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Výpis
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» (na hľadaný text)

Právny odbor: Civilné právo
Predmet sporu: zapl. 5.062, - €
17C/65/2009

5109211230
R o z s u d o k 

Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Annou Majerikovou v právnej veci navrhovateľky: V. Š., nar. X.X.XXXX, .
bytom M. č. X, . Ž., právne zastúpená Advokátska kancelária G. & P., D. XX, . B. B., IČO: XXXXXXXX. proti odporcovi: Ing. S. B.,
nar. XX.X.. XXXX, . bytom D. XXX/XX, . Ž. - S., právne zastúpený JUDr. R. H., advokátom so sídlom S. S. XXX/X, . Ž., o náhradu
škody spôsobenú trestným činom, takto

r o z h o d o l :

Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľke sumu 3.319, - eur titulom nemajetkovej ujmy a sumu 2.335, 31 eur titulom náhrady
škody a to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Odporca j e p o v i n n ý nahradiť navrhovateľke trovy konania vo výške 1.210, 58 eur a tieto zaplatiť na účet právneho zástupcu
navrhovateľky Advokátska kancelária G. & P., vedený vo V., a.s., číslo účtu XXX. XX. XX. XXX/XXXX, . VS XXXXXX. do troch
dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť na účet Okresného súdu v Žiline súdny poplatok z podaného návrhu vo výške 305, 50 eur do troch
dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka sa návrhom podaným súdu dňa 7.5.2009 domáhala súdneho rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal odporcu zaplatiť
nemajetkovú ujmu vo výške 3.319, - eur ako odškodnenie za «sexuálne» zneužívanie spojené s páchaním trestnej činnosti odporcu a
titulom náhrady škody sumu 2.335, 51 eur ako náhradu nákladov trov právneho zastúpenia v trestnom konaní. Svoj nárok
odôvodňovala tým, že dňa 13.6.2007 bolo začaté trestné stíhanie voči odporcovi pre zločin sexuálneho násilia a pre zločin znásilnenia,
ku ktorému spáchaniu voči navrhovateľke sa odporca následne priznal a rozsudkom Okresného súdu v Žiline sp. zn. 34T 25/2009 bol
dňa 24.3.2009 schválený návrh dohody o vine a treste a odporca bol uznaný za vinného zo skutkov v rozhodnutí uvedených, čím
spáchal pokračovací zločin sexuálneho násilia za čo bol odsúdený. Trestným činom sexuálneho násilia vznikla navrhovateľke
nemajetková morálna ujma spojená s psychickou traumou, stresom ako aj znevážením jej ľudskej dôstojnosti, ktorú žiadala priznať vo
výške 3.319, - eur ako odškodnenie za «sexuálne» zneužívanie spojené s páchaním trestnej činnosti odporcom s poukazom na
ustanovenie § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka analogicky ako zákon č. 215/2006 Z.z. Vzhľadom na to, že počas celého trestného
konania bola z ňou uvádzaných skutočností psychicky na dne, nevedela sa brániť a hájiť svoje práva, keď v priebehu trestného
konania odporca popieral spáchanie skutkov a ako poškodená na zastupovanie svojich práv v trestnom konaní splnomocnila advokáta a
poskytnutím právnej pomoci jej vznikla majetková škoda a to vzniknuté náklady spojené s právnym zastúpením počas celého trestného
konania vo výške 2.335, 51 eur v zmysle ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka. 

Odporca sa k podanému návrhu písomne nevyjadril. 

Súd na základe vykonaného dokazovania výsluchom navrhovateľky, odporcu, oboznámením sa s listinnými dôkaznými prostriedkami
predloženými navrhovateľkou a to najmä rozsudkom Okresného súdu v Žiline sp. zn. 34T 25/2009 zo dňa 24.3.2009, výpismi z účtu
navrhovateľky (č.l. 107 až 115), znalecký posudok č. 38/2008 v konaní ČVS ORP-616/1-OVK-ZA-2007 Mgr. K. E., znalcom z
odboru psychológie (č.l. 171-179), potvrdením Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Ž., referát poradensko-psychologických služieb
zo dňa 10.5.2010 (čl. 186-187spisu ) a celým spisovým materiálom, zistil nasledovný skutkový stav.
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Navrhovateľka v priebehu konania zotrvala na podanom návrhu a jeho skutkovom odôvodnení. Uviedla, že násilným konaním odporcu
bola ponížená jej dôstojnosť, odporca neustále sa jej vyhrážal. Už samotné výsledky vyšetrovania počas priebehu trestného konania
boli pre ňu stresujúce, čo jej spôsobovalo psychickú traumu, podrobovala sa zdravotnému vyšetrovaniu, bola na detektore lži a v rámci
odborného stanoviska toto konanie odporcu jej spôsobovalo psychickú traumu. V rámci trestného konania vo vzťahu k majetkovej
ujme vyplatila náhradu za poskytovanú právnu pomoc. 

