doi. 767.924, inny znów  doi. 87.524. Były gubernator Stanu New 
Yorku, k tóry  zajął się p rak tyką adw okacką i stanął na czele nowej firmy, 
w niósł doi. 22.000.
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Przypisy:

* Praca niniejsza stanow i streszczenie artykułu Johna W alkera Harringtona, zam ieszczonego  
w  m iesięczniku Am erican M ercury, w  tłum aczeniu p. Stefana Feinberga, przyp. Red.

1 Już w  V w ieku w  praw ie rzym skiem  G allów  znani byli adw okaci, a konstytucja Klotara z  r. 
590 zabrania karać kogokolw iek, kom u nie dano sposobności obrony. W IX w ieku  pojawia się  
adwokatura i u  Franków -  gdzie  kapitularze Karola W ielkiego (802) i syna jego Ludwika de  
Debon.

2 Cezar (De Bello Gall. ks. 6) podaje, że druidzi, kapłani galijscy w yrokow ali w  spraw ach  
karnych, spadkow ych oraz w szelk ich  sporach. Św. H ieronim  (In Epist. 2, adversus vigilant, sub. 
Princip.) notuje, że Francja zdaw na cieszy  się znakom itą reputacją z pow odu  siły  przekonyw ują
cej i praw dom ów ności obrońców  sądow ych. Juvenal (Sat. 15 v. I l l  i 112) tw ierdzi, że Galja była  
w zorem  sztuki i w y m o w y  obrończej dla Wielkiej Brytanii.

3 v. A. G. Boucher -  d'A rgis „H istoire abrégée de l'Ordre des avocats” str. 97 i n. A ppleton  
„Traité de la profession d'avocat” str. 30.

4 „Prévôt” był to przedstaw iciel króla w  Paryżu i najw yższy w  stolicy sędzia  w  spraw ach  
cyw ilnych i politycznych.

5 L. 7 § 5 Cod. Just, de adv. div. jud. II. 8, w . Garsonnet „Traité théorique et pratique de  
procédure” t. I, § 259, uw . 4.

6 Chavray de Boissy „L'avocat ou réflexions sur l'exercice du  barreau” R zym -Paryż, 1778, str. 
309.

7 Dzisiejsza organizacja adw okatury francuskiej zna instytucję „avocats anciens" (po 20 
latach w ykonyw ania zaw odu), „avocats”, oraz „avocats stagiaires”, (aplikantów). A le ci ostatni 
m ogą obecnie w ystęp ow ać przed sądem , czego nie m ogli „audientes” . W W. Brytanii instytucja 
„radców królew skich” odpow iada instytucji „consultantes” francuskiego średniow iecza. Pod  
pew nem i w zględam i podobny pod zia ł w id zim y także w  N iem czech. Projekt polsk i statutu  
palestry prof. Suligow skiego przew id yw ał instytucję „adw okatów  zasłużonych” na w zór  
„avocats anciens” .

8 Zrzeszenia te łącząc początkow o adw okatów  i prokuratorów (protoplastów  dzisiejszych  
avoues), od pierwszej chw ili były pod  rządem  adw okatów , z których jeden w  czasie ceremonij 
religijnych zaw sze nosił kij z  proporcem  św iętego  (bâton) i stąd pow stał tytuł bâtonnier 
oznaczający do dziś dnia dziekana izby adw okatów  w e  Francji. O d XVI w . pozostali w  zrzesze
niu w yłączn ie już tylko adw okaci tw orząc regularną izbę adw okacką opartą na zasadzie ,,1'ordre 
est maitre de son tableau” . Od r. 1661 w esz ło  w  zwyczaj wybieranie rady adwokackiej przez ogół 
członków  podzielony na kolum ny i ten stan rzeczy przetrw ał bez w iększych  zm ian do r. 1790 t.j. 
do rewolucji.

