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’Palestra” przed laty

Rok 1938 -  cz. i

Stanisław Czerwiński 

Afekt patologiczny a silne wzruszenie duchowe

W sferze duchowej w  ogóle, w  dziedzinie zaś objawów życia um ysłow ego 
w  szczególności, pow ażną rolę odgryw ają uczucia, jako te siły kierownicze, 
które nadają bieg naszem u m yśleniu i postępow aniu.

Defekty spostrzegania, wyobrażenia, sądzenia i w nioskow ania nie tylko 
odnoszą się do sfery czysto intelektualnej, lecz rów nież do ściśle sprzęg
niętych z elem entam i poznania pierw iastków  uczuciowych.

Sfera emocji, panujących w  duszy ludzkiej, jest niemniej w ażnym  w skaź
nikiem  norm alnego lub patologicznego stanu ducha, jak dziedzina procesów 
wyłącznie intelektualnych.

Niedość jednak rozum ieć istotę sam ego czynu, aby podlegać za dokonanie 
jego odpow iedzialności karnej. Koniecznym  do tego w arunkiem  jest zdolność 
kierow ania swą wolą.

Przestępstw o bow iem  odnosi się nie do sfery m yślenia, lecz postępow ania, 
aby przeto ono mogło być poczytane za winę, spraw ca m usi posiadać 
zdolność kierow ania swym i czynam i stosow nie do uśw iadom ienia ich istoty 
za pom ocą rozum u1.

Niniejsza krótka notatka m a na celu w skazanie pew nych trudności przy 
rozstrzyganiu kwestii bardzo często nasuwającej się w  praktyce sądowej, 
a mianowicie: czy oskarżony podczas popełniania przestępstw a działał pod 
w pływ em  afektu fizjologicznego, tj. pod w pływ em  zwyczajnego silnego 
w zruszenia duchowego, czy też pod  w pływ em  afektu patologicznego, w yłą
czającego poczytalność?

Bywają w ypadki, kiedy człowiek jest w  stanie ducha, którego nie podobna 
zaliczyć do tych, co stwarzają w arunki niepoczytalności. Są bow iem  niektóre 
fakty, jak np. gniew, zazdrość, strach itp., osłabiające norm alny przebieg 
m yślenia, kojarzenia idei, obezwładniające sam okontrolę i pow odujące przez 
to objawy przestępczości, której jednak nie tow arzyszy wcale takie napięcie 
złej woli, jak w  w ypadkach, kiedy nie m a silnego pobudzania uczuciowego.

1 Legrand „La folie devant les tribunaux”
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Jest to tzw . afekt zwyczajny fizjologiczny, czyli stan silnego w zruszenia 
duchow ego, który stanow i tylko okoliczność łagodzącą w inę sprawcy prze
stępstw a (art. 225 § 2 K.K. i art. 18 § 1 K.K.), a naw et nadającą sądowi praw o 
zastosow ania nadzw yczajnego złagodzenia kary.

W przypadku  istnienia wym ienionej łagodzącej okoliczności, a mianowicie 
popełnienia zabójstwa pod w pływ em  silnego w zruszenia duchowego, nie 
m ożna zastosow ać do spraw cy ani więzienia dożyw otniego, ani naw et 
„m aksim um ” ustaw ow ego dla danego środka karnego, tj. lat 15 więzienia. 
Sąd m a w ym ierzyć karę nie w yższą od lat 10, a nie niższą od ustaw ow ego 
„m inim um " środka karnego, a więc od pół roku (art. 39) (...)

T
W  końcu grudnia r.ub. ukazał się z druku projekt 

prawa małżeńskiego majątkowego, uchwalony w pier
wszym czytaniu przez podkomisję prawa małżeńskiego 
majątkowego Komisji Kodyfikacyjnej.

Wobec ustalenia terminu nadsyłania Komisji Kody
fikacyjnej uwag do dnia 1 marca r.b., zamieszczamy 
artykuł, poświecony projektowi nowego prawa i żywi
my niepłonnęi nadzieję, że przedstawiciele adwokatury 
zabiorę głos celem poddania ocenie i wszechstronnego 
rozważenia wszelkich zagadnień, dotyczących wielce 
doniosłej dla całego społeczeństwa sprawy reformy 
prawa małżeńskiego majątkowego.

M. Goldberg 
adwokat 

Projekt prawa m ałżeńskiego majątkowego
R z ą d  p o w s z e c h n y

Komisja Kodyfikacyjna ogłosiła drukiem  Projekt praw a małżeńskiego 
majątkowego.