Odporca žiadal návrh v celom rozsahu zamietnuť s odôvodnením, že nebola preukázaná dôvodnosť a ani výška tejto náhrady. V
trestnom konaní vynaložená poskytovaná právna pomoc bola nadštandardná a tiež nie je odôvodnená ani uplatňovaná nemajetková
ujma. Pokiaľ navrhovateľka tvrdí vo všeobecnej rovine o psychickej traume je potrebné tieto preukázať lekárskym vyšetrením keď už
v čase kedy nastúpila do zamestnania, bola psychicky labilná. Práve navrhovateľka sama robila jemu príkoria, aj keď morálne prijal
rozhodnutie v trestnej veci omluvil sa svojej rodine, že konal takto neuvážene. Sám má zdravotné problémy a lieči sa z toho na
psychiatrii. Posudky, ktoré boli podkladom pre trestné konanie v súvislosti s preukazovaním vierohodnosti resp. nevierohodnosti
svedeckej výpovede znalkyňa nemala dostatok podkladov, aby konštatovala nejaké zdravotné potiaže, pretože nemala k dispozícii
zdravotnú dokumentáciu od MUDr. M., ktorý bol osobným lekárom navrhovateľky. 

Z rozhodnutia Okresného súdu v Žiline č.k. 34T 25/2009 zo dňa 24.3.2009 súd zistil, že bola schválená dohoda o vine a treste, ktorú
súd potvrdil a obvinený odporca je vinný, že dňa 5.6.2007 v presne nezistenom čase okolo obeda na presne nezistenej chate pri K. L.,
okres L. M. chytil V. Š., nar. X.X.XXXX (navrhovateľku) za ruky v oblasti zápästia, zvalil ju chrbtom na posteľ, ľahol si na ňu a
pritisol ju svojím telom o posteľ, pričom napriek tomu, že ho odtláčala svojím telom a hovorila, že si to nepraje, aby to nerobil, jednou
rukou ju cez výstrih šiat chytal za prsia a druhou rukou ju chytal v rozkroku a následne jej prstami vošiel do vagíny, pričom došlo u
neho k vyvrcholeniu a k výronu semena, následne sa navrhovateľke podarilo spod neho dostať, pričom k jej zraneniu nedošlo a dňa
13.6.2007 asi okolo 9.00 hodiny v kancelárii spoločnosti G. Ž., a.s. na O. U. č. XXXX. v Ž., chytil navrhovateľku za ruky v oblasti
zápästia, vytiahol ju zo stoličky, zatlačil ju do rohu medzi skriňou a stenou pri dverách, ktoré pridržiaval pravou nohou a pravým
plecom. Tak ju svojím telom pridržiaval napriek tomu, že slovne protestovala a odtláčala ho od seba. Cez výstrih šiat ju jednou rukou
chytal za prsia, ktoré jej vyťahoval z podprsenky, druhou rukou jej chytil jej pravú ruku a pridržiaval jej ju na svojom stoporenom
pohlavnom úde, ktorý si predtým vybral z nohavíc, pričom následne došlo u neho k vyvrcholeniu a výronu semena a potom od
navrhovateľky odstúpil, pričom k zraneniu navrhovateľky nedošlo. Teda násilím donútil iného k iným sexuálnym praktikám, čím
spáchal pokračovací zločin sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Trestného zákona, za čo bol odsúdený. Poškodená navrhovateľka so
svojím nárokom na náhradu škody bola odkázaná na občiansko-súdne konanie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.3.2009. 

Z pripojeného vyšetrovacieho spisu ČVS: ORP-616/1-OVK-ZA-2007 súd zistil, že bolo v uvedenej trestnej veci zločinu sexuálneho
násilia vydané odborné stanovisko - výsledok psychofyziologického overenia pravdovravnosti zo dňa 12.12.2008, kedy dňa 10.12.2008
navrhovateľka absolvovala vyšetrenia a zo záveru na základe celkovej analýzy testového formátu YOU PHASE/CTF 1, 2 je možné
určiť, že subjekt bol pravdovravný pri odpovediach na relevantné otázky testovacieho formátu. 

Ďalej v uvedenej trestnej veci zločinu sexuálneho násilia zo znaleckého posudku č. 38/2008 poškodenej navrhovateľky dňa 15.12.2008
znalcom Mgr. K. E., odbor psychológie, odvetvie klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých po prevedení
psychologického vyšetrenia znalec konštatoval, že vzťah s obvineným Ing. S. B. pred spáchaním trestného činu chápala na úrovni
dobrých známych. V období trestného činu bola jeho správaním traumatizovaná, mala obavy z príchodu do zamestnania, že zas bude
vystavená tlaku obvineného k sexuálnym aktivitám. Menilo sa jej správanie tak, že si to najbližšie okolie všimlo, že má nejaký
problém. Prežívala pocity hnusu nielen voči obvinenému, ale aj voči sebe. Znížilo sa jej sebahodnotenie, sebaúcta, sebavedomie.
Prežívala silné pocity poníženia. Tieto jej psychické procesy pod vplyvom konania obvineného sa pretransformovali do adaptačnej
poruchy. Mala pocit, že je v pasci, pretože bola živiteľka rodiny, peniaze potrebovala, ale mala aj potrebu ukončiť jeho správanie a
konanie voči nej, brániť sa. Oznámenie na polícii vnímala ako vlastnú obranu, s ktorou jej polícia môže pomôcť. Aktuálne má z
obvineného pretrvávajúci pocit strachu, anticipačnú úzkosť, že sa jej bude mstiť. Uvádza, že si vypočula od ľudí, čo o nej hovorí po
trestnom čine. Poškodená je schopná reprodukovať prežitý dej bez nadsadzovania alebo skresľovania prežitých skutočností.
Protiprávne konanie obvineného (odporcu) vyvolalo u poškodenej adaptačnú poruchu so symtomami úzkosti a anxiety. Jeho správanie
vyvolalo pocity menejcennosti, pocity poníženia, redukciu v kvalite, sebahodnotenia, sebavedomia. Bola jeho správaním psychicky
dekompenzovaná. 

