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Zadeva: Onemogočanje pogovora med odvetnikom in osumljencem, ki mu je odrejena
karantena - odgovor
Zveza: vaš dopis št. 1389/2020 e-vloga z dne 2. 9. 2020

Spoštovani,
po prejemu vašega dopisa, v katerem nas seznanjate z dogodkom, ko je bil v Zavodu za
prestajanje kazni zapora Ljubljana odvetniku onemogočen obisk klienta, iz razloga, ker je bila
slednjemu z odločbo odrejena karantena, sklicujoč se pri tem na notranja pravila zavoda, smo
takšno postopanje zavoda preučili, v nadaljevanju pa vas seznanjamo z našim stališčem.
Uvodoma pojasnjujemo, da v zavodih za prestajanje kazni zapora o morebitni odreditvi t. i.
karantene zoper zaprto osebo, odloča zdravnik, ki v zavodu opravlja zdravstveno dejavnost, pri
čemer je bila v vseh dosedanjih primerih takšna karantena odrejana iz preventivnih razlogov,
saj potrjenih okužb s COVID-19 do sedaj nismo zabeležili v nobenem zavodu. Odrejana
preventivna karantena pomeni, da je zaprta oseba 14 dni ločena od ostalih zaprtih oseb, zato
ima nekatere aktivnosti v zavodu onemogočene (npr. udeležba na vseh skupinskih aktivnostih,
delo, prostočasne aktivnosti) oziroma prilagojene na način, da se izvajajo v bivalnem prostoru
(npr. prejemanje in uživanje obrokov hrane), vse z namenom, da se prepreči morebitno širjenje
okužbe. V tem smislu je bila sprejeta tudi odločitev, da se zaprti osebi v času odrejene
karantene ne omogoči obiskov, saj se slednji izvajajo v skupnih prostorih za obiske, ki jih
uporabljajo vse zaprte osebe.
Strinjamo pa se z vašim stališčem, da tovrstna omejitev obiskov pripornikov s strani odvetnika,
čeprav s ciljem preprečitve širjenja morebitne okužbe s COVID-19 znotraj zavoda, lahko
predstavlja kršitev pripornikovih pravic, zlasti v smislu oteževanja možnosti za pripravo
učinkovite obrambe v kazenskem postopku. V skladu z navedenim smo že posredovali ustrezna
navodila vsem zavodom za prestajanje kazni zapora, v katerih smo zavode pozvali, da vsem
zaprtim osebam, ki so v karanteni omogočijo stik (obisk, telefon, dopisovanje) z odvetnikom,

upoštevajoč pri tem ustrezne varnostne ukrepe za preprečitev širjenja morebitne okužbe
(uporaba mask, dezinfekcija rok in prostora, v katerem se obisk opravi). Obenem so bili zavodi
pozvani, da zaprtim osebam, v času odrejene karantene, ne zmanjšujejo pravic ali kako
drugače v njih posegajo, v kolikor to ni res nujno zaradi zagotavljanja pravic drugih zaprtih oseb.
Poudarjamo, da si vsi zavodi za prestajanje kazni zapora v sodelovanju z Generalnim uradom
URSIKS ves čas prizadevajo iskati in omogočiti različne možnosti, da vsakršne omejitve oseb v
t.i. karanteni nadomestijo z alternativnimi možnostmi (npr. več možnosti telefonskih klicev,
različne vsebine, ki zapolnjujejo čas: knjige, TV, radio...).
Glede na vse navedeno bodo torej v nadaljevanju vsem odvetnikom v zavodih za prestajanje
kazni zapora omogočeni obiski zaprtih oseb, zoper katere je odrejena preventivna karantena,
upoštevajoč pri tem ustrezne varnostne ukrepe za preprečitev širjenja morebitne okužbe s
COVID-19. Z namenom čim lažje organizacije in izvedbe takšnega obiska, pa bi bilo smiselno,
da vsak odvetnik, ki želi obiskati zaprto osebo predhodno najavi svoj prihod zavodu za
prestajanje kazni zapora.
S spoštovanjem.
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