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■rozróżnienie między faktem a informacją o fakcie. Podstawą faktyczną wyroku są
jedynie informacje o faktach czy to w 'postaci twierdzeń uczestników postępowania
czy też zebrane .przez sąd z urzędu. Oczywiście informacje te muszą być ustalone,
tj. sprawdzone co do swojej prawdziwości. Zbyt mało uwagi poświęcono w pracy
zarzutom pozwanego, które właśnie mają charakter twierdzeń o faktach.
Rozległość poruszonej w pracy problematyki nie pozwala na ustosunkowanie się
do wszystkich zaprezentowanych przez autora ujęć. W niniejszej recenzji musiałem
się zatem z konieczności ograniczyć do wskazania na momenty najbardziej, moim
zdaniem istotne. Jeżeli uczyniłem to w większości wypadków w sposób polemiczny,
to bynajmniej nie w celu krytyki i pomniejszania wartości pracy, ale jedynie dla
ukazania zagadnień dyskusyjnych, których dalsze naświetlenie może być pożyteczne
dla rozwoju teorii wyroku cywilnego. Jest wielką zasługą autora, że w swojej pio
nierskiej, jak była o tym mowa na wstępie recenzji, pracy nlie unikał tego rodzaju
zagadnień, ale podejmował je i starał się dać ich pogłębioną analizę. W rezultacie
praca* stanowii wysoce wartościowy wkład do pauki postępowania cywilnego i trwale
zapisze się w dorobku polskiej myśli procesual¡stycznej, dając jednocześnie Impuls
do dalszych badań nad przedstawioną w niej problematyką.
)
Witold Broniewicz
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LX
Ci jedynie z czystym sumieniem mogą sądzić człowieka siedzącego na ławie oskar
żonych. ci jedynie mają prawo moralne ferować wyrok., którzy mogą zapeumić, że
gdyby zdobył władzę, odmówiliby udziału w jego rządach.
(BERRYER)
Szczęście kryje się znacznie mniej w rzeczywistości niż w wyobraźni.
(LUDWIK NAPOLEON)
Pozór myślenia zyskuje coraz więcej zwolenników.
(SZANIAWSKI)
Niczemu się nie dziwić — to jedno może człowieka uczynić szczęśliwym i zachować
w szczęściu.
(HORACY)
Dążymy zawsze do tego, co zakazane.
(OVIDIUS)
Wśród nowych okoliczności zwykle plotka poprzedza fakty.
(CEZAR)
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Usłyszane w Sądzie Najwyższym: „Najniebezpieczniejszą sprawą dla adwokata jest
zbyt dokładna znajomość akt.” Hm...Być może ...
(GRODZKI)
Jest rzeczą możliwą, że znakomity adwokat wcale nie będzie znakomitym prawni
kiem
(KLEIN)
Adwokat powinien być bardzo zgodny w swym życiu prywatnym, całą dynamikę
konfliktową zużywa w życiu zawodowym.
(SASKI)
Nie szpetota sprawy może rzucić cień na osobę obrońcy, lecz jego nieszczerość i nie
umiejętność zajęcia własnego stanowiska w odniesieniu do sprawy.
(ROMAŃSKI)
Boję się sędziów nazbyt systematycznych. Rodzi się obawa, że systematyka jest
dlo nich o wiele ważniejsza od wszystkigo innego.
(MICHAŁOWSKI)
Człowiek, który chce myśleć samodzielnie, posuwa się między zębatymi kołami.
(BRANDYS)
Przynosicie dar słowa i piękno słotna, piękność wymowy polskiej, swobody wyra
żeń i zwrotów — zatem przynosicie wolność słowa, wolność zapatrywań, wolność
oceny i sądów, krzewicie postęp i rozwój kultury narodowej.
(SZLAGOWSKI)
Człowiek szuka prawdy, ale i natozajem prawda szuka człowieka i z istoty jej zale
ży jej na tym, aby była poznana.
(WIELOPOLSKI)
Kogo szczęście pieściło nadmiernie, tym zmiana wstrząśnie.
(HORACY)
Odebranie ludziom możliwości mówienia pełnym głosem w sytuacji, gdy jest to spo
łecznie niezbędne, jest rzeczą niebezpieczną.
(SZANIAWSKI)
Prawnicy to ludzie, którzy oszukują sprawiedliwość, posługując się prawem.
(PINT ER)
Jeżeli jeden człowiek marzy, to jest to tylko marzenie, ale jeżeli marzy wielu, to
wtedy budzi się nowa rzeczywistość.
(CAMARA)
Wybr ał
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