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Togi i p e r u k i
Książka M ieczysława Szerera o są
downictwie angielskim * sprawia czy
telnikow i niespodziankę. Zewnętrzny
w ygląd książki, odzianej w skromną,
żółtą okładkę, zdaje się ostrzegać czy
telnika, że znajdzie w niej zwykłą,
choć staranną kompilację wiadomości
0 ustroju sądowym Anglii. Jeżeli więc
z jakichś szczególnych względów nie
jest tematem zainteresowany, jeżeli w
niej nie szuka potrzebnych mu infor
macji, pozwoli jej nadal spoczywać
na półce księgarskiej. Jeśli jednak
przejrzy choćby kilka jej stron, to
nie w ypuści już jej z ręki. Bo książkę
tę czyta się jak powieść, i to jak
dobrą powieść, która przykuwa uwagę
czytelnika.
Oto staje przed nim w całym swym
kolorowym bogactwie strojów i dziw 
nych ceremoniałów, ze średniowiecza
jeszcze zaczerpniętych i zm um ifikow a
nych w tradycji, ściśle z pietyzm em
przestrzeganych, ten tak sw oisty świat
sądownictwa angielskiego. Przesuwają
się w szkarłatne togi i długie białe
peruki odziane postacie sędziów i po
stacie adwokatów w togach czarnych
1 krótszych perukach, a wśród nich
w jedwabne togi strojni ci spośród ad
wokatów, którzy dostąpili zaszczytu
odznaczenia tytułem radcy kró’ew skiego. Z ko’ei autor prowadzi czytelnika
po salach rozpraw. Czytelnik asystuje
przy rozprawach karnych: przy tych,
• M i e c z y s ł a w S z e r e r : Sądo
wnictwo angielskie, W arszawa 1959
(Wyd. Prawnicze).

w których sądzi się drobne przekro
czenia, i przy tych, w których grozi;
oskarżonemu kara pogłówna. Zapozna
je się z funkcjonowaniem instytucji
sądów przysięgłych. Przekonu;e się ze
zdziwieniem, że na rozprawie sędzia
i oskarżony, dwie głów ne dramatis
personae zachowują się biernie i s:edzą
niemi, a bój ze sobą wiodą adwokaci
reprezentujący zarówno oskarżenie (bo
nie ma prokuratorów), jak i oskarżo
nego, prowadzący sw ą w alkę słow ną
w edług ścisłego rytuału jak dwaj na
dworskich igrzyskach w alczący rycerze.
Z w ielką pewności?, jaką daje do
kładna znajomość przedmiotu, prow a
dzi autor czytelnika po zaw iłych ścież
kach proce~u angielskiego. Jego w y k ła j
jest prosty i jasny, jego opisy barw ne
i plastyczne. A zadanie m iał autor
bardzo trudne, bo ustrój sądow nictw a
angielskiego i procedura sądowa nie
opierają się na jednolitych aktp.ch
ustawodawczych, mogących służyć za
podstaw ę wykładu. Narosły one przez
w ieki, opierając się na różnych statu 
tach i na jurysprudencji. Z tych trud
ności autor w yszedł zw ycięsko. Ma on
szczególny dar przystępnego przedsta
wiania rzeczy trudnych i zawiłych.
Pomimo swej przystępności książką
zawiera naukowo ujęty w ykład zasad
niczych instytucji ustrojow ych i pro
cesow ych sądownictw a angie'skiego.
Wykład ten, poparty w yjaśnieniam i
historycznym i powstania tych in stytu 
cji, określa zakres i istotę ich funkcji,
daje ocenę ich w artości społecznej?
i analizę ich charakteru klasowego.
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A utor położył szczególny nacisk na
to, co jest w sądownictw ie angielskim
różne od naszego. Dzięki tem u uwaga
czytelnika koncentruje się na tych
sw oistych cechach.
Autor daleki jest jednak od bezkry
tycznego podziwu, przeciwnie, uw ypu
kla przestarzałość niektórych instytu
cji, podkreśla ich cechy ujemne, ale
i nie szczędzi pochwał tam, gdzie się
one należą.
W ydaje m i się, że przystępność w y 
kładu
oraz zainteresowanie, jakie
książka m usi wzbudzić w czytelniku,
autor uzyskał w dużej mierze dzięki
um iejętnem u
podziałowi
materiału,
który ujął w sześciu rozdziałach.
P ierw szy rozdział poświęcony jest
sędziom. On to wprowadza czytelnika
od razu in m edias res. Już na w stępie
dow iadujem y się, że w szystkie stano
w iska sędziów zawodowych obsadzane
są w yłącznie spośród adwokatów o
w ieloletniej praktyce. Dowiadujem y
się, że sędziow ie zawodowi mają w y 
sokie uposażenia i że w łaściw ie nie
ma aw ansu sędziowskiego. Z reguły sę
dzia piastuje stanow isko do końca swej
kariery sędziow skiej. Choć w ysokie
jest uposażenie sędziego, to jednak na
ogół nie dorównuje ono zarobkom w y
bitnych adwokatów. A le powołanie na
stanow isko sędziego jest tak w ielkim
aw ansem społecznym, że w ybitny ad
w okat pośw ięca dlań sw e zarobki, w i
dząc w nim ukoronowanie swej kariery
adwokackiej.
