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Izvedenstvo v predkazenskem in kazenskem postopku – kriminalistični in kazenskopravni vidiki

Magistrsko diplomsko delo obravnava institut izvedenca v predkazenskem in kazenskem postopku. Ob
hitrem razvoju znanosti in tehnološkega napredka se sodniki nemalokrat znajdejo pri presojanju zadev,
kjer pravna znanost brez strokovne pomoči izvedenca ne more zagotoviti pravične in utemeljene
sodniške odločitve. Pride do trčenja prava in ostalih znanosti. Avtor v začetnem delu naloge predstavi
splošne značilnosti izvedenstva v slovenski kazenski zakonodaji in pojasni ureditev izvedenstva v
različnih pravnih sistemih. Opiše prednosti in slabosti posamezne ureditve, kar v zaključku poglavja
naveže na problematiko ureditve v slovenskem pravnem sistemu s predlaganimi rešitvami za
optimizacijo sistema. V nadaljevanju se avtor opredli do vprašanja, kakšne so možnosti odreditve
izvedenstva v predkazenskem postopku s strani policije ob sodelovanju preiskovalnega sodnika in
državnega tožilca. Osrednji del naloge predstavlja podajanje sodniške dokazne ocene o izvedenskem
mnenju. Postavlja se vprašanje, kako naj se in ali se lahko sodnik opredeli do izvedenskega mnenja s
področja, o katerem ima pomanjkljivo znanje. Avtor predstavi okvirne napotke in metode, ki naj se jih
sodniki držijo pri presoji izvedenskega dela. Zatem sledi predstavitev uporabe strokovnih mnenj s strani
obrambe kot instituta za uspešno nasprotovanje dokazu z izvedencem. Obramba se prav tako kot
sodnik srečuje s problemom razumevanja zahtevnih znanstvenih področij predmeta izvedenstva in
zaradi tega nujno potrebuje pomoč strokovnjaka, s katerim poizkuša vnesti dvom v izvedensko mnenje.
Naloga se zaključi s podajo sklepnih misli, ki zaokrožijo predstavljeno vsebino in vsebujejo ideje ter
predloge za optimizacijo sistema izvedenstva v slovenskem kazenskopravnem sistemu.
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Expert opinion in pre-trial and criminal proceedings - criminal and criminal justice aspects

This master thesis deals with the role of the court expert in pre-trial and criminal proceedings. With
the rapid development of science and technological advances, judges often find themselves dealing
with cases where legal science cannot provide a fair and justified judicial decision without the
assistance of an expert. As a result, law and other sciences collide. In the first part of the thesis, the
author presents the general characteristics of expert opinion in Slovenian criminal law, and explains
how it is regulated different legal systems. It describes the advantages and disadvantages of a
particular regulation, and in the end of the chapter connects that to the problems of the regulation in
the Slovenian legal system. The author also proposes the solutions for system optimisation. In the next
part, the author makes clear his position on the possibilities of ordering a pre-trial expert opinion with
the assistance of the investigating magistrate and the public prosecutor. The central part of the thesis
deals with the presentation of expert assessment. The question that arises is if and to what extent the
judges should consider the expert opinion from the field from which they lack knowledge. In regards
to that, the author outlines the guidelines and methods that judges should follow when assessing the
work of experts. This is then followed by a presentation of the use of expert opinion by the defence as
a tool for successfully opposing the evidence with an expert. Both the defence and the judge are faced
with the problem of understanding the complex scientific fields of the subject matter and therefore
really need the assistance of a court expert when trying to call into question the expert opinion. The
thesis concludes with final thoughts that summarise the content that has been presented and contains
ideas as well as suggestions for optimising the system of expert opinion in the Slovenian criminal justice
system.

Keywords: pre-trial proceedings, criminal proceedings, court expert, expert opinion, evidence
assessment, judge, defence, police, expert opinion.
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1. UVOD
Vedno hitrejši razvoj znanosti in tehnike ima močan vpliv na številne znanosti, med drugim tudi na
pravno znanost. Pravni sistemi so v razvitih družbah dobro utrjeni in se skladno s pravno znanostjo
razvijajo in dopolnjujejo. Pomemben del tega procesa je tudi sodniško odločanje v kazenskih
postopkih. Sodniki kot pravni strokovnjaki se pri svojem delu srečujejo z najrazličnejšimi področji, o
katerih sprejemajo pomembne odločitve za vse udeležence postopka. Napake pri končnih sodniških
odločitvah imajo lahko nepopravljive posledice za posameznike. S tem namenom se je v sodnih
postopkih uvedel institut sodnega izvedenca. Izvedenstvo se odredi na točki, kjer sodniku primanjkuje
strokovnega znanja za razrešitev določenega dejanskega vprašanja.
V magistrskem diplomskem delu je opisan položaj izvedenca v predkazenskem in kazenskem postopku.
Na začetku naloge je z namenom razumevanja na splošno opisan institut izvedenstva v kazenskem
postopku. Predstavljeni so osnovni pojmi in zakonska ureditev izvedenstva v Republiki Sloveniji. Zatem
sledi opis ureditve instituta izvedenstva v različnih pravnih sistemih z opisom razlik med akuzatornim
in kontinentalnim (mešanim) postopkom. V sklopu tega poglavja je predstavljen tudi slovenski sistem.
Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti, ki sem jih uporabil za oblikovanje ideje o optimalni
umestitvi instituta izvedenca v naš pravni sistem. V nadaljevanju sledi predstavitev možnosti policije in
preiskovalnega sodnika s sodelovanjem državnega tožilca pri odreditvi izvedenstva v predkazenskem
postopku. Predstavljena je postavitev izvedenca s strani policije kot zakonska možnost, ki pa se v praksi
ne uporablja. Hkrati pa je na tem mestu opisana tudi vloga kriminalističnih strokovnjakov in izvedencev
pri proučevanju zapletenih vprašanj, ki pomembno vplivajo na nadaljnji potek kazenskega postopka.
em sledi razmejitev dela sodnika in sodnega izvedenca. Gre za področje, kjer pride do trčenja prava in
ostalih znanosti, zato je pomoč izvedenca sodniku nujno potrebna, da se razrešijo zapletena dejanska
vprašanja. Sodnik mora v skladu z načelom proste presoje dokazov podati dokazno oceno izvedenskega
mnenja. Gre za zapleten proces, kjer je ključen način, kako se bo sodnik lotil podaje dokazne ocene.
Predstavljene so smernice in zahteve, ki jih morajo sodniki upoštevati, da v skladu s pričakovano
strokovnostjo podajo popolno dokazno oceno izvedenskega mnenja. Ob tem sem si postavil vprašanje,
ali je dokaz z izvedencem zaradi svoje znanstvene narave enakovreden ostalim dokazom. Kot zelo
pomemben vidik pa sem v zadnjem delu naloge predstavil možnosti obrambe, ki s podajo strokovnih
mnenj skušajo vnesti zmedo in dvom v mnenje izvedenca in s tem doseči čim ugodnejšo odločitev za
obdolženca v kazenskem postopku. Nalogo sem zaključil s kratkim povzetkom ugotovitev in podajo
lastnih predlogov ter morebitnih dopolnitev sistema za dodatno optimizacijo sodelovanja pravne
znanosti z ostalimi znanostmi v postopkih sodnega odločanja.
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2. SPLOŠNO O IZVEDENSTVU
Kazenski postopek je celota dejanj, ki jih sistematično opravljajo državni organi in drugi udeleženci
kazenskega postopka v primeru utemeljenega suma, da je storjeno kaznivo dejanje. Pomemben del
kazenskega postopka je tudi dokazni postopek, v katerem se ugotavljajo pravno relevantna oz.
odločilna dejstva. Gre za pomembno fazo kazenskega postopka, v kateri so s strani tožilstva in obrambe
podani dokazni predlogi, ki naj se izvedejo, in predloženi dokazi.
Dokaz v formalnem pomenu je po predpisih kazenskega procesnega prava opravljeno procesno
dejanje, s katerim sodišče ugotovi dejstva, pomembna za presojo kazenske zadeve.1 Dokaz v
vsebinskem oziroma materialnem smislu pomeni vir spoznanja o kakšnem pomembnem dejstvu.2 Eno
izmed pogosto uporabljenih dokaznih sredstev je tudi dokaz z izvedencem.
Center za izobraževanje v pravosodju definira sodne izvedence kot »osebe, imenovane za neomejen
čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih
vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji
potrebna pomoč strokovnjaka«.3 Izvedenstvo spada pod sekundarni (izvedeni), posredni (indirektni) in
osebni (personalni) dokaz.4

2.1.