9 Konstytucja „de potestate procuratoris pro suo principali in judicio com parentis” .
10 Z anotow ać warto cud, utrw alony w  aktach procesu na podstaw ie zeznań św iadków , jako 

cud 7-m y (De paupere turpissim o in pulcherrim um  cum  claritate transfigurato). Św. Iw o ugościł 
i p o ży w ił nędzarza jedząc z  nim  z jednego talerza. Żebrak je n iew iele, wstaje i odchodzi 
z pożegnalnem  życzen iem  opieki Boskiej pod  adresem  gospodarza; i oto n iespodziew anie  
łachm any jego stają się śn ieżno białe, postać prom ienieje blaskiem  piękności a cały dom  pełen  
jest szczęśliw ości i św iatła. Transfiguracja ta zanotow ana i w  źródłach pod  m ianem  „trans
figuration du pauvre" m a być sym bolem  społecznych tendencyj działalności św iętego  (v. 
Desjardins op. cit. str. 115-116).

11 Literatura o św . Iw onie (poza dziełam i w spom nianem i w  tekście, Ch. de la Ronciére „ Saint 
Yves" (collection Les Saints, Paryż, 1918), Pocquet du  Haut-Jussê „La C om pagnie de St. Yves des 
Bretons” Rzym  1919. J.M. Abgrall „Culte et iconographie de St. Yves” (w  „Bulletin de la Société 
archéologique du Finistère” 1900). M. P. H em on artykuł w  „A nnales de Bretagne” ex 1909, E. 
Benjoy „Vid de St. Yves" St. Brieuc 1884; i inne.
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Z prac Komisji Kodyfikacyjnej (Stan. Peszyński)

ORDYNACJA ADW OKACKA. Komisja Kodyfikacyjna przystąpiła do d ru 
giego czytania projektu ustaw y o u rządzeniu  adw okatury  w  Państw ie 
Polskiem.

Dotychczas przyjęte już zostały w  drugiem  czytaniu następujące rozdziały:
I. Postanow ienia ogólne, II. Aplikanci adwokaccy, III. Adw okaci i IV. W alne 
Zgrom adzenia izb adwokackich.

Z przepisów  rozdziału I do najważniejszych zaliczyć należy utrzym anie 
Naczelnej Rady Adwokackiej, której projekt przyznaje odrębną osobowość 
p raw ną i uw aża ją za organ nadzorczy adw okatury. W ażną zm ianę w  tym  
rozdziale w prow adzono w  zakresie wybieralności do Rad i Sądów Dyscyp
linarnych. Projekt przyjął bow iem  postanow ienie, że z praw a biernego przy 
w yborach do organów  adw okatury  korzystać m ogą jedynie ci adwokaci, 
którzy przynajmniej od lat pięciu w pisani są na listę adw okatów . Ponadto 
projekt przyjął drugi w  tym  zakresie w ażny przepis, że w  razie zawieszenia 
adw okata w  urzędow aniu, traci on praw o wybieralności na przeciąg lat 
3 (por. art. 50 ustęp 2 Tymcz. S tatutu Palestry Państw a Pol.). W zakresie 
aplikacji adwokackiej u trzym ano naogół zasady, przyjęte w  pierwszem  
czytaniu. Aplikacja trw ać m a ogółem  lat pięć i składać się m a z dwuletniej 
aplikacji sądowej i trzyletniej aplikacji adwokackiej. Egzam in obowiązuje 
tylko jeden, a m ianowicie egzam in adwokacki, składany przed  Komisją 
egzaminacyjną, złożoną z Prezesa (Dziekana) Rady Adwokackiej, dw uch 
adw okatów , delegow anych przez Radę A dw okacką i dw uch sędziów  Sądu 
Apelacyjnego, delegow anych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego. W ażnem 
bardzo ograniczeniem  praw  aplikanta adwokackiego, które pow inno zainte
resow ać nietylko samych aplikantów , ale i ich patronów , jest postanowienie, 
przyjęte dopiero po raz pierw szy w  drugiem  czytaniu, polegające na po
zbaw ieniu aplikanta adwokackiego praw a w ystępow ania przed  Sądem  A pe
lacyjnym. Tak więc naw et w  w ypadku  złożenia przez stronę najprostszego 
oświadczenia w  Sądzie Apelacyjnym, patron  będzie m usiał staw ać osobiście, 
gdyż nie będzie m u w olno zastąpić się przez aplikanta adwokackiego. Do 
projektu w prow adzono rów nież przepis zgodny z obecnym  stanem  rzeczy 
w  b. dzielnicy rosyjskiej, a stanowiący, że patronem  może być adwokat, 
mający conajmniej pięć lat praktyki adwokackiej.

