MootCourt – simulovaný soud 2019
Studenti septimy měli letos opět možnost díky projektu Street Law zažít simulovaný soud, při němž si pod vedením
zkušeného lektora vyzkoušeli, jak to chodí u soudu. Oproti návštěvě skutečného soudu tady studenti obsadili všechny
úlohy, se kterými se v soudní síni setkáme, sami, tedy roli soudců, obhájců, státních zástupců, obžalovaného a
svědků. Role reportéra, který zprostředkoval průběh našeho soudního líčení a pořídil fotodokumentaci, se ujal
William Pichardo:
„Nevinný žert podle soudu nebyl tak nevinný
Dne 29. 1. 2019 proběhlo u Okresního soudu v Olomouci řízení s Petrem Kurucem, obžalovaným ze sexuálního
obtěžování spolužačky Veroniky Jánské. Obžalovaný měl údajně spolužačku osahávat na intimních partiích, hodit si ji
přes rameno, odnést na pánské toalety a tam následně osahávat.
Výpověď obžalovaného u soudu se s obžalobou shodovala pouze v odnesení Veroniky na toaletu; podle jeho slov šlo
o nevinnou hru a poškozená, jsouc odnesena na místo mimo zraky ostatních, měla obžalovanémunavrhnout, zda
obžalovaný nechce „zajít někam dál“, načež měl obžalovaný odpovědět zamítavě, což se poškozené údajně dotklo
a vzbudilo touhu po odplatě, jíž má být obvinění z obtěžování.
Poškozená trvala na tom, že byla obtěžována již v učebně biologie, odkud byla odnesena více či méně proti své vůli
a v kabince přimáčknuta na stěnu a osahávána ještě důkladněji. Až tam se, podle svých slov, zmohla na obranu,
utekla, v hodině újmu neunesla a utekla domů.
Z výpovědí svědků vyplývá jasně opět pouze fakt, že byla poškozená odnesena na toaletu; na tom, jestli se bránila,
jestli se smála, kolik minut na toaletě byla držena nebo dobrovolně strávila, se svědci předvolaní k soudu neshodli.
Různí se i tvrzení o Petrově povaze, patrně mohou být výrazně ovlivněna vztahy mezi svědky a obžalovaným. Celkově
však spíše výpovědi svědků potvrzovaly verzi poškozené V. Jánské.
Senát po zvážení nedostatku důkazů, okolností a nesrovnalostí ve výpovědi obžalovaného uznal Petra Kuruce vinným
z přečinu omezení osobní svobody a odsoudil jej na jeden rok odnětí svobodypodmíněně.“
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