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  …سخت است اگر فكر مي كنيد درس خواندن 

  

  …اگر فكر مي كنيد جامعه با شما رفتاري نا عادالنه دارد 



  

  كه خدا به شما كرده در هر حال و موقعيتي استفاده كنيد و شكرگذارش باشيداز لطفي 

   آسانيست…پس از هر سختي 

  بانك اطالعات حقوق

   
استوار ) عدالت(اما آدم در اطاعت از قانون الهي . پيش از نافرماني آدم از قانون الهي ، عصمت و عدالت در او وجود داشت  «

.  را در وضعي نهاده كه عدالت مطلوب را مي بيند ولي توان تحقق بخشيدن به آن را نداردنماند و خطاي اوست كه نوع بشر
  ».يعني ادراك او به مانع اراده اش برخورد مي كند

   به نقل از استاد دكتر ناصر كاتوزيان- مقاله حقوق طبيعي و آلمان-هوريو
   
ساس بزهكاري نسبت به مقدسات كه همواره با اين اشتياق توأم  دارد، و شرمساري ناشي از اح اشتياقي كه بشر به الوهيت ... «

است ، همچنين احتياج ذاتي بشر به عدالت ؛ همه اينها قدرتهاي شكست ناپذيري هستند كه در لحظه ضديت با آنها ، در درون 
ند دست به جنايتي بزنند ، به اين علت ، مجرمين ، براي آنكه اصوالً بتوان.ما قد علم مي كنند و حكم مهار اخالقي را دارند

از اين رو ، آغاز هر جنايتي همراه است با فلجي رواني كه موجد آن خود مجرم . ناچارند اين قدرتهاي باطني را سركوب كنند
  »....است

   گوستاويانوش ، ترجمه فرامرز بهزاد- گفتگو با كافكا                                     
   
بدي ها مانند خوبي ها . حال در گذر است و بر نمي گردد و بر گذشتن آن هم افسوس سودي نداردعمري است كه به هر  -1

اكنون كه چنين . مي گذرند و خاكستر خاطرات بر جاي مي گذارند و از اين خاطرات ، تاريخي سياه يا سپيد ساخته مي شود



دالتي كه حتي در عصر پيشرفت دانش ها گوهر ع. است چه بهتر كه لحظاتي از عمر گرانمايه صرف خدمت به عدالت شود 
  .نايابي است كه دست هر آفريده اي به آن نمي رسد

صغيري در دامن مادر چشم به ديدگان او دوخته، اموال و هستي و آينده او در دست طمع كسانش به يغما مي رود، دادرسي 
يرهاي تهمت و افتراء در جستجوي عدالت است تا مگر در ميان آتش بدبختيهاي خود از خالل سطور و كلمات ادله و در ميان ت

  .به نجات صغيري بشتابد و گوهر هستي او را در صندوق عدالت نگهدارد و چراغ زندگي او را از وزش تندباد طمع حفظ كند
 و صحه طالق ناجوانمردي به نام زناشوئي به هستي دختري تاخته سپس او را به دست بدبختيها سپرده و راه ديار بيگانه گرفته

الجرم شوهر به مطالبه صداق و . بر دفتر فراق ننهاده و طالق و صداق نداده ، چراغ الفت خاموش كرده و عهد را فراموش نموده 
زندان تهديد شده تا به طالق خلع گردن نهاده و زوجه صداق را بهانه فراق قرار داده ؛ اينك مأمور عشار از زوجه به دليل صلح 

شوهر از دست رفته و صداق ، نگرفته ؛ نيم :  ، طلب نيم عشر كرده كه اين ، وظيفه است و الحق كه لطيفه است موضوع اجرائيه
  .عشر هم بايد بدرقه راه عزيزان از دست رفته كرد

  .عدالت مرغ وحشي است اگر از بامي برخاست به آساني بر آن بام نخواهد نشست
نهايت دقت در فهم قانون ، اگر منهاي . سم بي جاني بيش در پيش نخواهد بوداگر عدالت نباشد، ج. عدالت روح قوانين است

