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Есе на тема: ,,Стремежът ни към справедливост’’ 

Според мен думата „справедливост“ не трябва да се изрича напразно, важно е 

човешкото поведение да е резултат от стремежа към справедливост. Човек лесно 

изрича думите  - особено онези, които са свързани със значими морални принципи, но 

трудно  действа „в“ и „от“ тяхно име. 

Когато има извършено престъпление човек трябва да бъде осъден справедливо, а 

не, както в повечето случаи в нашата страна, да  се изкарва, че престъпниците са 

психично болни или са се оказали под въздействието на упоителни вещества или 

алкохол. Това не е начинът. Всеки ще каже, че много съжалява, че не го е направил 

умишлено и ще го освободят или властимащите ще платят на някого, за да излежи 

присъдата вместо него. Заради такива хора, заради несправедливостта продължава да 

има престъпления, било то изнасилване на жени и деца, кражби, убийства и т.н. Ако 

ние самите не променим начина си на мислене, няма как да променим другите. За да 

няма повече престъпления,  според мен трябва да има и в Р България екзекуция - както 

се казва - смърт за смърт, а не - някой извършил каквото и да е престъпление - осъдят 

го на 10 години затвор и се започва: той си е признал за действията, държи се добре, 

работи и му намаляват присъдата на 4-5 години лишаване от свобода. И какво става 

после, излезе след 4-5 години и пак ще извърши някакво престъпление, защото знае, че 

каквото и престъпление да извърши, ще го осъдят за определен период от време, който 

ще бъде малък, и той пак ще излезе, ако случайно не са го убили в затвора или не е 

починал от естествена смърт. Според мен това не честно. Веднага давам пример със 

случаят на д-р Димитров от Пловдив, където късно през нощта влиза Жоро Плъха, 

както повечето хора го знаят, той е от ромски произход. Той влиза в дома му, за да 

краде, във всеки случай няма да е влязъл да иска захар, пък и той няма право да влиза в 

чужда собственост, и то през нощта. Както и да е, влязъл е въпросният господин и 

докторът извадил пистолет и при самоотбрана го убил и очевидци намират тялото на 

крадеца близо до дома на доктора. Образувано е дело срещу д-р Димитров. Има много 

версии по случая, че докторът умишлено е убил Жоро Джевизов – Плъха, че търсил 



помощ от приятел, за да прикрие престъплението, което е извършил, и най-безочливата 

версия, че близките на Жоро Плъха искали кръвнина от д-р Димитров в размер на 500 

хил. лв. Според мен вместо да искат сметка от доктора и да искат кръвнина, по-добре 

да се замислят защо техният близък е влязъл в чужда собственост, и то през нощта, за 

да краде. Защото в Конституцията на Р България, в Глава втора - Основни права и 

задължения на гражданите,  чл.33 (1) пише следното: Без съгласието на обитателя 

му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в 

закона и (2) Влизането и оставането в жилището без съгласие на неговия обитател 

или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на 

непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя 

му, както и в случаите на крайна необходимост. Също така д-р Димитров няма право 

да притежава оръжие, което не е регистрирано никъде като законно, защото това е 

против правилата, и най-вече да убива човек с него. Жоро Плъха е нахлул в частна 

собственост. Издадени са две присъди едната е за умишленото убийство на Жоро 

Плъха, което според обстоятелствата и според моето лично мнение не е умишлено, а 

той го е направил в пристъп на самоотбрана, защото един добър доктор, човек с 

животоспасяваща работа, човек с висше образование не би убил човек, ако не е пред 

свършен факт, както е бил той в случая. Даже той е бил намушкан в крака от крадеца. И 

присъдата му за ‘’умишленото’’ убийство е до 5 години. Втората присъда е за 

притежание на незаконно оръжие, която е от 2 до 8 години. Докторът, няма право да 

притежава оръжие, което не е регистрирано никъде като законно, защото това е против 

правилата и най – вече да убива човек с него. Но ние, хората, сме свикнали първо да 

обвиняваме съдиите за тяхната недобре свършена работа, но не осъзнаваме, че те нямат 

никаква вина за нашите закони, защото те не зависят от тях, те само ги прилагат. Но 

всъщност не осъзнаваме, че ако ние сме от страната на престъпника, за нас тази 

присъда ще е много, но ако сме от другата страна - на потърпевшите, присъдата винаги 

ще бъде малка. Затова съдиите, когато осъждат даден престъпник за каквото и да е 

деяние, извършено от него, не гледат кой е по-симпатичен или кой му е роднина, а 

прилагат законите, които са приети в държавата ни от Народното събрание. Винаги има 

баланс в присъдата, да не е малка, да не и голяма. Защото ако му дадат голяма присъда 

и след като излезе може да е станал по-здрав престъпник, по-надъхан, да не го 

интересува, че пак ще влезе в затвора. Затова не от всеки човек става съдия, защото 

трябва да имаш много добра психика и да не се поддаваш на подкупи или някакво 

друго влияние, което ще попречи на работата ти.  



Изводът, който трябва да си направим от цялата ситуация е, че трябва да се 

замислим защо извършваме каквото и да е престъпление и да се страхуваме какво ще 

ни се случи след като извършим престъплението. Защото рано или късно 

справедливостта ще възтържествува и ще бъдем наказани за деянията си.  