We wszystkich w ypadkach, kiedy chodzi o zastąpienie starego praw a 
nowym , należy oceniać, czy now e praw o trafnie uchwycą tendencje rozw oju 
społecznego w  danej dziedzinie. O d tego bow iem  zależy, czy nowe praw o 
odegra rolę dodatnią, tj., czy now y rozwój stosunków  ułatwi, przyśpieszy, 
czy zaś odw rotnie -  odegra rolę ujemną, rolę ham ulca zdrow ych tendencji 
życia społecznego.
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M ówi się rów nież o tym, że praw o nie pow inno się znaleźć w  konflikcie 
z psychiką społeczeństwa. Jest to praw idłow e -  z pew nym  zastrzeżeniem . 
Nieraz psychika praw na społeczeństwa, lub jakiejś jego w arstw y, jest z punk
tu w idzenia ogólnoludzkich ideałów, bardzo  zacofana, bardzo prym ityw na. 
Prawo nie pow inno takiej psychiki pierwotnej konserw ować, ale -  w  przew i
dyw aniu  co najmniej najbliższego etapu  rozw oju społecznego, działać na nią 
wychow aw czo. (...)

T
U m arł Stanisław Car (ur. 1882 r. -  zm arł 18.VI.1938 r.) -  kolejno adw okat, 

Redaktor Dziennika Praw, Szef Kancelarii Cywilnej, założyciel i pierw szy 
Redaktor „Palestry", b. członek Rady Adwokackiej w  W arszawie, Prokurator 
Sądu Najwyższego, Podsekretarz Stanu, M inister Sprawiedliwości, Poseł 
i W icemarszałek Sejmu, Przew odniczący Komisji Prawniczej Sejmu, General
ny Referent ustaw y Konstytucyjnej Kwietniowej i wreszcie M arszałek Sejmu.

Ułan -  Ochotnik 1920 roku, odznaczony krzyżem  w alecznych i aw an
sow any w  polu na kaprala.

Mąż o niespożytej tężyźnie życiowej i sile, nieugięty i mocny. Zdaw ało się 
nie rychło zejdzie z szerokiej drogi służby publicznej. W szelako ciężką 
chorobą serca w  sile w ieku zm ożony został.

W iek Jego m ęski p rzypad ł na czas zaw ieruchy i w ichury dziejowej, 
potężnych zm agań się kierunków  ideow ych i św iatopoglądów , a że stanow ił 
O n indyw idualność wybitną, pracowitość niepospolitą, ambicję służenia 
ziemi Ojczystej wielką, więc rychło stanął jako jeden z filarów polskiego życia 
publicznego i państw ow ego.

Swój św iatopogląd w yw odził z ideologii Demokracji Polskiej, to też do 
obozu, którem u hetm anił Józef Piłsudski, przystał i w  środku w alki stanął, 
najcięższe ciosy na siebie przyjmując, wiele p raw d  i założeń, które w  or
ganizację Państw a wcielił, dziś kanonam i ładu  państw ow ego się stało.

W historii stanow ienia o ładzie państw ow ym  m a sw ą wielką kartę.
W budow ę zw artości i spoistości Państw a dużo m ozołu serdecznego 

włożył.
M iał przyjaciół m iędzy pierw szym i w  Polsce. M iał w łasne zdanie o wielu 

rzeczach, to też przeciw ników  w ielu m usiał mieć, ale każdy z nich był o Nim 
m niem ania najwyższego, bo ceni się w ielką pracę, wielkie um iłow anie 
Ojczyzny i ofiarną dla Niej służbę.

Cześć Jego Pamięci!
Stefan Perzyński
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„Zobaczyłem  prof. Szerszeniewicza po raz pierw szy w  styczniu 1906 r." 
-  pisze znany adw okat petersburski W inawer, który razem  z Szerszeniewi- 
czem był posłem  w  pierwszej Dum ie Państwowej: „D opraw dy, rzadko kiedy 
w  życiu poznaw ałem  większego i, o ile chodzi przede w szystkim  o w rażenia 
estetyczne, w zrokow e -  bardziej miłego rozczarow ania. Nie wiem, na skutek 
jakiej asoqacji myśli -  praw dopodobnie w  zw iązku ze stosem  już napisanych 
przezeń książek -  w yobrażałem  go sobie jako otyłego, grubego, łysego, 
z okularam i na czole, zagłębionego w  książkach, niezgrabnego gelertera
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Redakcja Palestry w ystosow ała do w dow y po Zm arłym  ś.p. M arszałku 
Carze depeszę treści następującej:

JW ielmożna Pani M arszałkow a Carow a 
Z pow odu zgonu M ęża Czcigodnej Pani, założyciela i Pierwszego Redak

tora Palestry, organu adw okatury  stołecznej, Redakcja Palestry składa w yra
zy najgłębszego współczucia.

