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Náš pohľad na súdne pojednávania

Fonendoskop

Postrehy zo súdnej siene
V rámci občianskej náuky mali tri triedy našej školy – 1.A, 1.B a 2.B
možnosť zúčastniť sa súdneho pojednávania na Okresnom súde v Poprade.
Dojmy boli u každého individuálne, ale pre všetkých mali pojednávania
v celku zaujímavý charakter. Každá trieda bola na inom prípade a takto
zachytili svoje dojmy:

Žiaci 1.ZA B sa 26. februára 2007 zúčastnili
na súdnom pojednávaní v Poprade.

Pojednávalo sa zabitie a prechovávanie drog.
Pojednávanie sa začalo o 11. hod., keď prišla sudkyňa,
prokurátor, žalobca a hneď za nimi policajná eskorta
priviedla väzňa do súdnej siene. Bol to muž, ktorý sa
dopustil viacerých trestných činov. On sám sa doteraz
nepoučil, keď spravil taký trestný čin, za ktorý mu hrozí
trest odňatia slobody. Bolo to pre nás všetkých
vzrušujúcim zážitkom, byť svedkami takého vysokého
priestupku, na ktorom sme boli väčšina prvýkrát v živote,
preto sme tichučko sedeli a počúvali sudkyňu, čo
rozprávala. Po tomto prípade sa začal ďalší, týkal sa
prechovávania drog. Obžalovaní boli dvaja mladí študenti
stredných škôl, ktorí sa tiež dopustili trestného činu.
V tomto prípade bola predvolaná aj svedkyňa, ktorá
svedčila proti týmto dvom chalanom. Prípad sa odohral
v minulosti, takže si celkom dobre všetko nepamätala.
U chalanov sa však zatiaľ nepotvrdila vina, a tak sa proces
kvôli maturitám odkladá na koniec júna.
Po tomto pojednávaní sme si niektorí uvedomili,
že máme žiť morálnym a pokojným životom a nie byť
zatiahnutý do problémov s políciou............ pretože sa to
nevypláca.

- Katka -

Žiaci 1.ZA B na návšteva na súde.

Zatiaľ, čo ostatným
žiakom sa
v pondelok 12.
februára nechcelo
vstávať
z postele a po víkende ísť opäť
do školy, my, žiaci 1. ZA B
triedy sme sa do školy veľmi
tešili. V tento deň sme sa vybrali
na súdne pojednávanie tu
v Poprade. Zo školy sme vyrazili
po 1. vyučovacej hodine, čiže o 8.15. Sprevádzala nás pani
profesorka Tomková, ktorá nám umožnila zúčastniť sa na
pojednávaní. Keď sme došli na súd, milo a s úsmevom
nás privítala sympatická slečna, ktorá na súde pracovala
ako zapisovateľka. Vošli sme do súdnej siene, posadali na
lavičky a len čakali, čo sa bude diať ďalej. Prvé
pojednávanie sa začalo o 9.00 hod. Do súdnej siene vošla
ako prvá pani sudkyňa JUDr. Petrušková spolu
s prokurátorom. Všetko bolo tak ako sme si to
predstavovali. O chvíľu sa dostavil aj obžalovaný so
svojím právnikom a pojednávanie sa mohlo začať. Pani
sudkyňa mala pre sebou veľkú kopu spisov, za ktorými ju

ani nebolo vidieť. Obžalovaný bol obvinený z jazdy bez
vodičského preukazu, ktorý mu zadržala polícia, keď riadil
vozidlo pod vplyvom alkoholu. Keď obžalovaný vyšiel zo
súdnej siene, aby sa rozhodlo o jeho vine alebo nevine,
mohli sme svoj názor vyjadriť aj my. Nakoniec dostal
obžalovaný pokutu vo
výške 10 000 Sk a zákaz
riadenia automobilu po
dobu jedného roka. Po
tomto prípade odovzdali
naši chalani sudkyni
peknú
kyticu
ako
poďakovanie a my baby
sme
ju
zahrnuli
viacerými otázkami, na ktoré nám veľmi milo odpovedala.
Potom sme mali veľmi zaujímavú prestávku a po nej sa
začal ďalší zaujímavý prípad. Policajti z väznice priviedli
manželský pár – Rómov, ktorí zanedbávali výchovu
svojho 15 – ročného syna, ktorý nechodil ani do školy.
Keďže sa k činu priznali, bol im znížený trest.
Obžalovanej na 6 mesiacov a obžalovanému na 12
mesiacov nepodmienečne.
Veľmi sa nám na súde páčilo, až tak, že by sme
sa ho chceli zúčastniť znova. Dúfam však, že nikto z nás
nebude musieť sedieť na stoličke obžalovaného. A ešte
raz vďaka pani profesorke, že nás tam vzala. Bol to pre
nás zaujímavý, ale hlavne poučný zážitok.

Žiaci 2. ZA B na súde

- Dominika -

V jedno pekné slnečné predpoludnie naša trieda
dostala možnosť ísť na súdne pojednávanie. Týmto
nápadom sme boli priam nadšení,
veď kto by nebol, predsa len tak
z ničoho nič sa uliať zo školy to
nikdy nie je na zahodenie. Boli
sme na dvoch pojednávaniach.
Prvé z nich sa týkalo odcudzenia
vozidla a jazdy pod vplyvom
alkoholu, čo sa skončilo pre
obžalovaného pomerne dobre.
Dostal rok podmienečne a zákaz
riadenia automobilu na obdobie jedného roka. Druhý
prípad sa týkal lúpežného prepadnutia. Postihnutému bola
odcudzená suma 20 Sk. Obžalovaný dostal 2 roky
podmienečne. Naše dojmy boli zvláštne, ale v celku sa
nám na súde páčilo. Sudkyňu sme obdarovali bielou ľaliou
a vrátili sme sa späť do školy.

Byť svedkami súdneho pojednávania je veľmi zaujímavý zážitok. Príbehy ľudí, ktorým sa tam
mnohokrát v priebehu zopár sekúnd zmení celý život, zanechajú aspoň na malú chvíľu v každom niečo.
Či si zoberieme ponaučenie?...neviem. Dúfam však, že každý vie kam to chce v živote dotiahnuť
a myslím si, že po väzenskej cele netúži nikto! (samozrejme, česť výnimkám).
- Selvečka -