W zakresie przyznania aplikantom  adw okackim  praw a do udziału  w  sa
m orządzie, projekt u trzym ał przepis, zaw arty  w  projekcie Referenta, na 
mocy którego, na żądanie 1 /5  ogólnej liczby aplikantów  adwokackich, może
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być zwołane ich zebranie dla om ówienia spraw  ich dotyczących. N a zebraniu 
takiem  przew odniczy jednak delegow any członek Rady. Ponadto dodano 
obecnie przepis, że w  w alnem  zgrom adzeniu adw okatury  b iorą udział 
z głosem  doradczym  trzej przedstaw iciele aplikantów  adwokackich, w ybrani 
przez ich ogólne zebranie.

W rozdziale III p. t. A dw okaci utrzym ano dw a wnioski, w ym agane dla 
w pisania na listę adw okatów , a polegające na tem , że kandydat oprócz 
odbycia przepisanej aplikacji i złożenia egzam inu adwokackiego, m usi 
ponadto  być nieposzlakow anym  pod w zględem  m oralnym  i posiadać osobis
te kwalifikacje, niezbędne na urząd  adw okata. Projekt zw alnia od aplikacji 
adwokackiej i egzam inu adwokackiego sędziów  i prokuratorów  Sądu Naj
w yższego sędziów Najw. Tryb. Komp. i sędziów  apelacyjnych oraz profeso
rów  praw a na Uniw ersytetach państw ow ych. Pozostali sędziowie i prokura- 
torow ie wolni są od aplikaq'i adwokackiej i egzam inu adwokackiego, o ile 
przez lat pięć pozostaw ali na stanow isku sędziego lub prokuratora (w 
poprzednim  tekście z pierw szego czytania był czasokres 8 lat w ym agany). 
W ażne i pożyteczne uzupełnienie projektu, specjalnie dla stosunków  prow in- 
qonalnych, zaw iera przepis, stanowiący, że adw okat, który przed  przyjęciem  
do adw okatury  był sędzią okręgow ym  lub pow iatow ym , nie m oże w  ciągu 
lat pięciu, od czasu ustąpienia z zajm owanego uprzedn io  stanow iska sędzio
wskiego, obierać sobie siedziby w  tej miejscowości, w  której poprzednio, jako 
sędzia, m iał sw ą siedzibę.

W zakresie zabezpieczenia interesów  m aterjalnych adw okatów , projekt 
zaw iera rów nież kilka w ażnych przepisów , a m ianowicie: projekt stanowi, że 
jeżeli kilka osób łącznie pow ierzyło adw okatow i m andat w  tej samej sprawie, 
to są one solidarnie wobec niego odpow iedzialne za jego należność z ty tułu 
prow adzenia spraw y (por. art. 2002 K.C. Nap.). U stanow iony zastępcą strony 
ubogiej, adw okat w  razie w ygrania spraw y, m a praw o do przysądzonego jej 
w ynagrodzenia za prow adzenie spraw y.

Now ością jest przepis, stanowiący, że adw okatow i z tytułu należności za 
prow adzenie spraw y, przysługuje pierw szeństw o na pieniądzach i w alorach 
klijenta, bądź znajdujących się w  jego rękach, bądź też złożonych do 
depozytu.

t
TO G I W SĄDZIE OKRĘGOW YM  W W ARSZAW IE. Z m ocy zarządzenia 

p. M inistra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca r. b. (Dz. U.M.S. N r 16) term in 
w prow adzenia stroju urzędow ego dla sędziów  i p rokuratorów  Sądu O kręgo
wego w  W arszawie został ustalony na dzień 1 listopada r.b. Z dniem  tym  
strój urzędow y (togi birety) obow iązyw ać będzie i adw okatów , w ystępują
cych przed Sądem O kręgow ym  w  W arszawie.
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Wyrok Sądu Dyscyplinarnego Rady Adwokackiej w  Warszawie 
z dnia 11 października 1930 r.

(Sprawa N r D. 44/1930 r.)

