Ján Malý, trvale bytom Stavebná 3012/14, 924 01 Galanta

Okresný súd Galanta
Mierová námestie č. 2
924 01 Galanta
K sp. zn: 7T/210/2012
V Galante, dňa 19.01.2016

VEC: N á v r h na doplnenie dokazovania
Podpísaný Ján Malý, rod. Malý, nar. 11.03.1965, trvale bytom Stavebná 3012/14, 924
01 Galanta, obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Trestného
zákona a zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Trestného zákona, v trestnej veci
vedenej na Okresnom súde Galanta, pod číslom konania 7T/210/2012, predkladám súdu
návrh na doplnenie dokazovania.
Navrhujem konajúcemu súdu, aby ustanovený znalec z odboru psychológia,
klinická psychológia detí a dospelých, v zmysle § 272 ods. 2 a 3 a § 276 zákona č.
301/2001 Z. z. Trestného poriadku, doplnil znalecké dokazovanie, vzhľadom na
vyjadrenia poškodenej Veroniky Makovej. Ustanovený znalec, Mgr. Pavol Tichý , po
vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že z psychologického hľadiska je výpoveď
poškodenej vierohodná, nakoľko poškodená v čase vyšetrenia, čo sa týka poznávacích
procesov ako je vnímanie, myslenie, intelekt, pamäť alebo pamäťové schopnosti, teda
schopnosť reprodukovať prežité udalosti ako aj rozpoznávacie schopnosti, neboli poškodené,
nachádzali sa v pásme priemeru. Vyšetrením neboli zistené konfubulačné sklony, resp. nejaké
účelové reakcie, taktiež duševná choroba. Výpovede poškodenej však neboli v súlade,
naopak v mnohom si rozporovali. Ako príklad uvádzam, výpoveď poškodenej Veroniky
Makovej na pojednávaní zo dňa 04.05.2010 (Dôkaz: Zápisnica z výsluchu svedka zo dňa
04.05.2010), z ktorej vyplýva, že poškodená nekontaktovala zamestnávateľa obvineného
a netvrdila o obvinenom, že má doma ukradnuté veci. Vo výpovedi poškodenej zo dňa
13.04.2014 (Dôkaz: Zápisnica o výsluchu svedka zo dňa 13.04.2014) však už poškodená
uviedla, že v predmetnej veci zamestnávateľa kontaktovala, 2x mu volala s tým, že mu chcela
oznámiť, čo je to za osobu. Vzhľadom na rozporuplnosť vyjadrení a vierohodnosť
tvrdení poškodenej žiadam, aby novo ustanovený znalec uskutočnil nové znalecké
dokazovanie vierohodnosti poškodenej, a tým sa odstránili nezrovnalosti v jej
doterajších výpovediach.

S úctou
.............................................
Ján Malý

