
 

 

Какво е за мен правосъдието и какъв трябва да бъде един съдия? 

 

„Правосъдието е справедливост в действие"–Бенджамин Дизраели 

 Всеки човек иска и има нужда от справедливост в живота си. 

Справедливостта е морална категория, свързана с правото. Чрез нея се 

уреждат взаимоотношенията между хората в обществото и както е казал 

немският философ Имануел Кант „Ако загине справедливостта,  

човешкият живот няма да има вече никаква стойност“. Затова 

„Правосъдието се осъществява в името на народа“ – (чл. 118. от КРБ).  

 В днешно време хората изказват противоречиви мнения: една част от 

обществото вярва в правосъдието, а друга е крайно неудовлетворена и 

смята, че няма справедливост. Това е така, защото въпреки участието на 

гражданското общество, публичността и прозрачността във всички фази на 

съдебната процедура, хората недостатъчно са запознати със законите, 

правата и задълженията си или просто искат „да заобиколят” закона. 

 Всички органи на съдебната власт се подчиняват само на закона. 

Именно правосъдието е система от закони, която урежда отношенията 

между хората, санкционира и дава права на народа. Неговата цел е да 

защитава законността и да установява истината безпристрастно и 

политически неутрално. Правосъдието се осъществява от съдилищата, 

където съдии решават по закон и съвест съдебни спорове. 

 Съдията е длъжностно лице, въздаващо правосъдие. Неговата работа 

е трудна, но престижна и уважавана. Основното задължение на един съдия 

е да решава съдебни спорове. Като арбитър в съдебните заседания  той 

изслушват свидетелски показания, приема и разглежда представени 

доказателства, след което излиза със съдебен акт по делата. Всеки съдия 

при първоначално встъпване в длъжност полага клетва: "Заклевам се в 

името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на 



 

 

Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно 

убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да 

допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на 

съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. 

Заклех се!"(Чл.155 от ЗСВ) . Тези думи не са случайни, силата на клетвата 

поражда чувство на сигурност и на доверие. Доверието в правосъдието се 

постига чрез компетентни и морално издигнати съдии. За мен съдиите са 

хора, които отдават голяма част от живота си на общественото дело и това 

е определящо за тяхната същност. Обективни и справедливи, те имат 

силата и смелостта да защитават истината; имат решителността да вземат 

решение и да не се колебаят да застанат зад него, прилагайки равенството 

пред закона. Възхищавам се на тяхната доказаност и мотивираност по 

време на съдебните актове, на отдадеността им да не допускат ограничения 

или привилегии, основани на етническа и религиозна принадлежност. 

 Историческата памет на правосъдието е започнала още преди векове, 

векове на развитие на нашите закони и съвест. Темида е богиня на 

правосъдието, въплъщение на божествения ред, закон и обичай в 

древногръцката митология. Изобразява се като жена с превръзка на очите, 

която държи везни в едната си ръка, понякога и меч (или рог на 

изобилието) в другата. За египтяните тя е символ на истината и 

справедливостта, онази справедливост, за която хиляди хора са дали 

живота си в борба за свобода  и  за право на избор. 

 Вече имам възможността да изучавам право и в училище. Избрах да 

уча в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и 

обслужване, професия „Съдебен служител”, специалност „Съдебна 

администрация”. Винаги ще помня онзи първи 15 септември, когато 

нашият класен ръководител подари на всички от класа Конституцията на 

Република България, посъветва ни да я прочетем и да насочим вниманието 

си към съдебната власт (глава 6 от КРБ). Няма да забравя думите и, че 



 

 

Конституцията е скелетът в снагата на държавния организъм и в нея са 

записани основните права и задълженияна гражданите (глава 2 от КРБ). 

Ентусиазмът на госпожата ме завладя, мотивира ме за предстоящото 

обучение. Вече съм в десети клас и започнах да изучавам право. Няма да 

скрия, че за мен това е изкуство за добро и справедливо; трудна 

дисциплина, изискваща упоритост и постоянство. Присъединявам се към 

думите на Леонардо да Винчи: „Обичам хората, които могат да се 

усмихват, когато е трудно“. Харесвам професията „Съдия”, интересувам се 

от нея и ще следвам пътя си, водена от една мечта, мечтата да дам 

необходимото добро -  справедливост за нуждаещите се хора. 

      Социалната справедливост осигурява обществен живот, гарантиращ 

развитието на обществото. 