Okoliczności spraw y są następujące:
Prokurator Sądu Okręgow ego w  W arszawie przesłał do dyspozycji Rady 

Adwokackiej odpis protokółu rozpraw y głównej Sądu O kręgowego w  W ar
szaw ie W ydział IX Karny z dnia 30 stycznia 1930 r. w raz z odpisem  skargi 
apelacyjnej adw okata X. Z pow yższego protokółu wynika, że Sąd postanowił: 
odpis skargi apelacyjnej adw okata X. przesłać U rzędow i Prokuratorskiem u, 
dopatrując się cech przestępstw a z art. 154 K.K., w  ustępie skargi apelacyjnej, 
zaczynającym się od słów „w szakże stanow isko Sądu G rodzkiego", aż do 
ustępu: „dokąd  ono p row adzi” , zakończonego znakiem  zapytania i w y
krzyknikiem .

Rada Adwokacka, uznając, iż wyżej przytoczony ustęp skargi apelacyjnej 
powinien podlegać ocenie Sądu Dyscyplinarnego pod kątem widzenia przepi
sów art. 9 St. T.P.P.P.; uznała również za konieczne poddać ocenie Sądu 
Dyscyplinarnego przedostatni ustęp skargi apelacyjnej, zaczynający się od słów: 
„ustalam przeto" i kończący się słowami: „drogą gwałtu i zamachu stanu".

Po rozw ażeniu całokształtu m aterjału i w ysłuchaniu wyjaśnienia adw okata 
X. oraz wnioski prokuratora, z w a ż y w s z y :

1) że adwokat przy wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając z wolności 
słowa i pisma, ma prawo i obowiązek poddawać rzeczowej krytyce uzasadnienia 
wyroku;

2) że nawet najmocniejsza argumentacja obrońcy, o ile nie zawiera w sobie zniewagi 
Sądu, lub innych osób, nie może być uważana za nadużycie wolności słowa i pisma;

3) że w  inkrym inow anym  ustępie: „w szakże stanow isko Sądu Grodzkiego 
i t. d ." nie m ożna dopatrzeć się nadużycia wolności słowa i pism a, a tem bar- 
dziej karygodnego zlekceważenia w yroku Sądu Grodzkiego;

4) że jednakże ostatnie zdanie inkrym inow anego ustępu  „czy Sąd Grodzki 
nie zdaw ał sobie i t. d .", aczkolwiek nie zawierające zlekceważenia Sądu, 
należy jednak uznać za niewłaściwe co do formy, która szczególnie w stosunku do 
Sądu winna być jaknajbardziej poprawna, ażeby nie stwarzać nawet przypuszczeń, 
że adwokat mógł mieć intencję lekceważącego potraktowania wyroku sądowego;

5) że jednakże tego rodzaju zwrot, raczej niefortunny niż lekceważący, nie 
daje podstaw y do zastosow ania represji dyscyplinarnej;

6) że wreszcie ustęp  skargi apelacyjnej: „ustalam  przeto" i kończący się 
słowami „drogą gw ałtu i zam achu stanu", jako mający na celu przeprow a
dzenie dow odu praw dy, nie m oże być rów nież uznany za nadużycie 
wolności słowa i pism a, bo przeprowadzenie dowodu prawdy w sprawie z oskar-
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żenią o rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości jest prawem i obowiązkiem 
obrońcy oskarżonego;

7) że w  tych w arunkach Sąd Dyscyplinarny, nie upatrując w  treści całej 
skargi apelacyjnej adw okata X. nadużycia wolności słowa i pism a p o 
s t a n o w i ł :  adw okata X. uniewinnić.

D e publicis.
W SPRAWIE KONFISKAT POPOW STAŃCZYCH. Z pow odu enuncjacji, 

wygłoszonych przez Przedstawicieli W ładz Polskich na rozpraw ie p. Uszyc- 
kiej i W ysłuochowej przed  Sądem  N ajw yższym  w  W arszawie, w  przed
miocie żądań, podniesionych przez rodziny byłych Pow stańców z roku 1863, 
którym  rząd rosyjski skonfiskował majątki, na W alnem  Zgrom adzeniu 
O ddziału  Lwowskiego Zw iązku A dw okatów  Polskich uchw alono jednom yś
lnie rezoluqę następującej treści:

I. Oparcie stanow iska zastępcy Skarbu Polskiego na rzekomej legalności 
aktu konfiskaty jest praw nie b ł e d n  e m , gdyż ani rozbiór Polski, ani objęcie 
części jej terytorjum  przez Rosję, nie były n igdy niczem  innem, jak gw ałtem  
i bezpraw iem , dokonanem  bez upow ażnienia ówczesnej Reprezentacji Państ
w a Polskiego, tem  sam em  zaś aktów  przez Rosję zdziałanych ze stanow iska 
polskiego legalnymi nazw ać nie m ożna.