Razlika med pričo in izvedencem

Za lažje razumevanje vpetosti izvedenca v postopek je najprej treba razjasniti razlike z institutom priče.
Podobno kot izpovedba priče tudi izvedenec posreduje sodišču informacije o dejstvih. Razlika je v tem,
da priča dejstva prosto navaja in opisuje dejstva, ki jih je zaznala zunaj kazenskega postopka, izvedenec
pa o dejstvih poda konkreten strokovni izvid in mnenje po vnaprejšnjih okvirnih navodilih sodišča,
katera dejstva naj strokovno prouči. Priča je sama zaznala dejstva v preteklosti, izvedenec pa podaja
izvid in mnenje na podlagi preteklih dejstev, ki so mu bila predložena kot zbrano procesno gradivo v
(pred)kazenskem postopku in ki jih sam naknadno zaznava s svojim strokovnim znanjem. Njegova
dolžnost je, da ta dejstva strokovno prouči in predstavi sodišču. Priča izpoveduje na podlagi spomina,
osebnega doživljanja dogodka, nima strokovnega znanja,5 zato lahko subjektivnost zabriše samo

1

Z. Dežman; A. Erbežnik, KAZENSKO PROCESNO PRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE, 1. natis, 2003, str. 539.
Prav tam.
3
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Preizkus strokovnosti za sodne izvedence,
dostopno na: https://cip.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=3d4bf051-6b5c-465d-ce9d-08d6570611be&Tag=458.
4
Pod osebne dokaze spadajo: obdolženčev zagovor, izpovedbe prič, izvid in mnenje izvedenca.
5
Izjema je institut izvedene priče, ki se je v tujini že dodobra uveljavil. Gre za priče, ki zaznavajo pomembne
okoliščine na podlagi svojega strokovnega znanja. (Več o izvedenih pričah v: P. Gorkič, Izvedena priča, Pravna
praksa, št. 6, 2016, str. 12–14).
2

2

objektivnost dogodka, hkrati pa je odvisno tudi od sposobnosti priče, kako določeno materijo
predstavi. Hkrati ni nujno, da si priča zapomni ključne elemente dogodka, sploh če je od samega
dogodka minilo že več časa. Izvedensko mnenje temelji na večji logiki, objektivnosti. »Priče, ki govori o
konkretnih dejstvih iz preteklosti, katerih ni več mogoče ponoviti, ni mogoče zamenjati in zato tudi ni
mogoče zahtevati njene izločitve, izvedenca pa lahko nadomesti drug izvedenec.«6 Od tod izvirajo
razlike v procesnem položaju izvedenca in priče. Sodišče sme izvedencu dovoliti pregled spisov.
Izvedenec lahko predlaga, naj se izvedejo dokazi in preskrbijo predmeti in podatki, pomembni za izvid
in mnenje. Če je navzoč pri preiskovalnih dejanjih oziroma na glavni obravnavi, lahko predlaga, naj se
razjasnijo posamezne okoliščine ali naj se tistemu, ki se ga zaslišuje, postavijo posamezna vprašanja
(četrti odstavek 252. člena in prvi odstavek 331. člena ZKP7).8 Iz navedenih razlik med procesnima
udeležencema je jasno razvidno, da ju nikakor ne moremo enačiti.

2.2.

Priča kot izvedenec

Tretji odstavek 251. člena ZKP sicer dopušča možnost, da se lahko za izvedenca postavi oseba, ki je bila
v isti zadevi že zaslišana kot priča, vendar je ta ureditev sporna. V komentarju ZKP to pojasni tudi
Š. Horvat, ki pravi: »Tisti, ki ve, kaj povedati o kaznivem dejanju iz lastnega zapažanja (npr. izvedenec
prometne stroke, ki je bil očividec prometne nesreče), ne more podati objektivnega mnenja samo na
podlagi pravil stroke, saj na njegovo mnenje nujno vpliva tudi neposredno videnje kaznivega dejanja.«9

2.3.

Vloga izvedenca v kazenskem postopku

V našem pravnem sistemu, v katerem je uveljavljen mešani kazenski postopek, je izvedenec pomočnik
sodišča. Sodišče ima dokazovanje v svojih rokah, zato ima pravico in dolžnost odločati, katera dejstva
bo ugotavljalo in s katerimi dokazi bo to storilo. Stranki mu z dokaznimi predlogi samo pomagata,
vendar sodišču tega ni treba upoštevati, ampak lahko tudi samostojno izvede nek drug dokaz. V skladu
z načelom materialne resnice morajo sodišče in državni organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku,
po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, ki so pomembna za izdajo zakonite odločbe (17. člen ZKP).
Da sodišče pride do pravilnih ugotovitev in pojasnjenega dejanskega stanja, ima v skladu z instrukcijsko
oziroma inkvizicijsko maksimo pravico in dolžnost odločati, katera dejstva bo ugotavljalo in s katerimi
dokaznimi sredstvi bo to storilo. To obsega tudi iniciativo za izvedbo dokazov, ki jih stranke niso
predložile ali pa so predlog umaknile. Tako v skladu s tema dvema načeloma sodišče ugotavlja vsa

6

Z. Trampuš, Izvedenstvo – procesni vidik, v: Pravosodni bilten, let. 21, št. 3, 2000, str. 44.
Zakon o kazenskem postopku (ZKP), (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14,
8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 22/19).
8
U-I-132/95 z dne 8. 1. 1998.
9
Š. Horvat, ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP): S KOMENTARJEM, 2004, str. 572.
7
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dejstva, ki obdolženca obremenjujejo ali razbremenjujejo. Da pride do obsodbe, mora biti sodišče
prepričano o obdolženčevi krivdi.10
Kljub temu da se mogoče na prvi pogled zdi, da ima izvedenec večjo dokazno moč kot ostali dokazi, je
treba poudariti, da mora sodišče vse dokaze obravnavati enakovredno in v skladu z načelom proste
presoje dokazov, torej obravnavati dokaz z izvedencem kot dokaz z enako dokazno močjo kot ostali
dokazi. V kazenskem postopku je za obsodilno sodbo doseči dokazni standard11 onstran razumnega
dvoma oziroma »beyond reasonable doubt«. To pomeni, da je kaznivo dejanje obdolžencu dokazano
do te mere, da se ne pojavlja več dvom, ali je storil kaznivo dejanje, in je krivda storilca z gotovostjo
dokazana. Da se ta standard doseže, se sodišče poslužuje najrazličnejših metod dokazovanja. Pri tem
pa nemalokrat naleti na težavo, da sodnik za presojo določenega dejstva nima ustreznega znanja. V
teh primerih pride do trčenja prava in ostalih znanosti. Ker gre ponavadi za specifična strokovna
področja, za katera je potrebno posebno strokovno znanje, si sodnik pri dokazovanju pomaga z
izvedencem, kajti sam nima potrebnega znanja za presojo. Tako je izvedenčevo strokovno znanje nuja
učinkovitega pravnega sistema.
S pomočjo izvedenca sodišče ugotavlja vzročno zvezo med določenimi dejstvi in nastankom posledice,
ki ustreza pojmu prepovedane posledice.12 248. člen ZKP določa: »Kadar je za ugotovitev ali presojo
kakšnega pomembnega dejstva potrebno dobiti izvid in mnenje nekoga, ki ima potrebno strokovno
znanje, se odredi, naj to opravijo izvedenci.«13 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih
tolmačih (ZSICT) v prvem odstavku 2. člena opredeljuje status sodnih izvedencev, in sicer: »Sodni
izvedenci so osebe, ki so imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo
zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih
sodišče meni, da mu je pri njegovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.«14 Pomembno je poudariti,
da so izvedenci pristojni za proučevanje dejanskih vprašanj in ne pravnih. Pravna vprašanja so namreč

