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Съдия - професия с кауза:истината и само истината 
Истината е като една малка песъчинка, която потъва в бурното море 

на човешката душа. Тя е като неразтворен подарък, който очаква всеки, а 

когато се отвори - изненадата може да не бъде много приятна. Истината е 

една. Хората са различни и я интерпретират според възпитанието, 

възгледите и убежденията си. Това, което за мен е истина, за другите може 

би не е. Моята съвест не ми позволява да лъжа. Заслугата е на моите 

родители, на първите 7 години –  най-важните в живота на човека. Вярвам 

само на децата, на чистите им души, неопетнени и прями. Насила не 

можеш да ги накараш да те обичат. Какво правим ние, големите? Обичаме 

за пари, лукс и власт. Продаваме истината и невинни попадат в затвора. 

Спестяваме истината за лекарските грешки и хората умират без време. 

Крием лицата си зад маски и лъжем ли, лъжем безсрамно. После се молим 

в храмовете и палим свещи. 

Според мен най-хубавото нещо винаги ще бъде да имаш справедлива 

кауза, която да отстояваш, и надеждата, че ще продължаваш да вървиш 

напред. Справедливостта е ценностно понятие, което има универсален 

характер. Правото е изградено и основано върху идеята за това. 

Реализирането на една кауза е свързано с мобилизиране на голяма група 

хора, изисква организация, пълно посвещаване на проблема и много труд и 

всеотдайност до постигане на определените цели. 

Има професии, посветени на истината. Съдията е отдал живота си 

само за да я търси, открива и налага. Той е там, за да изслуша всички, да 

разреши спора,  да разбере кой лъже,  да пусне невинния,  да накаже 

виновния. Той има най-трудната задача. Съдията трябва да вземе 

решението, без да се влияе от своите лични чувства. Той трябва да се лиши 

от всички човешки емоции, които могат да попречат за взимането на най-

обективното решение. Трябва да забрави за омразата и погнусата, която 

изпитва, когато слуша поредната кървава история. Трябва да забрави за 

съчувствието, когато слуша поредната наранена жертва. Преди да избере 

тази професия, трябва да бъде сигурен, че може да понесе тежестта от 

решаването на човешки съдби. Обективната юридическа преценка не 

трябва да нарушава вътрешния мир  на личността. Но аз мисля, че всеки 

един практикуващ съдия в даден момент от професионалния си път, се е 

поддавал на емоцията, защото преди всичко човек. Има ситуации, в които 

ние всички трудно овладяваме чувствата си, защото „нищо човешко, не ни 



е чуждо“. Всеки един съдия има много трудни казуси, понякога трябва да 

се пребори със собствената си природа, за да вземе вярното и справедливо 

решение. Всички емоции трябва да  бъдат оставени извън съдебната зала, 

колкото и да е трудно това. Всяка правосъдна система има нужда от честни 

и обективни решения.  

Всеки уважаващ себе си съдия не  трябва да се влияе от 

общественото мнение, а да се придържа стриктно към веществените 

доказателства към даденото дело и нормата на Закона. Много дела 

получават огромна публична известност, но това не трябва да влияе на 

точната преценка на съдията. Защото съдията е призован да бъде гарант на 

закона, а законът априори защитава истината. Съдията е този, които бди да 

бъде удовлетворено общественото чувство за справедливост. 

За съжаление по целия свят в съдебните системи има случаи на 

корупция. Много съдии биват изкушавани от спечелването на „бързи 

пари“ и се поддават на изкушението. Според мен такива хора са 

недостойни да заемат този пост и да решават човешки съдби. Всяка една 

държава трябва успешно да се пребори с корупцията в съдебната система, 

защото от това зависи нейният просперитет. 

Не случайно очите на Темида са завързани. Тя не трябва да се влияе 

от заобикалящата я среда. Темида разчита само на „тежестта на истината“.  

А този, който трябва да наклони везните към истината, е съдията. Съдията 

е пазителят на храма на Темида – това е неговата Отговорност и 

Призвание. 

Борислава Чорбаджийска - 10 б клас на ПГ "Васил Левски", гр. 
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Съдия – професия с кауза: истината и само истината! 

Какво означава да бъдеш съдия? Как се заема тази длъжност и какви 

са функциите, които изпълнява? Какви качества трябва да притежаваш? 

Всеки ли може да бъде съдия? 

На пръв поглед това са въпроси, чиито отговори изглеждат прости, 

но в действителност не са такива. Да, те имат своята правна регламентация 

в нашето законодателство и по - конкретно в Конституцията ни и в Закона 

за съдебната власт, но в същината им са заложени и много други принципи 

и ценности, които не са написани никъде. 

Съдиите са държавни органи, които осъществяват правораздавателна 

дейност. В това им качество те са независими и политически неутрални, 

както изрично е посочено в закона за съдебната власт, където са уредени и 

правилата за тяхното назначаване, задължения и права, принципи, от които 

се водят при изпълнение на техните функции, а именно - разглеждане на 

правни спорове. 

Съдиите имат мисия. Те не просто защитават правата и интересите 

на гражданите, юридическите лица и държавата, те са проводници на 



морала, справедливостта и истината. С работата си допринасят за 

спазването на закона, изпълнявайки я като справедливи и безпристрастни 

арбитри. Съдиите всеки ден се сблъскват с различни спорове, като тяхна е 

нелеката задача да ги разрешават правилно и обективно. Те търсят 

истината и я провъзгласяват, защото това е част от същината на тази 

професия. За всяка професия си има хора, но за да бъдеш именно съдия 

следва да притежаваш отговорност и решителност. Съдията е мисионер на 

справедливостта, морала и истината и не за да угоди на себе си, а за да го 

направи за държавата и народа. 

Няма друг държавен орган, който да е натоварен с такава обществено 

значима функция, който да създаде ред там, където го няма и да изследва 

всеки един детайл в търсене на всеобщата истина в съответствие с морала, 

етиката и българските закони. 

Правосъдието се осъществява в името на народа, като се спазват 

редица принципи и правила. 

Да бъдеш съдия е не просто професия, това е нравствен дълг към 

държавата и народа.     
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