
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio 
13. lipnja 2014., objavljen je u službenom glasilu 24. lipnja 2014. (Narodne novine, broj 
76/2014.), a stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine.  

Zbog brojnih novih rješenja koja su rezultat usklađivanja s konvencijskim pravom, 
praksom Europskog suda za ljudska prava i nacionalnim zakonodavstvom, a kako bi se 
olakšala primjena novoga Zakona u praksi, ocijenilo se potrebnim i korisnim izraditi 
komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. S obzirom na to da je zaštita osoba s 
duševnim smetnjama izrazito osjetljivo interdisciplinarno područje, na izradi Komentara 
Zakona nastavili su raditi pojedini članovi radne skupine koji su sudjelovali i u izradi Nacrta 
zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama: Jasnica Garašić, Miroslav Goreta, Kristijan 
Grđan, Velinka Grozdanić, Sunčana Roksandić Vidlička, Marissabell Škorić, Dražen Tripalo i 
Ivica Veselić.1  

Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama rezultat je zajedničkog rada 
navedenih autora koji su svoj doprinos dali, prije svega, komentirajući sadržaje Zakona iz 
područja njihove stručnosti, ali i oblikovanjem cjelokupnoga teksta svojim primjedbama i 
prijedlozima.  

Zbog lakšeg snalaženja u tematici zaštite osoba s duševnim smetnjama u Komentar 
Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama uvršteni su mnogobrojni prilozi koje su 
pripremili Dalida Rittossa, Jasnica Garašić, Dražen Tripalo, Ivica Veselić i Mirta Kuharić. 
Riječ je o provedbenim propisima donesenim na temelju odredbi Zakona, prijedlozima 
sudskih odluka u postupcima prema osobama s duševnim smetnjama, te izvacima iz 
relevantnih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu osoba s duševnim 
smetnjama. Posebno se skreće pozornost na presude Europskog suda za ljudska prava koje su 
sastavni dio pravnog poretka Republike Hrvatske te iscrpan i obvezujući izvor zaštite prava 
osoba s duševnim smetnjama.  

Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama namijenjen je pravnicima, 
psihijatrima, liječnicima, socijalnim radnicima, djelatnicima policijskih uprava, svima onima 
koji se u teoriji ili praksi bave zaštitom osoba s duševnim smetnjama te samim osobama s 
duševnim smetnjama čija su prava primarno i zaštićena ovim Zakonom, ali i široj javnosti 
koja, osobito posljednjih godina, pokazuje sve izraženiji senzibilitet prema pravnom položaju 
osoba s duševnim smetnjama. 

                                                 
1 Članovi radne skupine za izradu Nacrta Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama bili su: Velinka 
Grozdanić, Jasnica Garašić, Marissabell Škorić, Ivana Milas Klarić, Sunčana Roksandić Vidlička, Vlado Jukić, 
Miroslav Goreta, Dražen Tripalo, Ivica Veselić, Diana Kovačević Remenarić, Danica Kramarić, Kristijan Grđan, 
Mirta Kuharić, Marina Jakšić i Renata Kordić.  
 


