Moot court

22. 2. se studenti sexty a semináře ze společenských věd zúčastnili projektu Právnické fakulty Univerzity
Karlovy. Akce je pořádána pod záštitou Street Law – jedná se projekt, který vznikl v roce 1972 na americké
univerzitě. Jeho cílem je zvyšování právní gramotnosti „neprávníků“ (více viz: http://streetlaw.eu/).
Projekt je založen na simulovaném soudním přelíčení, ve kterém všechny role obsazují studenti. Naši žáci
se na finální soudní přelíčení připravovali už od ledna – studovali podklady ke svým rolím, dohledávali si
materiály, chystali si „kostýmy“, rekvizity...

Týden před realizací se do naší školy dostavila studentka práv Zuzka Petrůvová, aby shrnula základní
informace o trestním právu a zodpověděla dotazy týkající se simulovaného soudu. V soudní síni se pak naši
studenti ztotožnili se svými rolemi a celou akci si velmi užili.
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Soudcem na zkoušku aneb
Jak jsem se stal na jeden den soudcem
Přeji si stát se soudcem. V pondělí 22. února 2016 se mi to – v rámci moot courtu v soudní síni na
Právnické fakultě UK – na chvíli splnilo. K soudnímu jednání jsem dostal podklady už dlouho dopředu, a tak
jsem se mohl důkladně připravit na svůj první „případ“.
Jednalo se o rvačku. Domníval jsem se, že to nemůže být nic složitého, ale opak byl pravdou. Po
nahlédnutí do spisu jsem usoudil, že rozsoudit tento případ nebude tak snadné, jak se na první pohled zdálo.

Během přípravy na hlavní líčení jsem si opatřil i výklad k § 158 (Trestní řád č. 141/1961 Sb.), který mi
pomohl orientovat se v okolnostech a jejich vlivu na rozhodnutí soudu. Také jsem si napsal jména obžalovaných a
dalších osob spojených s případem do myšlenkové mapy (usnadnila mi orientaci v celé situaci).

Když přišel Den D a já konečně oblékl „svůj“ talár, byl jsem v sedmém nebi. Na tuhle chvíli jsem dlouho
čekal a konečně byla tady. Kdybych řekl, že jsem nebyl nervózní, tak bych lhal. Měl jsem strach, že nedokážu
udržet kamennou tvář, ale po prvním zaškobrtnutí jsem se do toho dostal a všechno šlo jako po másle. Během
líčení jsem udělil několik kárných pokut, a dokonce jsem musel neukázněnou veřejnost vykazovat ze soudní síně.
Během výslechu svědků jsem párkrát požádal o radu studentku Právnické fakulty Zuzku Petrůvovou,
která byla celou dobu přítomna. Po skončení výslechu jsem vyhlásil přestávku a společně se senátem a Zuzkou
jsme se odebrali k poradě o rozsudku.

Celý soud proběhl dobře a já jsem si simulované jednání moc užil. Opravdu jsem se nemohl dočkat, až si
všechno sám vyzkouším a obléknu talár. Nebránil bych se další zkušenosti s moot courtem a pokusím se ji získat.
Snad za pár let nastoupím na Právnickou fakultu UK a po vystudování opět obléknu soudcovký talár – tentokrát
už napořád.

Tomáš Bém, septima
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