Modelový příklad: Vyhrožování, pronásledování
bývalým partnerem
Paní X vznesla dotaz na možnosti právní ochrany své osoby,
své rodiny a blízkých členů rodiny. Paní X a její rodiny se velmi významně
dotýká chování bývalého partnera. Bývalý partner neplatí výživné,
má trestní minulost, svým jednáním obtěžuje zaměstnavatele paní X,
vyhrožuje členům rodiny násilím. Paní X se ptá, jaké existují možnosti
právní ochrany.
K tomuto dotazu bych chtěla nejprve uvést následující:
Ochránce práv se zabývá zejména postupem orgánů veřejné správy. Ochránce práv
zkoumá, zda orgány veřejné správy konaly v souladu se zákonem a zda jejich postupem
nevznikla účastníkům škoda, zda bylo jednání v souladu s právy účastníků (myšleno
ve smyslu činnosti/nečinnosti orgánů veřejné správy, nesprávného postupu apod.).
Dotaz paní X je specifický tím, že obsahuje popis jednání, které by mohlo naplňovat
znaky přečinu, případně trestného činu. Mohlo by se jednat o jednání ve smyslu
§ 353 trestního zákoníku – nebezpečné vyhrožování a § 354 trestního zákoníku – nebezpečné
pronásledování, a dále by se mohlo jednat o trestné činy narušující soužití lidí.
Všeobecně je důležité při nahlášení pachatele na policii, aby měla osoba,
které se vyhrožování týká, nějaké důkazy o vyhrožování. Dopadení pachatele pak může být
snazší a rovněž i jeho potrestání. Výše trestu závisí na frekvenci vyhrožování. Může mít
podobu finanční pokuty, nebo i pobytu ve věznici. Jestliže osoba nemá věcné důkazy
(př. video, fotografie, kopie emailů, SMS zprávy, nahrávku telefonu, nahrávku z diktafonu),
je dobré zajistit si alespoň svědky, kteří výhružky pachatele dosvědčí.
Stejně tak ve věci neplacení výživného může paní X podat trestní oznámení. Podat
trestní oznámení pro neplacení výživného je možné, pokud byla tato povinnost a výše
výživného určena soudem. Dále se paní X může obrátit na exekutora, který na základě
rozhodnutí soudu (exekučního titulu) a následně návrhu na exekuci zahájí exekuční řízení.
Pokud bývalý partner nemá soudem určenou povinnost platit výživné, je obecně
doporučováno obrátit se ve věci určení této povinnosti a určení výše výživného
na soud.
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Řešení těchto věcí je velmi citlivé, a proto je obecně doporučováno obrátit se
na Policii ČR, případně také na advokáta se specializací na trestní právo a rodinné právo,
který s dotčenou osobou probere vhodný postup a bude jí oporou při jednání např. se soudy,
s Policií ČR a dalšími orgány činnými v trestním řízení.

Zpracovala Mgr. Jitka Morávková
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