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             Конкурс за ученическо есе на тема-„Стремеж към справедливостта“    

 

  Съдебната власт е един от най-важните органи в една държава. Тя осъществява 

функциите си на определени в „Конституцията“ закони. За да бъде подведена дадена 

личност под отговорност, трябва да има достатъчно доказателства посочващи вината 

му. Не може да се избере произволен човек и да му бъде наложено наказание без да е 

доказана вината му. Точно с това се свързва и справедливостта. 

  Темата за „Пътните инциденти“ е ежедневно срещана и в тази насока има какво да се 

поправя. Те са всекидневие, което трябва да се промени или поне значително да се 

намали. Хора стават свидетели или се чуват репортажи, по който се говори за тях. 

Търси се справедливо наказание, обвинява се властта, че наказанието е твърде леко и 

много други неща свързани с това, истината да възтържествува. Както всяка държава си 

има закони, така и всеки човек има своите права и задължения. Всеки попаднал в такъв 

случай се бори за справедливостта, но не се е запознавал достатъчно добре със реда на 

действие и гледайки само от личната си позиция. 

  За да бъдат ограничени тези случай- може да се въведат различни закони или да се 

въздейства по един по-добър начин на обществото. Значително могат да се намалят 

автомобилите и на тяхно място да се появят повече велосипеди, пешеходци. Това ще 

бъде не само полезно за Околната среда, но и за човешкия организъм.  

  Каквито и мерки да се приложат, те ще са от полза. Но също толкова важно, като 

намаляването на тези случай е като свободно живеещи и мислещи хора, когато 

сгрешиш да признаеш грешката си. Това не оневинява напълно вината, но дава шанс да 

се поправи и да се даде пример на общността. Точно в тази област може да има 

драстична промяна, при която повечето хора да останат живи и да се развие една по-

лека и добра Съдебна и обществена система за по-справедлив живот. 


