Студентът по право Росен Солаков спечели конкурса за есе на
Международната асоциация на студентите по право ЕЛСА-Пловдив

Председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова
връчи наградите на студентите, справили се блестящо в конкурса за
юридическо есе на Международната асоциация на студентите по право
ЕЛСА-Пловдив. Тържествената церемония се поведе в емблематичната зала
№1 на Пловдивския апелативен съд.
Студентите писаха по три теми – "Правото е изкуство на доброто и
справедливото.", "Не тежестта на наказанието превъзпитава престъпника, а
неговата неизбежност." и „Когато общественият натиск/медиите влязат в
залата, правото излиза."
Първа награда спечели Росен Солаков от Юридическия факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с есе на тема „Правото –
изкуство на доброто и справедливото“. На второ място се класира Габриела
Райнова с есе на тема „Когато общественият натиск/медиите влязат в залата,
правото излиза." Третото място зае Драгослава Кръстева с есе на същата
тема.
Председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова,
която изрази радостта си, че в деня на Европа – 9-ти май, зала 1 на
Апелативния съд е пълна със студенти, които са носители на младостта и
стремежа към нови знания. Тя поздрави участниците в конкурса и им пожела
здраве и успех.
Президентът на ЕЛСА Симеон Попчев разказа, че сред студентите по
право има много хора с интереси към литературата, за това ръководството на
Асоциацията е решило да проведе конкурс за есе на юридическа тема. Той
поздрави участниците, които са справили отлично с писането на есета.
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Заместник-деканът на Юридическия факултет на Пловдивския
Университет „Паисий Хилендарски“ доцент Христо Паунов благодари на
студентите, участвали в своеобразното състезание и подчерта, че за един
юрист е много важно да може да пише. Той пожела на всички участници все
така да имат вдъхновение, съчетано с правото.
Събитието е поредната проява на съвместно сътрудничество, след като
студентите от ЕЛСА участваха в Деня на отворените врати на Пловдивската
съдебна палата на 16-ти април – Деня на Конституцията, празника на юриста
и съдебния служител, с възстановка на наказателен съдебен процес по
действителен случай.
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