
Czesław Jaworski

Szkolenie aplikantów adwokackich w
zakresie wymowy sądowej
Palestra 19/3(207), 94-98

1975



94 Z  prac Ośrodka Badawczego Adwokatury N r 3 (207)

katów  przed sądami, k ry tyka tych w ystąpień, obiektyw na ocena znaczenia adw o
kackich  przem ówień sądowych dla sędziów zawodowych i ławników, omówienie 
w pływ u przem ówień n a  orzeczenia sądów, w skazanie podstaw owych błędów 
taktycznych, m erytorycznych i praw nych, popełnianych w  p rak tyce przez ad 
w okatów , oraz błędów z zakresu  techniki o ratorskiej.
Tego rodzaju  w ykłady stanow iłyby novum i pow inny być przeznaczone przede 
w szystk im  dla adwokatów .
Zgodnie z ostatnim i trzem a tezam i (8, 9, 10) Ośrodek Badawczy A dw okatury  
pow inien grom adzić teksty  w yróżniających się przem ów ień sądowych adw oka
tów , zarówno u trw alonych w  stenogram ach jak  i na taśm ach m agnetofono
w ych, o raz ogłaszać szczególnie w artościow e przem ów ienia na łam ach „P alestry” 
lub  w  odrębnych w ydaw nictw ach.

adw. O. Missuna

E. Szkolenie aplikantów adwokackich w zakresie wymowy sądowej

I. S t a n  a k t u a l n y

1. Szkolenie aplikantów  adw okackich organizowane przez poszczególne rady ad 
w okackie opiera się na ram ow ych założeniach uchw alonych przez Naczelną Radę 
A dw okacką i zaw artych w Regulam inie aplikacji adw okackiej oraz kształcenia 
i egzam inu aplikantów  adwokackich z dnia 14.XI.1965 r. oraz w  instrukcji w spra
w ie szkolenia aplikantów  adw okackich i egzam inu adwokackiego z dnia 28.VII. 
1966 r.

2. W śród obowiązkowych przedm iotów  wykładowych nie uwzględniono zajęć z za
kresu  wym owy sądowej jako samodzielnego procesu szkoleniowego. Zwrócono 
jedynie uwagę na celowość omówienia metody przygotow ania przem ów ienia są
dowego (Instrukcja — dział „M etodyka pracy zawodowej” i in.) oraz podkreś
lono, że w  program ie zajęć należy uwzględnić m etodykę prowadzenia spraw , 
a m.in. opracowanie przem ów ienia sądowego (Regulam in § 27).

3. A naliza obowiązujących przepisów  prowadzi do następujących wniosków:
a) w  procesie szkolenia aplikantów  adw okackich przykładano m inim alne zna

czenie do przem ówień adw okata (aplikanta) przed sądem,
b) nie opracowano żadnego szczegółowego program u dotyczącego m etody przy

gotow ania i wygłoszenia przem ówienia sądowego,
c) nie widziano głębszych związków pomiędzy zagadnieniem  popraw nego prze

m ów ienia sądowego adw okata a jego przygotow aniem  zawodowym, wiedzą 
ogólną oraz w łaściw ą postaw ą etyczną.

4. P ra k ty k a  życia codziennego w  pełni potw ierdziła sform ułow ane wyżej w nioski. 
U chw alane przez rady  adwokackie program y szkoleniowe w  zasadzie nie uwzględ
niały tej problem atyki w  sensie kompleksowym, a jedynie sporadycznie, w m i
nim alnym  w ym iarze godzin ograniczano się do bardzo ogólnych uw ag związanych 
z przem ówieniem  sądowym.

5. Dotychczasowy stan  praw ny i w ykształconą p rak tykę należy uznać za w yjątkow o 
niezadow alającą i dlatego w ym agającą natychm iastow ej interw encji ze strony 
pow ołanych w ładz adw okatury.
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II. P r o p o z y c j a  z m i a n

1. P ostu lu jąc dokonanie istotnych zm ian w  procesie szkolenia aplikantów  adw o
kackich, należy określić:
a) zakres nowego przedm iotu wykładowego, nazwanego roboczo „wymową są 

dow ą”,
b) program  tego przedm iotu,
c) metody szkoleniowe oraz dobór wykładowców,
d) stosunek nowego przedm iotu do innych zajęć prowadzonych z procedury  

karnej i cywilnej oraz zasad w ykonyw ania zawodu.
2. Powołując się na tek st re fera tu  adw. O. M issuny „Założenia program ow e i o r

ganizacyjne prac badaw czych nad wym ową sądow ą”, proponuję następujące 
określenie zakresu  i program u przedm iotu pt. „W ymowa sądowa” :

do II pkt 1 lit. a)