Czytelnik dowiaduje się, że obok sę
dziów zawodowych, których liczba jest
szczupła, istnieje w iele tysięcy sędziów
laików — sędziów pokoju — nie tylko
przy tym nie uposażonych w ysoko, ale
w ogóle pełniących sw e funkcje bezpłptnie.
Z ko’ei autor przechodzi do przedsta
w ienia ro'i sędziego angielskiego w
procesie, która jest inna niż u nas,
gdyż angielski w ym iar spraw iedliwości
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przyjm uje zarówno w procesie karnym,
jak i w procesie cyw ilnym zasadę
kontradyktoryjności. Następnie przed
staw ia autor odmienność zasad, na
których opiera się sąd przy rozstrzy
ganiu spraw, podkreślając, że sędzia
angielski sam odgrywa poważną rolę
w tworzeniu prawa przez wydaw anie
w yroków stanow iących precedens lub
przez nową interpretację precedensów
starych.
Drugi rozdział poświęcony jest krót
kiem u opisow i sądownictwa cyw ilne
go, od sądów pokoju począwszy a na
Izbie Lordów skończywszy, z podaniem
w łaściw ości poszczególnych sądów. Tu
taj autor pod odrębnym tytułem om a
w ia zagadnienie kosztów sądowych,
które są w A nglii bardzo w ysokie, oraz
sprawę organizacji pomocy prawnej
dla niezamożnych, w skazując na ujem 
ną stronę tego system u, który czyni
wym iar spraw iedliwości niedostępnym
dla ubogich.
Trzeci, najobszerniejszy rozdział po
święcony jest sądownictwu karnemu.
Znajdujemy tutaj nie tylko opis istnie
jących sądów z oznaczeniem ich w ła 
ściwości, ale i przedstawienie biegu
angielskiego
procesu
karnego
ze
w szystkim i jego odrębnościami, bogato
ilustrow any przykładami.
Praw nik-karnik przeczyta ten rozdział ze szcze
gólnym zainteresowaniem.
Dwa następne rozdziały dotyczą or
ganizacji śledztwa i oskarżenia w A ng
lii oraz ujęcia zasad dowodowych w
procesie karnym.
W reszcie ostatni, szósty rozdział po
święcony jest postępowaniu z nielet
nimi.
Na zakończenie autor poświęca kil
ka uwag adwokaturze angielskiej, od
której zaczął swój w ykład, m ówiąc o
pow oływ aniu sędziów. Te uwagi będą
z pewnością nader interesujące dla
czyte’ników „Palestry”. Autor w sk a
zuje na to, że pow oływ anie sędziów
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spośród adwokatów w pływ a z jednej
strony na pozycję społeczną adwoka
tury, z . drugiej zaś — na wzajem ne
stosunki pomiędzy sędziami a adwoka
tami. Stanowią oni jeden zawód, zw a
ny learned profession — uczonym za
wodem.
Krótka ta recenzja nie byłaby jednak
pełna, gdybyśm y nie w skazali na nie
które braki tej książki. Tkwią one zre
sztą nie w tym, co jest w tej książce,
ale w tym, czego w niej nie ma. Rzuca
się więc w oczy pobieżne potraktowa
nie sądownictw a cywilnego. Tłumaczy
się ono, niew ątpliw ie, predylekcją au
tora do prawa karnego. W związku z
tym pom inięta jest rola solicitorów ja
ko ważnego czynnika w przygotowaniu
i prowadzeniu spraw cyw ilnych. Na
uboczu także pozostaje cała dziedzina
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pracy opiniodawczej adwokatów , do
których zwracają się solicitorzy o opi
nie. Opinie te odgrywają istotną rolę,
gdyż z jednej strony zapobiegają w no
szeniu nieuzasadnionych skarg do sądu,
z drugiej zaś powodują zakończenie
w yrokiem zaocznym spraw, w których
powództwo jest uzasadnione. W spra
w ach w ątpliw ych opinie te są pod
staw ą do zawarcia ugody. W ten spo
sób pozostają do osądzenia tylko spra
w y rzeczyw iście sporne, których nie
dało się załatw ić w drodze ugody.
Spraw tych jest stosunkowo niew iele
i dlatego w ystarcza do ich osądzenia
niew ielka tylko liczba sędziów. Jest
to jeszcze jedna dziedzina, w której
niepoślednią rolę odgrywa adwokatura
angielska.
A. B ądkow ski

