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stroność ta, jako wynik domniemania niewinności oskarżonego, powinna się
przejawiać w szczególności w sposobie zachowania się sędziów na rozprawie,
np. w wytworzeniu przekonania, że wynik sprawy nie jest przesądzony i za
leży od dalszego przebiegu rozprawy, w jednakowym stosunku do oświadczeń,
wniosków i pytań stron, w cierpliwym wysłuchaniu stron przed podjęciem de
cyzji incydentalnych, w nieujawnianiu sympatii lub antypatii procesowych.
Omówiono także inne elementy niezbędne do realizacji wychowawczej funkcji
rozprawy, jak spokojny, pozbawiony emocji stosunek sędziów do rozpoznawanej
sprawy, takt i cierpliwość wobec uczestników procesu, brak pośpiechu, sprawny,
punktualny, ale wnikliwy przebieg rozprawy, umiarkowanie w korzystaniu ze
środków policji sesyjnej.
Autor podkreśla, że tylko i jedynie ten oskarżony, który nabierze przekonania
o bezwzględnym przestrzeganiu przez sąd jego podstawowych praw, wyrażonych
w gwarancjach procesowych, oraz o traktowaniu w jednakowy sposób tez i wnio
sków obrony i oskarżenia, będzie podatnym odbiorcą wychowawczych treści roz
prawy, a w razie wydania wyroku skazującego zaakceptuje go wewnętrznie, jako
merytorycznie słuszny.
Sporo miejsca poświęcono w pracy omówieniu wychowawczego znaczenia udzia
łu w procesie karnym obrońcy oraz zajmowanej przez niego postawy.
adw. Jerzy Zaniemojski
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Norma jest niedorzeczna, gdy kłóci się z rozsądkiem. Prawo jest niedorzeczne,
gdy obraża poglądy ogółu.
(MAUROIS)
Prawnika jest rzeczą prawdę, na dnie piekieł pogrążoną, na wierzch wydobyć.
(SZANIECKI)
Służalczość ze strony adwokata wobec sędziego, czy też zbyteczna pokora adwoka
ta wobec zarządzeń i oświadczeń sędziowskich — ubliża godności naszego stanu.
(TILL)
Nie można być mówcą bez wyobraźni.
(CZUJ)
Zasada wzbudzania uczuć leży w tym, byśmy się sami wzruszali.
.
(QUINTYLIAN)
Musisz umieć wyczytać myśli z wyrazu twarzy słuchaczy.
(SELYE)
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Deformują nas formuły.
(LEC)
Czasem moralista jak kominiarz czyści kominy, a sam brudny.
(FREDRO)
Prawo daje siłą.
(LINCOLN)
Ten, kto sobie uzurpuje prawa specjalne, sam stawia się poza wszelkim prawem
i w konsekwencji staje się ofiarą prawa.
(LARDO)
Nie powinno się być ani sędzią, ani spowiednikiem klienta. Trzeba przyjąć to, co
on chce powiedzieć. Nie trzeba patrzeć źle na klienta, który nie mówi prawdy.
(SZURLEJ)
Adwokat sam ustala swój sposób prowadzenia się. Jest jedynym sędzią swego
zachowania, a to zobowiązuje go do szczególnej staranności. Powinien panować nie
tylko nad swymi własnymi namiętnościami, ale również nad namiętnościami tych,
którzy go otaczają.
(GARÇON)
Adwokatura jest zrzeszeniem, dla którego nie wystarcza zwyczajna uczciwość, lecz
które posuwa się aż do ideału nieskazitelności.
(BELLART)
W y b r a ł Roman Łyczywek
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A. U chw ały Prezydium NRA
Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 września 1977 r.
w sprawie stawek odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej Adwokatury
w Grzegorzewicach
W związku ze zmianą kosztów utrzymania w DPTA w Grzegorzewicach, Prezydium
NRA na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 9 u.ou.a. p o s t a n o w i ł o :
I. Ustalić z dniem 1 października 1977 r. następujące stawki za korzystanie z
DPTA:
1. cena pobytu dobowego:
a) adwokatów, ich małżonków i dzieci (pozostających na wyłącznym utrzy
maniu) oraz pracowników samorządu adwokackiego — 120 zł,
b) innych osób, uczestników konferencji i sympozjów — członków adwoka
tury — 180 zł,
c) obcych uczestników konferencji i sympozjów — 200 zł.

