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Do Czytelników

Pragnąc ożywić „Palestrę” i w większym niż dotychczas 
stopniu zadośćuczynić potrzebom praktycznym naszych ko
legów oraz uwzględniając powszechnie wysuwany postulat, 
Komitet Redakcyjny postanowił otworzyć łamy „Palestry” 
dla publikacji wystąpień adwokatów przed forum sądowym.

Zamieszczanie bardziej interesujących przemówień, jak 
i zawartych w nich rozważań prawnych ma na celu po 
pierwsze — odsłonięcie zakresu problematyki, z jaką adwo
kat spotyka się na sali sądowej, po wtóre — przedstawienie 
właściwego sposobu ujmowania bronionego stanowiska lub 
tezy prawnej i wreszcie po trzecie — utrwalenie bardziej 
wartościowych pod względem treści i formy wystąpień, które 
w wielu wypadkach stanowić mogą poważne źródło instruk- 
cyjne.

Komitet Redakcyjny wychodzi z założenia, że nie ma ad
wokata, który w praktyce swojej nie napotykałby trudności 
w rozwiązywaniu nasuwających się zagadnień prawnych, nie 
dążył do prawidłowego ich rozstrzygnięcia i nie starał się 
przekonać sądu o słuszności zajętego stanowiska.

W bardzo wielu wypadkach adwokaci wkładają w swoje 
przemówienia bogaty w treść wysiłek pracy opartej na rze
telnej wiedzy i doświadczeniu, korzystając w tym  celu ze 
źródeł naukowych, orzecznictwa Sądu Najwyższego itp.

Redakcji „Palestry” zależy na tym, aby ująć na swych 
łamach te wszystkie wypadki, które mogą mieć dla naszych 
Czytelników praktyczne znaczenie i stanowić dla nich wska
zówkę, jak mają postępować w analogicznych sytuacjach.

Częstokroć rozwiązaniu takich zagadnień są poświęcone 
właśnie przemówienia sądowe.

Byłoby rzeczą ze wszech miar pożądaną, aby nasi koledzy 
przesyłali nam fragmenty tych przemówień. Zaznaczamy, że 
nie chodzi nam o drukowanie w całości przemówień obroń
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czych w procesach karnych i cywilnych, lecz o zamieszcza
nie fragmentów zawierających wywody prawne, mogące za
interesować naszych Czytelników. Jest samo przez się zro
zumiałe, że pożądane byłoby również podawanie w zwięzły 
sposób stanowiska zajętego w danej sprawie przez instancje 
sądowe, gdyż w ten sposób wywody obrońcy w sprawie kar
nej lub pełnomocnika w sprawie cywilnej zyskiwałyby na 
poddanie tych wywodów krytyce ze strony sądu.

Wyrażając nadzieję, że inicjatywa Komitetu Redakcyjnego 
spotka się z przychylnym przyjęciem ze strony naszych Czy
telników, zwracamy się do Nich z apelem, aby zechcieli wziąć 
udział w tej inicjatywie i dzielili się z kolegami swoimi do
świadczeniami.

Prosimy więc o nadsyłanie odpowiednich materiałów, u j
mowanych technicznie w ten sposób, żeby na wstępie przy
toczona była istota zagadnienia (sformułowanie problemu), 
a potem — wywód adwokata i rozstrzygnięcie sądowe.
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