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5. Ograniczenie omawiania kryminologicznych teorii w zakresie etiologii 
przestępstw jedynie do nielicznych — wydaje się niesłuszne. Wymienione 
przez autorów teorie zostały zresztą omówione w sposób nazbyt skrótowy 
i nieprecyzyjny. Dotyczy to zwłaszcza tzw. teorii neutralizacji.

6. Najwięcej bodaj wątpliwości może budzić problem dopuszczalności 
oceny prawdziwości zeznań świadków przez biegłych psychologów. Auto
rzy nie negują faktu, że nauka psychologii nie wypracowała dotychczas 
niezawodnej metody odróżniania fałszu od prawdy. W tych warunkach 
opinie biegłych mogą zawierać jedynie większy lub mniejszy procent 
prawdopodobieństwa i w gruncie rzeczy będą się one opierać na intuicji 
biegłych. Jest to problem dla wymiaru sprawiedliwości szczególnie nie
bezpieczny.

Powyższe krytyczne uwagi nie podważają w poważniejszym stopniu du
żych walorów poznawczych pracy, o których była mowa wyżej. Jest to 
pierwsze naukowe opracowanie tego typu w naszej literaturze, dlatego też 
powinno ono wzbudzić duże zainteresowanie prawników-praktyków oraz 
wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym wymiarem sprawiedli
wości.

ad. dr Julian Leszczyński

ZYCIE I SPRAWY ADWOKATURY
(myśli — aforyzmy)

(LXXXI)

Słowo „mores” ma dwa znaczenia: po łacinie znaczy „obyczaje”, w poto
cznym języku — „posłuszeństwo”. Czy to jest to samo?

★

Istnieje przedawnienie karania. Może by ustalić okres dla rehabilitacji?

★

Bądź sceptykiem wobec innych, ale przede wszystkim — w stosunku do 
siebie.

★

Najsłabszym ogniwem w systemie utrzymywania silnej władzy bywa za
bezpieczający tę władzę człowiek.

★

W wymiarze sprawiedliwości trzeba zachować sprawiedliwość wymiaru.

★
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Są prawnicy, którzy sądzą, że mają zawsze rację, są tacy, którzy sądzą, że 
mają rację na sali rozpraw — i są prawnicy rozsądni.

★

Podstawowy błąd niektórych sędziów: starają się stać panami wymiaru 
sprawiedliwości, zamiast być jej sługami.

★

Są ludzie gotowi zająć się nawet myśleniem, jeżeli jest to przejściowo 
szczególnie modne.

★

Wszystkie epoki i wszyscy ludzie miewają zarozumiałe przeświadczenie o 
ostateczności i trafności swych sądów.

★

Mając do wyboru stwierdzenie, że sami mówimy głupstwa lub że głup
stwa mówią inni — wybieramy z reguły to ostatnie rozwiązanie.

★

Znajomość teorii prawa ma istotne znaczenie dla praktyków. Jeżeli nie 
mają oni wiele do powiedzenia na temat konkretnych okoliczności spra
wy, to mogą bez szkody dla samej sprawy wygłosić interesującą pogadan
kę o charakterze teoretycznym.

★

Ludzie bardzo lubią słuchać pochlebstw. Aby je usłyszeć, gotowi są na
wet je odwzajemnić.

★

Świat byłby inny, gdyby ludzie już w młodym wieku stawali się scepty
kami.

★

„Jakkolwiek by sprawa wyglądała, mam rację” — myśli czasem i twierdzi 
adwokat. Wada to czy zaleta?

Roman Łyczywek