  .يك مورچه كه جان دارد از هزار مرده موميائي شده بهتر است. است  موميائي كردن مردگان  عدالت صورت گيرد در حكم
  الن يقام حد في االرض خير من ان تمطر السماء فيها اربعين صباحاً

  . اي داده شود از باران سودمندي كه چهل شبانه روز ببارد ، سودمندتر استيك كيفر كه به بدكاره
  عدل ساعه خير من عباده سنه

  .يك ساعت اجراي عدالت از عبادت يكسال برتر است
   نشر اميركبير- جلد اول ،ص يك و دو- دانشنامه حقوقي -استاد دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي

   
                                                  

كارگري كه پايش زيرنقاله ساختمان مانده .، وكيل ونماينده حقوقي مؤسسه بيمه سوانح پراگ بوددكتر فرانتس كافكا - 2
قبالً قرار شده بود ازمؤسسه بيمه مبلغي جزئي به عنوان .اين آدم وكيل نيست ، قديس است «: وله شده بود،مي گويد

نامه اي عليه بيمه تنظيم كردم كه از نظرحقوقي درست جمله بندي نشده خسارت دريافت كنم براي همين ، شكايت 
اما در آخرين فرصت ، يكي از وكالي مشهور پراگ به مالقاتم آمد و بي آنكه حتي .شكي نبود كه محاكمه را مي باختم.بود

.  به نفع من خاتمه داديكشاهي هم ازمن بگيرد، شكايت نامه مرا از نظر حقوقي تكميل كرد و به اين ترتيب محاكمه را
يدم كه دكتر كافكا به اين وكيل مراجعه كرده بود، با او مشورت كرده بود ودستمزدش را پرداخته بود تا محاكمه بعداً فهم

اي كه قرار بود بين او به عنوان نماينده حقوقي مؤسسه بيمه سوانح از يك طرف و كارگري پير و عليل از طرف ديگر ، 
   ».انجام شود، به نفع كارگر خاتمه پيدا كند

   گوستاويانوش ، ترجمه فرامرز بهزاد-گفتگو با كافكا                                                 

تصور نرود كه من با رويه شدت عملي كه در كليه شئون دادگستري مي كردم ، مردي ديكتاتورمنش و قسي القلب ..."« -3
من اصوالً . ا نمودن ديكتاتوري نيستبا قدرت و تصميم كار كردن و قوانين را بي مالحظه و بدون تبعيض اجر. هستم 

مجازات كردن به موقع را يك خدمت الزم و يك تكليف اجتماعي مي دانم و قضات ضعيف النفس را كه از كارهاي جزائي 
پرهيز و فخر مي كنند كه پس از سالها قضاوت در محاكم جنائي يك حكم اعدام امضاء نكرده اند و بطور كلي عناصر مردد و 

خودم هم زماني كه قاضي و عضو دادگاه جنائي بودم چندين حكم اعدام صادر كردم و هم در . ا نمي پسندم بي تصميم ر
در عين حال با تمام قوا براي نجات بي گناهان . زمان وزارت ، دستور اجراي تعداد كثيري از احكام اعدام را صادر كرده ام 

 ديوان كشور قبل از آنكه پرونده آن را نمي خواندم و با توجه كامل به كوشيده ام چنانكه در مورد احكام ابرام شده اعدام در
و با اين رويه و بعضي از موارد . دالئل اتهام مطمئن نمي شدم كه در ماهيت آن اشتباهي نشده است ، دستور اجرا نمي دادم 
  ا از مرگ نجات داده امكه ترديد و شبهه حاصل شد ، از راه بازرسي هاي سري و علني و اعاده دادرسي محكومي ر

در عين حال ، هميشه به اين نكته توجه داشته ام كه آثار قهري مجازات ها محصور به شخص محكوم نيست و عائله او در 
معرض عواقب وخيم از جمله تنگي يا فقد معاش و خطرهاي اخالقي هستند و در دوره خدمت دادگستري اين انديشه كه 

شده اند كه دچار اين عواقب بشوند ، عذاب روحي به من مي داد و درباره آنها احياناً غير از كسان زندانيان گناهي مرتكب ن



