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ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY
(myśli-aforyzmy)

XLIII

A dw oka t w  stosunku do niektórych przestępców jest tym  samym, co lekarz w  sto
sunku  do niektórych chorych.

(IIENR1 —  ROBERT)

Choćby adicokat dobierał swe sprawy z największą starannością, rzadko będzie 
mógł być w ierny zasadzie, żeby występować tylko jako obrońca sprawiedliwości 
i cnoty.

(POINCARÉ)

Adwokaci to pośrednicy i wynalazcy zdrad oraz wszelkiego rodzaju zbrodni.

(NAPOLEON 1)

Cóż byłaby w a-ta  jawność posiedzeń i ustność rozpraw, gdyby obrońcom kłódki 
na usta nałożyć miano?

(ANONIM XI X)

Często strona w procesie upadająca ty lko  w  obelgach i w  zniewadze całego stanu  
obrońców szuka i znaleźć mniema dla siebie pociechą.

(TORO SIEW ICZ)

Niechaj -mówca nie choruje na wybredność względem prowadzenia spraw pomnicj - 
szych, jak  gdyby go nie dorastały albo jak  gdyby przedmiot mniej szlachetny 
uwłaczać miał dobrej sławie

(QUINTYLIAN)

Postępowanie karne jest ciekawą lekcją znajomości człowieka.

(GOLDONI)

Skoro ma się do czynienia z określoną osobą trzeba stosować jej sposób myślenia.

(SCHOPENHAUER)
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Kaznodzieje często zapominają o tym, że cnota, aby zwyciężyć pokusę grzechu, 
winna być interesująca.

(WLAZŁO)

Nic bardziej nie wprowadza atw.osfery ciepłego osobistego kon tak tu  ze s łucha
czami jak  przyjęcie form y całkowicie obcej oficjałnym wypowiedziom.

(SELYE)

Zawsze należy szanować ustawę, która nas nie krępuje, a krępuje innych. Lepiej 
byłoby szanować wszystkie.

(DIDEROT)

A dw okatura  jako zawód wymaga w  pierwszym rzędzie samozaparcia i strzeżenia  
ogólnych interesów.

(ETTINGER)

Metafora jest szczególną oznaką geniuszu, gdyż umiejętność stworzenia dobrej m e 
tafory jest umiejętnością rozpoznania podobieństw.

(ARYSTO TELES)

Skoro jakaś zasada naukowa zostanie ju ż  ustalona i w  całej rozciągłości zaakce
ptowana przez samych naukowców, to jakiś  trybunał w yda  orzeczenie, m o ty w u 
jąc je właśnie tą zasadą.

(BURTT)

Właściwością teorii błędnych jest to, że nie potrafią nigdy przeczuć nowych  
faktów.

(CLAUDEL)
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