


94

 MEJE FORENZI^NE PSIHIATRIJE
 (ALI PRAVNI VIDIKI PSIHIATRIJE)

Du{an @agar

Forenzi~na psihiatrija velja ‘e od za~etkov znanstvene ere psihiatrije za
psihiatri~no subspecialno podro~je. O njej in o forenzi~ni psihoterapiji obsta-
jajo zelo obse‘ni priro~niki in u~beniki.

Izraz forenzi~na ali sodna psihopatologija se ne uporablja ve~, ker ne
vklju~uje terapevtskih dimenzij. Medtem ko se je pred nekaj desetletji foren-
zi~na psihiatrija ukvarjala izklju~no s psihiatri~nim izvedenstvom in je upo{te-
vala le fenomenolo{ki pristop, se je danes podro~je izredno raz{irilo, torej -
poleg psihopatolo{kega gledanja {e psihodinamsko z upo{tevanjem socio-
kulturnega in psihosocialnega aspekta. Vsekakor je tudi forenzi~na psihiatrija
psihiatrija, vendar je to obmo~je, kjer se sre~ujeta psihiatri~na in pravna
znanost.

Sodobna forenzi~na psihiatrija sledi dose‘kom psihiatrije pa tudi prava.
Pristop je multidimenzionalen: dopolnjujeta se fenomenolo{ki in psihodi-
namski pristop.

Lahko bi govorili tudi o specifi~nih podro~jih, kot so » forenzi~na psihia-
trija otrok in mladostnikov«, »geriatri~na forenzi~na psihiatrija«, »penalna
psihiatrija«, ki se ukvarja s psihi~nimi motnjami zapornikov. K vsaki du{evni
motnji bi lahko dodali {e forenzi~ni aspekt te motnje. Po drugi strani bi razli~na
kazniva dejanja lahko opazovali z aspekta psihiatrije, psihodinamike, psiho-
analize, socialne patologije, viktimologije, forenzi~ne psihologije, razvojne
dinamike ali {e kako druga~e. Forenzi~na psihiatrija uporablja vse dose‘ke in
odkritja klini~ne psihiatrije (nevrofiziolo{ke, radiolo{ke, psiholo{ke) itd.

V zgodovinskem razvoju odnosov du{evni bolnik – dru‘ba sta pri{la do
izraza dva osnovna aspekta forenzi~ne psihiatrije :
1. vpra{anja za{~ite dru‘be pred du{evnim bolnikom oziroma njegovim

nenormalnim vedenjem (dru‘bena nevarnost oz. kriminalno vedenje
du{evnega bolnika),
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2. vpra{anja za{~ite bolnika in njegovih interesov pred dru‘bo.

Prvo vpra{anje se nana{a ve~inoma na kazensko pravo, drugo pa na
civilnopravno, zakonsko in dru‘insko pravo.

Mejna podro~ja forenzi~ne psihiatrije, ki pa se prepletajo z njo, bi najbolje
osvetlil, ~e bi kar na{tel predmete u~nega programa {tudija forenzi~ne
psihiatrije:
- forenzi~na psihopatologija,
- forenzi~na psihologija,
- medicinsko pravo,
- socialna psihiatrija,
- socialni procesi in socialne deviacije,
- kriminologija,
- viktimologija,
- statistika, informatika, znanstveno raziskovalno delo v forenzi~ni psihiatriji,
- psihi~ne motnje in kriminal,
- psihiatri~no izvedenstvo,
- psihodinamika v forenzi~ni psihiatriji,
- socioterapija v forenzi~ni psihiatriji.

Menim, da bi bilo nujno dodati {e etiko v forenzi~ni psihiatriji in {e kaj.

Psihiatrija in pravo se sre~ujeta na naslednjih podro~jih:
1. Zdravljenje psihiatri~nih bolnikov brez njihove privolitve, kar je urejeno

s predpisi o pravicah ter obveznostih bolnikov in zdravnikov.
2. Podro~je psihiatri~nega izvedenstva.
3. Izvajanje varnostnih ukrepov obveznega psihiatri~nega zdravljenja po

kazenskem zakoniku RS.

Ad 1.
Hospitalizacijo bolnika brez njegove privolitve dolo~a ~l. 49. Zakona o

zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS {t.9/92):
Bolnika, ki zaradi du{evne bolezni ogro‘a svoje ‘ivljenje ali ‘ivljenje

drugih ljudi ali povzro~a veliko {kodo sebi in drugim, je mogo~e napotiti in
sprejeti na zdravljenje tudi brez njegove privolitve. Zdravnik, ki tak{nega
bolnika po{ilja v psihiatri~no bolni{nico, sme zahtevati pomo~ pristojnih
organov za Notranje zadeve (policije), ~e ugotovi, da je zaradi bolnikovega
ravnanja neposredno ogro‘ena varnost ljudi. Zdravnik izda napotnico za
hospitalizacijo z dovolj natan~no avtoanamnezo in heteroanamnezo.
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Postopke o pridr‘anju oseb v psihiatri~nih zdravstvenih organizacijah
pa ureja ~l. 70 Zakona o nepravdnem postopku ( ZNP Ur.l.SRS 30/86, RS
55/92), ki dolo~a, da je potrebno »brez odla{anja, najpozneje pa v 48 urah«
»pridr‘ane« osebe na »zaprtih oddelkih« (bolje: varovanih oddelkih) prijaviti
krajevno pristojnemu okrajnemu sodi{~u, ki izvede »pridr‘alni postopek«.
Sodi{~e zasli{i le~e~e zdravnike, pa tudi druge osebe, ki lahko dajo podatke
o pridr‘ani osebi; odredi, da osebo pregleda zdravnik specialist psihiater iz
druge zdravstvene ustanove. ^as »pridr‘anja« ne sme biti dalj{i od enega
leta, lahko pa se na predlog tudi podalj{a. Psihiatri~na ustanova lahko
premesti »pridr‘anega« bolnika na odprti oddelek ali ga odpusti, ~e so za to
zdravstveni razlogi.

