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Стремежът ни към справедливост  

Великият немски философ Имануел Кант е казал: “Ако загине справедливостта, 

човешкият живот вече няма да има никаква стойност.”  

Думата справедливост е общо прието понятие, но самото усещане за справедливост 

трябва да бъде възпитавано и развивано у всеки човек. Справедливостта се проявява в 

всяка сфера на живота, където се сблъскват човешките взаимоотношения. 

 Справедливостта е много важна за всеки един от нас. Тя е обществен идеал, породил 

се в умовете ни. Тя е стремежът всичко да бъде отсъдено по най-разумния и правилен 

начин. Още от детството и училищната скамейка всички на учат да различаваме 

справедливото от несправедливото. Преди всичко трябва да имаме мечти, стремежи и 

ценности, които да следваме. Следвайки справедливостта, личността ни ще бъде оценена 

и ще се чувстваме удовлетворени. Осъществяването на справедливостта трябва да се 

прилага, тъй като тя е свързана със свободата на човека, всеки трябва да устоява 

позицията си с ясното съзнание за справедливост. Тя предпазва обществото от деградация.  

  Правосъдието е синоним на справедливостта. То е държавна дейност, 

осъществявана от съдебната власт. Неговата цел е да защитава законността. Съвременния 

човек иска Законът да не е  само справедлив, но и човеколюбив. Не се чувстваме 

удовлетворени той да гарантира на всеки гражданин само свободното и мирно прилагане 

на способностите му в интерес на неговото физическо, интелектуално и нравствено 

развитие. Ние изискваме от Закона да гарантира на нацията също така благоденствие, 

образование и справедливост в най-чист вид. Именно правосъдието е системата от закони, 

която урежда взаимоотношенията между хората, регулира, санкционира и дава права и 

свободи на личността. Свободата е възможността на човека да действа според собствените 

си решения. Когато съблюдаваме законите, ние сме свободни. Законът ограничава, но и 

дава свобода. Днес законите често се престъпват поради надделяването на личните нужди 

и желания. Когато не спазваме правилата, понасяме наказания, защото няма закони без 

санкции. Днес законите са много и е необходимо да се стреми стриктно тяхното спазване. 

Темида е богинята на правосъдието. 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 била символ на истината и справедливостта. Днес аз също поддържам тази 

теория, че именно истината и справедливостта са в основата на правосъдието. Навлизайки 

във възрастта, в която ставам независим, установявам, че за да съществува демократична 



държава, е необходима независима съдебна система, гарантираща възможността всеки 

гражданин да може да търси правата си и да получи справедливост. 

Съдебната власт е система от съдилища,прокуратури и следствия. Съдилищата 

раздават правосъдие, като интерпретират и прилагат законите в името на държавата и 

осигуряват механизъм за решаване на спорове. Съдебнана власт не създава закони, но ги 

прилага в отделните случай, като е отговорна за осигуряване на равно правосъдие пред 

закона и законова справедливост, зачитайки правата и законните интереси на гражданите, 

юридическите лица и държавата. Системата от Съдилища се състои от няколко 

институции: Върховен съд и съдилища от по-нисш ранг. При осъществяване на своите 

функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само 

на закона. Правораздаването в България се осъществява в името на народа от Върховния 

касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и 

районни съдилища. Производството по делата осигурява установяването на истината. 

Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен в някой случай, 

определени от закона. Актовете на правораздаването се мотивират, гражданите  и 

юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. Редът за 

упражняване правото на защита се определя със закон, понякога участват и съдебни 

заседатели. Основаната цел е истина и справедливост за всеки от държавата.  

Аз смятам, че структурата на съдебната власт е действителен гарант за защита на 

човешките права за защита и справедливост в нашата страна, спазвайки демократичните 

принципи на Европейския съюз, чиято членка сме. Всеки български гражданин има 

правото на защита при необходимост. Също така може свободно и безпрепятствено да 

търси правата си. Има обаче какво още да се желае по отношение на няколко корупционни 

схеми, които понякога се разкриват в публичното пространство. Но тези случаи са 

рядкост. В масовата практика прилагането на законите е повсеместно и справедливо.  

Обединявайки личното си отношение към справедливостта и функциониращата 

правосъдна система, мога ясно да заявя, че като гражданин на България и на Европейския 

съюз крача устремено към бъдещето, вярвайки, че чрез осъзнатите си постъпки и идеи 

утвърждавам принципите на справедливост, заложени в моето съзнание и в законовата 

уредба на държавата, в която живея. Вярвам в светлото бъдеще на българската нация и в 

работата на Съдебна власт и се гордея, че съм част от едно правово общество. Вярвам и в 

силата на правосъдието, което е отговор на стремежа на българския гражданин за истина и 

справедливост. 