10

3. člen ZKP.
»Dokazni standardi so izraz stopnje verjetnosti, da je oseba storila kaznivo dejanje, oziroma stopnja
prepričanosti državnega organa (policija, sodišče), da je obdolženec storil kaznivo dejanje« (v: K. Šugman Stubss;
P. Gorkič, DOKAZOVANJE V KAZENSKEM POSTOPKU, 1. natis, 2011 str. 102).
Poznamo več stopenj dokaznih standardov, ki si od najnižjega do najvišjega sledijo po naslednjem vrstnem redu:
1. razlogi za sum, 2. utemeljeni razlogi za sum, 3. utemeljeni sum, 4. onstran razumnega dvoma.
12
Z. Dežman; A. Erbežnik, KAZENSKO PROCESNO PRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE, 1. natis, 2003, str. 591.
13
248. člen ZKP.
14
2. člen Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), Uradni list RS, št. 22/18.
Opozoriti je treba, da definicija ni povsem izčrpna, saj ne zajema 'ad hoc' odrejenih izvedencev. Odreditev 'ad
hod' izvedenstva je mogoča na podlagi četrtega odstavka 249. člena ZKP. Višje sodišče v Ljubljani je v sklepu VSL
Sklep I Cgp 1110/2017 z dne 20. 12. 2017 navedlo, da je ad hoc izvedenec izvedenec za posamezni primer, ki ni
na seznamu izvedencev in niti ne more vnaprej planirati časa za izdelavo izvedeniških mnenj v sodnih postopkih.
Gre torej za osebe, ki imajo, kljub temu da ne izpolnjujejo formalnih pogojev za sodnega izvedenca, strokovno
znanje z določenega področja, ki temelji na posebnih izkušnjah s tega področja in je lahko sodišču v pomoč.
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v domeni sodnika. Gre za poglobljeno presojo dejstev, ki so pomembna za uporabo kazenskega
materialnega prava, samo izjemoma pa za uporabo kazenskega procesnega prava. Mejo med
dejanskimi in pravnimi vprašanji je včasih težko določiti, zato mora sodnik biti še toliko bolj pozoren,
da izvedenec pri svojem delovanju ne posega v sodnikovo delovno področje. Hkrati sodnik med
postopkom vedno »bdi« nad delom izvedenca, v smislu, da pazi na to, da se razrešijo vsa vprašanja, ki
so predmet izvedenstva in glede katerih se mogoče še pojavlja dvom oziroma niso dovolj jasno
razjasnjena.

2.4.

Odreditev izvedenstva

Izvedenstvo odredi s pisno odredbo organ, ki vodi postopek.15 V odredbi sodnik čim bolj konkretno in
natančno določi, katera dejstva naj izvedenec ugotovi in presodi.16 Gre za usmeritev oziroma navodila
izvedencu s strani sodišča. Pomembno je, da imata stranki že pred izdajo odredbe možnost, da se
izjavita o nujnosti izvedenstva in da lahko podata predlog, katerega izvedenca iz imenika17 naj se odredi
in katera dejstva naj se z izvedenstvom ugotavljajo.18 Če obdolženec te predloge oblikuje po pravilih o
dokaznih predlogih, o njih odloči sodišče po pravilih o dokaznem predlogu. V skladu z načelom proste
presoje dokazov pa sodišče teh dokaznih predlogov ni dolžno upoštevati. Vendar pa ZKP določa
primere, ko mora biti izvedenstvo obvezno odrejeno, in sicer v primerih raztelešenja trupla,
toksikoloških preiskav, izvedenstva telesnih poškodb in psihiatričnega pregleda. Hkrati pa mora sodišče
v skladu z 251. ZKP upoštevati omejitve, kdo vse ne sme biti postavljen za izvedenca.19 Odredbo o
izvedenstvu se izroči obema strankama. Stranke lahko zahtevajo izločitev izvedenca, podajo pripombe
oziroma zahtevajo dopolnitve. Omogočanje strankam, da se lahko opredelijo do postavitve izvedenca,
lahko pozitivno vpliva na zmanjšano možnost vlaganja ugovorov.

2.5.

Dolžnosti izvedenca

Izvedenec, ki ga s pisno odredbo določi organ, je dolžan izdati izvid in mnenje. V izvidu izvedenec prouči
in opiše dejanske ugotovitve konkretnega primera na podlagi svojega strokovnega znanja. Izvid je
osnova za izdajo mnenja, ki ga izvedenec izdela na podlagi svojega strokovnega znanja in preteklih
15

To je: preiskovalni sodnik, predsednik senata ali sodeči senat oziroma sodnik posameznik.
Prvi odstavek 249. člena ZKP.
17
Imenik zapriseženih sodnih izvedencev vodi Ministrstvo za pravosodje. Pridobljeno iz URL:
https://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html.
18
K. Šugman Stubss; P. Gorkič, DOKAZOVANJE V KAZENSKEM POSTOPKJU, 1. natis, 2011, str. 236.
19
251. člen ZKP določa: »Za izvedenca se ne sme postaviti, kdor ne sme biti zaslišan kot priča ali kdor je oproščen
dolžnosti pričevanja, kot tudi ne tisti, proti kateremu je bilo storjeno kaznivo dejanje; če pa je postavljen, se sodna
odločba ne sme opirati na njegov izvid in mnenje. Razlog za izločitev izvedenca je podan tudi glede oseb, ki so
skupaj z obdolžencem ali oškodovancem v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, kot tudi glede oseb, ki so v
delovnem razmerju pri oškodovancu ali obdolžencu. Za izvedenca se praviloma ne vzame, kdor je bil zaslišan kot
priča.«
16
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izkušenj. V mnenju utemelji razloge svoje odločitve in pojasni dejansko stanje. Pomembno je, da
izvedenec predstavi dejansko stanje na način, ki je razumljiv sodniku in strankam postopka. Za to je
marsikdaj potrebno tudi veliko spretnosti in znanja, kajti nemalokrat se izvedenstvo postavlja za
zapletena znanstvena vprašanja, ki so laični javnosti težko razumljiva. Tu se nemalokrat postavlja
vprašanje, ali lahko sodnik opre svojo odločitev na izvedensko delo mnenje, ki ga zaradi pomanjkljivega
strokovnega znanja ne more ustrezno presoditi kot ustrezno oziroma neustrezno, in kako naj postopa
v tem primeru.

2.6.

