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HIŠNI RED OKRAJNEGA SODIŠČA V BOROVJAH

V zaščito oseb, objekta in siceršnjih vrednostnih predmetov se odredi:

1. Varnost v sodnem poslopju:
1.1. Vstop v sodnjisko poslopje z orožjem je prepovedan; orožje predstavlja vsak predvsem
nevaren predmet, ki je v stanju ogrožati življenje ali telo.
1.2. Kdor v nasprotju s točko 1.1. nosi pri sebi orožje, se mora ob vstopu v poslopje javiti pri
predstojnici sodiščne pisarne (soba 11/pritličje). Zato pristojna oseba orožje shrani.
1.3. Lastnika je treba pred shrambo orožja seznaniti o merodajnih okliščinah (točka 7.) za
potek izročitvi orožja.

2. Izjema prepovedi posesti orožja:
2.1. Ta prepoved izvzema kontrolne organe (toča 3.1.) in osebe, ki so zaradi njihove javne
službe primorane nositi določeno orožje, nadalje so izvzete osebe po točki A), katerim je
sodišče naložilo, da prinesejo s seboj določeno orožje.
2.2. Sodnikom, javnim tožilcem in drugim sodnim uradnikom in državnotožilskim uradnikom
se iz zelo važnih vzrokov na njihov predlog pri predstojništvu lahko časovno omejeno dovoli,
da vzamejo s seboj orožje, namreč v sodnijsko poslopje, kjer se nahaja njihovo službeno
mesto.
2.3. Pod omenjenimi pogoji po točki 2.2. se lahko tudi drugim osebam ter tam naštetim
osebam dovoli, da na njihov predlog nesejo s seboj drugo kot v točki 2.2. dovoljeno orožje v
poslopje okrajnega sodišča v Borovljah; o tem predlogu odloča predsednik Višjega sodišča v
Gradcu.

3. Varnostne kontrole:
3.1. Osebe, ki prestopijo prag sodišča, se morajo podrediti kontrolam kontrolnega organa.
Kontrolni organi imajo nalog varnostnega podjetja ÖWD – Österreichischer Wachdienst,
Zentrale, Bayerhamerstraße 14 c, 5020 Salzburg, da izvedejo varnostne kontrole ali to
opravijo od predstojnika Okrajnega sodišča v Borovljah zato določeni uradniki.
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3.2. Za varnostne kontrole se uporabljajo tehnični pripomočki, namreč ročni detektor;
dovoljena je seveda ročna preiskava obleke, nadalje se lahko zahteva, da dotična oseba
predloži predmete, katere nosi s seboj; preiskava obleke je dovoljena samo po osebi istega
spola.
3.3. Ukaze oseb, ki so pristojne za preglede, je treba sprejeti; legitimacijo za imetje
določenega orožja (točka 2.1.) ali odločbo po točki 2.2. ali 3. je treba prostovoljno predložiti.
3.4. Za osebe, ki se nahajajo v državnem službenem razmerju ali se tam šolajo, so službeno
zavezani odredbi po točki 3.3. Odsotnost zaradi kršenja te službene dolžnosti je
neopravičena.

4. Izjema varnostne kontrole:
4.1. Sodniki, javni tožilci in drugi sodni uradniki, siceršnji sodni uslužbenci in osebe
državnotožilskih uradov ter sodnega ministrstva, funkcionarji prokurature, odvetnikov, notarjev,
patentnih odvetnikov, zagovornikov, kvalificiranih zastopnikov po § 40 odst 1 štev. 2 ASGG,
odvetniških pripravnikov, notarskih pripravnikov in pripravnikov za patentne odvetnike nimajo
varnostne kontrole po točki 3.1. in 2., če se – vkolikor potrebno – izkažejo s svojo službeno
oz. delovno izkaznico in izjavijo, da nimajo pri sebi orožja ali da nosijo s seboj dovoljeno
orožje.
4.2. V primeru utemeljenega suma pri eni pod točko 4.1. opisani osebi poleg izjave po točki
3.1. so potrebni nadaljnji pregledi po točki 3.1. in točki 2.
4.3. Pod danimi posebnimi pogoji se kontrolnim organom lahko ukaže, da se kontrolirajo tudi
osebe navedene pod točko 4.1. kot je predvideno pod točkami 3., 1. in točko 2. Ta ukaz je
treba po potrebi časovno omejiti; to omejitev odredi predstojnik tukajšnjega okrajnega sodišča.
4.4. Če kvalificiran zastopnik neupravičeno odkloni shrambo orožja ali napak izjavi, da nima
orožja ali pa da nosi s seboj zgolj dovoljeno orožje, je po § 40 odst 6 in 7 ASGG v tistem
postopku treba smiselno upoštevati, v katerem je po vstopu v sodno poslopje hotel ukrepati.
4.5. Osebe, ki so zaradi njihove javne službe primorane nositi določeno orožje, in osebe, ki se
od le teh privedejo, se po točki 3. ne kontrolirajo; za privedene osebe velja to samo, če je že
bila kontrolirana po navedbah privedenca.
5. Prepoved fotografiranja in snemanja:
5.1. Za celotno stavbo velja prepoved fotografiranja in snemanja ter prepoved snemanja na
video ali magnetofon.
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5.2. Za izvedbo fotografiranja in snemanja je vse to povezano s prepovedjo imetja tozadevnih
naprav.
5.3. O morebitnih izjemah fotografiranja in snemanja ter snemanja na video ali magnetofon
odloča posamezni sodnik, ki vodi tozadevno obravnavo. O prej stavljenih predlogih odloča
predstojnik sodišča.
6. Prisila po kontrolnih organih:
6.1. Osebe, ki neupravičeno odklanjajo varnostno kontrolo ali ne privolijo k shrambi najdenega
orožja, kontrolni organ odvede iz sodnijskega poslopja. Prav tako se odvedejo osebe, ki so
varnostno kontrolo obšle.
6.2. Kontrolni organi so upravičeni, da v primeru kršitve točke 5.1. izvedejo to dejavnost dokaj
varno pod prisilo; uporaba orožja v primeru ogroženosti za življenje je dopustna samo v
primeru pravičnega silobrana v človekovo obrambo.