Z potvrdenia Poradne pomoci obetiam násilia B. B. zo dňa 3.5.2010 (č.l.186 spisu) súd zistil, že navrhovateľka na poradňu v Ž.
telefonicky sa obrátila dňa 11.11.2008 a osobnej konzultácie sa zúčastnila dňa 9.12.2008, v rámci ktorej bolo poskytnuté právne a
sociálne poradenstvo a ďalšia konzultácia sa uskutočnila dňa 13.1.2009.

Z potvrdenia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Ž., referát poradensko-psychologických služieb zo dňa 10.5.2010 (č.l. 187) súd
zistil, že navrhovateľka navštevovala v roku 2008 pracovisko, kedy riešila svoje problémy týkajúce sa sexuálneho «obťažovania» v
práci.

Z prehľadu potvrdenia o zamestnaní navrhovateľky súd zistil, že bola zamestnaná v dobe od 23.4.2007 do 13.6.2007 u zamestnávateľa
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G. Ž., a.s., Ž., od 14.6.2007 do 3.9.2008 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v období od 3.9.2008 do 26.9.2008
pracovala ako sekretárka v advokátskej kancelárii A. H., s.r.o., od 27.9.2008 do 1.10.2008 opätovne bola zaradená do evidencie
uchádzačov o zamestnanie, od 1.10. do 9.12.2008 pracovala ako administratívny zamestnanec v spoločnosti S. I. K. a.s., Ž. a od
10.12.2008 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a naďalej evidencia trvá (č.l. 61-72 spisu). 

Z predloženého plnomocenstva zo dňa 1.8.2007 (č.l. 136-137 spisu) súd zistil, že navrhovateľka splnomocnila advokáta JUDr. J. G.,
Advokátska kancelária G. & F. a P., B. B. k zastupovaniu v konaní ČVS: ORP-616/1-OVK-ZA-2007 a zároveň medzi advokátom a
klientom bola uzavretá príkazná zmluva, predmetom právnej služby trestné konanie ČVS: ORP-616/1-OVK-ZA-2007 a zároveň
dohodnutá odmena podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 655/2004 Z.z. za každý samostatný úkon právnej služby v sume 3.000, - Sk bez DPH.

Z predloženého plnomocenstva zo dňa 14.10.2008 (čl. 138-139 spisu) súd zistil, že navrhovateľka splnomocnila advokátku Mgr. D.
B., Advokátska kancelária G. & P., D. U. XX, . B. B. na zastupovanie v konaní ČVS: ORP-616/1-OVK-ZA-2007 a zároveň bola dňa
14.10.2008 uzavretá medzi navrhovateľkou a zástupcom advokátom uzavretá príkazná zmluva na dohodnutú odmenu podľa § 2 ods. 2
vyhlášky č. 655/2004 za každý samostatný úkon právnej služby v sume 3.000, - Sk.

Z predložených faktúr dodávateľa právnej služby A. G. & partneri súd zistil, že navrhovateľke boli vyúčtované úkony právnej pomoci
a to faktúrou č. 10080136 dňa 18.9.2008 suma 15.000, - Sk (497, 91 eur), faktúrou č. 10080166 dňa 30.10.2008 suma 17.850, - Sk
(592, 51 eur), ďalej faktúrou č. 10080192 dňa 8.12.2008 suma 20.000, - Sk (663, 88 eur), faktúrou č. 10090005 dňa 20.1.2009 suma
285, 01 eur, faktúrou č. 1090054 dňa 25.3.2009 suma 296, 00 eur (čl. 131-135 spisu).

Z predložených výpisov V. z účtu navrhovateľky (č. XXXXXXXXXX/XXXX). súd zistil, že na účet AK G. & P. (číslo účtu
XXXXXXXXXX/XXXX). boli prevedené zo strany navrhovateľky špecifický symbol XXXXXX úhrady dňa 23.9.2008 suma 15.000,
- VS: XXXXXXXX Sk, dňa 13.11.2008 suma 17.850, - Sk VS: XXXXXXXX, dňa 12.12. 2008 suma 20.000, - Sk VS: XXXXXXXX,
dňa 29.1.2009 suma 285, 01 eur VS: XXXXXXXX, dňa 16.4.2009 suma 296, - eur pod VS: XXXXXXXX (čl. 107 až 115 spisu) a to
spolu v sume 2.335, 31 eur a variabilný symbol je zhodný s číslom faktúr vyúčtovania úkonov právnej služby poskytnutej advokátom. 

