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sqdow nicłw a angielskiego
Źli sędziowie

Według doniesień prasy, w ostatnich tygodniach jeden z sędziów,,
podczas ogłaszania wyroku, użył niezwykle gwałtownych wyrazów pod
adresem młodocianego przestępcy, który dopuścił się drobnego zresztą
wykroczenia. A oto inna wiadomość prasowa: Jeden z sędziów Wyższego
Sądu, odsyłając ławę przysięgłych na naradę, oświadczył, że udziela na
to tylko 10 m inut czasu i że jeżeli do tego czasu przysięgli nie wydadzą
w erdyktu, to zostaną zamknięci w sądzie na całą noc.
„Economist” (5.XII.1959 r.), który podał te wiadomości, przeciwstawia
się mimo to zamiarowi wniesienia w tej sprawie interpelacji w parla
mencie przez posłów z P artii Pracy. Chociaż ustrój konstytucyjny Anglii
— pisze „Economist” — nie przyjął teorii podziału władz i' chociaż zasada
suprem acji parlam entu nad wszystkimi organam i władzy silnie zakorze
niła się w zasadach ustrojow ych Anglii, to jednak w praktyce parlam ent
nie w trąca się do spraw sądowych, pozostawiając sędziom pełną swobodę
orzekania. P arlam ent rozumie, że ta niezależność sędziów jest zasad
niczym w arunkiem prawidłowego w ym iaru sprawiedliwości. Jakże by
wyglądała powaga sędziów, gdyby parlam ent oceniał ujem nie ich dzia
łalność. Ingerencja parlam entu jest tu taj niedopuszczalna. W pierwszym
wypadku, w którym chodziło o sędziego pokoju, odpowiednie kroki po
winien przedsięwziąć lord kanclerz. W stosunku zaś do sędziego Wyż
szego Sądu władzę dyscyplinarną ma prezes tego sądu, do niego więc
należy 'przedsięwzięcie kroków, by tego rodzaju wypadki nie powtórzyły
się w przyszłości.

Źli m ężowie
Jak donosi „Times” z 25.IX.1959 r., Wyższy Sąd w Londynie wydał
ostatnio dwa postanowienia w sprawach rozwodowych.
W pierwszej sprawie pozwany przez żonę m ąż został skazany na wię
zienie za obrazę sądu wskutek niewykonania postanowienia sądu na
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kazującego m u wyprowadzenie się w ciągu trzech dni z mieszkania
małżeńskiego oraz zakazującego pow rotu do tego mieszkania (do czasu
zakończenia spraw y rozwodowej) i narzucania się swej żonie. Mąż nie
zastosował się do tego zakazu, bo chociaż rzeczywiście opuścił mieszkanie
w term inie wskazanym, to jednak trzykrotnie powracał do niego późno
w nocy, przy czym za pierwszym razem przenocował spokojnie, za
■drugim — pobił żonę, a za trzecim — rozlbił okno.
W drugiej sprawie, w której pozwany mąż był z zawodu muzykiem,
sąd w ydał postanowienie zakazujące miu wchodzenia do określonych
części wspólnego mieszkania małżonków, grania na fortepianie po go
dzinie 6 po południu i w ogóle takiego zachowywania się, k tó re by
zakłócało spokój d sen dziecka stron, przy czym wszystko to pod rygorem
odpowiedzialności za obrazę sądu w razie niezastosowania się do po
wyższego zakazu.
(opracował adw. Antoni Bądkowski)