Przedm iot pt. „W ymowa sądow a” pow inien obejmować następujące podstaw owe 
grupy tem atyczne:
— zajęcia na tem at osobowości mówcy,
— zajęcia z zakresu  m etodyki przygotow ania przem ów ienia sądowego,
— zajęcia na tem at treści przem ów ień wygłaszanych przez adwokatów  (ap likan

tów) przed sądem,
— zajęcia na tem at form y przem ów ienia sądowego, 

do II pkt 2 lit. b)
Podstaw ow ym  zadaniem  program u powinno być z jednej strony zachowanie i ku l
tyw ow anie piękna naszego ojczystego języka, a z drugiej — podniesienie na wyższy 
poziom skuteczności argum entacji zaw artej w przem ów ieniach adwokackich. P ro 
gram  należy dostosować do ogólnego program u szkoleniowego z rozbiciem n a  po
szczególne la ta  ap likacji adw okackiej. P rzy realizacji 3-letniego cyklu aplikacji, 
w  pierw szym  roku  pow inny się odbywać zajęcia n a  tem at osobowości mówcy i m e
todyki przygotow ania przem ów ienia sądowego, w  drugim  roku  — zajęcia z zakresu  
treści przem ów ień adw okata przed sądem, a w  trzecim  roku  — zajęcia n a  tem at 
form y przem ów ienia sądowego.
Szczegółowy program  szkolenia aplikantów  obejm owałby następujące podstaw owe 
grupy zagadnień:

Zajęcia na temat osobowości mówcy:
a) dokładna analiza indyw idualnych predyspozycji psychicznych mówcy w  zakresie 

typu pam ięci, skłonności do tzw. próżni myślowych w  toku przem ówienia, t r e 
my i jej objawów, skłonności do zacinania się, jąkan ia  i innych wad u tru d n ia 
jących wygłoszenie płynnego przem ówienia,

b) propozycja ćwiczeń kształcących pamięć, zapobiegających trem ie oraz elim inu
jących w ady wymowy,

c) p róba praw idłow ego ustaw ienia głosu (barw a, natężenie, przystosowanie do w a
runków , w  jak ich  w ygłaszane jest przemówienie).

Zajęcia z zakresu metodyki przygotowania i wygłoszenia przemówienia przed 
sądem:
a) analiza typów  i rodzajów  przem ów ień w  spraw ach karnych  i cywilnych, przem ó

w ienia podstawowe (wygłaszane n a  zakończenie przewodu sądowego) oraz incy
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dentalne, odmienność przem ówień przed sądem  I instancji i  przed sądem  II in 
stancji ze szczególnym uw zględnieniem  przem ówień w ygłaszanych przed Sądem  
Najwyższym , przem ów ienia w  w ielkich procesach zbiorowych, uzasadnienie 
w niosków  dowodowych (w  szczególności dotyczących dowodu z opinii biegłych), 
uzasadnienie w niosku zgłoszonego w  tryb ie art. 344 k.p.k., przygotow anie a lte rn a 
tyw nych przem ówień w  zależności od stanow iska zajętego przez oskarżycieli, 
współobrońców, sąd (art. 345, 346 k.p.k.),

b) konstrukcja przem ówienia:
— w stęp, wywód m erytoryczny (ustalenia faktyczne), w ywód praw ny, konkluzja, 

zakończenie,
— m etodyka przygotowania przem ów ienia (przemówienie pisane, konspekt), 

„przepow iadanie” przem ówienia, przem ówienie im prowizowane, granice do
puszczalnej im prowizacji,

— sposób sporządzenia wyciągów notatek  z ak t spraw y oraz w ykorzystanie ich 
w  czasie przem ówienia,

c) wygłoszenie przem ów ienia w  spraw ie karne j i spraw ie cywilnej z uw zględnie
niem  odmienności przem ów ienia w  I i II instancji, dyskusja nad przem ówieniem  
oraz ocena przemówienia.