Podľa § 11 Občianskeho zákonníka, fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a
ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Podľa § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka, fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do
práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

Podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa ods. 1 najmä preto, že bola v
značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby, alebo jej vážnosť spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej
ujmy v peniazoch.

Podľa § 13 ods. 3 Občianskeho zákonníka, výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na
okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.

Súd v konaní postupoval podľa § 132 O.s.p., podľa ktorého súd hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a
všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli
účastníci.

Do rámca vymedzeného ustanoveniami § 11 až 13 Občianskeho zákonníka patrí právo jednotlivých hodnôt (stránok) osobnosti fyzickej
osoby ako neoddeliteľná súčasť celkovej fyzickej a psychicko-morálnej integrity osobnosti. V tomto ustanovení Občianskeho
zákonníka v rámci tejto všeobecnej úpravy, ktorá sa týka zabezpečenia ochrany osobnosti fyzickej osoby ako celku zároveň na
objasnenie syntetického pojmu uvádza výslovne a príkladom niektoré jednotlivé typické hodnoty osobnosti fyzickej osoby (život,
zdravie, občiansku česť, ľudskú dôstojnosť, súkromie, meno a prejavy osobnej povahy), ktorých ochranu je potrebné v oblasti
občianskeho práva zaistiť pred inými subjektmi s rovnakým právnym postavením. Ak došlo k neoprávnenému zásahu do osobnostných
práv, ktorý je objektívne spôsobilý privodiť ujmu, dotknutá osoba môže uplatniť právne prostriedky ochrany. Zákon neposkytuje
ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený a ktorý je spôsobilý privodiť ujmu fyzickej
osobe. 

Na základe vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že návrh navrhovateľky je skutkovo a právne dôvodný. V prejednávanej
veci z hľadiska skutkových okolností, z ktorých navrhovateľka v predmetnom konaní vyvodzovala svoj uplatňovaný nárok na náhradu
nemajetkovej ujmy a náhradu škody a ktoré skutkové okolnosti prípadu v prejednávanej veci medzi účastníkmi neboli sporné, keď
rozsudkom Okresného súdu Žilina č.k. 34T 25/2009 bol dňa 24.3.2009 schválený návrh dohody o vine a treste, ktorým bolo potvrdené,
že odporca bol uznaný za vinného za skutky spáchané na navrhovateľke dňa 5.6.2007 a dňa 13.6.2007, teda násilím donútil iného k
iným sexuálnym praktikám a tým spáchal pokračovací zločin sexuálneho násilia. Samotná skutočnosť, že určité správanie fyzickej
osoby bolo predmetom trestného konania, v ktorom sa riešila otázka, či toto správanie naplňuje niektorú zo skutkových podstát
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trestného činu («sexuálne» násilie je zločinom, druhá typovo závažnejšia kategória trestných činov) podľa Trestného zákona
neprekáža tomu, aby sa reakcia na toto správanie stalo predmetom konania o ochranu osobnosti, ktorá prináleží každej fyzickej osobe
ako subjektu práva. Súd je toho názoru, že oblasť intímnej sféry týkajúcej sa súkromného života (právo na súkromie - rodinný život,
vzťah k inej osobe, s ktorou je v úzkom citovom, priateľskom alebo obdobnom vzťahu) je chránená pred zásahmi rovnako ako iné
zložky života človeka (napríklad spoločenská, pracovná sféra) a zdravia, preto nikto nemôže zasiahnuť do telesnej či psychickej
integrity osoby a každý sa musí zdržať konania, ktorým by mohol ohroziť jej život alebo zdravie. Každá fyzická osoba má právo
slobodne rozhodovať o svojom pohlavnom živote a v danom prípade toto právo navrhovateľke (dňa 5.6. a 13.6.2007) bolo odopreté
použitím násilia tj. fyzickej sily odporcu a zneužitím jej bezbrannosti (a proti jej vôli) a týmto konaním došlo k neoprávnenému zásahu
do vyššie uvedených osobnostných práv.

Pokiaľ došlo k neoprávnenému zásahu do osobnostných práv, má fyzická osoba dotknutá zásahom právo domáhať sa na súde, aby sa
upustilo od neoprávnených zásahov, odstránili následky neoprávnených zásahov, poskytlo primerané zadosťučinenie. Dôsledkom
každého neoprávneného zásahu do práv chránených ustanovením § 11 Občianskeho zákonníka je určitá ujma. Podaním návrhu na
náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch sleduje fyzická osoba priznanie materiálnej satisfakcie a pred podaním takéhoto návrhu nie je
nevyhnutné uplatniť právo na poskytnutie morálnej satisfakcie. Náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch môže súd podľa § 13 ods. 2
Občianskeho zákonníka priznať vtedy, ak by sa morálna satisfakcia nezdala postačujúca. Za závažnú ujmu treba podľa názoru súdu
považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo
dopad a dôsledky považuje za ujmu značnú. Pritom však nie je rozhodujúce jej subjektívne pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či
by predmetnú ujmu takto v danom mieste a čase (v tej istej situácii, prípadne spoločenskom postavení a podobne) vnímala aj každá iná
fyzická osoba. 

