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ZADEVA:

Izvajanje zaslišanj preko videokonferenc

Spoštovani predsednik Odvetniške zbornice Slovenije,
Zahvaljujem se Vam za dopisa, v katerih izražate pričakovanje, da bo Vrhovno sodišče
nemudoma pristopilo k sprejemu potrebnih ukrepov za uporabo video tehnologije v nujnih
sodnih zadevah, zlasti pa opozarjate na zadeve na podlagi Zakona o duševnem zdravju.
Kljub trenutno omejenim kadrovskim, organizacijskim in izvedbenim možnostim Vrhovno
sodišče v sodelovanju z ostalimi sodišči že pospešeno zagotavlja pogoje za izvedbo zaslišanj z
uporabo videokonferenc na različnih področjih, prednost pa dajemo prav obravnavi zadev na
podlagi Zakona o duševnem zdravju.
Sodišča z opremo in programsko opremo za osnovno izvedbo videokonferenc večinoma že
razpolagajo, možnosti za njeno širšo uporabo in načine izvedbe različnih faz postopka z
uporabo različnih tehnologij in načinov delovanja postopkovnih deležnikov pa intenzivno
preučujemo. Na področjih, kjer je to glede na razpoložljivost opreme, varnost tehnologije
prenosa podatkov ter naravo postopkov že mogoče, je izvedba zaslišanj oziroma
komunikacije na daljavo vsekakor priporočljiva. Ob tem pa moramo seveda opozoriti, da je
odločitev o načinu vodenja narokov ter izvajanja dokazov v pristojnosti posameznega
sodnika, pri čemer je treba upoštevati zlasti zahteve načela neposrednosti, zaradi česar
izvedbe vseh narokov v nujnih zadevah preko videokonferenc ni mogoče zagotoviti.
Vrhovno sodišče je za namen sistematične podpore v prvi fazi pristopilo k zagotovitvi
pogojev za izvedbo videokonferenc v nepravdnih zadevah o pridržanju v psihiatričnih
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zdravstvenih organizacijah ter pri delovanju dežurnih preiskovalnih služb.
Danes v povezavi z Okrajnim sodiščem v Ljubljani načrtujemo izvedbo prvih zaslišanj na
Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Takoj za tem bomo skupaj z ustreznimi navodili
za izvedbo tovrstne videokonference enak pristop omogočili tudi na drugih okrajnih sodiščih,
ki so še posebej obremenjena s postopki pridržanja.
Za videokonferenčno povezavo med vsemi udeleženci postopka (sodišče, izvedenec,
odvetnik, psihiatrična zdravstvena organizacija) se bo pilotno uporabil licenčni sistem, ki ga
sodišča že sedaj lahko uporabljajo za izvedbo videokonferenc v civilnih in kazenskih
postopkih in je v skladu s področnimi varnostnimi standardi. Čeprav stremimo k uporabi
enotne tehnologije, zaradi različnih varnostnih in postopkovnih potreb istočasno preučujemo
tudi alternativne možnosti.
Lep pozdrav,
Predsednik Vrhovnega sodišča RS
mag. Damijan Florjančič

V VEDNOST:
•
•

Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za zdravje
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