Zajęcia na temat treści przemówień adwokackich:
a) problem y taktyczne wymowy sądowej ze szczególnym uw zględnieniem  zasad 

ustrojow ych, społecznych, m oralnych, obowiązujących w  naszym  państw ie,
b) ro la  ogólnowychowawcza przem ów ień sądowych,
c) zastosowanie w  przem ów ieniu niezbędnych wiadom ości z zakresu  psychiatrii, 

psychologii (spraw dzenie efektów  psychologicznych), socjologii, m edycyny, eko
nom ii itp.,

d) w ykorzystanie dowodu z opinii biegłych oraz polem ika z opiniam i n iekorzyst
nymi,

e) zasada logicznego rozum ow ania jako fundam entalna podstaw a każdego pop raw 
nego przem ówienia, próba polem iki z tezam i oskarżenia,

f) zagadnienie wolności słowa w przem ów ieniach w ygłaszanych przez adw okatów ,
g) problem y etyczne pow stałe n a  tle prowadzonej spraw y. Na przykład: jak  m a się 

zachować adw okat w  sytuacji, gdy oskarżony nie przyznaje się do w iny w brew  
oczywistym  dowodom i dom aga się od swego obrońcy, by  uzasadniał w niosek 
o jego uniewinnienie? Jak  się m a zachować adw okat w  stosunku do w spół- 
oskarżonych, co do których istnieje zasadnicza sprzeczność interesów? Ja k i po
w in ien  być stosunek adw okata do sądu, oskarżycieli, współobrońców oraz adw o
katów  w ystępujących w  charak terze świadków?

h) k u ltu ra  przem ów ienia przed sądem,
i) zagadnienia taktyczne w  zakresie oceny m ateria łu  dowodowego oraz końcowych 

w niosków  form ułow anych przez oskarżycieli i współobrońców.

Zajęcia na temat jormy przemówienia sądowego:
a) długość przem ówienia, natężenie głosu, szybkość m ówienia, gestykulacja, zacho

w anie się na ławie obrończej, p y tan ia  retoryczne,
b) zastosow anie zasad praw idłow ej wymowy pod względem fonetycznym, budow y 

zdań itp.
c) w alka z najczęściej spotykanym i błędam i językowymi, żargonem  zawodowym 

oraz z nadużyw aniem  języka hermetycznego,
d) dopuszczalność i konieczność stosow ania praw niczej term inologii łacińskiej,
e) w ykorzystanie lite ra tu ry  p ięknej, anegdoty w  przem ów ieniu sądowym.
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do II pkt 1 lit. c)

1. Zajęcia na tem at osobowości mówcy i form y przem ówienia sądowego pow inny 
być prowadzone przez w ybitnych polonistów, znawców sztuki m ów ienia oraz 
przez aktorów . Te zajęcia będą niew ątpliw ie wym agały stosowania odpowiednich 
środków' technicznych, np. magnetofonów, co mogłoby pozwolić na natychm iasto
we zauw ażenie i elim inow anie błędów i w ad wymowy. Pozostałe zajęcia pow inni 
prowadzić w ybitni mówcy: adwokaci, prokuratorzy  i sędziowie.

2. Podstaw ow ym i form am i szkolenia będą w ykłady i ćwiczenia praktyczne. Szcze
gólnie w pierw szej fazie szkolenia pow ażna rola przypadnie ćwiczeniom p ra k 
tycznym  z zadaniem  nauczenia praw idłow ej dykcji, artykulacji i akcentowania. 
Tam  wszędzie, gdzie będzie istniała możliwość, zajęcia powinny być prowadzone 
system em  sem inaryjnym  z aktyw nym  uczestnictwem  aplikantów . T aka form a 
szkolenia nak łada na wykładowców szczególny obowiązek wcześniejszego za
poznania ap likan tów  z program em  om awianego zagadnienia oraz niezbędą lite
ra tu rą .

3. Doskonalenie się w  zakresie retoryki w ym aga publicznej konfrontacji i w  zw iąz
ku z powyższym postulowałbym , aby zakończenie określonego tem atu  pow ią
zane było z obowiązkiem  wygłoszenia przem ów ienia przez uczestniczących w  za
jęciach ap likan tów  oraz z dyskusją przeprow adzoną na tem at w ygłoszonych 
przemówień.

do II pkt 1 lit. d)

1. Zajęcia na tem at treści przemówień w ygłaszanych przez adwokatów  pow inny 
być ściśle zsynchronizow ane z odpowiednim i zajęciam i z procedury karne j i cy
w ilnej oraz z zasadam i w ykonyw ania zawodu.
Można przyjąć, że zajęcia na tem at treści przem ów ień adw okackich pow inny 
stanow ić jednocześnie zakończenie danego tem atu  i zarazem  praktyczne sp raw 
dzenie opanow ania om awianego zagadnienia. Na przykład  po zapoznaniu się 
z przepisam i norm ującym i postępow anie przed sądem  I instancji pow inny się od
być zajęcia z zakresu m etodyki przygotow ania przem ówienia, a następnie po
w inno nastąpić wygłoszenie takiego przemówienia.