بديهي است اين تالش براي . كمك هاي محدود شخصي ، تا اندازه اي كه اعتبارات دولتي اجازه مي داد ، دريغ نمي كردم
ئي در دادگستري چند سال مهمان ما بود و در در آن ايام طفل يتيم بي منزل و مأوا. همه در سطح كشور كفايت نداشت 

 و مجاز بود هر وقتي حاجتي داشت مستقيماً به خود من " پسر پاركه "عمارت دادسرا سكونت داشت و معروف شده بود به 
. يك روز كه از شكايت كسان زندانيان سخت متأثر بودم ، پسر پاركه هم درخواست پوشاكي كرد.در دفتر وزارتي تلفن كند

راً به آقاي غالمعلي فرهت دادستان تهران گفتم نظير اين كودك مسلماً بسياري از ايتام هستند كه چون مالي ندارند كسي فو
فكر كردم از محل بهاي اموال بالصاحب يك . حاضر به قيموميت آنها نمي شود و قهراً ولگرد و عاقبت جنايتكار مي شوند

م و اين عمل خير و بي ريا كفاره اي باشد براي گناه بدبخت شدن عائله بنگاه صغار بدون هيچگونه تظاهري تأسيس كن
آقاي فرهت انصافاً همت كرد و . كساني كه قرباني قوانين جزائي دادگستري ما مي شوند و ما از چاره آن فعالً عاجز هستيم 

تيم در آنجا اعاشه مي كردند و نزديك عمارت دادسرا خانه اي اجاره و به تناسب اعتباري كه داشت ، عده اي از اطفال ي
روزها آنها را به دبستان مي بردند و من هم گاه به گاه بدون سر وصدا و تشريفات از اين بنگاه بازديد مي كردم و بدينوسيله 

  »".  تأثرات فاحشي از شغل وزير دادگستري را تسكين مي دادم

   

  121 و 120 ص -خست وزير، نوشته دكتر باقر عاقلي  به نقل از كتاب خاطرات يك ن-مرحوم دكتر احمد متين دفتري 

رو است  در مورد دادرسي اولين نكته اين است كه قاضي هميشه با دو ندا روبه. دومين قاعده مربوط به دادرسي است .... - 4 
 ندا برخاسته نداي دوم وجدان است و اين. يكي نداي انجام دادن وظيفه كه انجام قانون است كه اين مشترك تمام قضات است

از اخالق اجتماعي و محيط و اوضاع و احوال سياسي اقتصادي و اجتماعي زمان خودش است و تجربه نشان داده كه گاهي نداي 
  .تر است تا نداي وظيفه و شما به اين ندا پاسخ دهيد وجدان قاضي حساس

  
به چند سفته داشت، روز محاكمه ديدم خانمي من يك وقتي دادگاه بخش بودم آقايي آمد مطال. متوجه عواقب كار خود باشيد

ها را من ندادم ادعاي تكذيب و جعل كرده بود و يك روز مدير دفترم وارد دادگاه شد  اش آمد اظهار كرد كه اين سفته با بچه
آنجا اين خانم در محله شهر نو قديم جزو زنان فاسد بوده، شوهر فعلي به : ها بابت چيست؟ گفت دانيد اين سفته گفت مي

گرفتند  آنجا مرسوم بود كه از اينها سفته مي. كند و االن دو بچه دارند كند و عقد مي كند با اين خانم علقه پيدا مي مراجعه مي
كند، نداي  قاضي بين دو ندا گير مي. ها را مطالبه كند خواهد سفته كه آنها موظف باشند به كارشان ادامه دهند حاال اين آقا مي

نجام وظيفه و معموال مطابق قاعده بايد وظيفه را انجام دهد ولي من تحت تاثير اين قضيه قرار گرفتم و وقتي وجدان و نداي ا
توانيد به  در اين موارد تا آنجا كه مي. آن آقا آمد دنبال پرونده گفتم تا زماني كه من در اين دادگاه هستم به تو راي نخواهم داد

  .....نداي وجدان خود هم پاسخ دهيد

  61 شماره - ماهنامه قضاوت -استاد دكتر ناصر كاتوزيان  
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