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ZADEVA: IZVAJANJE NAROKOV V NUJNIH ZADEV V ČASU EPIDEMIJE
COVID-19
Spoštovani,
v luči zaostrovanja epidemiološke situacije v Republiki Sloveniji se tudi pri obravnavi zadev
na podlagi Zakona o duševnem zdravju pojavljajo v praksi vedno večje težave. Čeprav so
sodni postopki po navedenem zakonu po svoji naravi nujni, saj se odloča o omejevanju
osebne svobode posameznika, pa narava postopka vselej predvideva sodelovanje večih oseb poleg same osebe še najmanj sodnik, strojepiska, odvetnik, izvedenec, pogosto pa tudi
najbližje osebe, ki imajo prav tako status stranke.
Zaslišanja pridržanih oseb so se skladno z zakonskimi določbami opravljala praviloma v
ustanovi, kjer je bila oseba zadržana in v prisotnosti vseh navedenih. S razširjanjem virusa pa
je tak postopek postal ogrožujoč tako za osebe, ki neposredno sodelujejo v postopku, kot tudi
za vse ostale uporabnike ustanove, kjer naj bi se zaslišanje opravljalo. Pri tem poudarjamo, da
gre za izrazito ranljive skupine prebivalstva: tako starostnike v socialnovarstvenih zavodih,
kot tudi druge osebe z motnjami v duševnem zdravju, ki so zaprte v okolju, kjer praktično ni
mogoče izključiti tesnih medsebojnih stikov. Vsaka okužba znotraj kateregakoli zavoda ali
zdravstvene organizacije tako po dosedanjih izkušnjah sproži hitro širjenje nadaljnjih okužb,
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pri tem pa ni mogoče preprečiti, da ne bi take okužbe prinesla tudi sodna komisija.
Tako nikakor več ni mogoče poslovanje na način, kot se je izvajalo pred uvedbo ukrepov.
Zasliševanje oseb na oddelkih – praviloma v jedilnici ali skupni sobi delovne terapije,
sprehajanje med različnimi oddelki (samo na območju UPK Ljubljana so osebe v varovanih
oddelkih v več stavbah, poleg tega je oddelek za mladoletnike tudi na ločeni lokaciji) ni več
dopustno. Spremenjene razmere zahtevajo tudi spremembo načina dela v tovrstnih zadevah.
Seznanjeni smo, da je bil dne 22. 3. 2020 organiziran na Ministrstvu za zdravje v sodelovanju
s Skupnostjo zavodov sestanek, kjer je bil med drugim sprejet sklep, da bo lahko v zavod
vstopil samo izvedenec, sodnik pa odločal izven prostorov zavoda. Ukrep podpiramo, saj je
mogoče le na ta način zaščititi najbolj ogrožene populacije.
Ni pa bilo s strani državnega vrha sprejetih še nobenih smernic, ukrepov ali navodil glede
kontakta sodišč in psihiatričnih zdravstvenih ustanov in je poslovanje prepuščeno zgolj in
samo posameznim sodiščem. Le-ta težavo po informacijah, ki smo jih prejeli, rešujejo na
različne načine in v posamičnih dogovorih s posameznimi zdravstvenimi inštitucijami.
Poudarjamo, da tako poslovanje ni primerno, saj ne zagotavlja transparentnega in predvsem
enotnega obravnavanja za vse državljane Republike Slovenije, obenem pa tudi ne omogoča
spoštovanja splošnega načela varovanja javnega zdravja, ki je v tej situaciji prvo in edino
vodilo. Dodajamo, da so bili tudi v bolnici že zabeleženi prvi primeri okužb (PB Vojnik).
Zato predlagamo, da se nemudoma sprejmejo protokoli, smernice ali navodila o načinu
poslovanja sodnih komisij v vseh zdravstvenih ustanovah, ne samo socialnovarstvenih
zavodih in o tem takoj obvestijo sodišča ter na ta način omogoči varno poslovanje tako za
udeležence sodnih postopkov, kot tudi vse ostale v ustanovah, kjer so nameščene zadržane
osebe.
Ukrepanje je nujno, saj zadeve vsakodnevno prihajajo na sodišče in je potrebno glede na
zakonske določbe ukrepati takoj in hitro, roki so določeni v dnevih. Od začetka uvedbe
izrednih ukrepov je tako Okrajno sodišče v Ljubljani obravnavalo že več kot 20 Pr zadev,
naroki v Univerzitetni psihiatrični kliniki se opravljajo trikrat tedensko in vsak trenutek lahko
pride do situacije, ko bo prva okužba ustavila tako delo bolnišnice, kot sodišča.
Lepo pozdravljeni,

Predsednica sodišča
Nataša Kosec
V vednost:
- VSRS - Urad predsednika
- Odvetniška zbornica Slovenije
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