Dolžnosti sodnika

K. Šugman Stubbs kot dolžnost sodnika povzame: »Sodnik mora utemeljiti, zakaj in v katerih delih
izvedensko mnenje sprejme in v katerih ne ter zakaj.«20 Tu prihaja do problema, ko se sodnik pri svoji
presoji preveč opre na mnenje izvedenca in s tem prenaša odločitev o sporu na samega izvedenca, ne
pa nase kot sodnika. Ustavno sodišče je v odločbi opr. št. U-I-132/95 z dne 8. 1. 1998 zapisalo:
»Zakonska ureditev potrjuje stališče, da izvedenstvo ni le dokaz, to je izvor relevantnih dejstev, ampak
gre za pomoč sodišču pri izvrševanju njegove funkcije.«21 Velja za objektivnega pomočnika sodišča,
vendar se nanj ne sme prenesti odločitev o sporu, to namreč strogo spada v delovno področje sodnika.
Ker pa sodnik velikokrat ne razpolaga z ustreznim znanjem, preprosto sledi mnenju izvedenca, ker mu
ne more ustrezno oporekati. ZKP v 257. in 258. členu določa, kaj naj sodišče stori v primeru, da se mu
pojavi dvom o pravilnosti danega mnenja. Sodišče mora v tem primeru opraviti ponovno zaslišanje
izvedenca ali pa izvedenstvo ponovi z istimi ali drugimi izvedenci. Če se te pomanjkljivosti ne morejo
odpraviti s ponovnim zaslišanjem, potem sodišče zahteva novo mnenje izvedenca. Pomembno je, da
se novi izvedenec, preden izda svoje lastno mnenje, ne seznani z mnenjem prejšnjega izvedenca, saj to
lahko vpliva na njegovo presojo. V primeru, da pride do nasprotja mnenj izvedencev ali se pojavlja
dvom, sodišče opravi zaslišanje vseh izvedencev hkrati. »Če sodišče še vedno ne more niti z zaslišanjem
drugih izvedencev opraviti pomanjkljivosti ali dvoma o pravilnosti danih mnenj, ne more v nedogled
privabljati mnenja drugih izvedencev, temveč mora v dvomu sprejeti mnenje, ki je za obdolženca
najugodnejše.«22 Tu pride do izraza načelo in dubio pro reo oziroma v dvomu v korist obdolženca.
Predstavljene splošne značilnosti instituta izvedenstva bodo v nadaljevanju naloge v pomoč pri
razumevanju predstavljenih problematik, ki se pojavljajo na področju sodelovanja sodnih organov z
izvedenci.

20

K. Šugman Stubbs, Vpliv izvedenca na izid postopka, v: Podjetje in delo, let. 40, št. 6–7, 2014, str. 897.
U-I-132/95 z dne 8. 1. 1998.
22
Š. Horvat, ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP): S KOMENTARJEM, 2004, str. 582.
21
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3. PRIMERJAVA UREDITVE INSTITUTA IZVEDENSTVA V RAZLIČNIH
PRAVNIH SISTEMIH
Izvedenstvo je institut, ki se pojavlja v različnih oblikah v skoraj vseh pravnih sistemih. Osnovni namen
izvedenstva v različnih pravnih sistemih je enak, vendar pa prihaja do določenih razlik v procesni
ureditvi in obravnavi dokaza z izvedencem. Največje razlike pri uporabi izvedenstva v kazenskem
postopku med sistemi se kažejo v razliki med kontinentalnim (mešanim) in akuzatornim sistemom. Za
boljše razumevanje instituta izvedenca je treba najprej pojasniti osnovne značilnosti in razlike obeh
sistemov.

3.1.

Razlike med akuzatornim in kontinentalnim (mešanim) postopkom

V akuzatornem postopku naj bi bila celota dogajanja skoncentrirana na glavni obravnavi. »Položaj
sodišča je objektiven, nepristranski in razsodniški.«23 Sodišče pri odločanju ni vezano na dokazna
pravila, zato prosto odloča in presoja dokaze. Sodnik ima nevtralni položaj razsodnika med tožilcem in
obrambo ter ohranja pasivno vlogo. Ena izmed največjih in najbolj pomembnih razlik s kontinentalnim
postopkom je »odgovornost« prezentacije dejstev pred sodiščem in potek vrstnega reda postavitve
vprašanj procesnih udeležencev. Tožilec na eni strani in obdolženec z zagovornikom na drugi strani
imajo popoln nadzor nad potekom sodnega procesa. Gre za enakovredni stranki. Ugotavljanje dejstev,
pomembnih za postopek, je v domeni obeh nasprotnih strank. Sodnik ima v glavnem vlogo razsodnika,
ki postopek samo spremlja in postavlja vprašanja z namenom razjasnitve nejasnosti, ne pa z namenom
preiskovanja. Njegov položaj bi lahko označili kot položaj priče postopka, ki spremlja končni rezultat
predstavitve dejstev. V postopku je pomembnejše to, da stranka postopka doseže prevlado nad drugo
stranko postopka in s tem doseže zmago, kot pa da bi stranka z dokazi pomagala sodišču doseči
pravično odločitev. Pred sodnim postopkom je treba izvesti proces sestave porote, ki je lahko zelo
dolgotrajen.24 Ko se sodni proces začne, ima obdolženec z zagovornikom prvi pravico, da poda svojo
različico dejstev. »Obtoženec ima edino dolžnost, da se udeleži kazenskega postopka in da se izjasni o
obtožbi.«25 Nato ima obdolžencev zagovornik prosto možnost izbire, katere priče in v kakšnem vrstnem
redu bodo povabljene na pričanje. Po tem sledi predstavitev dejstev s strani nasprotne stranke, to je
tožilca. Ko obe strani predstavita svoj vidik zadeve in se izjavita o predloženih dokazih, sledi obravnava
zadeve s strani porote. Po odločitvi porote se razglasi obdolženca ali za krivega in se izreče obsodilna
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Z. Dežman; A. Erbežnik, KAZENSKO PROCESNO PRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE, 1. natis, 2003, str. 72.
Poroto sestavi sodni senat iz seznama porotnikov. Hkrati pa lahko tudi zagovorniki strank izberejo svoje
porotnike, ki se jim zdijo primerni.
25
Prav tam, str. 72.
24

7

sodba ali pa se ga spozna za nedolžnega in se izreče oprostilno sodbo. Pri tem porota ne utemelji svoje
odločitve niti ne poda namigov, zakaj je prišla do takšnega zaključka.
Kontinentalni postopek se na prvi stopnji deli na dva temeljna stadija, in sicer na pripravljalni postopek
oziroma preiskavo in na glavno obravnavo. Pri vodenju sodnega procesa ima sodnik glavno vlogo.
Odgovoren je za to, da se v postopku ugotovijo vsa relevantna dejstva, poziva priče k pričanju in
stranke, da predložijo dokaze, s katerimi bodo podkrepili svoje trditve. Z močnejšo vlogo sodnika se
rivalstvo med obdolžencem in tožilcem zmanjša. Postopek se začne s podrobnim pregledom sodnika o
dejstvih v zadevi, dokazih, pričevanjih in drugih pomembnih podrobnostih o zadevi. S tem dobi sodnik
okvirne informacije o zadevi že pred začetkom glavne obravnave in si ustvari predstavo o poteku
zadeve ter ugotovi, katera dejstva bo treba še dodatno razjasniti. Po temeljitem pregledu sodnik prične
postopek. Običajno je, da sodnik najprej da možnost obdolžencu, da predstavi svoj vidik v zadevi,
predlaga in predloži dokaze ter se izjavi o relevantnih dejstvih.26 Za tem je na vrsti tožilstvo, da poda
svoje argumente. Državni tožilec nosi dokazno breme, predlaga in izvaja dokaze. Obdolženec je
enakopravna stranka v postopku.27 Dolžan je priti na sodišče in se spustiti v spor. Zanj velja domneva
nedolžnosti, ima pravico do molka, pravico do zagovornika in ščiti ga privilegij zoper samoobtožbo.28
Lahko je popolnoma pasiven in ne izvaja dokazov v svojo korist, lahko pa je aktiven, zbira dokaze v
svojo korist, se opredeljuje do dokazov nasprotne stranke in podaja izjave. Sodišče pa bdi nad sodnim
postopkom in v skladu z načelom iskanja materialne resnice usmerja postopek, da se čim bolj razjasnijo
določena dejstva, ter predlaga izvedbo dokazov in zaslišanje prič.

3.2.

