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УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 

НА ТЕМА „СТРЕМЕЖЪТ НИ КЪМ СПРАВЕДЛИВОСТ” 

Що е справедливост? Трудно е да се даде едно общо значение на понятието. 

Платон и Аристотел са създатели на първите философски теории за справедливостта. 

Именно те са сложили отпечатък към нашето мислене за това понятие днес. Тя е много 

повече от положителна черта на човека. Двамата философи и прилагат много по-дълбоки 

разбирания. 

Всеки човек в своя живот поне един път е изпитал някакъв стремеж към 

справедливост. Съзнателно или несъзнателно сме го изпитвали това чувство, когато ни се 

е налагало. Несправедливост в света винаги е имало и ще продължава да има такава, с 

която ние трябва да се борим. Именно Съдебната власт се съпротивлява срещу 

несправедливостта и когато се появи такава, тя защитава правата и законните интереси на 

гражданите, юридическите лица и държавата. Тя е независима и правосъдието се 

осъществява в името на народа. 

Много хора в България подкрепят Съдебната Власт,но има и много такива, които 

не я подкрепят и имат пълно недоверие и постоянни подозрения към органите на 

съдебната власт, съчетани с нови и все по-високи претенции към тях. За тези хора никога 

няма справедливост. 

Всеки отделен орган на  Съдебната Власт – съд, прокуратура и следствие, изпълнява 

различна функция. Например първоинстанционен съд най-често е Районния съд. На него са 

подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Окръжният съд пък 

разглежда дела, определени със закон, а като втора инстанция дела,  образувани от жалби или 

протести по дела срещу съдебни актове на районните съдилища.  Върховният касационен съд е 

висшата съдебна инстанция по наказателни и граждански дела. Върховният административен съд е 

висшата съдебна инстанция в административното правораздаване с идентични надзорни функции 

на Върховния касационен съд. 

Прокуратурата е единна и централизирана. Всеки прокурор е подчинен на по- горестоящия 

по длъжност, а всички на  Главния прокурор. Тя контролира действия за събиране на 

доказателства, участва в делата като обвинител от името на държавата, в случаите, предвидени в 

закон и дава предложения за вида и размера на наказанията. Тя  притежава много важната 

функция да привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления от общ характер. 

Лично мое мнение е, че органите на Съдебната власт най-вече трябва да се 

ръководи и контролира от сърцето и съвестта на всеки един магистрат. Дали аз съм от тези 



хора, които я подкрепят и вярва? Все още не мога да изкажа мнение по този въпрос, 

защото съм едва на 18 и не съм се сблъсквала пряко със съдебните органи, но от лична 

позиция мога да кажа, че съм заобиколена от хора, които са в тази сфера и никога не са 

направили нещо, с което да създадат подозрения и недоверие в мен спрямо работата си и 

задълженията си. 

Независимостта е основна ценност на съдебната власт и главна нейна значимост. Тя 

позволява на съдиите да се произнасят безпристрастно и справедливо и ги предпазва от пряко 

влияние на страните на спора и неравномерна намеса на органите от държавната власт. 

Независимостта трябва да се заслужи, отвоюва и охранява. 

 

 


