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ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY

(myśli — aforyzmy)

LVHI
■Rację trzeba z całą skromnością scedować na samą sprawę i twierdzić, że to jej 
słuszność broni się sama.

(NOWAKOWSKI)

Sądownictwo jest całkowicie zdominowane przez tekst. Dużą część w iny ponoszą tu  
adwokaci. Wolą popisywać się krasnomóstwem niż popracować nad materiałem  
dowodowym.

t(GOTARD)

Czy istnieje podział na świadków: mówiących prawdę — z aktu oskarżenia i na 
kłamiących — z wniosku obrońcy?

(GRODZKI)

Przesłuchanie jest z natury rzeczy czynnością konfliktową.

(OTŁOWSKI)

Adwokatura potrzebna jest przede w szystkim  społeczeństwu. Jej główne zadanie: 
stać na straży interesu społecznego, dbając o zrealizowanie go w procesie, kontro
lować w  imieniu społeczeństwa dziaałlność sędziów i innych przedstawicieli władzy 
państwowej.

(W ASKOW SKI)

Nie można mówić o niezawisłej adwokaturze bez niezawisłego sądownictwa.

(KRZEMIŃSKI)

Bez adwokata sędzia czułby się nieraz osamotniony: przyw ykł on do takiego 
współdziałania. Samemu nie starczyłoby m u sił szukać i znajdować dowody za 
i przeciw.

(de La GROSSERIE)

Ubóstwo szuka adwokatury jako swego schroniska, bogactioo — jako oparcia, 
honor — jako światła, opinia — jako środka zachowania.

(FRANCUSKIE)

Są ludzie gotowi zająć się nawet myśleniem, jeżeli jest to przejściowo szczególnie 
modne.

(ROMAŃSKI)

Kategoryczność zeznań świadków bywa wprost proporcjonalna do ich nieuctwa.

(HARRIS)
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Proza cycerońska jest właściwie prozą rodzaju ludzkiego. Dla wszystkich ludzi 
Zachodu stworzył Cycero ideał sztuki pisarskiej, stylu i umiaru.

(GLOVER)

Nie ma większej potęgi od słowa. Łańcuch niezbitych rozumowań i wzniosłych 
myśli jest więzią, której żadna siła nie przerwie. Słowo jak proca Dawida zabiła 
ciemiężycieli i obala mocarzy To broń niezwyciężona. Gdyby nie słowo, świat 
należałby do uzbrojonych bestii.

(N.N.)

Kto się drapuje, niech baczy, by szatę miał całą.
(WLAZŁO)

Usprawiedliwianie się kłamcy podobne jest zupełnie do wysiłków ściętej głowy, 
by przemówić.

(HEBBEL)

Kłamstwem  sq świadomie fałszywe wypowiedzi mające na celu wprowadzenie 
w błąd osób trzecich. Niezbędne jest istnienie obu tych elementów.

(PLAUT)

Panowanie jest bezsensem, ale rządzenie jest mądrością. Panuje się więc, bo nie 
potrafi się rządzić.

(SCHW ACHHOFER)

Gdy zaczynałem pracować w prokuraturze, wierzyłem pozorom. Po latach prze
stałem wierzyć faktom.

(DOBRZYŃSKI)

Wolność! Wolność! Najpierw niech będzie sprawiedliwość, a potem wolności bę
dziemy mieli pod dostatkiem.

(JOUBERT)

Prawo jest niemal bezsilne, jeśli nie jest popierane przez poczucie prawne.

(PODGÓRECKI)

Szczerość jest obowiązkiem, z którego rodzi się autorytet. Sąd odniesie się bez  
zaufania do adwokata, o którym  mógłby pomyśleć, że próbuje go oszukać.

(GARÇON)
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