Vloga izvedenca v akuzatornem in kontinentalnem (mešanem) postopku

Opisane razlike med sistemoma vplivajo tudi na položaj izvedenca v kazenskem procesu. V obeh
sistemih je izvedenec v vlogi nekakšnega pomočnika v sodnem postopku pri razlagi določenih dejstev,
da lahko sodišče sprejme končno odločitev onkraj razumnega dvoma. Bistvena razlika je, da je v
mešanem kazenskem postopku izvedenec pomočnik sodišča,29 v angloameriškem sistemu pa
pomočnik stranke.30

26

V skladu s pravico do molka se obdolženec ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati krivdo
(četrta alineja 29. člena Ustave Republike Slovenije URS), Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13
– UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a).
27
V skladu z načelom kontradiktornosti ima pravico, da v postopku navaja dejstva in predlaga dokaze, se izjavi o
navedbah in dokazih nasprotne stranke in sodeluje pri izvajanju dokazov.
28
Gre za klasična jamstva sodobnega kazenskega postopka z osnovnim namenom zaščite človekovih pravic.
29
P. Gorkič, Izvedena priča, v: Pravna praksa, leto 35, št. 6, 2016, str. 12.
30
J. R. Spencer, EUROPEAN CRIMINAL PROCEDURES, 2002, str. 632.
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V adversarnem sistemu ima v sodnem procesu velik vpliv na končno odločitev porota, saj odloča o
dejanskih vprašanjih in krivdi, sodnik pa ima funkcijo skrbnika za razlago pravnih vprašanj.31 Vloga
izvedenca v tem sistemu je manjša kot v kontinentalnem sistemu. V angloameriškem sistemu namreč
stranke predlagajo izvedenca in na njihovo pobudo izdela izvid in poda mnenje. Že na prvi vtis daje to
občutek pristranskosti izvedenca, saj je izvedenec postavljen in financiran s strani stranke.32 V
angloameriških sistemih je izvedenec največkrat postavljen kot izvedena priča, za razliko od
kontinentalnega sistema, ki tega instituta ne pozna. Izvedenec se postavi izključno za razlago dejanskih
vprašanj z namenom, da pomaga razumeti, in interpretira dokaze na način, da so ostalim udeležencem
lažje razumljivi. Trenutno uveljavljen način dela pravosodnih organov v odnosu do izvedencev v
adversarnem sistemu temelji na politiki nevmešavanja.
Položaj in vloga izvedenca v kontinentalnih, mešanih postopkih sta opisana že v prejšnjem poglavju o
splošnih pojmih. P. Gorkič pojasni, da »izvedenec tipično prevzema vlogo pomočnika sodišča, ki se
odraža v posebnem procesnem položaju izvedenca in njegovem razmerju do sodišč«.33 Kot že opisano,
izvedenec opravlja delo po navodilih sodišča in je v razmerju do obeh strank nepristranski. Njegova
naloga je, da izda izvid in mnenje ter s tem sodniku pomaga razjasniti določena dejstva, ki so
pomembna za postopek in bodo v sodišču v pomoč pri iskanju materialne resnice.
V adversarnem sistemu se favorizira izvedence z bolj ekstremnimi mnenji kot pa izvedeniška mnenja,
ki so bližja in bolj sprejeta s strani znanstvene stroke.34 Izvedenec je postavljen in financiran s strani
stranke. To predstavlja za finančno močnejšo stranko prednost, saj si lahko privošči bolj strokovno
usposobljenega izvedenca, saj imajo ti ponavadi višjo ceno. Ta sistem spodbuja pristranskost
strokovnjakov, saj stranka, ki financira izvedenca, od tega nekako pričakuje, da bo izdal mnenje njej v
prid. Namreč glede na to, da je izvedenec financiran s strani stranke, bi za izvedenca, s tem ko je izdal
mnenje, ki ni v korist njegove stranke, lahko to na dolgi rok pomenilo, da se stranke v postopkih ne bi
več odločale zanj, ampak raje za druge izvedence, ki v večini primerov izdajajo mnenja v korist strank,
saj bi to za stranke pomenilo večjo možnost uspeha v postopku. Posledično bi se za izvedenca, ki ne
izdaja mnenja v korist stranke, zmanjšalo število izvedenskih zadev in s tem posledično znižal dohodek.
Tako obramba kot tožilstvo sta motivirana, da v sodni proces vključita izvedence z »ekstremnimi«
nazori in s tem podkrepijo svoje trditve. Posledično adversarni sistem spodbuja »bitko izvedencev« v
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J. Filipančič, Anglo – ameriško kazensko procesno pravo, diplomsko delo, 2016, str. 75.
Povzeto po: E. Dežman Godec: Izvedene priče, magistrsko diplomsko delo, 2017, str. 36–37.
33
P. Gorkič, Izvedena priča, v: Pravna praksa, leto 35, št. 6, 2016, str. 12.
34
Saks, M. J., Van Duizend, R. (1983). The use of scientific evidence in litigation, Williamsburg, VA: National Center
for State Courts, povzeto po N. J. Brekke, P. J. Enko, G. Clavet in E. Seelau (1991), Of Juries and Court-Appointed
Experts: The Impact of Nonadversarial versus Adversalial Expert Testimony, v: LAW AND HUMAN BEHAVIOR, Vol.
15, No. 5 (Oct., 1991), pp. 451–475, str. 452.
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sodnem procesu in tako vnese zmedo v vrste porote (posredno sodnika). Ti spopadi izvedencev dajejo
poroti vtis, da je o dejanskem stanju, za katerega razjasnitev so postavljeni izvedenci, manj soglasja,
kot pa ga dejansko je, kajti v večini primerov vsak izvedenec predstavlja svoje mnenje svoji stranki v
prid. Spopadi izvedencev, kjer vsak zagovarja različno mnenje o istem dejanskem stanju posredno
negativno vplivajo tudi na znanstveno stroko iz katere izhajajo izvedenci.35 Splošna javnost lahko
posledično začne dvomiti v strokovnjake in si izoblikuje mnenje, da je izvedensko mnenje subjektivno
podano in da temelji na osebnem prepričanju, ne pa na preverjenih znanstvenih metodah in znanstveni
teoriji. Iz teh razlogov se pogosto pojavljajo predlogi kritikov, da bi morali biti izvedenci postavljeni in
financirani s strani sodišča, da bi se s tem zagotovila večja objektivnost samega izvedenca. Da pa gre
za postavljanje izvedencev večinoma s strani odvetnikov strank, potrjujeta tudi raziskavi zveznih
sodnikov iz leta 2002, ki ju je izvedel Zvezni sodni center. Ugotovljeno je bilo, da je samo 26 odstotkov
sodnikov v svoji karieri postavilo izvedenca s strani sodišča.36 Podobna raziskava se je izvedla v Arizoni
leta 2010, kjer so ugotovili, da je samo 12 odstotkov sodnikov postavilo izvedenca s strani sodišča v
preteklem letu.37

3.3.