Redaktor Naczelny Stefan Urbanowicz
Sekretarz i Redaktor O dpow iedzialny Kazimierz Kraushar.

Prof. Dr Eugeniusz W aśkowski

Prof. Gabriel Szerszeniewicz  
(Z pow odu 25-lecia od dnia śmierci)

Imię Szerszeniewicza jest dobrze znane praw nikom  zaboru rosyjskiego. 
Starsze pokolenie, które studiow ało na uniw ersytetach rosyjskich, z jego 
podręczników  uczyło się praw a cywilnego i handlow ego, a częściowo też 
historii filozofii ogólnej teorii praw a. M łodsze pokolenie, w  szczególności 
w ychow ańcy w skrzeszonego uniw ersytetu  wileńskiego, naw et nie znający 
języka rosyjskiego, dotychczas posługują się jego podręcznikiem  praw a 
cywilnego dzięki spolszczeniu, dokonanem u przez prof. F. Bossowskiego. 
Mniej są znane naszym  praw nikom  jego liczne prace z innych dziedzin 
praw oznaw stw a, jeszcze mniej -  jego działalność społeczna i polityczna, 
a niew ielu pozostało takich, co mieli sposobność stykać się z nim  osobiście 
i zachowali w  pamięci jego ujmującą postać.
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niemieckiego pokroju. Zobaczyłem zaś nadzwyczaj w ytw ornego m łodego 
człowieka, niewysokiego, zręcznego, szczupłego, w ykw intnie ubranego 
z szopą jasnych włosów na głowie, o błękitnych aksam itnych oczach,
0 delikatnych praw ie dziecięcych rysach tw arzy oraz o ustach, ostro w y
stających spod w ąsów  na tle czysto w ygolonego podbródka, złożonych we 
wdzięczny, m łodzieńczy uśmiech. W jego postaci było coś, co w  wieku 
dziecinnym  czyniło go podobnym  do am ora, w  w ieku m łodzieńczym  -  do 
H anim eda, co i w  latach dojrzałych nakładało nań  pew ne piętno kobiecości. 
A kiedy patrzyłem , jak on prędko, lekko i zwinnie, praw ie wskoczył na 
trybunę i gdy potoczyła się jego bystra, perlista m ow a na temat, będący na 
porządku dziennym , nie wierzyłem  w łasnym  oczom. Czyż jest to ten sam, 
który i podręcznik praw a cywilnego, i podręcznik praw a handlow ego,
1 system  praw a cywilnego, i system  praw a handlow ego napisał, i tyle w  nich 
paragrafów, i tyle m ozolnych cytat, i tyle orzeczeń sądu  kasacyjnego na
zbierał, i wszystko to ułożył w  system  i połączył, i zjednoczył i przefiltrował, 
a oprócz tego, jeszcze tyle artykułów  i monografii?... Przychodziły na pamięć 
szeregi tytułów, nagłówków, tomów, paragrafów ... Ależ nie, to nie on! 
Kiedyż mógł on w szystko to zrobić? I czy jest do pom yślenia, żeby był nim  
ten pełen życia, zdaw ałoby się tylko dla życia i słodkich dźw ięków  stw orzo
ny człowiek... Bardzo prędko ten m łody, gorący, w ytw orny Szerszeniewicz 
usunął z mej w yobraźni tam tego, pierwszego, ociężałego, otyłego, pogrążo
nego w  książkach Szerszeniewicza, który nigdy w  rzeczywistości nie istniał... 
Z natu ry  swojej, wrażliwej, łatw o przejmującej się hasłam i dobra, spraw ied
liwości społecznej, był on bojownikiem. N aw et w  nauce przy całej swej 
wielostronności i produkcyjności nie był nafaszerow anym  książkami, głu
chym  na głos życia, pedantem ; był i tam  niezw ykle w rażliw y na zjawiska 
zewnętrzne, na cudzą myśl, na każdy now y prąd  życiow y"2. (...)

Prof. Szerszeniewicz pochodził z polskiej szlachty i u rodził się w  połu
dniowej Rosji (1.1.1863 r.), lecz praw ie całe życie, prócz kilku ostatnich lat, 
spędził w  Kazaniu, gdzie ukończył gim nazjum , odbył studia uniwersyteckie, 
rozpoczął działalność pedagogiczną i objął katedrę praw a cywilnego.