7. Predaja shranjenega orožja:
7.1. Shranjeno orožje naj se po možnosti izroči lastniku, preden zapusti sodno poslopje.
7.2. Če gre za orožje, za katero potrebuje lastnik orožno listino, se izroči zgolj takrat, če se
predloži tozadevna legitimacija. V nasprotnem primeru je treba o tem obvestiti varnostni
oddelek, zadržati orožje do njihovega prihoda in počakati na odredbo.
7.3. Ob vhodu v sodno poslopje odvzeto orožje, ki ni bilo več dvignjeno ali izročeno, se po
preteku prvega četrtletja predajo oddelku za najdene stvari pri Mestni občini v Borovljah.

8. Posledice zamude:
8.1. Kdor se odvede iz sodnega poslopja, ker je neupravičeno odklonil varnostno kontrolo ali
shrambo najdenega orožja, in zaradi tega ni mogel opraviti potrebnega sodnega posla ali
izpolniti druge obveznosti na sodišču, za tega velja izostankek načeloma neopravičen in
zamujen.

9. Obveščanje policije:
9.1. V primeru neuspešnosti po točki 6. navedeni prisili kontrolnih organov morajo le ti
nemudoma obvestiti policijo.
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10. Nadaljnji varnostni ukrepi ob posebnih priložnostih:
Ob posebnih priložnostih so v posameznih primerih predvideni naslednji varnostni ukrepi:
10.1. Izvedba preiskav oseb in prtljage po organih varnostnih ustanov, ki je izvedljiva vsakčas
v celotnem poslopju.
10.2. Prepoved dostopa določenih oseb v sodno poslopje oz. odredba, da morajo določene
osebe le to zapustiti.
10.3. Omejitev dostopne pravice pod tem pogojem, da se shrani izkaznica, določi narodnost
ali nosi vidna izkaznica.
10.4. Omejitev ali preprečenje voznega prometa tik pred sodiščnim vhodom.

11. Glavni vhod, živali, zaščita nekadilcev:
11.1. Načeloma pridete na sodišče samo skozi glavni vhod; hišni uslužbenci in gostje v
stanovanjih lahko uporabljajo zadnji vhod, če so v posesti tozadevnega ključa.
11.2. Živali ne smete jemati s seboj na sodišče. Kontrolni organi imajo nalog, da zavrnejo
osebe, ki nameravajo vzeti s seboj živali.
11.3. V vseh prosto dostopnih prostorih sodnega poslopja je kajenje po § 13 odst 1 štev. 1
Zakona o kajenju prepovedano.
12. Naprave za klic v sili in alarm:
12.1. Vsak uslužbenec mora v sili in nevarnosti pritisniti na dotičen gumb in s tem alarmirati
varnostno ustanovo.
12.2. Za primer nevarnosti morajo vse osebe, ki se zadržujejo na sodišču, sprejeti varnostne
ukrepe zato upravičenih organov in v skrajnem primeru hitro zapustiti poslopje.
13. Pravna osnova:
13.1. Hišni red sloni na pravilih Zakona o notranji organizaciji sodišč v veljavnem besedilu in
pravica nedotaklljivosti se opira na določila §§ 353 f ODZ.
Borovlje, dne 09. septembra 2013
predstojnik Okrajnega sodišča v Borovljah
dr. Johann Kogelnig
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