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NEDOSTATEČNÝ DŮKAZ?
Chtěl bych se zeptat, zda je možné někoho
odsoudit pouze na základě výpovědi jedné
osoby? Moje bývalá manželka tvrdí, že jsem
ji bil, jsme před rozvodem a ona mě vydírá
kvůli majetku a dětem. Tvrdí, že modřina, co
má na stehně, je ode mě. Dokonce si to vyfo
tografovala a navštívila kvůli tornu lékaře, aby
jí modřinu lékařsky dosvědčil. Jsem zoufalý. Co
se dá dělat?

Martin Z.
Dobiý den,
z vašeho dotazu nepředpókládám, že se
vás bude manželka snažit vykázat z bytu
či domu, nebo dokonce obvinit z trest
ného činu týrání osoby žijící ve společ
ném obydlí. Pouze její výpověď není
dostatečným důkazem proto, abyste mohl

být vykázaný Z bytu či domu, přfpadně
i odsouzený. Jsem toho názoru, že se vaše
manželka pouze snaží před rozvodovým
řízením a řízením na úpravu poměrú
k nezletilým dětem „vylepšiť‘ svoje posta-

Lukáš Kohout,
Advokátní kancelář Dáňa,

Pergl & Partners,
www.akdpp.cz

vení tím, že vás takto očerní. Je obecně
známo, že soudy u nás v rodinných věcech,
kde svoji roli hrají emoce, ještě stále
rozhodují spíše ve prospěch manželek
a matek než manželů a otců. Skutečnost,
že vaše manželka u soudu alespoň nastolí
podezření ohledně možného domácího
násilí z vaší strany, ji staví do pozice oběti
ve vašem manžeství. Na vás bude při roz
vodovém řízení prokázat (výpověďmi dětí,
sousedů atd.), že obvinění vaší manželky
se nezakládá na pravdě a že bylo účelově
použité k diskreditaci vaší osoby.

• Soutěžte s Bleskem Zdraví a vyhrajte
pod stromeček skládací kolo Dahón!
Obdarujte sebe nebo své blízké
skládacím kolem Dahon Speed D7~
které bylo navrženo pro všestranné
každodenní použití. Kolo vyniká
moderním designem, lehkou
váhou a jednoduchým systémem
skládání, ke kterému nepotřebu
jete vůbec žádné nářadí. Skládací
kolo Dahon se snadno stane .

vaším společníkem na cestách

Soutěžní otázka .

Skládací kolo Dahon lze
rozložit během deseti až
dvaceti sekund.
Potřebujete ktomu:
a) klíččíslolO .

b) speciální montážní sadu
Dahon
c) pouze vlastní ruce

Svou odpověď nám zasiejte prostřednictvĺm SMS odeslaných výhradně mobilním telefo
nem v obdobiod 24.11.20100:00 hodin do 8.12.201024:00 hodin natelefonníčíslo
90799 09 vetvaru: K0LOmezeraODPOVĚĎmezeraJMÉNOmezeraP~ĹJMENímezeraAD-

RESAmezeraPSČ. Přiklad: KOLO D EVA NOVAKOVA HLAVNI 5 PRPiHA2 12000
Ze všech správných odpovědi vyhrává jeden výherce, které z~ntaktuje

marl~tingové oddělenĺ. Cena jedné SMS zprávyie 9Kč vč. DPH pro všechny
mobilní operátoryv ~R. Soutěž provozuje atechnickyzabezpečuje RINGIER AXEL SPRINGER

~ a.s. Podrobná pravidla najdete na www.platmobilem.~
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Myslíte, že s vámi ve zdravotnickém zařízení špatně zacházejí? Znáte svá práva?

Obraťte se na naši právní poradnu. Vaše dotazy předáme odborníkovi

a odpovědi zveřejníme v příštích číslech našeho časopisu. „Právní poradna“
Blesk zdraví, Komunardů 42,17000, bleskzdravi@jringier.cz

NZERCE

LESK Podzimní výhry
a více neŽ 90000 Kč

ZäbC), pro k~řdého Iktop.d 20cC

pouze LESK „‘~ 19~

I9 KR~ovKY Krizovk..KČ ~ .—‘ ~

Výlety po Česku, J
které vás ohřejí

Netradiční ~ ~

poChoUtky Skvělé podzimní výhry

do práce, školy či jen tak na výlety
za zábavou. Jeho jízdní vlastnosti

. odpovídají vlastnostem klasického
kola, takže ses ním nemusíte bát
ujeti větší vzdálenosti.
Více na www.azub.cz

Hrajete a: kolo DahOfl
speed Dl . .
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Dětská soutěž:
Ulovte si
chobotnici

N‘trdi~co pflho,(k(

J~d~t~TŠe ohřát
‘. ~~šrti~Ů na výlety

Po Cesku

90000 Kč!
‘Ulovte si
chobotnici

- Dětská soutěž
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