Problematika instituta izvedenstva v slovenskem pravnem sistemu

Od izvedenca se pričakuje visoko stopnjo strokovnosti in znanja s področja, za katerega je imenovan.
Pogoji, da nekdo postane izvedenec, so podrobneje urejeni v Zakonu o kazenskem postopku, Zakonu
o sodiščih in Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Slednji za imenovanje
predvideva preizkus strokovnosti. Vsebino in način opravljanja preizkusa strokovnosti in posebnega
preizkusa znanja predpiše minister, pristojen za pravosodje. Program posebnih preizkusov strokovnosti
oziroma posebnih preizkusov znanja za posamezna področja določi minister, za njihovo izvedbo pa je
pristojen Center za izobraževanje v pravosodju.38 Načine preverjanja strokovnosti v 27. členu ureja
ZSICT. Člen predstavlja varovalko, saj je z razvojem znanosti potrebno, da izvedenci svoje znanje
obnavljajo in dopolnjujejo ter sledijo novostim z njihovega področja. Pogoje sproti preverja strokovna
komisija.39 Sistem preverjanja usposobljenosti pa ima pomanjkljivost, kajti ni točno določenih
standardov in meril za usposobljenost sodnega izvedenca. V povezavi s tem se v praksi pogosto
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Ciccone, J. R. (1986). A new look at an old problem: Expert witnesses and criminal responsibility. Psychiatric
Annals, 16, str. 409.
36
Kaufman, B.: Can Adversarial Legal Culture Accept Neutral Experts Witnessess?, v: Class Action Litigation
Report, 17 CLASS 1213, 11/25/16, str. 1.
37
Prav tam.
38
Več o preizkusu strokovnosti na spletni strani Ministrstva za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju,
Preizkus strokovnosti za sodne izvedence, dostopno na: https://cip.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=3d4bf051-6b5c465d-ce9d-08d6570611be&Tag=458.
39
Sestavo strokovne komisije določa 20. člen ZSICT, njeni člani so: »Strokovnjaki s področja in podpodročja
oziroma jezika, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo. Sodniki, državni odvetniki, državni tožilci,
odvetniki ali notarji in uslužbenci ministra.«
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pojavljajo kritike, da izvedenec ni opravil svojega dela dovolj dobro, in se zahteva postavitev drugega
sodnega izvedenca.40 En izmed problemov se lahko pojavi ob intenzivnem razvoju znanosti, ki lahko
pripelje do nasprotne situacije, da strokovnjakov s specifičnim strokovnim znanjem primanjkuje. V teh
primerih je težko vzpostaviti kakovosten test preverjanja usposobljenosti izvedenca, ki velja za enega
redkih strokovnjakov z določenega področja, kajti lahko se pojavi tudi pomanjkanje znanja v sami
strokovni komisiji, če njeni člani niso sproti sledili razvoju znanosti v tako intenzivni meri kot sam
izvedenec. Načeloma večje znanje pomeni pravilnejšo odločitev, vendar se pa lahko zgodi, da
nepreverjene znanstvene metode pripeljejo do napačnih zaključkov. Zato bi bilo nujno treba zagotoviti,
da so v strokovno komisijo izbrani samo največji strokovnjaki z določenega področja, da ne pride do
situacije, kjer bi izvedenec deloval na področju, ki ga nihče zadostno ne razume zadostno in ustrezno
preverja. Postavlja se vprašanje, kako naj sodnik izbere dobrega izvedenca iz imenika sodnih
izvedencev.41 Priporoča se in to predlaga tudi J. Golja, da »če sodnik želi dobrega sodnega izvedenca za
določeno strokovno področje, naj ga ne izbere na slepo v imeniku sodnih izvedencev, pač pa naj se prej
posvetuje s sodniki, ki že imajo izkušnje s sodnimi izvedenci za to področje«.42 Ti mu bodo najbolj
verodostojno priporočili ali odsvetovali določenega sodnega izvedenca.43
Ko v sodnem procesu pride do potrebe, da je za razjasnitev določenega dejanskega stanja treba
postaviti izvedenca, le-tega izbere sodnik iz imenika sodnih izvedencev.44 V imeniku najdemo preko 69
strokovnih področij, ki se delijo na pod področja.45 Imenik se ves čas dopolnjuje v skladu s potrebami
in razvojem sodne prakse. Potrebe po sodnih izvedencih iz posameznih strokovnih področij (npr.
medicina, prometne nesreče, psihologija ipd.) so veliko večje od drugih. Tu prihaja do pomanjkanja
sodnih izvedencev in s tem povezanih zapletov. Poglaviten razlog za pomanjkanje je posledica
nezadostnega števila strokovnjakov v stroki, kar posledično vpliva tudi na majhno število sodnih
izvedencev. Menim, da je eden izmed vzrokov tudi to, da pri odmevnih sodnih primerih velikokrat

40

Eden izmed primerov je nevladna organizacija Združenje proti spolni zlorabi otrok, ki v svojem prispevku z
naslovom Problematika sodnih izvedencev opozarja na problematiko nekakovostnega in neprofesionalnega dela
izvedencev. Navajajo, da izvedenci svoje delo opravljajo nestrokovno, rutinsko, da nekateri nimajo ustreznih
znanj na področju spolnih zlorab otrok oziroma uporabljajo zastarele in neprimerne strokovne pristope in
metode, nimajo organiziranih rednih strokovnih usposabljanj in izobraževanj s področja tematike in za izdelavo
mnenj uporabljajo neustrezne pristope.
Pridobljeno na spletni strani Združenja proti spolni zlorabi otrok, dostopno na:
http://spolna-zloraba.si/index.php/2017/05/16/problematika-sodnih-izvedencev/.
41
Četrti odstavek 249. člena ZKP določa: »Če so za kakšno vrsto izvedenskega dela imenovani sodni izvedenci,
sme sodišče postaviti druge izvedence samo, če bi bilo nevarno odlašati, če so sodni izvedenci zadržani ali če to
zahtevajo druge okoliščine.«
42
Tukaj moramo biti previdni, da ne pride v praksi do zlorab oziroma do favoriziranja določenih izvedencev s
sodnika iz napačnih razlogov (prijateljski odnosi, finančni interesi izvedenca ipd.).
43
J. Golja, Standardi usposobljenosti sodnega izvedenca, v: IZVEDENSTVO V TEORIJI IN PRAKSI, 2016, str. 29.
44
Imenik sodnih izvedencev je objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje, dostopno na:
https://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html.
45
Veljavno na dan 10. 9. 2019.
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sodelujejo izvedenci, kar lahko povzroči velik pritisk javnosti na izvedenca ter javno izpostavljanje in
kritiziranje vsake morebitne napake. Med razlogi za primanjkljaj izvedencev vidim tudi zahteven
preizkus strokovnosti, ki od posameznika zahteva veliko znanja, vloženega truda in časa, kar lahko
posledično posameznika odvrne od opravljanja le-tega. Podobne razloge kot primere v svojem
novinarskem članku izpostavlja tudi M. Vukelić, ki navaja, da so hkrati tudi »domnevne strokovne
napake izvedencev v zadnjem obdobju veliko bolj izpostavljene, kar je pripomoglo k drugačnemu
dojemanju strokovne in širše javnosti o pomembnosti in zahtevnosti takšnega dela.46 Hkrati pa vzrok
za pomanjkanje predstavlja tudi poseben preizkus strokovnosti, ki ga morajo opraviti vsi kandidati za
sodne izvedence in lahko za posameznika pomeni (pre)velik zalogaj«.47
Eno izmed področij v Sloveniji, kjer sodnih izvedencev izrazito primanjkuje, je področje klinične
psihologije. To ima za posledico daljše čakalne dobe za izdelavo izvedenskega mnenja, kar je za
določene skupine oseb (otroci, žrtve družinskega nasilja ipd.) še posebej nesprejemljivo. Hkrati pa
zaradi preobremenjenosti sodnega izvedenca do izdelave izvedenskega mnenja sploh ne pride.48 Zaradi
neustrezne ureditve lahko pride do nepopravljivih posledic. Tovrsten problem, ki je predstavljen v
nadaljevanju, je v svojem članku v povezavi s psihološkimi izvedenskimi mnenji v Sloveniji predstavil
tudi dr. Areh.49 Avtor kot enega ključnih problemov izpostavi nejasne in nezavezujoče psihološke
strokovne standarde.50 Da bi to preveril, je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v
sodelovanju s sodelavcema z Univerze v Toulousu Jean Jaures izvedla raziskovalni projekt, v katerem
so proučili 166 izvedenskih mnenj iz obdobja od 2003 do 2018. Splošna ugotovitev je bila, da skoraj pri
vseh pregledanih izvedenskih mnenjih manjkajo vsebine, ki bi sodišču pomagale oceniti njihovo
dokazno vrednost.51 Kot primer njihovih ugotovitev povzemam raziskave o izdelavi psiholoških
izvedenskih mnenj, kjer se v kazenskih zadevah uporabljajo projekcijski testi52 in objektivni
46