Na základe vykonaného dokazovania mal súd nepochybne preukázané, že v čase vyšetrovania uvedeného zločinu sexuálneho násilia
odporcu voči navrhovateľke podaného dňa 13.6.2007 navrhovateľka ako poškodená sa podrobovala výsluchom, psychofyziologickému
overovaniu pravdovravnosti o skutkoch zo dňa 5.6.2007 a 13.6.2007 ako i psychologickému vyšetreniu u znalca. Z predmetného
znaleckého posudku č. 38/2008 vyplynulo, že správanie a konanie odporcu pôsobilo na navrhovateľku traumatizujúco, frustrujúco na
osobnosť poškodenej a zvýraznilo pocity vnútornej neistoty, pocity poníženia a bola jeho správaním psychicky dekompenzovaná a súd
nemal dôvod pochybovať, keď znalec pribratý vo veci trestného stíhania za zločin sexuálneho násilia mal posúdiť či protiprávne
konanie odporcu vyvolalo u poškodenej navrhovateľky nejaké negatívne následky v jej správaní, prežívaní alebo malo nejaký
negatívny vplyv na jej zdravotný stav po psychickej stránke a znalec využil podklady a zistenia objektívne s ohľadom na relevantnosť
údajov a podkladov pre vypracovanie znaleckého posudku dňa 15.12.2008. Súd je tiež toho názoru, že uvedené správanie odporcu
(zločin sexuálneho násilia) môže mať negatívne a trvale pôsobiť na psychiku navrhovateľky, čo môže byť manifestované ďalším
negatívnym správaním sa dotknutej osoby voči vlastným partnerom a v danom prípade neoprávnený zásah (zločin sexuálneho násilia)
je zásahom spočívajúcom už v ohrození fyzickej osoby nielen do jej osobnosti, ale je aj objektívne spôsobilý vyvolať ujmu a to narušiť
dôveru (upodozrievaním) a narušenie jej ďalšieho rodinného života. Súd akcentuje na tie aspekty konania odporcu, ktoré svedčia
predovšetkým o zásahu odporcu do jej zdravia, ľudskej cti a dôstojnosti a súkromného života. 

Skutočnosť, či vzniknutá nemajetková ujma spočíva len v ohrození alebo už v porušení osobnosti fyzickej osoby ovplyvňuje použitie
jednotlivých občianskoprávnych prostriedkov ochrany podľa ustanovení § 13 Občianskeho zákonníka. Návrh na poskytnutie
primeraného zadosťučinenia (satisfakčná žaloba) sleduje priznanie satisfakcie občanovi, ktorého osobnostné právo bolo porušené a to
so zreteľom na to, že zásah zvyčajne nemožno odčiniť obnovením pôvodného stavu a žiadna z morálnych foriem zadosťučinenia podľa
odseku jeden § 13 Občianskeho zákonníka nemôže byť na mieste. Zákon teda pripúšťa, aby sa v určitých prípadoch, keď sa to javí ako
nevyhnutné zadosťučinenie uložilo vo forme majetkového plnenia konkrétne v peniazoch. 

V danom prípade následky zásahu odporcu do osobnostného práva navrhovateľky sú nereparovateľné a z hľadiska prostriedkov na
ochranu už nebolo možné použiť upustenie od neoprávneného zásahu alebo odstránenie následkov a preto do úvahy prichádza tretia
možnosť a to primerané zadosťučinenie v peniazoch (inter alia). Súd dospel k názoru, že sú naplnené dôvody pre priznanie práva
navrhovateľovi na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrada nemajetkovej ujmy, ktorá navrhovateľke vznikla, môže však
aspoň prispieť k zmierneniu vzniknutého stavu a uvedené je napokon aj jej zmyslom. Zákonom č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb
poškodených násilnými trestnými činmi štát pri odškodnení obetí násilných trestných činov poskytuje jednorazové finančné
odškodnenie, ktorého poskytnutím však nezaniká právo na náhradu škodu voči poškodenému, dokonca priznáva sa len vtedy, ak
nemožno uplatniť takúto náhradu škody proti páchateľovi trestného činu. Zákon predpokladá len úhradu súm vzniknutej škody, nie
však odškodnenie zásahu do osobnostných práv, ktorého celková suma odškodnenia poskytnutá podľa tohto zákona nesmie presiahnuť
50 násobok minimálnej mzdy.

