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VZOR

Pouèenie o správaní v pojednávacej miestnosti

POUÈENIE O SPRÁVANÍ V POJEDNÁVACEJ MIESTNOSTI

1. Nie je prípustné, aby sa pred vyvolaním veci okrem súdnych osôb niekto ïal�í zdr�iaval v pojednávacej miest-
nosti.

2. Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje s nepokrytou hlavou; to sa nevz�ahuje na príslu�níkov ozbrojených
zborov a na �eny, ak je to v súlade s pravidlami spoloèenského správania.

3. V�etci prítomní sú povinní podriadi� sa pokynom predsedu senátu (samosudcu).
4. Výsluch úèastníka konania, ob�alovaného, svedka, po�kodeného a znalca sa vedie posediaèky, a to tak, �e

úèastník konania, ob�alovaný, svedok, po�kodený alebo znalec sedia v pojednávacej miestnosti na mieste na to
urèenom. V ostatných prípadoch sa k senátu (samosudcovi) hovorí postojaèky; predseda senátu (samosudca)
v�ak mô�e dovoli� osobám, ktorých vek alebo zdravotný stav to odôvodòuje, aby pri svojich prednesoch sedeli.

5. V stoji si vypoèujú v�etci prítomní vrátane súdnych osôb vyhlásenie rozsudku. Inak v priebehu súdneho po-
jednávania sedia v�etci prítomní vrátane súdnych osôb na svojich miestach � navrhovate¾ (�alobca) alebo pro-
kurátor po pravej ruke predsedu senátu, odporca (�alovaný) a jeho právny zástupca alebo obhajca pri stole po
¾avej ruke predsedu senátu.

6. Klás� otázky a vyjadrova� sa mo�no len so súhlasom alebo na pokyn predsedu senátu (samosudcu). Slovné pre-
javy sudcov a ostatných osôb, ktorým bolo udelené slovo, musia by� hlasité a zrozumite¾né. Výrok rozsudku vy-
poèujú v�etci prítomní po výzve predsedu senátu (samosudcu) postojaèky.

7. Obraca� sa na sudcu, asistenta, prokurátora, obhajcu alebo právneho zástupcu úèastníka konania v priebehu
konania vo veciach, ktoré s prejednávanou vecou nesúvisia, nie je prípustné, a to ani vtedy, ak ide o slu�obné
zále�itosti.

8. Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sú povinné zdr�a� sa v�etkého, èo by mohlo naru�i� hladký priebeh
súdneho pojednávania vrátane prejavovania súhlasu alebo nesúhlasu s priebehom súdneho pojednávania, vý-
poveïami osôb a s vyhlásenými rozhodnutiami.

9. Úèastníkom konania a ich právnym zástupcom je potrebné umo�ni�, aby sa v priebehu súdneho pojednávania
navzájom poradili o svojich stanoviskách a návrhoch. Na ten úèel mo�no súdne pojednávanie na primeraný èas
preru�i�.

10. Fajèenie alebo po�ívanie jedál a nápojov v pojednávacej miestnosti je zakázané.
11. Pou�ívanie mobilných telefónov poèas súdneho pojednávania je v pojednávacej miestnosti zakázané.
12. V pojednávacej miestnosti sa v�etkým s výnimkou osôb mlad�ích ako �trnás� rokov zásadne vyká. Súdne osoby

i ostatné osoby sa navzájom oslovujú �pán � pani � sleèna� s pripojením funkcie alebo procesného postavenia,
v akom oslovený vystupuje, alebo jeho akademického titulu, napríklad pán sudca, pán �alobca, pán zástupca,
pán svedok, pán znalec a pod. Iba osoby mlad�ie ako �trnás� rokov mo�no oslovi�, ak sa to javí úèelné na preko-
nanie ich hanblivosti, len menom.

13. Predseda senátu (samosudca) mô�e ulo�i� poriadkovú pokutu a� do vý�ky 25 000 Sk (pri opakovanom s�a�ení
postupu konania a� do 50 000 Sk) a v trestnom konaní a� do vý�ky 50 000 Sk tomu, kto ru�í poriadok v pojedná-
vacej miestnosti alebo sa v nej správa urá�livo, alebo mô�e takú osobu vykáza� z pojednávacej miestnosti.
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