II. Aktom  konfiskaty m ajątków pow stańczych opartym  nie na ogólnie 
obowiązujących ustaw ach, ale na wyjątkow ych zarządzeniach w ładz ad 
m inistracyjnych, brak jest charakteru legalnej kary i noszą one jedynie 
znam iona indyw idualnej zem sty i represji, a aprobow anie i u trzym yw anie 
tego stanu przez Państw o Polskie, nie da się pom yśleć i sprzeciw ia się 
uroczystej wstępnej zasadzie Konstytuq'i naszego Państw a i uchw ale sej
mowej z 4 maja 1920 r.

III. Traktat Pokoju, na podstaw ie którego Polska do bytu  praw nego 
powróciła, stw ierdza w yraźnie jej organiczny zw iązek z Polską p rzedroz
biorową, tem sam em  zaś wszelkie akty rządów  okupacyjnych sprzeciwiające 
się Polskiej idei państw owej, moc swoją w  chwili w skrzeszenia Państw a 
Polskiego bezw arunkow o i ipso facto straciły.

IV. Objęcie przez Państwo Polskie majątków skonfiskowanych nie było tedy 
pierwotnem nabyciem ich własności, ale tylko czasową detencją aż do zgłosze
nia się prawnych właścicieli, którymi pozostali ustawowi następcy dotkniętego 
konfiskatą pierwotnego posiadacza i z chwilą ich zgłoszenia się ustać powinno.

V. Inne traktow anie tej kwestji sprzeciw ia się pojęciom praw a i słuszności 
i byłoby ze stanow iska W ładz Polskich ochroną posiadania, którem u nie 
m ożnaby przyznać kwalifikacji dobrej wiary, oraz m usiałoby dotkliw ie razić 
poczucie praw ne Polskiego N arodu  (...).
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R ó ż n e

Z KOM ITETU BUDOWY OKRĘTU P.N. „TEM ID A " otrzym aliśm y nast. 
kom unikat:

W śród tylu znam iennych przejaw ów  doby obecnej, świadczących o gorą
cem dążeniu ogółu N arodu Polskiego do ugruntow ania potęgi Polski na 
m orzu i do przyczynienia się w  m iarę m ożności każdego członka społeczeńs
twa, do zaspokojenia tak licznych w  tej m ierze potrzeb m łodego Państw a nie 
mogło oczywiście zabraknąć głosu i czynu zrzeszeń i organizacyj, zw iąza
nych z w ym iarem  spraw iedliw ości. W ydaw ało się zaś w skazanem  i celo- 
wem, by skoordynow aw szy poszczególne w  tym  kierunku inicjatywy, dążyć 
do nadania zam ierzonem u w ynikow i podjętych wysiłków takiej postaci, 
która przez długie lata byłaby w idom em  św iadectw em  myśli, co je zrodziła, 
a w szystkim  uczestniczącym  w  akq'i pozwoliłaby cieszyć się oglądaniem  na 
falach polskiego m orza okrętu polskiego, zawdzięczającego swe istnienie 
właśnie tym  zrzeszeniom  i organizacjom.

Z tych w ychodząc założeń, Zrzeszenie Sędziów i P rokuratorów  Rzeczypo
spolitej Polskiej, Naczelna Rada Adw okacka, Koło U rzędników  M inisterstwa 
Sprawiedliwości, Zrzeszenie N otarjuszów  i Pisarzy Hipotecznych, Centralny 
Zw iązek Zrzeszeń U rzędników  Sądowych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowa
rzyszenie A plikantów  Zaw odów  Prawniczych, Zrzeszenie A plikantów  Za
w odów  Prawniczych, Zrzeszenie Kom orników Sądowych Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zrzeszenie O brońców Sądowych w  Polsce oraz Zw iązek Pracow 
ników N otarjatu i H ipoteki w yłoniły w spólny Centralny Komitet budow y 
okrętu pod nazw ą „Tem ida", którego zadaniem  jest zbieranie w  drodze 
dobrow olnych składek funduszów  na budow ę jednostki morskiej, jakiej 
rodzaj zostanie ustalony w  porozum ieniu z Komitetem Floty Narodowej 
w  zależności od wysokości zebranej sum y (...).

