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Езиков подход към 
справедливоста 

• Право, справедлив и правилен /; 
• IUS => IUSTITIA; 

– Римскоправната дидактика твърди, че „IUS произлиза от 
IUSTITIA”. Глосаторите добавят, че правото е родено от 
справедливостта като негова майка, защото справедливостта 
предшества правото. 

– Всъщност обаче чисто езиково IUSTITIA произлиза от IUS. 

• Justice: 
– Справедливост; 
– Правосъдие; 
– Съдия. 

• Две опорни точки като за начало: 
– Справедливостта се основава на идеята за установяване и 

поддържане на съотношения, основани на определени 
норми. В този смисъл правото като нормативна система вече 
носи някаква минимална справедливост. 

– В културен план социалните очаквания към правото са 
свързани с идеята за справедливостта – правото трябва да 
бъде справедливо. 



Работното ни понятие за 
справедливост 

• Справедливостта представлява моралната 
характеристика на правилното съотношение между 
членовете на обществото и техните интереси. 
– За да кажем, кое е справедливо, първо трябва да 

кажем, кое е морално. Представите за справедливост 
се строят върху определени морални системи; 

– Равенство и равнопоставеност: equality and equity. 

• Справедливостта е ценност, характеризираща 
определено взаимоотношение – някои автори 
твърдят, че за да става дума за справедливостта, са 
нужни поне двама (Примерът на Цеко Торбов: 
Робинзон живее сам на острова, въпросът за 
справедливото устройство на живота на острова се 
появява едва с идването на Петкан). 
– Така справедливостта е основната морална ценност, 

свързана със съвместния живот в обществото и 
респективно с правото като един от неговите основни 
регулатори, работещи в морален контекст. 



Морал, добро и справедливо /в 
контекста на IUS EST ARS BONI ЕТ AEQUI/ 

Лично духовно 
измерение: Да 

постъпвам 
правилно, воден 

от съвестта. 

 
Социално 

политическо 
измерение: Да 

постъпвам 
правилно в 

съответствие със 
справедливостта. 

 

Добро Справедливо 

Морал 

Християнската идея в основата 
на европейската цивилизация 
= Да съм добър с околните. 

Римската идея в основата на 
политическата философия = Да 
отдавам всекиму своето. 

Чувство за 
справедливост 

Правосъзнание 



Две основни значения на отношението 
„право – справедливост“ /по Р. Щамлер/ 

• Справедливостта като ценността 
определено разрешение да 
съответства на правото. 
Справедливо е разрешението, което 
съответства на закона = Формална 
справедливост. 

• Справедливостта като външен за 
закона критерий, на който правните 
разрешения трябва да съответстват = 
Съдържателна /социална/ 
справедливост. 



Формална и съдържателна 
справедливост 

• Формална справедливост: 
– Формалната справедливост се основава на определен абстрактно заложен критерий 

на базата на основния принцип, че отговарящите на еднакъв критерий трябва да 
получават еднакво третиране. 

– Формална справедливост vs. Социални очаквания за съдържателна справедливост. 

• Съдържателна справедливост => Същинска, Социална справедливост; 
– Съдържателна справедливост vs. Правна сигурност & Политическа целесъобразност. 

• Пример 1: Не винаги морално желания справедлив резултат ще бъде политически 
целесъобразен. Например: справедливо е дългогодишният трудов стаж, още повече 
придружен с принос към пенсионната система, да бъде отплатен от обществото с пенсия, 
позволяваща достоен живот, но това в повечето държави не е икономически възможно. 

• Справедливост с/у правна сигурност – правото допуска определени разрешения, които влизат 
в разрез с определени представи за справедливост, но гарантират предсказуемостта в 
социалния живот. Подобни примери можем да открием с придобивната давност във вещното 
право, която води до загуба на собствеността и в давността в наказателното право, която 
възнаграждава с ненаказуемост онзи, който е успял да скрие престъплението си достатъчно 
дълго. 

• Идеята за „неформалната справедливост“ у проф. Тенчо Колев 
– Неформална справедливост vs. Легалност. Неформалната справедливост е 

коригираща справедливост, необходима в случаите, в които прилагането на 
формално справедливата норма – „длъжникът трябва да заплати на своя кредитор“ 
се сблъсква с обстоятелства, които дават качествено различна характеристика на 
случая (ще Ви разкажа пример). Същевременно принципът на законността 
ограничава възможностите за използването на неформалната справедливост и тя 
става приложима само в случаите, в които законът изрично учредява дискреционна 
власт за съда да приложи справедливостта като критерий. 

 
 



Основни типове 
справедливост 

• Комутативна справедливост 
/справедливост на свободния и 
честен обмен на благата/ 

• Дистрибутивна /разпределителна, 
икономико-политическа/ 
справедливост; 

• Ретрибутивна /възмездяваща/ и 
ресторативна /възстановяваща/ 
справедливост => Разглеждани 
заедно могат да се обозначат и 
като различни вариации на 
Корективната справедливост; 



Социална 
справедливост 

В частното 
право 

Комутативна Корективна 

Ресторативна 

В публичното 
право 

Дистрибутивна Корективна 

Ретрибутивна Ресторативна 



Вътрешната и външната 
справедливост на правото 

Справедливост 

Вътрешна за правото 

Легалност; 

„Универсални повели на 
справедливостта“ 

Външна за правото 

От гледна точка на 
социалния морал 

От гледната точка на 
политиката и 

политическите 
философии, които я 

обосновават. 