Súd v rámci uvedených zákonných kritérií zohľadnil aj túto skutočnosť upravenú Zákonom pri jednorazovom finančnom odškodnení
osôb, ktorým bola v dôsledku úmyselných násilných trestných činov spôsobená ujma na zdraví, že odškodnenie znásilnenia alebo
sexuálneho násilia nevylučuje možnosť odškodnenia morálnej škody spôsobenej tým istým trestným činom. Preto so zreteľom k vyššie
uvedenému dospel súd k záveru, že navrhovateľke bola na chránených osobnostných právach (právo na zdravie, česť a ľudskú
dôstojnosť, súkromný život) spôsobená konaním odporcu závažná ujma dopadu (psychická dekompenzácia, adaptačná porucha so
symtomami úzkosti a anxiety, negatívne dôsledky pocitu poníženia), za ktorú jej patrí náhrada nemajetkovej ujmy vyjadrená sumou
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3.319, - eur, ktorú súd považoval za primeranú. 

Je tiež potrebné poznamenať, že do obsahu zákonného práva na vyjadrenie sa ku všetkým vykonaným dôkazom, ktoré účastník konania
pred súdom navrhol, nepatrí povinnosť súdu vykonať všetky navrhnuté dôkazy, pretože princíp voľného hodnotenia dôkazov v konaní
pred súdmi v spojení so zásadou spravodlivého rozhodnutia o veci súdu umožňuje vykonať len tie dôkazy, ktoré podľa jeho uváženia k
takémuto rozhodnutiu vedú. Súd nevykonal dokazovanie výsluchom označených svedkov zo strany odporcu a to (MUDr. M. M.)
ohľadom zdravotného stavu navrhovateľky, Ing. V. M. ako účtovníčku, ktorá sa mala vyjadriť k osobe navrhovateľky k jej správaniu a
k vykonávaniu práce a to z dôvodu neúčelnosti a uvedené objektívne zistenia znalca Mgr. K..

Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. 

Podľa § 442 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka, uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Škoda sa uhrádza v
peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

Základnými predpokladmi vzniku zodpovednosti za škodu sú porušenie právnej povinnosti, existencia škody, príčinná súvislosť medzi
porušením právnej povinnosti a škody a zavinenie. Porušenie právnej povinnosti spočíva v existencii takého úkonu, ktorý je v rozpore s
objektívnym právom. Pod pojmom škoda je treba rozumieť ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a ktorá je objektívne
vyjadriteľná v peniazoch ako všeobecným ekvivalentom. Príčinná súvislosť znamená, že medzi protiprávnym úkonom a vzniknutou
škodou musí byť vzťah príčinný a následku. Existencia príčinnej súvislosti musí byť v každom konkrétnom prípade bezpečne
preukázaná, nemožno ju len predpokladať. Zavinenia ako ďalší predpoklad vzniku zodpovednosti za škodu, má charakter subjektívny,
lebo znamená psychický vzťah škodcu k protiprávnemu úkonu a ku škode.

Podľa § 135 ods. 1 tretia veta O.s.p., súd je viazaný rozhodnutím príslušných orgánov o tom, že bol spáchaný trestný čin, priestupok,
alebo iný správny delikt, postihnuteľný podľa osobitných predpisov, a kto ich spáchal ako aj rozhodnutím o osobnom stave, vzniku
alebo zániku spoločnosti a o zápise zákonného imania; súd však nie je viazaný rozhodnutím v blokovom konaní. 