Pierwsze prace Szerszeniewicza poświęcone są p raw u  handlow em u. Roz
począł je obszerną monografią, mającą na celu określenie pojęcia i klasyfika
cję czynności handlow ych („System czynności handlow ych", 1888). Prawie 
jednocześrie w ydał „Kurs praw a handlow ego" (1888), który później kilka
krotnie przerabiał i uzupełniał, tak że ostatnie jego w ydanie (1908 i nast.) 
obejmowano już cztery tomy. Był to jedyny w  literaturze rosyjskiej pełny

2 „Wiestnik gażdanskago prawa” 1915 Nr. 3 str. 6 i n.
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system  praw a handlow ego, wekslowego i procesu handlow ego, opracow any 
m etodą dogm atyczną z uw zględnieniem  historii rozw oju poszczególnych 
instytucji w  praw ie rosyjskim i zachodnio-europejskim  oraz obszernej litera
tury  niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej. Lecz dziedzina praw a 
handlow ego jako specjalnej gałęzi praw a pryw atnego okazała się za w ąska 
dla szerokiego i w ielostronnego um ysłu Szerszeniewicza. O d praw a hand 
lowego przeszedł wkrótce do praw a cywilnego. Po pięknej, świetnie napisa
nej m onografii o praw ie autorskim  (1891), i po krytycznej historii cywilistyki 
rosyjskiej (N auka praw a cywilnego w  Rosji, 1893), p rzystąpił do  opracow ania 
podręcznika praw a cywilnego, czego też dokonał w krótce (1894).

t
Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Stan w  dniu  1.1.

„Palestra” przed laty

Lata
Okręgi aplikacyjne 

Wielkie miasta

Adwokaci Apli
kanci
adwo
kaccy

Okręgi aplikacyjne 
Wielkie miasta

Adwokaci Apli
kanci
adwo
kaccy

Licz
ba

Na
10000

mieszk.

Licz
ba

Na
10000

mieszk.

Polska 1929 4394 1,4 1470 Apel. katowicka 262 1,9 85
1936 5957 2,1 3367 w  tym:
1937 7211 2,1 3599 m. Katowice 112 8,6 41
1938 7717 2,2 3607 m. Chorzów 24 2,2 5

Apel. warszawska 2163 2,6 840
Apel. poznańska 634 1,3 196

w  tym: w tym:
m. st. Warszawa 1477 11,7 626 m. Poznań 160 5,9 72
m. Łódź 260 3,9 109 m. Bydgoszcz 57 4,1 19
m. Częstochowa 35 2,5 11 m. Gdynia 39 3,5 10
m. Sosnowiec 49 3,8 16

Apel. lubelska 293 0,6 70 Apel. krakowska 1431 3,2 801
w tym m. Lublin 82 6,8 25 w tym m. Kraków 568 21,8 398

Apel. wileńska 347 0,8 103 Apel. lwowska 2587 4,6 1512
w tym m. Wilno 150 7,1 60 w tym m. Lwów 929 29,0 489

Zamknięcie list adwokatów i aplikantów adwokackich

Rozporządzeniem  z d. 4 czerwca r.b. (Dz.U. N r 40, poz. 334) p. M inister 
Sprawiedliwości zarządził na podstaw ie art. 66 i 167 now ego praw a o ustroju 
adw okatury  zam knięcie list adw okatów  i aplikantów  adwokackich we w szy
stkich okręgach izb adwokackich na czas do dnia 31 g rudn ia  1945 r.
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W yłączeniu ulegają osoby, w ym ienione w  art. 58, 59, 60 ust. 1 i ust. 2 lit. b, 
oraz w  art. 158 Pr. u.a., a zatem: profesorow ie i docenci nauk  praw niczych 
w  polskich szkołach akademickich, sędziow ie N ajwyższego T rybunału A d
ministracyjnego, urzędnicy Prokuratorii Generalnej R.P., którzy po złożeniu 
egzam inu referendarskiego pozostaw ali co najmniej trzy lata w  służbie 
referendarskiej (art. 58), osoby, które co najmniej przez trzy lata pełniły 
obowiązki sędziowskie lub prokuratorskie w  sądach pow szechnych, oficero
wie audytorzy, którzy co najmniej przez trzy lata pełnili obowiązki sędziow s
kie lub prokuratorskie w  sądach wojskowych, osoby, które co najmniej przez 
trzy lata pełniły obowiązki sędziow skie w  sądach adm inistracyjnych albo 
pozostaw ały na stanow iskach członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyż
szego lub Sekretariatu Prawniczego Najwyższego T rybunału A dm inistracyj
nego, tudzież osoby, które co najmniej przez trzy lata pozostaw ały w  służbie 
referendarskiej w  Biurze Praw nym  Prezydium  Rady M inistrów, D epar
tam encie U staw odaw czym  M inisterstw a Sprawiedliwości, albo w  Biurze 
Sejmu lub Senatu na stanowiskach, zw iązanych z pracam i ustaw odaw czym i 
(art. 59).