2. Częste sygnały ze strony  sądów, zainteresow anych i postronnych osób, dotyczące 
przekroczenia granic wolności słowa w przem ów ieniach adwokackich, m uszą s ta 
nowić dostateczny powód do podjęcia tej problem atyki w  ram ach  szkolenia 
ap likan tów  adwokackich. Należy zatem  postulować, aby zagadnienia w ym ow y 
sądowej były ściśle łączone z zasadam i w ykonyw ania zawodu adwokackiego, 
określonym i w  ustaw ie o ustro ju  adw okatury  i w  Zbiorze zasad etyki adw o
kackiej i godności zawodu.

III. Z a g a d n i e n i a  o r g a n i z a c y j n e

1. Proponow any program  szkolenia w ym aga nowelizacji przepisów  dotyczących 
szkolenia ap likan tów  oraz nak łada nowe obowiązki na rady  adw okackie. P rzy 
kładowo: do w ym ienionych w § 12 Regulam inu obowiązków ap likan ta  należy 
dodać obowiązek opracow yw ania i w ygłaszania przem ów ień sądowych.
P atron  zobowiązany byłby do udzielenia pomocy i  in struk tażu  przy opracow y
w an iu  przem ów ienia przez aplikanta, do w ysłuchania k ilku  z tych przem ów ień

7 — P a lestia
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oraz dokonania ich oceny. Wszyscy aplikanci pow inni być zobowiązani do ucze
stnictw a w  konkursach  na najlepsze przem ówienie sądowe, organizow anych 
przez rad y  adwokackie — pod rygorem  niedopuszczenia do egzam inu adwokac
kiego (odpowiednik kolokwium). Na wykładowców zajęć dotyczących osobowo
ści mówcy i form y przem ów ień rady adwokackie powinny powoływać w ybitnych 
polonistów, znawców sztuki mówienia i aktorów  (§ 23 Regulam inu).
W ym ienione w instrukcji przedm ioty wykładowe powinny być uzupełnione przed
m iotem  pt. „W ymowa sądow a”. Ten nowy przedm iot posiadałby w łasny, indy
w idualny program , w  ram ach  ogólnego program u godzinowego.
W zw iązku z koniecznością pow ołania wykładowców nieadw okatów  należy przy
jąć nowe staw ki w ynagrodzenia, albowiem  przy obecnych staw kach nie będzie 
możliwości pow oływ ania w ybitnych specjalistów, reprezentujących wysoki po
ziom. R ady adw okackie pow inny być zobowiązane do zakupienia odpowiedniej 
ilości m agnetofonów  oraz do przygotow ania odpowiednich lokali n a  prowadzenie 
ćwiczeń praktycznych.

2. Dla uzyskania m ateria łu  inform acyjnego należałoby zainspirow ać rady  adwo
kackie do przeprow adzenia w stępnego szkolenia aplikantów  w zakresie wymowy 
sądowej na podstawie proponowanego program u.

3. W pełni popieram  propozycję adw. O. M issuny na tem at organizow ania konkur
sów krasom ówczych dla aplikantów  adw okackich — z następującym i uzupeł
nieniam i:
a) każdy ap likan t m iałby obowiązek uczestniczenia w konkursie organizowanym  

przez radę  adw okacką pod rygorem  niedopuszczenia do egzam inu adw okac
kiego,

b) należy opracować jednolity  regulam in konkursu  dla wszystkich izb adw okac
kich,

c) zwycięzca konkursu z ostatniego roku aplikacji m iałby praw o w yboru siedziby 
na teren ie danej izby, jeśliby uzyskał rów nież ogólny w ynik dobry z egza
m inu adwokackiego,

d) jednym  z organizatorów  konkursu powinna być redakcja  „P alestry”, na 
łam ach której byłyby publikow ane w yniki konkursu.

4. Dla ujednolicenia form  szkoleniowych powinny być organizowane przez NRA 
ogólnopolskie sym pozja poświęcone zagadnieniom  wymowy sądowej z udziałem  
prow adzących zajęcia w poszczególnych izbach adwokackich.

5. W ypowiadam  się za zdecentralizow aną form ą szkolenia, tj. za prowadzeniem  za
jęć przez w ybitnych specjalistów  zam ieszkałych na terenie poszczególnych izb 
adwokackich.

adw. Czesław Jaworski

F. W kwestii starań o podniesienie umiejętności i sztuki wymowy
w adwokaturze

(prolegomena programowe)

I. C harak ter opracowania

Z treści dalszych uwag powinno w ynikać uzasadnienie tego, dlaczego opracow a
nia niniejszego nie nazw ano „program em ”, lecz w stępem  do program u. Uwagi te


