
И най-лошото споразумение е по-добро от най-
доброто съдебно решение

Съдебното решение е начин за решеване на съдебни спорове, докато
спорозумението е човешкият начин за решаване на точно тези спорове.

Общото между всички хора е, че те са индивиди. Индивид е човекът
като биологичен вид, които притежава определени природни своиства и
има своите качества като единица на обществото. Но различното между
хората е това, че всеки човек притежава уникални и неповторими
черти- всеки има своята собствена личност. Това е нещото, което ни
прави различни, и оригинални. И това е причината света да е толкова
интересен, да сме любопитни, когато се запознаваме и общуваме с
другите хора. За да живеят хората помежду си се изисква от тях да
правят компромиси, които да не влизат в противоречие с етиката и
морала.

Когато възникне спор между две или повече страни, има различни
начини за това той да се разреши. Един от тях е постигане на
споразумение за доброволното разрешаване на спора. Това
споразумение има силата на закон между страните и те са длъжни да
се съобразят с последиците. При споразумението, страните разрешават
проблема, като спестяват раходи във връзка с воденето на съдебни
процедури, а освен това последиците от разрешаването на спора са
приемливи и за двете страни – и от едната, и от другата страна се
правят компромиси, а накрая и двете страни са доволни. Чрез
споразумението всяка от страните може да направи отстъпки дори от
свои действително съществуващи права, с цел намиране на изход от
спора и удовлетвоярване на спорещите страни. Когато има
споразумение има и осмисляне на допуснатите грешки. Когато човек
осъзнае едно свое действие като грешка е склонен да се извини за него
и да отстъпи - да признае правото на другия, тогава той постъпва
правилно. Споразумението е знак, че човек е осъзнал тази своя грешка
и е склонен да отстъпи, знак е за морално пречистване. Истина е, че в
случай, че даден спор бъде отнесен за разрешаване от съда, няма
яснота кога този спор ще бъде решен окончателно, нито пък гаранции
за крайния изход на проблема. Едно решение на съда, колкото и
справедливо да е то - не е гаранция, че виновният е осъзнал своята
грешка и че ще се промени. Благодарение на разрешаване на споровете



чрез споразумение, страните запават добри отношения помежду си,
което е основа за по-нататъчно продължаване на тяхните
взаимноотношения, което е изключително важно, особено при спорове
от семеен характер.

Когато един съдебен спор се заключи директно със съдебно решение,
винаги има недоволни, защото се избира само една от двете възможни
страни, човека, в чиято полза е взетото от съдията решение мисли, че е
прав, дори и да не е, и не иска да осъзнае своятя грешка. Докато при
споразумението обвиняемият подписва споразумението, ако е съгласен
с него, след като декларира,че се отказва от съдебно разглеждане на
делото.

Когато хората подходят зряло към проблема се предполага осъзнаване
на причините, породили противоречия между двете страни и се търси
общ път за излизане от конфликта, по начин приемлив за всички
спорещи, при запазване на нормални човешки отношени и възможност
за бъдещо сътрудничество между страните.

Аз мисля, че винаги трябвя да се опита да се постигне споразумение,
защото по този начин хората са склонни да се разберат помежду си- да
изяснят грешките, които са направили в миналото, защото всеки човек
прави грешки, да се направят компромиси, защото за да съществува
света и да се разбират хората трябва да се правят компромиси, както от
едната, така и от другата страна. Чрез всяко едно споразумение се
решават проблеми, чрез които двете страни могат да запазят добите си
отношения, една към друга,  докато при решението загубилите делото
се чувстват сякаш е трябвало те да спечелят поради едни или други
обстоятелства, и обвиняват другата страна за това, което не е правилно.
Затова:

И най-лошото сполазумение е по-добро от най-доброто съдебно
решение!
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