
Стремежът ни за справедливост 

Всички искат справедливост, но никой не се стреми към нея. Да започнем от това 

какво всъщност е справедливост? Всеки говори за справедливост и иска такава, докато 

тази справедливост не го ощети по някакъв начин. Справедливостта и истината са 

взаимно свързани. Обаче и двете са променливи величини и всеки има различна 

представа за тях. Коя истина е най-истина от всички? Всеки гледа от неговата си 

гледна точка и не се поставя на мястото на другия, но ние, хората,  сме индивидуални 

личности, принудени да живеем в едно общество. И това общество започва да среща 

проблеми точно  защото всеки гледа в неговата си посока и дърпа натам. Така се 

появяват и проблеми между хората за това хората имат нужда от законодателство и в 

частност съдебна власт. За да налага справедливост и да вкарва ред в обществото.  

Какво би се случило ако тези институции ги нямаше, щеше да бъде тотална 

анархия. Защото ние нямаше да успеем да наложим тази справедливост, защото ще 

бъдем пристрастни към дадена страна и в момента, в който сме пристрастни, истината 

ще се изгуби, а с нея и справедливостта. Това е ролята и на съдебната власт, тя вкарва 

равновесието в едно общество, тя е тази институция, пред която всички са равни и  

справедливостта е основната и задача. Всички пред нея са равни, защото законите 

важат за всички. Тя трябва да е напълно независима.Дали винаги обаче е така? Според 

мен тя е независима и си върши работата, както и е позволено. Но дали е така за 

родителите,чието дете беше убито от пиян шофьор, който получава 5 години. Дали е 

така за децата, чийто родители бяха убити при грабеж и нарушителите получиха 3 

години условно. Дали момичето, което беше изнасилено от 5 души ,чувства 

справедливост, че един от тези е в затвора за 10 години. Дали тези наказания вдъхват 

чувство за справедливост? Дали това помага на жертвите и на близките им да 

преживеят случилото се. Според мен не.Но според извършителите дори е много. Но за 

това не може да бъде обвинявана съдебната власт, защото тя само налага честното 

наказание според закона. За това смятам, че проблемът е в законодателната власт.  

Също така смятам, че законът и моралът се сблъскват много директно, а това не 

трябва да е така. Когато се коват законите, трябва да са свързани и с моралната 

ценностна система.  

Кръстьо Барабаров  
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