
И най-лошото споразумение е по-добро от най-
доброто съдебно решение

Във времето, в което живеем лицето на съдебната власт
е като отражение в криво огледало – очите, които гледат в
него виждат лика й различно. Неполучилите очакваната
справедливост смятат, че в нея властва не законът, а
корупцията и интересите на хората с власт. За тези,
престъпили закона, Темида респектира с неизбежността и
тежестта на  наказанието, което ще им отреди.

Според древната латинска сентенция правото е
изкуство за доброто и справдливото (Ius  est ars boni et  aequi).
Днес, когато съдебната система е укорявана за всички
несполуки на държавата, да мислим за правото като
изкуство изглежда твърде нереално. Истината е, че
прокурорите и съдиите взимат определени решения не
защото така искат, а защото прилагат законите такива,
какито са. Ако законите не са способни да градят добро и да
въздават справедливост, то имащите властта да ги
приложат ще са безсилни да убедят хората в своята
правота.

Казват, че и най-лошото споразумение е по-добро от най-
доброто съдебно решение. Дали е така не можем да кажем
докато ние самите не се поставим от двете страни на едно
престъпление и не погледнем с очите на жертвата и с очите
на престъпника. Как бихме постъпили, какво бихме казали и
как бихме приели едно наказание зависи от мястото ни в
такава ситуация.

Ще поставя себе си в нея. Ако аз бях жертва на
престъпление, какво ли решение бих искала от прокурора и
съдията? Ще възмезди ли то страданията ми? Ами ако аз съм



нарушила закона? Ще мога ли да разчитам на снизхождение,
ще мога ли да убедя хората, че съжалявам, и че има смисъл да
ми бъде даден шанс? Между тези два полюса със сигурност
има някъде пресечна точка – там, където и жертвата, и
престъпникът ще намерят своята справедливост.

Начинът, чрез който това е постижимо е
споразумението между прокурора, адвоката на подсъдимия и
самият подсъдим. Делото приключва бързо, жертвата е
удовлетворена от  това, че виновникът  признава своята
вина и неизбежно получава наказанието, което заслужава.
Често обаче, нито жертвата, нито престъпникът са склонни
да стигнат до този компромис, жертвата – защото измерва
причиненото й зло само с най-тежкото наказание, а
престъпникът - защото не иска без битка да бъде осъден и да
влезе в затвора. Тогава съдебният процес е труден и дълъг,
може да продължи години, а когато приключи дали
наказанието ще има същата сила и ще донесе ли някому
повече утеха и повече справедливост?

Смятам, че ако имаме вяра в това, че правосъдието се
осъществява в името на народа, без колебание ще отговорим
отрицателно на този въпрос. Бързото наказване на
виновника и неотменимостта на наказанието, което
получава са по-силни оръжия за налагане на справедливост и
от най-тежкото наказание, ако то е закъсняло. Тогава и най-
добре написаното съдебно решение не би убедило, че такова
наказание е необходимо да бъде понесено, и че то ще донесе
на жертвата търсеното възмездие.
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