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ŻY C IE I SPRAWY ADW O KATURY
(myśli — aforyzmy)

XLVHI
Krzywda jednostki jest tnie tylko niesprawiedliwością, ale jeszcze — nieszczęściem i
hańbą społeczeństwa.
(PRUS)
W świecie, w który wierzy sąd, zamieszanie powodują tylko konkretne błędy kon
kretnych ludzi.
(ZIOMECKI)
Ludzie bardzo lubią słuchać pochlebstw: aby je usłyszeć, są gotowi nawet się
odwzajemnić.
(SASKI)
Od adwokata żąda się cnót w stopniu heroicznym, od sędziego — możliwie kultu
ralnego prowadzenia rozpraw.
(SIEDLECKI)
Godne zastanowienia, ilu ludzi w ulewny deszcz udaje się po zakup parasola.
(ANDRZEJEWSKI)
Wielkość kary należy zwiększyć w takim stopniu, w jakim staje się wątpliwa jej
bliskość.
(BENTHAM)
Doświadczenie cię przekona, że bez najmniejszej przeszkody możesz zaraz uchodzić
za retora: przelecisz przez góry między Persją a Egiptem w ciągu niespełna jednego
dnia.
(LUKIAN)
Najczęściej wybitne osobistości były najbardziej wymownymi ludźmi swego
stulecia.
(VAUVEN ARGUES)
Obserwacje nad zachowaniem rodziców i dzieci, przeprowadzone w warunkach
naturalnych, wykazały wielokrotnie, że rodzice, którzy stosują surowe kary, mają
zazwyczaj bardzo agresywne dzieci.
(ARONSON)
Kiedy chodzi o ocalenie władcy, nie ma już praw. Nawet niewinny niepokój, w
który się go.wprawia, jest zbrodnią zasługującą na śmierć. Kiedy dobro publiczne
staje wobec dobra jednostki, sprawiedliwość milczy.
(DIDEROT)
Kłamstwo jest jak kula śnieżna: im dłużej się nim obraca, tym staje się większe(LUTER)
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Dla człowieka nie ma nic droższego niż dogodzenie jego próżności.
(SCHOPENHAUER)
Uświadomienie sobie, dla kogo przeznaczony jest wykład oraz w jakim czasie powi
nien być wygłoszony, jest najwłaściwszą metodą uniknięcia czczego gadulstwa.
(SELYE)
Petoien skromny krytyk mawiał: powiedzcie mi tylko, czy to dobre, czy złe, a ja
już to udowodnię.
(KONWICKI)
Ludzie, których cechuje niezdecydowanie, chętnie uchodzą za intelektualistów.
(WLAZŁO)
Głos obrońcy jest najczęściej głosem na puszczy. Powołanie obrońcy nie budzi w
nikim poważania. Samotną drogą idzie człowiek, który chce walczyć zawsze i
wszędzie o sprawiedliwość.
(DĄBROWSKI)
Praktyka odwoływania się do samego monarchy przez złożenie zażalenia u stóp
tronu, gdy proces został zdecydowany w ostatniej instancji, ma — jak się wydaje —
poważne strony ujemne. Łatwńej przy pomocy wyszukanych argumentów wprowa
dzić w błąd monarchę niż zespół biegłych w prawie sędziów; a doświadczenie aż
nadto pokazuje, co można osiągnąć na dworze przy pomocy faworu i intrygi.
(de VATTEL)
Każdy czloioiek jest żołnierzem w stosunku do winnych zbrodni majestatu t wrogów publicznych.
(TERTULIAN)
Nie można oddzielić pożytku prywatnego od publicznego, a nawet wspólne dobro
mieści w sobie także dobro poszczególnych jednostek.
(JAMBLICHOS)
Tak jak ochrona klienta przez patrona nie pozbawia klienta toolności osobistej, rów
nież ochrona publiczna nie pozbawia wolności obywatelskiej.
(GROTIUS)
Kooperacja w procesie karnym: oskarżeni i świadkowie z jednego kryminału.
(GRODZKI)
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