Ad 2.
Podro~je psihiatri~nega izvedenstva se nana{a na {iroko podro~je

kazenskega prava, civilnopravne, upravne in druge zadeve, kjer sodi{~e
potrebuje razjasnitev ali pojasnilo o du{evnem stanju in du{evni bolezni
osebe, ki je v razli~nih sodnih postopkih.

Sodnik z odredbo (v kazenskih zadevah) ali s sklepom ( v civilnopravnih
zadevah) imenuje psihiatra za izvedenca, kadar potrebuje strokovno pojasnilo
s podro~ja psihiatrije.

Izveden~evo delo v kazenskih zadevah urejuje ~l. 265 Zakona o
kazenskem postopku (ZKP Ur.l.RS 63/94).

Sodnika predvsem zanima pri{tevnost, o kateri govori 16. ~len KZ RS
(Ur.l.RS 63/94):

1. Ni pri{teven storilec, ki ob storitvi kaznivega dejanja ni mogel razumeti
pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti v oblasti svojega ravnanja
zaradi trajne ali za~asne du{evne bolezni, za~asnih du{evnih motenj,
du{evne zaostalosti ali zaradi kake druge trajne in hude du{evne
motenosti (nepri{tevnost).

2. Storilec kaznivega dejanja, ~igar zmo‘nost razumeti pomen svojega
dejanja ali zmo‘nost imeti v oblasti svoje ravnanje je bila bistveno
zmanj{ana zaradi kak{nega stanja iz prej{njega odstavka, se sme mileje
kaznovati (bistveno zmanj{ana pri{tevnost).

3. Kazensko je odgovoren tisti storilec kaznivega dejanja, ki si je z uporabo
alkohola, mamil ali kako druga~e sam povzro~il nepri{tevnost, ~e je
bila pred tem glede kaznivega dejanja podana njegova krivda, ki jo
zakon dolo~a za to dejanje.
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Izvedenstvo v civilnopravnih zadevah dolo~ajo Zakon o zakonski zvezi
in dru‘inskih razmerjih (ZZZD Ur.l.SRS 14/89, RS 13/94 ter 82/94), Zakon
o obligacijskih razmerjih (ZOR Ur.l. SFRJ 29/78 – 57/89) in Zakon o dedovanju
(ZD Ur.l.SRS 15/76, 23/78,RS 13/94).

Zaradi motenj razuma in volje posamezne osebe je lahko pravni posel
neveljaven in v po{tev pride lahko delni ali popolni odvzem poslovne
sposobnosti.

Psihiater je lahko tudi vpra{an, ali je bil oporo~itelj testamentorno
sposoben ali ne.

Vse ve~ je tudi od{kodninskih zahtevkov, ko se postavlja vpra{anje
nematerialne {kode (bole~ine, strah, posledice).

Ad 3.
Izvajanje varnostnih ukrepov obveznega psihiatri~nega zdravljenja je za

le~e~ega psihiatra obi~ajno zelo neprijetna obveza, za bolnika pa prav tako,
ker ta najve~krat ni dovolj kriti~en in je premalo motiviran za zdravljenje.

Po veljavni kazenski zakonodaji v Republiki Sloveniji lahko sodi{~a na
predlog psihiatra izvedenca izre~ejo tri vrste ukrepov:
a) Varnostni ukrep obveznega psihiatri~nega zdravljenja in varstva v

zdravstvenem zavodu (64. ~len KZ) lahko traja do 10 let.
Pogoji za izrek so:
- objektivna podanost kaznivega dejanja,
- nepri{tevnost oz. bistveno zmanj{ana pri{tevnost storilca ob storitvi

kaznivega dejanja,
- nevarnost storilca za okolico (»ponovitvena nevarnost«, bolnik bi na

prostosti lahko storil kako hudo kaznivo dejanje zoper ‘ivljenje, telo,
spolno nedotakljivost ali premo‘enje),

- mo‘nost odprave nevarnosti storilca le z zdravljenjem in varstvom v
zdravstvenem zavodu.

b) Varnostni ukrep obveznega psihiatri~nega zdravljenja na prostosti (65. ~l.
KZ) se izreka nepri{tevnemu ali bistveno zmanj{ano pri{tevnemu storilcu
kaznivega dejanja, ~e je bil pogojno odpu{~en. Izreka se najve~ za dobo
dveh let.

c) Varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov (66. ~l.
KZ) se lahko izre~e tudi povsem pri{tevnim storilcem kaznivih dejanj, ki
so odvisni od alkohola in mamil in obstaja nevarnost, da bodo zaradi tega
ponavljali kazniva dejanja. Sodi{~e lahko izre~e ta ukrep skupaj s kaznijo
ali pogojno kaznijo.
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Forenzi~na psihiatrija se lahko uspe{no razvija le ob neprestani foren-
zi~no psihiatri~ni edukaciji psihiatrov, pravnikov pa tudi strokovnjakov drugih
sorodnih profilov. Prav tako pa je pomembno sodelovanje in povezovanje s
sorodnimi strokami, kot psihologijo, pravom, sociologijo, kriminologijo, peno-
logijo in drugimi. Nujno je spremljanje razvoja mati~ne stroke, klini~ne psihia-
trije, in neprestano izpopolnjevanje v psihofarmakoterapiji pa tudi v psihosocio-
terapevtskih pristopih.
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