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Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 16/2013

Dovolateľ namieta, že v konaní súd vykonal dôkaz listinou len v jej fotokópii (nie originálom), resp. že
vykonal ako dôkaz listinou, ktorá je napísaná v cudzom jazyku. Dôkazným prostriedkom môže byť
všetko, čím možno zistiť skutkový stav veci (§ 125 OSP). Súd pri hodnotení dôkazov (§ 132 OSP) v
zásade nie je obmedzovaný právnymi predpismi v tom, ako a s akým výsledkom má z hľadiska
pravdivosti konkrétny dôkaz hodnotiť. Hodnotením dôkazov je činnosť súdu, pri ktorej vykonané
procesné dôkazy hodnotí z hľadiska ich pravdivosti a dôležitosti pre rozhodnutie. Uplatňuje sa tu zásada
voľného hodnotenia dôkazov. Námietka o vykonaní dôkazu listinou v jej fotokópii nie je dôvodná,
pretože tým súd neporušuje žiadne procesné ustanovenie o vykonávaní dôkazov. Pre spôsobilosť
listiny byť dôkazným prostriedkom nie je rozhodujúce, či ide o originál listiny alebo jej
odpis alebo fotokópiu. Aj fotokópia listiny je spôsobilá byť vykonaná ako dôkaz zákonom
predpokladaným spôsobom. V prípade vykonania dôkazu fotokópiou listiny možno len zvážiť jej
dôkaznú silu. Iná je situácia, pokiaľ ide o vykonávanie dôkazu listinou, ktorá je napísaná v inom ako
štátnom jazyku. V takom prípade je súd povinný najskôr pribrať prekladateľa na preklad listinných
dôkazov predložených do súdneho spisu účastníkmi konania vyhotovených v inom ako štátnom jazyku s
výnimkou českého (§ 51 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom
a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy). Uvedenú
povinnosť má súd bez ohľadu na to, či dôkaz listinou vykoná alebo ho nevykoná, pretože právom
účastníka je vyjadriť sa k návrhom na dôkazy, t. j. či a prípadne z akých dôvodov súd má alebo nemá
určitý dôkaz vykonať (§ 123 OSP). O (ne)vykonaní dôkazu rozhoduje súd a preto týmto postupom sa
účastníkovi nemôže odňať právo konať pred súdom.
Celé znenie rozhodnutia  sp. zn. 7 Cdo 16/2013:
Súvisiace rozhodnutia k posudzovaniu fotokópie ako dôkazu v súdnych konaniach:

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 266/2008
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 268/2008
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 228/2008
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 M Cdo 9/2005
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https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1339624-1339625&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1339666-1339667&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3254663&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1339617-1339618&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=5628332
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=3947878
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=3947877
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=3947880
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=3943761