V časti o zaplatenie sumy 2.335, 51 eur, ktorou sa navrhovateľka domáhala náhrady škody spojenej s nákladmi jej právneho zastúpenia
v uvedenej trestnej veci zločinu sexuálneho násilia tento nárok považoval súd na základe vykonaného dokazovania za skutkovo a
právne dôvodný. V danom prípade nie je pochýb o tom, že odporca spáchal pokračovací zločin sexuálneho násilia a bol odsúdený
rozhodnutím 34T 25/2009 zo dňa 24.3.2009 a poškodená navrhovateľka so svojim nárokom na náhradu škody bola odkázaná na
občianske súdne konanie. V konečnom dôsledku ohľadom skúmania zodpovednosti odporcu ako aj z hľadiska rozhodovania o jeho
povinnosti nahradiť vzniknutú škodu, je súd prvého stupňa viazaný rozhodnutím orgánov o tom, že bol spáchaný trestný čin a kto ho
spáchal v zmysle ustanovenia § 135 ods. 1 tretia veta O.s.p., súd je viazaný rozhodnutím príslušných orgánov o tom, že bol spáchaný
trestný čin, priestupok, alebo iný správny delikt, postihnuteľný podľa osobitných predpisov, a kto ich spáchal, ako aj rozhodnutím o
osobnom stave, vzniku, alebo zániku spoločnosti a o zápise základného imania; súd však nie je viazaný rozhodnutím v blokovom
konaní. Výrok rozhodnutia o tom, že bol spáchaný trestný čin však nerieši otázku rozsahu a výšky škody a preto sa týmto súd zaoberal
ďalej. Škoda, ktorú v tomto konaní navrhovateľka uplatňovala vo výške 2.335, 51 eur vznikla ako následok protiprávneho konania
odporcu. Škoda (ako kategória občianskeho práva) je ujma, ktorá nastala zmenšením majetkového stavu poškodeného a jej výšku mal
súd za preukázanú z dokladov predložených navrhovateľkou (faktúrami o vyúčtovaní právnej pomoci a výpismi z účtu navrhovateľky o
ich úhradách), t.j. navrhovateľkou vynaložených finančných prostriedkov za poskytnutie právnej pomoci v uvedenej trestnej veci
zločinu sexuálneho násilia (ČVS: ORP-616/1-OVK-ZA-2007) v ktorom ako poškodená na zastupovanie svojich práv v trestnom
konaní si zvolila právneho zástupcu, nakoľko bez odbornej právnej pomoci by nevedela brániť a hájiť tak svoje práva (účastník sa
môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí). Dobrovoľné zastúpenie na základe plnomocenstva ( § 31a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka) je typickým príkladom činnosti advokátov, ktorej bližšie podrobnosti vrátanie určenia podmienok na jej
výkon a odmeny určuje osobitný predpis a to Zákon o advokácii č. 586/2003 Z.z. a Vyhláška č. 655/2004 a tieto právne predpisy sú k
Občianskemu zákonníku v pomere úpravy osobitnej (lex specialis) k úprave všeobecnej (lex generalis). Ide o zmluvu príkaznú, ktorej
pojmovým znakom je odplatnosť, takže advokát má nárok na odmenu za zastupovanie klienta v konaní pred súdmi a inými orgánmi a
uzavretím zmluvy o právnej pomoci sa zakladá nielen povinnosť advokáta poskytnúť klientovi právne služby, ale aj jeho právo na
poskytnutie odmeny od klienta za vykonanú právnu pomoc. Navrhovateľka využila len svoje právo dať sa v konaní zastupovať
zástupcom, ktorého si zvolí. Bolo tiež v konaní nepochybne preukázané to, že v príčinnej súvislosti s predmetným trestným konaním
vo veci zločinu sexuálneho násilia, ktorého sa dopustil odporca došlo ku škode na majetku navrhovateľky tým, že zaplatila zo svojho
účtu úhrady za poskytované právne služby spolu v sume 2.335, 51 eur a súd nemal žiaden dôvod, ktorý by zakladal pochybnosť
ohľadom správnosti vyúčtovanej odmeny za jednotlivé úkony právnej služby a tieto boli účtované podľa vyhlášky č. 655/2004 o
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v zmysle dohodnutej odmeny a tieto úkony právnej služby
nepochybne vyplývajú i z pripojeného vyšetrovacieho spisu ČVS: ORP-616/1-OVK-ZA-2007 vo veci zločinu sexuálneho násilia. Súd
preto obranu odporcu, že si navrhovateľka zvolila v rámci poskytovania právnej pomoci nadštandardné právne služby, považoval za
účelovú. 

Podľa právnej úpravy zodpovednosti za škodu vzniká občianskoprávna zodpovednosť podľa § 420 Občianskeho zákonníka pokiaľ sú
splnené jej predpoklady a to protiprávnosť, vznik (existencia) škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vznikom škody
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a zavinenie. Existencia jednotlivých predpokladov vzniku zodpovednosti odporcu za škodu v konaní bola preukázaná, a preto súd
návrhu navrhovateľky aj v časti uplatneného nároku na náhradu škody vo výške 2.335, 51 eur vyhovel. 

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého zákonného ustanovenia účastníkovi, ktorý mal vo
veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci
úspech nemal v spojení s § 151 ods. 1 veta prvá O.s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v
rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Navrhovateľka ako úspešný účastník konania vo vzťahu k odporcovi si uplatnila trovy konania, ktoré vyčíslil právny zástupca
navrhovateľky podaním súdu dňa 25.5.2010 (č.l. 194 spisu) spolu v sume 1.737, 56 eur a to 6 úkonov právnej služby (príprava a
prevzatie, písomné podanie žaloby na súd, 15.3.2010 pojednávanie, 19.3.2010 písomné podanie s dôkazným návrhom a písomné
podanie dňa 22.4.2010 vyjadrenie a dňa 19.5.2010 účasť na pojednávaní) zo žalovanej sumy 5.654, 51 eur na základe § 10 ods. 1 jeden
úkon právnej služby - 200, 85 eur, cestovné v sume 108, 52 eur a náhrady času v sume 144, 24 eur. 

