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OTRAVNÃ• SMS OD EXMANÅ½ELA
PondÄ›lÃ-, 27 Å™Ã-jen 2014

Milá Kudlanko, potÅ™ebuju poradit, co mÅ¯Å¾u dÄ›lat, kdyÅ¾ mne mÅ¯j bývalý manÅ¾el neustále prudí rÅ¯znými esemeskami
mi jich tak kolem deseti týdnÄ›, jsou velmi zlé a nÄ›kdy i velmi vulgární. KdyÅ¾ jsem se na to ptala kamarádky, jestli s tím je
moÅ¾né nÄ›co dÄ›lat, tak mi Å™ekla, Å¾e nejspí&scaron; nic.
Å½e to pÅ™eci nijak neubliÅ¾uje, Å¾e si mám jednodu&scaron;e nastavit telefon, aby mi je nemohl posílat, bloknout ho.
JenÅ¾e, my máme ve stÅ™ídavé péÄ•i devítiletého syna, takÅ¾e musím být s ním ve spojení, protoÅ¾e mobilem komunikujem
ohlednÄ› syna. A prý ho to stejnÄ› Ä•asem pÅ™estane bavit. JenÅ¾e to trvá uÅ¾ skoro rok. Jo, já ty zprávy hned maÅ¾u, te
nemám zatím dÅ¯kaz. Ale mÅ¯Å¾u s tím vÅ¯bec nÄ›co dÄ›lat? ELI&Scaron;KA
O D P O V Äš ÄŽ : Milá Eli&scaron;ko,
PochopitelnÄ›, Å¾e se s tím dá nÄ›co dÄ›lat. Jednak se jedná o opravdu nepÅ™íjemné obtÄ›Å¾ování, kterému se Å™íká
&bdquo;stalking&ldquo;, a hlavnÄ› je to trestné - a to uÅ¾ od ledna 2010. TakÅ¾e policie by se tím v kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› mÄ
zabývat.
Pokud to opravdu trvá uÅ¾ tak dlouho (dovedla bych pochopit pár na&scaron;tvaných uraÅ¾ených sms), ale tohle
to opravdu nenech líbit.
Mj. "podle § 125 OSÅ˜, mÅ¯Å¾ou za dÅ¯kaz slouÅ¾it v&scaron;echny prostÅ™edky, kterými se dá z
stav vÄ›ci, &bdquo;zejména výslech svÄ›dkÅ¯, znalecký posudek, zprávy a vyjádÅ™ení orgánÅ¯, fyzických a právnických osob,
notáÅ™ské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech úÄ•astníkÅ¯. Pokud není zpÅ¯sob provedení dÅ¯kazu
pÅ™edepsán, urÄ•í jej soud. ObÄ•anský soudní Å™ád tedy v tomto ustanovení umoÅ¾Åˆuje navrhovat k prokázání tvrzení úÄ•a
prakticky ve&scaron;keré prostÅ™edky, jimiÅ¾ lze zjistit stav vÄ›ci, coÅ¾ o SMS zprávách samozÅ™ejmÄ› také platí&ldquo;.
znÄ›ní zákona, Å¾e sms jsou fakt postiÅ¾itelné a berou je váÅ¾nÄ›. Tak být tebou, hned bych bývalému napsala jak papírový
dopis, tak to poslala i e-mailem, Å¾e pokud s tím nedá pokoj, tak ho oznámí&scaron; na policii. Podle v&scaron;eho se
jeho ego je&scaron;tÄ› nevypoÅ™ádalo s rozvodem, a tak se odreagovává takhle. Ale, jak Å™íkám, ty to opravdu
nemusí&scaron; trpÄ›t. KaÅ¾dopádnÄ› si od nyní doporuÄ•uju pár tÄ›ch jeho &bdquo;výÅ¾ivných&ldquo; sms schovat, abys m
pÅ™ípadnÄ› pÅ™edloÅ¾it. P. S. DrÅ¾ím palce, aÅ¥ má&scaron; co nejdÅ™íve pokoj. Ale pokud se nebude&scaron; bránit, t
bude takhle bavit dál... d@niela
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