LICHWA PIENIĘŻNA. (K.K.). Z mocy rozporządzenia p.p. M inistrów, 
Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1930 r. (Dz.U.R.P. N r 50, poz. 424) 
korzyści majątkowe, osiągane przy  czynnościach kredytow ych przez p rzed
siębiorstwa bankowe, nie m ogą przekraczać 11% w  stosunku rocznym. 
Równocześnie utraciło moc ostatnio w ydane rozporządzenie o lichwie pie
niężnej z  dnia 11 lutego 1930 r. (Dz.U.R.P. N r 10, poz. 70).
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ALIMENTY „DZIECI NA DRENSKICH W OJSK OKUPACYJNYCH"
(L .ll) stanowią obecnie przedm iot wielu powództw, wytaczanych przez matki- 
niemki przeciw ojcom-francuzom. W edług pobieżnych obliczeń aljanci pozos
tawili w  Nadrenji ok. 5000 nieślubnych dzieci, z których lwia część przypada na 
francuzów. Prawnicy niemieccy rozważają na łamach prasy zawodowej, jakie 
możliwości płyną dla matek z przepisów praw a francuskiego. W skutek zakazu 
poszukiwania ojcostwa (art. 340 Kod. Cyw.) uzyskanie alimentów jest nader 
utrudnione, nie jest bowiem możliwe bez stwierdzenia ojcostwa pozwanego. 
Sąd Apelacyjny w  Paryżu, wyrokiem z dn. 22 grudnia 1920 r. ustalił, że 
zakazowi poszukiwania ojcostwa, jako przepisowi porządku publicznego, pod
legają również i cudzoziemcy. Jedyny wyłom w  sprawie poszukiwania ojcost
wa, a co za tem idzie -  i skargi alimentamej, uczyniła francuska nowela z 16 
listopada 1912 r. Na mocy tego praw a matki dzieci nieślubnych z prowincyj 
Nadreńskich dochodzić m ogą alimentów li tylko w  wypadkach: zgwałcenia, 
uprowadzenia, pisemnego przyznania ojcostwa przez nieślubnego ojca, notory
cznego współżycia z nieślubnym ojcem dziecka, łożenia przedtem  przez ojca 
kosztów na utrzymanie dziecka. Przedawnienie skargi następuje po 2-ch latach 
od urodzenia dziecka, wzgl. po 2-ch latach zaprzestania współżycia lub łożenia 
przez ojca kosztów na utrzymanie dziecka.

„ENEID A" NIE UJRZAŁABY ŚWIATŁA DZIEN N EG O , GDYBY CE
SARZ AUGUST NIE POGW AŁCIŁ PRAWA AU TORSKIEGO. (L.H.).
Z okazji 2000-nej rocznicy Wirgiljusza, przypom niał minister Scialoja w  swej 
pracy „La liberta testamentaria e Tinteresse publico" o testamencie Wirgiljusza, 
nakazującym zniszczenie „Eneidy". Cesarz A ugust sprzeciwił się temu i pozos
tawił potomności jeden z najcenniejszych utw orów  rzymskiego klasycyzmu. 
Czy jednak działanie cesarza było zgodne z prawem? Scialoja dochodzi do 
wniosku, że tak. Zdaniem  jego, praw o własności i nieograniczonego rozpo
rządzania autora w  stosunku do jego utw oru ustaje, gdy w  grę wchodzą wyższe 
interesy publiczne. Zasadę tę uświęcają nowsze ustaw odaw stw a europejskie. 
Storling norweski uchwalił ostatnio nowelę o prawie autorskiem, przewidującą 
ochronę praw  autorskich w  ciągu 50 lat po śmierci autora. Wyjątek zajść może 
tylko w  interesie dobra publicznego. Nowa ustaw a norweska wprowadza 
również ochronę praw ną depesz dziennikarskich w  ciągu 16-stu godzin po 
opublikowaniu. Jest to przykład godny naśladowania we wszystkich krajach.

W tekstach zachowano oryginalną pisownię
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