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ZYCIE I SPRAWY ADWOKATURY
(myśli — aforyzmy)

LXIV
Jeżeli obrońca walczyć ma odosobniony, przeciw przewadze bogactw i' stronnic

twom politycznym, to nie zawsze celu dosięgnie, a rzadko przed prześladowaniami 
się ukryje, dlatego też, celem dodania energii stanowi, który walczy za prawdę, 
i zasłonięcia go przed niesprawiedliwą zemstą silniejszego, wypada się koniecznie 
za pożytecznością izb obrończych oświadczyć.

(NIEMIROWSKI)
Nic bardziej nie kompromituje jak wzajemne konflikty między adwokatami.

(BENED1KT)
Granice między obroną a poplecznictwem nie zawsze są identyczne z granicą 

między prawidłową a nieprawidłową obroną.
(NICKOL)

Dobrzy adwokaci mogą żyć obok złych sędziów, ale źli adwokaci mają małe 
możliwości żyć obok dobrych sędziów; ci ich łatwo zdemaskują, zniechęcą i za
wstydzą.

(LE BOULENG&)
Tam, gdzie rządzi prawo okrutne, lud tęskni za bezprawiem.

(LEC)
Podstawowy błąd niektórych sędziów: chcą się stać panem wymiaru sprawiedli

wości zamiast jego sługą.
(GRODZKI)

Walka o nadanie sędziemu szerszego lub mniej szerokiego prawa tymczasowego 
aresztowania jest właściwie sporem o to, co jest gorsze: czy jeżeli w wyjątkowym 
wypadku winny się ukryje, czy też jeżeli w szeregu spraw niewinny będzie aresz
towany?

(MOGILN ICKI)
Ideały nie są po to, aby były osiągalne, ale aby wskazywały drogę.

(SELYE)
Im bardziej myślimy utopijnie, tym łatwiej oskarżamy ludzi o przesądy, im 

bardziej podlegamy przesądom, tym łatwiej przypisujemy ludziom łudzenie się 
utopiami.

(OSSOWSKI)
Wspólne wartości moralne są czynnikiem i mocą znacznie donioślejszą dla uzys

kania współdziałania niż nakazy i zakazy, oparte jedynie na autorytecie władzy 
czy tylko przemocy.

(KOWALEWSKI)
Prawo jest zawsze względne i zawsze niesprawiedliwe z punktu widzenia innego 

czasu, innych konwencji moralnych.
(KAMIEŃSKA)

Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka.
(LEM)

Nie zdarza się osobno i dobro, i zło, lecz zawsze pomieszane.
(EURYPIDES)

Kara śmierci nie jest prawem, jest ona natomiast wyrazem walki, jaką naród 
toczy z obywatelem, którego unicestwienie uważa za konieczne lub pożyteczne.

(BECCARIA)
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