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

ЕСЕ

Защо ли светът ни прогресира и продължава да се развива вече в продължение на
векове? Или поне ние си мислим, че това е така. Защо се смята, че хората са по-висши
същества от животните? На този въпрос хората могат да отговорят по много различни
начини, въпреки че аз не стоя зад това твърдение. Единственото качество, което ни
поставя на по-високо стъпало е това, че ние можем да общуваме и комуникираме
дипломатически. Склонни сме на споразумения, които да удовлетворят всички
враждуващи страни, но същевременно с това понякога допускаме някой друг да взима
решенията вместо нас, което е жалко, тъй като сме умни хора способни да преценяват
кое е правилно и кое грешно. Защо го правим? Кому това е необходимо?

Трудният въпрос поставен в това есе "Защо най-лошото споразумение е по-добро от
най-доброто съдийско решение?'', всъщност крие един съвсем прост отговор: това е
така, защото е единствения начин, чрез който с общи усилия и компромиси да се
постигне консенсус, поне частично да се удовлетворят желанията на преследващите
своята цел хора, без излишни наказания и главоболия.

Всеки умен и себеуважаващ човек знае, че винаги има начин, чрез който да се избегнат
толкова крайните мерки, а именно съдът. Още повече в България, където знаем колко
трудно функционира правосъдието, не по собствена вина, разбира се. Вместо
печеливши страни в подобни ситуации губещите са повече, а понякога губят дори и
всички. Отделеното време да се "влачиш" по съдилища, вместо посветено на
семейството и работата ви, никога няма да се върне, ще отекне в пространството
безвъзвратно загубено. С течение на годините ще осъзнаеш, че това време ти е нужно
тук и сега, за да живееш. Защо ли? Защото това не е ден или два, понякога съдебните
дела текат с години, които се нижат като часове. Нервите и страданията са друг не по-
малко важен фактор. Нима всеки няма достатъчно грижи и проблеми в този толкова сив
и монотонен свят на повтарящото се ежедневие? E, драги читатели, според мен по този
начин човек сам си докарва повечето тревоги, които впоследствие могат да доведат до
много по-страшни и необратими неща - болести, за които не можеш да укоряваш никой
друг, освен себе си. Парите хвърлени на вятъра сигурно не са намерени на пътя, а са
плод на вашия дългогодишен и всеотдаен труд. Знаете ли къде отиват всъщност? С тях
пълните и без това тежките джобове и портфейли на "чичо"" адвокат. Човек, на който
след делото не му пука за вас, дали сте спечелили или загубили е лично ваш проблем,
тъй като той е изпълнил своя професионален дълг, явил се е в съда, доколко отдаден и
подготвен само той си знае. В живота не винаги става така като искаш, не винаги
печелиш битките, които водиш. Това, че евентуално не е станало на вашето не e ничии
друг проблем, а само ваш. Интересно... поне малко дадохте ли си сметка колко
безсмислено е това? Освен, че личните ви проблеми стават обществено достояние, те
не се решават. Не винаги правдата възтържествува. Какво да кажем тогава за хората,
които печелят пари за сметка на несправедливостта? Къде другаде по света може да се
случи това? Къде другаде можеш да си купиш правдата? Да, точно така... Никъде!
Разбира се, не поставям цялото правосъдие под общ знаменател, защото все още има



честни хора. Надявам се всичко това да не звучи твърде крайно и рязко, но е моето
мнение и моята истина по въпроса, надявам се тя да не бъде наказана, а напротив
оценена, защото трябва непрекъснато да си припомняме за нещата, които не са на
мястото си, за да могат да се поправят и да се постигне хармония и баланс. Колкото и
да сте убедени в правота си, никога не мислете, че със сигурност ще получите
справедливост, тъй като винаги съществува и другата гледна точка. Във вас ще остане
единствено чувството на огорчение и неощастливеност от живота - фрустрация. Съдът
не е единственото място, където можеш да получиш правда.

Сега сложете си за миг розовите очила и погледнете веднъж от по-лесният начин, а
именно споразумението. Е, какво видяхте? Разбира се, не толкова проблеми и
грижи. Съществува пряка връзка между страните - комуникация и разбиране.
Жертвоготовност и компромиси за другия и накрая един щастлив край, в който няма
загубили. Защо не и нови приятелства възродили се от нищото? Да надвиеш своето его
е всичко, показваш, че си по-силен от всички и всичко, човек който не живее и не
мисли само за себе си. Господ ни е дарил с уста, ум и доброта... нека има някаква полза
от тях, все пак са предназначени за нещо. Аз в никакъв случай не обезсмислям
функциите на съда, защото има случаи, в които той е неизбежен. От повърхностните и
лекомислени проблеми на масата от хора, той няма време да се заеме и занимае с
истински важното. Предполагам на всеки от нас му се е случвало да види по новините
за нещастни родители, които са загубили децата си и с години отчаяно чакат възмездие
за тях, а убийците се разхождат на свобода. Вашите проблеми и спорове притъпяват
тези проблеми на обществото. Най-лошото е, че тези кавги не са за нещо по-стойностно
от пари, имоти, наследство, имущество, апартаменти и т.н. Затова се стига до там всеки
да прави каквото си поиска, да няма страх и уважение към закона. Колко хора карат
пияни? Колко крадат? Колко разпространяват и зарибяват децата с вредни за тях
вещества? Жалкото е, че броят на тези хора драстично нараства, особено сред
младежите, които се чувстват "готини" по този начин, те им подражават, копират ги и
ги следват, което донякъде е вина и на техните родители, които трябва да ги
контролират и напътстват.

Знам, че каквото да напиша, няма да съм аз тази, която ще ви убеди в каквото и да е, но
това не е и моята цел. Всеки има свои виждания за нещата и сам може да прецени кое е
правилно и грешно. Може би, няма да сте съгласни с мен, ще оспорите мнението ми и с
право, защото всички хора са различни имат различно мислене. Важното е обаче не
друго, а да помислите върху казуса: "И най-лошото споразумение е по-доброто от най-
доброто съдебно решение", сега вие сте многоуважаваният съдия, правдата е във
вашите ръце, пожелавам ви успех с вземането на решение. Бъдете честни и
справедливи в оценките си!