Принципите на легалността като гаранции за 
справедливост  

• Легалността като ценност обозначава онова състояние на 
обществения живот и свързаното с него отношение към 
правото, при което биват спазвани: 

• Обрародвани; 
= общодостъпни и  
= отнапред известни. 

• Ясни и безпротиворечиви; 
• Трайни; 

= предвидимо законодателство, което не се подлага на постоянни промени = 
правна сигурност и надеждност на правните очаквания. 

• Абстрактни правила за поведение; 
• Които имат действие занапред и 

 Ex post facto закони; 

• Които: 
– не налагат невъзможни задължения; 
– не регулират отношенията без това да е необходимо (принцип на 

пропорционалността); 

• И се прилагат от съдилищата по предвидим начин, адекватен на 
автентичното им значение [=> Вж. принципа на законността - вж. 
чл. 5 ГПК, чл. 3 ЗСВ, чл. 4 АПК, чл. 10 и 14 НПК] в рамките на 
справедлив процес [в американската доктрина – due process], 
съблюдаващ принципите на: 
– Правото на защита; 
– Равенството между страните; 
– Безпристрастността решаващия орган. 



„Универсални“ повели на 
справедливостта в правото? 

 
• В Римското право: Повелите на правото са 

следните: (1) да се живее достойно, (2) да не се 
вреди другиму, (2) да се отдава всекиму своето. - D. 
1.1.10.1 – вж. http://bit.ly/Рачев. 

• В съвременното право: Съществуват базови правни 
принципи, които могат да бъдат наречени 
„универсални повели на справедливостта“, защото 
се споделят на повечето правни култури и морални 
системи и могат да се свържат със самата идея за 
„управление въз основа на правото“, която е 
заложена в принципите на легалността. 

• Такива принципи са поне: (1) принципът на 
ограничената власт; (2) принципът равенството; (3) 
принципът на възмездността в разменните 
отношения; (4) принципът на забраната на 
неоснователното обогатяване; (5) принципът на 
добросъвестността. 

http://bit.ly/Рачев
http://bit.ly/Рачев
http://bit.ly/Рачев
http://bit.ly/Рачев
http://bit.ly/Рачев
http://bit.ly/Рачев


Външната справедливост на правото в 
морето на политическата философия 

• Религиозни подходи към справедливостта; 
– Из Стария завет: „Отмъщението е Мое, и Аз ще отплатя“ (Втор. 32:35). 

„Всевишният мрази грешниците, а на нечестивци въздава отмъщение“ 
(Сир. 12:6). „Ако някой обича праведност, — плодовете й са 
добродетели: тя научава на целомъдрие и на разсъдливост, 
справедливост и храброст, от които нищо по-полезно няма за людете 
в живота.“ (Прем 8:7). 

– Из Новия завет: „Тъй че законът е свет, и заповедта — света, 
справедлива и добра.“ (Рим 7:12). „Вие, господарите, отдавайте на 
робите си справедливото и дължимото, като знаете, че и вие имате 
Господар на небесата.“ (Кол 4:1) 

• Утилитарни подходи към справедливостта: Справедливо е 
онова, което създава щастие, без да вреди. От тази позиция 
може да се отговори на различни въпроси като например 
справедлив ли е свободният пазар? или справедлива ли е 
задължителната военна служба? Отговорите обаче ще са 
различни според концепциите за щастие и за вреда и според 
съотношението между лично и социално щастие. 

• Марксистки подходи към справедливостта – вж. лекцията за 
критическите учения за правото. 

• Либералната справедливост в трактовката на Джон Ролс 
/основна сред модерните договорни теории на 
справедливостта/. 



Идеята за процедурната справедливост 

• XX. век – развитие на „постомодерното състояние“ на 
обществото – загуба на моралните абсолютни + 
фрагментаризиране на обществата => Нужда от нови 
теории за справедливостта. 

• Преоткриването на справедливостта става възможно на 
базата на социално договаряне за това, какво е 
справедливо и какво не, въз основа на система от 
процедурни правила, гарантиращи постигането на 
справедлив резултат. 

• Принципите на справедливостта, формулирани от Джон 
Ролс /Теория на справедливостта, 1971/: 

I. Принцип: Всеки човек трябва да има равно право до най-
широк спектър от основни свободи, съвместими с подобни 
свободи за другите. 
II. Принцип: Социалното и икономическото неравенство 
трябва да бъде така третирано, че (а) да са налице 
основателни очаквания за всеобща полза от него и (б) да 
бъде свързано с длъжности и служби, достъпни за всички. 
Тези принципи са формулирани въз основа на т. нар. 
Оригинална /тоест първоначална/ позиция, при която 
гражданите договарят най-справедливите правила за 
бъдещия си социален живот, намирайки се под воала на 
незнанието – the veil of ignorance, без да знаят, каква ще е 
бъдещата роля, която биха заели в обществото. 



Проблемът за силогистичната 
справедливост 

Справедлив закон 

 

Прилаганe въз основа на 
справедливи процедурни правила 

 

Справедливо решение ? ? ? 

 

Средства за корекция на 
несправедливото решение 

 



Справедливостта е истина в действие. – 
Бенджамин Дизраели 

 
Но и друг възможен превод: Правосъдието е 

истина в действие. 
И с още една англоезична аналогия с 

понятието law enforcement: Правосъдието е 
приложение на истината чрез сила. 

Ако правосъдието се раздели от 
справедливостта обаче, то се превръща в 

силово налага несправедливост. 
 

Justice is truth in action. – Benjamin Disraeli 
http://bit.ly/miniju1984  

http://bit.ly/miniju1984
http://bit.ly/miniju1984