Zam knięcie list nie dotyczy rów nież osób, które po odbyciu aplikacji 
notarialnej, zakończonej przepisanym  egzam inem , co najmniej przez trzy  lata 
pozostaw ały na stanow isku notariusza (art. 60 ust. I) oraz osób, które po 
złożeniu egzam inu sędziowskiego pozostaw ały co najmniej przez trzy lata 
w rządow ej służbie referendarskiej na stanow isku o charakterze praw niczym  
(art. 61 ust. 2 lit. b). Gwoli ścisłości zaznaczyć należy, że art. 158 now ego Pr.
u.a. odnosi się do urzędników  referendarskich Prokuratorii Generalnej R.P., 
k tórzy byli zwolnieni od egzam inu referendarskiego oraz do byłych u rzęd 
ników Prokuratorii Królestwa Polskiego i Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu, 
którzy posiadali w arunki do w pisu  na listę adw okatów .

Zamknięcie list nie dotyczy wreszcie pisarzy hipotecznych, którzy co 
najmniej przez trzy lata zajm owali swe stanow iska, asesorów sądow ych 
i u rzędników  referendarskich, upraw nionych do w pisu  na listę adw okatów  
na mocy art. 157 ust. 2 Pr. u.a.

Zarządzenia M inistra określające, stosow nie do art. 66 ust. 3 Pr. u.a. zakres 
zezw oleń na w pisyw anie na listy ograniczonej liczby adw okatów  lub ap
likantów  adwokackich w  oznaczonych term inach i miejscowościach (kontyn
genty) będą ogłaszane w  Dz.U. Min. Spr.

Zgłoszenia osób, które m ogłyby korzystać z zasiłków, w inny być kierow a
ne do Prezesa Kom itetu Tow arzystw a Kredytow ego Ziemskiego w  W ar
szawie, ul. Kredytow a N r 1.
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Z Komitetu Zbiórki Prawnictwa Polskiego  
na Fundusz Obrony Narodowej

Poniżej podajem y nadesłany nam  kom unikat treści nast.
Dnia 16 g rudnia  r. 1937 odbyło się w  lokalu Zrzeszenia Sędziów  i P rokura

torów  R.P. zebranie Kom itetu Zbiórki Praw nictw a Polskiego na Fundusz 
O brony Narodowej. Na zebraniu tym  W ydział W ykonawczy Kom itetu złożył 
spraw ozdanie, z którego wynika, że stan zbiórki w ynosił na dzień  15 grudnia 
1937 r. sum ę 821246 złotych 35 groszy. Komitet postanow ił za zebrane 
fundusze ufundow ać dla arm ii 3 baterie arm at przeciw lotniczych. Zaznaczyć 
trzeba, że W ydział Kom itetu W ykonawczego, mimo najusilniejszych starań, 
nie m ógł skom asować ofiarności całego Praw nictw a Polskiego, bo niektóre 
zrzeszenia praw nicze przekazały zebrane przez siebie fundusze na konto 
ogólne F.O.N. za pośrednictw em  kom itetów  lokalnych z ominięciem  akcji 
zbiórkowej, prow adzonej przez Komitet -  tak że sum a ogólna w ysiłku 
Praw nictw a Polskiego jest faktycznie znacznie w yższa od wyżej podanej. 
Uroczyste przekazanie daru  Praw nictw a Polskiego arm ii odbędzie się w  naj
bliższym  czasie.

T

K R O N I K A  

Ochrona Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

U staw a z dnia 7 kw ietnia r.b. (Dz.U. N r 25, poz. 219) głosi: Pamięć czynu 
i zasługi JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO -  W skrzesiciela Niepodległości Ojczyzny 
i W ychowawcy N arodu -  po wsze czasy należy do skarbnicy ducha narodo7 
w ego i pozostaje pod szczególną ochroną praw a.

Kto uw łacza Im ieniu JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, podlega karze więzienia 
do lat pięciu.

T
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