Od odmevnih slovenskih sodnih primerov v katerih je bilo odrejeno izvedenstvo lahko kot primer navedem
sodni postopek proti zdravniku I. Radanu in sodni postopek proti M. Noviću.
47
M. Vukelić, Ugled izvedencev in cenilcev se v sodnih postopkih izničuje, objavljeno na spletni strani Dela,
17.01.2018, dostopno na: https://www.delo.si/novice/slovenija/ugled-izvedencev-in-cenilcev-se-v-sodnihpostopkih-iznicuje.html.
48
Gorazd Rečnik v svojem prispevku Zaradi pomanjkanja ustreznih sodnih izvedencev najbolj trpijo otroci pojasni:
»Na oddelku za družinsko sodstvo okrožnega sodišča v Ljubljani sodnega izvedenca določili v 156 primerih. V 65
primerih so to zadevo vrnili brez izdelanega izvedenskega mnenja.« G. Rečnik, 'Zaradi pomankanja ustreznih
sodnih izvedencev najbolj trpijo otroci', objavljeno na spleti strani radia Val 202, 31. 5. 2017, dostopno na:
https://val202.rtvslo.si/2017/05/kje-pa-vas-cevelj-zuli-86/.
49
I. Areh, Slovenska psihološka izvedenska mnenja so neskladna s strokovnimi standardi, v: Pravna praksa, leto
38, št. 42/43, str. 6–8.
50
V istem članku dr. Areh kot rešitev navaja pregled konkretnih kriterijev iz literature, kot so: (i) testi morajo biti
strukturirani (objektivni); (ii) standardizirani; (iii) veljavni; (iv) zanesljivost mora biti višja od 0,80; (v) uporabljene
morajo biti testne norme in (vi) testi morajo omogočati ugotavljanje načina zavajanja.
51
I. Areh, Slovenska psihološka izvedenska mnenja so neskladna s strokovnimi standardi, v: Pravna praksa, leto
38, št. 42/43, str. 6.
52
Projekcijski testi so npr. Rorschachov test črnilnih madežev, likovni test Benderjeve (LTB), otroške risbe in test
nedokončanih stavkov.
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vprašalniki.53, 54 S strokovnega vidika imajo, kadar je to mogoče, objektivni vprašalniki oz. testi prednost
pred projekcijskimi testi, saj sta veljavnost in zanesljivost projekcijskih testov vprašljivi,
standardiziranost nezadostna, adekvatne norme ne obstajajo in zavajanje s strani ocenjevane osebe
se ne preverja.55 Zaskrbljujoča je ugotovitev, da so bili v Sloveniji za razliko od tujine v skoraj 86
odstotkih izvedenskih mnenj uporabljeni projekcijski testi. Pri uporabi objektivnih testov pa se pokaže
problem v tem, da je najbolj uporabljen test za merjene inteligentnosti (Wechsler-Bellevue intelligence
Scale – WBII), ki izhaja iz leta 1946, je zastarel, nikoli prilagojen in preverjen (standardiziran) za
Slovenijo.56 Tudi ostali objektivni testi, ki se uporabljajo v Sloveniji, imajo vprašljivo veljavnost. Na
podlagi pomanjkljivih strokovnih standardov, ki se pojavljajo pri izdelavi izvedenskih mnenj, sodniki
nikakor ne bi smeli takega mnenja sprejeti kot znanstveno utemeljenega. V nasprotnem primeru to
namreč v sodni postopek in v sodniške odločitve vnaša resen dvom. Poudariti je treba, da se
ugotovitve, ki jih je predstavil dr. Areh, nanašajo na izdelavo psiholoških izvedenskih mnenj in tega ne
moremo posploševati za vsa ostala izvedenska mnenja.

3.4.

Kakšen sistem bi bil optimalen za pravno ureditev v Sloveniji

Po predstavljenih razlikah med sistemi sem mnenja, da je zaradi zagotavljanja večje nepristranskosti in
zagotavljanja manjših razlik na podlagi finančnih spodobnosti strank bolje, da sodne izvedence odreja
sodnik. Namesto dosedanje ureditve, kjer izvedenca izbere sodišče, bi vpeljal sistem rotacije, ki deluje
po načelu naključnosti.57 Strokovna komisija, ki preverja usposobljenost in znanje izvedencev, trenutno
deluje v okviru Ministrstva za pravosodje. Mogoče bi bilo smiselno razmišljati o strokovni komisiji na
mednarodni ravni, kjer bi (posebno pri zelo specifičnih področjih) lahko sodelovali strokovnjaki iz
različnih držav in ne bi prihajalo do problemov pomanjkanja strokovnjakov. Hkrati pa se strinjam s
pogledom Z. Fišerja, ki kot poglavitno slabost veljavne ureditve vidi v tem, da ni zagotovljen
kontradiktorni postopek od postavitve izvedenca, prek določitve njegovih nalog do izdelave ter
obravnavanja izvida in mnenja. Predlagana rešitev, ki jo tudi sam vidim kot ustrezno, je ta, da se
strankam omogoči aktivno sodelovanje v vseh stadijih izvedenstva.58 S tem bi se mnogokrat izognili

53

Objektivni vprašalniki oz. testi so npr. vprašalnik o travmatiziranosti otrok in mladostnikov (VTM), test
inteligentnosti WB-II, vprašalnik za oceno osebnosti (PAI) in profil indeks emocij (PIE).
54
I. Areh, Slovenska psihološka izvedenska mnenja so neskladna s strokovnimi standardi, v: Pravna praksa, leto
38, št. 42/43, str. 7.
55
I. Areh, prav tam; povzeto po Martin, P. K., Schroeder, R. W., in Odland, A. P.: Neuropsychologists' validity
testing beliefs and practices: A survey of North American professionals, The Clinical Neuropsychologist, 29
(2015) 6, str. 741–776.
56
Prav tam.
57
S tem se prepreči primere, ko sodišče favorizira odrejanje posameznih izvedencev.
58
Z. Fišer, Predkazenski postopek, v: IZHODIŠČA ZA NOV MODEL KAZENSKEGA POSTOPKA, 2006, str. 122.
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dopolnitvi izvedenskih mnenj, postavitvi novih izvedencev in ostalim zapletom, ki podaljšujejo sodne
postopke.
Z uvedbo tovrstnih sprememb bi omogočili kakovostnejše sodelovanje strank in še višjo strokovnost
sodnih izvedencev v kazenskih postopkih.
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4. SODELOVANJE IZVEDENCA Z ORGANI POLICIJE, DRŽAVNEGA
TOŽILSTVA IN SODIŠČA V PREDKAZENSKEM POSTOPKU
V nadaljevanju magistrskega diplomskega dela bom predstavil vpletenost sodnih izvedencev v delovno
področje posameznih državnih organov, to je policije, državnega tožilstva in sodišča v slovenskem
pravnem sistemu. Navadno je vloga izvedenca ta, da sodniku in drugim organom odločanja v sodnem
sistemu pomaga ustvariti podlago za končno odločitev.
Dejavnosti v zvezi s kazenskim pregonom povezujejo te organe v kazenskopravni sistem, ki ga določajo
in urejajo pravila kazenskega postopka, Kazenskega zakona, Zakona o policiji, tožilstvu in sodiščih,
Zakona o sodniški službi in Ustave RS. Hkrati pa je za področje sodnega izvedenstva pomemben tudi
Zakon o izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Vsi ti predpisi določajo delovna področja,
pravice in dolžnosti organov ter tudi meje njihovega delovanja.59 Kljub urejenim predpisom pa prihaja
na področju razmejitve dela državnih organov v povezavi s sodnimi izvedenci v praski pogosto do
zapletov. Tovrstna problematika je po posameznih sklopih predstavljena v nadaljevanju.
V skladu s potekom sodnega postopka je v naslednjem poglavju najprej predstavljena možnost
odrejanja izvedenstva v predkazenskem postopku v povezavi z delom preiskovalnih organov.

