Stanovisko SPs SLS k prípadu Hedvigy Žákovej Malinovej

Výbor SPs S SLS sa nemôže vyjadrovať k právnym aspektom prípadu Hedvigy
Malinovej.
Nikto z jeho členov nebol prizvaný k znaleckému dokazovaniu, nepozná obsah
vyšetrovacieho spisu. Výbor má k dispozícii len informácie publikované jej
terapeutmi a aktuálnu masmediálnu prezentáciu prípadu.
1/ V každom prípade, je potrebné konštatovať, že znalecké dokazovanie
v prípade, že vznikne podozrenie, že výpoveď poškodeného je ovplyvnená
psychickou poruchou, alebo z iného dôvodu nie je vierohodná, majú
vyšetrovacie orgány nariadiť, čo v najkratšom čase vyšetrenie duševného stavu
poškodeného a to :
a/ Vyšetrenie psychického stavu na prítomnosť duševnej poruchy v čase pred,
počas a po čine dvomi znalcami psychiatrami
b/ Vyšetrenie všeobecnej a špecifickej vierohodnosti znalcom psychológom
Pokiaľ je nám známe, takéto znalecké vyšetrenie duševného stavu poškodenej
vyšetrovacími ani dozorujúcimi orgánmi nebolo v čase po čine nariadené.
2/ Poškodená bola v období po čine v zdravotnej starostlivosti psychiatrov
a psychológov, ktorí sú ochotní k jej zdravotnému stavu vypovedať a so
súhlasom poškodenej aj zdravotnú dokumentáciu poskytnúť. Vzhľadom k tomu,
že chýba znalecké vyšetrenie v období tesne po čine, ide o jediný relevantný
zdroj informácií.
3/ Vykonanie znaleckého vyšetrenia z odboru psychiatrie 6 rokov po čine
nemôže valídne zodpovedať na otázku, či bezprostredne po čine trpela
poruchami ako sú napr. reaktívna depresia, či postraumatická stresová porucha.
Môže sa vyjadriť len k aktuálnemu psychického stavu a prípadne ku schopnosti
plnohodnotnej účasti na vyšetrovaní, či súdnom konaní. Navyše, vyjadrenie sa
ku vierohodnosti poškodenej je v kompetencii znalcov psychológov a nie
znalcov psychiatrov.
4/ Pozorovanie v ústave môže byť nariadené len v oprávnenom prípade, kedy
znalecké vyšetrenie ambulantnou formou nemôže splniť svoj účel. V tomto
prípade sa javí z odborného hľadiska ako neindikované. Nemôže prispieť

k zodpovedaniu otázok, ktoré sa týkajú duševného stavu poškodenej spred 6
rokov.
5/ Výbor SPS SLS sa domnieva, že politizácia kriminálneho prípadu polarizuje
spoločnosť, negatívne ovplyvňuje sociálnu atmosféru a neprispieva
k duševnému zdraviu spoločnosti, o duševnom zdraví zúčastnených osôb ani
nehovoriac. Zároveň posiľňuje predsudky voči psychiatrii, ako odboru, ktorý
možno politicky zneužiť, ako aj predsudky voči ľuďom s psychickými
poruchami, ktorí psychiatrické zariadenia vyhľadávajú, aby získali stratené
duševné zdravie.

