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Стремежът ни към справедливост 

 

Есе 
 

 

 

Справедливостта е истината, която всеки човек търси. Тя е изразена в действия 

и носи щастие на хората. Хората са в хармония със себе си, когато живеят справедливо. 

От една страна справедливостта е нещо, без което не бихме могли да живеем, но от 

друга, тя бива нарушавана ежедневно. Дейността на всеки един от нас оказва огромна 

влияние върху това дали нашето общество е справедливо. 

Повечето от хората в днешно време нямат вяра в законите и ги мислят за нещо, 

което е незначително, а именно по тази причина справедливостта не просперира. 

Законите съществуват и трябва всички да повярваме, че те гарантират справедливостта 

е начинът в обществото ни да има ред и защитени човешки права. Справедливостта за 

един човек много често е несправедливост за друг.  Всеки човек си мисли, че неговите 

действия винаги са правилни. Когато съпоставим двете страни на един съдебен процес, 

пострадалата и виновната, справедливостта има различни измерения. Виновния се 

смята за несправедливо наказан по-тежко от заслуженото, пострадалият е убеден, че 

неговите интереси не са защитени и наказанието е недостатъчно. Хората гледат, 

сравняват и анализират постъпките на околните и спрямо тях си градят мнение кое е 

справедливо и кое не. Виждат някой да извършва някакво престъпление, при което 

решават да го извършат и те, тъй като няма последствия, но когато бъдат заловени, 

мислят, че е проявена несправедливост спрямо гражданите. „Щом той може да наруши 

закона, защо да не мога и аз?”. По този начин престъпленията продължават. Точно това 

е проблемът ни. Трябва да се стремим към общата справедливост на всеки един 

гражданин, именно тогава обществото ни би било в хармония.  

В съдебната власт за съдии, прокурори и следователи могат да бъдат 

назначавани само български граждани, завършили юридическо образование и 

придобили съответната правоспособност, които не са осъждани на лишаване от 

свобода. Достойнството на тези служители е предпоставка за съвестно изпълнение на 

служебните задължения и невъзможност за корумпиране. Високите изисквания към 

служителите на съдебната власт е критерий, че те ще защитават правата на гражданите 

и правото. Подкупни и корумпирани служители винаги е имало и ние, като общество 

трябва да положим усилия  за намаляването им.  

Един от основните принципи е че „Органите на съдебната власт прилагат 

законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят”. Именно 



по тази причина, можем да твърдим, че все още се стремим към справедливост и 

надеждата не е загубена. 

Законът и справедливостта вървят ръка за ръка, те са неразделно свързани. 

Трябва да имаме доверие в законите, за да може те да бъдат наша опора, а не постоянно 

да се чудим какво да направим за да ги нарушим и да бъдем над тях. Всичко това 

зависи от нас и трябват дела, а не думи. 

 

 

 


