
Zaujmite stanovisko ako sudca:  

1. A žaluje B o zaplatenie kúpnej ceny za zlaté hodinky, ktoré B kúpil pre C, ale bez plnej moci. B 

pripúšťa, že kúpu uskutočnil v mene C, ale popiera, že nemal plnú moc. C ako svedok vypovie, 

že plnú moc pre B neudelil.  

Ako by mal súd rozhodnúť a prečo? 

 

 

2. A spôsobí trestným činom škodu a je trestne stíhaný, súčasne sa poškodený od neho domáha 

náhrady škody. A sa bráni v obidvoch prípadoch, že konal v nutnej obrane. V obidvoch 

konaniach dokazovaním nebolo jednoznačne preukázané, či sú dané alebo nie skutočnosti 

odôvodňujúce nutnú obranu – stav non liqued. V trestnom konaní je vydaný oslobodzujúce 

rozhodnutie v zmysle in dubio pro reo.  

Ako rozhodnete ako  sudca v civilnom konaní? 

 

 

3. Žalobca sa domáha zaplatenia dlžného  nájomného vo výške  1200,- eur. V zmluve je uvedená 

čiastka 850,- eur, ale podľa žalobcu došlo k ústnej dohode so žalovaným o zvýšení nájomného. 

Žalovaný uznáva existenciu nájomného vzťahu, ale ústnu dohodu o nájomnom popiera. 

Žalobca navrhne výsluch troch svedkov prítomných pri dohode o zvýšenom nájomnom.  

Posúďte, ako by ste ako sudca rozhodli, ak by žalovaný spochybnil vierohodnosť svedkov.  

 

4. Žalobca sa domáha náhrady škody  za poškodenie rodinného domu, grafitmi. Či je ale 

pôvodcom grafitov žalovaný, žalobca nevie, len vie, že je sprejer.  

Ako rozhodnete? 

 

5. Žalobca sa domáha zaplatenia kúpnej ceny na základe tvrdenia, že so žalovaným uzavrel kúpnu 

zmluvu ( o kúpe jazdeného auta). Žalovaný vo vyjadrení k žalobe poprie uzavretie kúpnej 

zmluvy.  

Kto a v akom rozsahu budem mať dôkazné bremeno? 

Ako rozhodnete, ak sa „nedokáže“ uzavretie kúpnej zmluvy? 

 

6. V zmysle III. domnienky určenia otcovstva je za otca dieťaťa v konaní o určenie otcovstva 

považovaný muž, ktorého označila matka maloletej.   

Kto má dôkazné bremeno a čoho sa týka? 

Zapamätám si:  



1. Miera dôkazu znamená, že skutkové tvrdenia možno považovať za preukázané, pokiaľ je 

sudca vnútorne presvedčený o jeho pravdivosti, t. j.  nemá o jeho pravdivosti dôvodné 

pochybnosti. 

2. Stav non liqued je situácia, keď súd vyčerpal všetky možnosti objasňovania skutkového stavu 

veci a právne relevantný dôkaz nebol daný, pričom skutková  neistota robí nejasným aj právne 

posúdenie.  

3. Objektívne dôkazné bremeno vyjadruje, v prospech koho a na ťarchu koho súd rozhodne, ak 

nastane stav dôkaznej núdze 

4. Subjektívne dôkazné bremeno vyjadruje, ktorá procesná strana mám navrhnúť dôkaz na 

preukázanie určitej skutočnosti. 

 

 