Súd preskúmal vyčíslenie trov konania a priznal navrhovateľke titulom trov právneho zastúpenia sumu 1.210, 58 eur za úkony právnej
služby podľa § 13 ods. 4 pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s
najvyššou hodnotou zvyšuje o polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach v
znení do 31.5.2009 (nemajetková ujma) 3.319, - eur, odmena 121, 17 eur a majetková ujma z 2.335, 31 eur odmena 101, 25 eur teda
(121, 17 + 50, 63) odmena predstavuje 171, 80 eur za úkon právnej služby:
- príprava a prevzatie 31.3.2009 suma 171, 80 eur + 6, 95 režijný paušál, 
- písomné podanie žaloba dňa 7.5.2009 v sume 171, 80 + 6, 95 eur režijný paušál
podľa § 13 ods. 4, § 14 ods. 1 písm. a), c), § 16 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 v znení do 31.5.2009.
S účinnosťou od 1.6.2009 odmena podľa § 10 ods. 8 (vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany
podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, vo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva
duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 1000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2000 eur, ak sa žiada náhrada
nemajetkovej ujmy) teda tarifnej hodnoty 2.000, - eur odmena predstavuje 91, 29 eur + 50, 63 eur (polovica zo 101, 25) podľa § 13
ods. 4 odmena predstavuje 141, 92 eur za úkon právnej služby:
- účasť na pojednávaní dňa 15.3.2010 v sume 141, 92 eur + 7, 21 eur režijný paušál, 
-písomné podanie na súd dňa 19.3.2010 v sume 141, 92 eur + 7, 21 eur režijný paušál 
- účasť na pojednávaní dňa 19.5.2010 v sume 141, 92 eur + 7, 21 eur režijný paušál 
podľa § 10 ods. 8, § 13 ods. 4, § 14 ods. 1 písm. c), d), § 16 ods. 3, § 18 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. s účinnosťou do 31.5.2010. 
Spolu trovy právneho zastúpenia s DPH v sume 957, 82 eur (podľa § 18 ods. 3, ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty
zvyšuje sa tarifná odmena určená podľa § 9 a 14f o daň z pridanej hodnoty). 
Cestovné spolu v sume 108, 52 eur podľa § 15 písm. a) vyhl. č. 655/2004 Z.z.
Použitie osobného motorového vozidla na trase B. B. - Ž. a späť (200 km x 0, 18, spotreba 8, 3 litra, cena MN 9, 13) 
- dňa 15.3.2010 v sume 54, 26 eur 
- dňa 19.5.2010 
Náhrada za stratu času spolu v sume 144, 24 eur podľa § 17 ods. 13 vyhl. č. 655/2004 Z.z.
- dňa 15.3.2010 (1/60 výpočtového základu za každú začatú pol hodinu 12, 02 x 6 polhodín) v sume 72, 12 eur 
- dňa 19.5.2010 (1/60 výpočtového základu za každú začatú pol hodinu 12, 02 x 6 polhodín) v sume 72, 12 eur 
Súd nepriznal úkon právnej služby písomné podanie dňa 22.4.2010 vo výške 200, 85 eur a režijný paušál, ktorý úkon nepovažoval za
účelné uplatňovanie poskytovanej právnej služby, nakoľko vyjadrenie ktoré bolo podané v písomnom podaní boli v rámci prednesu
uvedené na pojednávaní a listinné doklady pripojené k tomuto vyjadreniu mali byť predložená už s podaným návrhom. 

Podľa § 149 O.s.p. súd zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľke náhradu trov konania vo výške 1.210, 58 eur na účet právneho
zástupcu navrhovateľky tak, ako vyplýva z výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľka ako poplatník bola v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. i) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zmien
a doplnkov oslobodená od zaplatenia súdneho poplatku (navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktorému boli
spôsobené trestným činom) ako i na jej žiadosť s poukazom na ust. § 138 O.s.p. jej bolo priznané oslobodenie od zaplatenia súdnych
poplatkov. Podľa § 2 ods. 2 cit. zákona o súdnzch poplatkoch, ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel,
zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však
odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak
rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi. 

V predmetnej veci súd nezistil dôvody na oslobodenie od súdneho poplatku u odporcu a preto zaviazal odporcu na zaplatenie súdneho
poplatku za podaný návrh vo výške 305, 50 eur do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia a pri aplikácii vyššie citovaného
zákonného ustanovenia Zákona o súdnych poplatkoch - § 6 ods. 1 sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu
poplatku (ďalej len "percentná sadzba") alebo pevnou sumou v spojení položkou č. 1 písm. a) Sadzobníka - 6% z predmetu konania o
zaplatenie 2.335, 51 eur (tj. 140, - eur) a položkou č. 7b písm. b) z návrhu na začatie konania na ochranu osobnosti spojenej s náhradou
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nemajetkovej ujmy 66 eur a 3% z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy 3.319, - eur (tj. 165, 50 eur). 

P o u č e n i e : 
Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom podpísaného súdu ku Krajskému
súdu v Žiline.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 ), t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sleduje, musí byť podpísané a datované, uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, 
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, 
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté 
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, 
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým 
zisteniam, 
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné 
dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( § 205a), 
f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa
osobitného zákona ( zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov ); ak ide o
rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia.

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, pri ktorom vznikla poplatková povinnosť zaplatiť súdne
poplatky, trovy trestného konania, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania, vedie sa výkon rozhodnutia z úradnej
moci ( zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov ).
Okresný súd Žilina, dňa 19.5.2010
JUDr. Anna Majeriková
Sudca

Za správnosť: Slávka Sidorová

Okresný súd Žilina
Za správnosť anonymizácie: Alena Mintálová 
« 

Výber dokum.: 1 2 3 4 5 6 7 
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