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                                Стремежът ни към справедливост  

Много хора по света работят, но за малко пари. Работят за малко пари  не защото 

нямат добро образование, а защото шефът им така им плаща. Може ли човек, който 

краде хляб за двете си деца, да бъде осъден? Той има висше образование, защо няма 

работа? Престъпление ли е, че краде за семейството си. Според мен не е престъпление, 

че краде, защото той го прави благородно, за да зарадва семейството си, като му донесе 

нещо за хранене. Нямаше да му се наложи да краде, ако държавата му бе осигурила 

добра работа и добри доходи, за да може да се прехранва.  

В правосъдието, разбира се, има общоприети норми за справедливост, които 

трябва да бъдат навсякъде. Справедливостта е стремежът всичко да бъде осъдено по 

най-разумния и правилен начин. Неговата цел е да защитава законността. Нас хората не 

ни задоволява той да гарантира свободно и мирно прилагане на способностите му в 

интерес на неговото физическо, интелектуално и нравствено развитие. Ние искаме от 

закона да облива нацията ни в благоденствие, образование и нравственост. Човекът, от 

една страна, е извършил кражба, защото си присвоява нещо чуждо, но от друга страна, 

той го прави за доброто на семейството си. Кражбата спада към престъпленията против 

собствеността, защото засяга имуществени права. Кражбата е едно от най-често 

срещаните престъпления. Ако държавата се беше погрижила на време, той да има 

работа, за да прехранва семейството си,  сега нямаше да бъде длъжен да краде. Той 

трябва да дава пример на децата си, че именно истината и справедливостта са в 

основата на правосъдието, но и в основата на житейския път на всеки един от нас . 

Органите на съдебната власт се ръководят от Конституцията и от принципите, 

установени в този закон. При постановяване на своите актове съдиите, прокурорите и 

следователите се основават на закона и на събраните по делото доказателства. Органите 

на съдебната власт осъществяват взаимодействие с органите на законодателната и 

изпълнителната власт за всестранна и пълна защита на правата на гражданите и 

юридическите лица и реализиране на наказателната политика на държавата. 

 Изправяйки се пред съда всеки един човек трябва да казва само истината и 

нищо друго освен нея. Съдията трябва да вземе най-доброто решение спрямо 

ситуацията, в която се намира . Той не трябва да бъде подкупван с нищо, а сам трябва 

да реши какво ще се случи с човека занапред. Съдията трябва да има две много важни 

условия, от една страна - знания, а от друга - добросъвестност, твърдост, независимост, 

неподатливост.  

Аз смятам, че всеки един човек трябва да си понесе наказанието, което е 

заслужил по една или друга причина. Защото човек се учи от грешките си и за да не ги 

повтаря, трябва да се научи да не ги допуска. В случая човекът, който краде, от една 



страна, е прав, а от друга - не е . Според мен най-доброто решение, което може да вземе 

съдът в тази ситуация, е да намери работа на човека, който е откраднал храна за 

семейството си, да го пуснат условно, а на хлебарят да му се възвърне сумата за 

откраднатата стока.  