4.1.

Izvedenstvo v predkazenskem postopku

Po procesni teoriji se kazenski postopek začne v fazi policijske preiskave, ko je sum storitve kaznivega
dejanja že osredotočen na določenega osumljenca, torej ko policija več ne poizveduje, temveč zbira
dokaze proti konkretno določeni osebi, za potrebe bodoče obtožbe in razsodbe.60 »Zakon o kazenskem
postopku pa loči neformalni kazenski postopek oziroma policijski postopek, katerega dominus litis je
državni tožilec, in formalni sodni kazenski postopek, katerega dominus litis je sodišče. Po zakonski
ureditvi je torej za kazenski postopek mogoče šteti samo sodni postopek.«61 Vendar pa se temelj
vsakega kazenskega postopka oblikuje na podlagi dejavnosti pridobivanja dokazov preiskovalnih
organov v predkazenskem postopku.
V predkazenskem postopku policija po uradni dolžnosti ali po navodilih državnega tožilca odkriva
storilca kaznivega dejanja, zbira ter zavaruje sledove in dokaze ter zbira obvestila o kaznivem dejanju.
Za dejavnost policije morajo obstajati razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.62 D. Miklič
59

M. Šorli, Vloga in odgovornost sodnika v kazenskem postopku, v: Podjetje in delo, 2003, št. 6–7, str. 1677.
L. Vavken, Začetek kazenskega postopka, v: Pravna praksa, št. 11. 2017, str. 10.
61
Prav tam.
62
Pridobljeno na spletni strani Evropskega portala e-pravosodje, Pravice obdolžencev v kazenskem postopku –
Slovenija, dostopno na:
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-si-maximizeMSsl.do?member=1.
60
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navaja, da lahko »policija iz razlogov nujnosti in neponovljivosti opravlja določena procesno veljavna
preiskovalna dejanja, ki so sicer v domeni preiskovalnega sodnika in so lahko tudi dokaz v kasnejšem
kazenskem postopku oziroma se lahko nanje opira celo sodba«.63 Pomembno je razumeti in to izpostavi
tudi K. Bergant, da »predkazenski postopek ni namenjen zbiranju dokazov, temveč dokaznega
materiala, ki služi utemeljevanju utemeljenega suma, ki je dokazni standard za uvedbo kazenskega
postopka«.64 Vendar uporabnost tu zbranega dokaznega materiala ne preneha z začetkom sodnega
postopka, ampak se uporablja tudi kasneje v samem kazenskem postopku.
Zakon o kazenskem postopku v prvem in drugem odstavku 148. člena določa ukrepe in aktivnosti
policije, ki so potrebni, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi in predmeti kaznivega dejanja z namenom
identifikacije storilca. Gre za fazo zbiranja podatkov o kaznivem dejanju in storilcu. »Ker sodniki in
tožilci niso operativci, ki bi odkrivali storilce in jih lovili, iskali sledove in materialne dokaze in odkrivali
priče in oškodovance, opravlja te naloge policija.«65 Z. Fišer pojasni, da je »ogromna količina dejanj v
predkazenskem postopku po svoji vsebini takšna, da jih lahko izvaja (sodna) policija sama, saj sodijo v
kriminalistično stroko in so zato policiji bližja kot pravosodnim organom«.66 Pri tem se tudi policija,
ravno tako kot sodniki, srečuje z najrazličnejšimi zadevami in področji v fazi predkazenskega postopka,
kjer se lahko pokaže potreba po strokovnjaku z določenega področja. K. Bergant tu poudari, da je »zato
že v zgodnji fazi predkazenskega postopka treba angažirati strokovnjaka. Njegovo mnenje zaradi faze
postopka in organa odreditve sicer ne bo imelo takšne dokazne teže kot izvedensko mnenje (z izjemo
samega izvedenca v predkazenskem postopku), dejansko pa ima večji pomen, kot se zdi na prvi pogled.
Je namreč predpogoj kazenske ovadbe, sledečega predloga tožilca za uvedbo kazenskega postopka, z
izvedbo dokaza z zaslišanjem strokovnjaka kot izvedene priče na glavni obravnavi pa lahko vpliva tudi
na končno sodbo«.67
Ali gre tukaj za strokovnjaka znotraj policije, kriminalistično-tehničnega izvedenca ali izvedenca druge
stroke in kakšne so možnosti njihove postavitve, bo predstavljeno v nadaljevanju.

63

D. Miklič, Policija in izvedenstvo medicinske stroke v predkazenskem postopku – praktični vidiki, IZVEDENSTVO
V TEORIJI IN PRAKSI, 2016, str. 56. Ta preiskovalna dejanja so taksativno našteta v 164. členu ZKP.
64
K. Bergant, Problematika izvedenstva z vidika tožilstva, v: IZVEDENSTVO V TEORIJI IN PRAKSI, Ljubljana 2016,
str. 75.
65
D. Maver, Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Vloga kriminalistične policije v
predkazenskem postopku, v: Podjetje in delo, št. 6–7, 2001, str. 1000.
66
Z. Fišer, Predkazenski postopek, IZHODIŠČA ZA NOV MODEL PREDKAZENSKEGA POSTOPKA, 2006, str. 119.
67
K. Bergant, Problematika izvedenstva z vidika tožilstva, IZVEDENSTVO V TEORIJI IN PRAKSI, 2016, str. 71.
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4.2 . Odreditev izvedenstva s strani policije v predkazenskem postopku
Odreditev izvedenstva s strani policije določa drugi odstavek 164. člena ZKP, in sicer v primeru, »če
preiskovalni sodnik ne pride takoj na sam kraj,68 sme policija tudi sama opraviti ogled ter odrediti s tem
povezano potrebno izvedensko delo, razen obdukcije in izkopa trupla.69 Če prispe preiskovalni sodnik
na sam kraj med opravo teh dejanj, lahko prevzame in sam opravi ta dejanja«.70 Tretji odstavek
164. člena določa dodatno zahtevo, in sicer: »Ob teh dejanjih mora policija oziroma preiskovalni sodnik
brez odlašanja obvestiti državnega tožilca.«71 Preiskovalni sodnik to stori tako, da mu posreduje
zapisnik oziroma odredbo, če je bilo odrejeno izvedenstvo. Gre za nujna preiskovalna dejanja. Š. Horvat
pojasnjuje, da »2. odstavek 164. člena ZKP za razliko od 1. odstavka istega člena sicer izrecno ne določa
nevarnosti odlašanja kot pogoj, da sme policija opraviti ogled kraja kaznivega dejanja, vendar pa je
ogled že po svoji naravi takšno dejanje, ki ga kasneje zaradi nevarnosti izginjanja sledov ni več mogoče
enakovredno opraviti«.72 V primeru nevarnosti izginjanja sledov oziroma neponovljivosti velja to
smiselno tudi za odreditev izvedenstva. Š. Horvat poudari, da »če ta nevarnost odlašanja ni podana,
sme ta preiskovalna dejanja policija opraviti le na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika«.73
Policija se ob odkrivanju in zbiranju dokazov nemalokrat znajde v situaciji, kjer ponovitev
preiskovalnega dejanja ne bo več mogoča (npr. zavarovanje sledi v slabem vremenu, odvzem krvi z
namenom testa alkoholiziranosti osebe) ali pa če je v zvezi z ugotovitvami ogleda potrebna odreditev
izvedenstva, zaradi nadaljnjih ukrepov policije po 148. členu ZKP (npr. ugotavljanje tehničnega stanja
vozila, udeleženega v prometni nesreči, ugotavljanje vzroka požara ipd.).74 Zato je nujno potrebno, da
se v takem primeru pridobi in zavaruje čim več dokaznega gradiva in uporabi vsa sredstva, ki so jim na
voljo. V vrstah policije je zaposlenih veliko različnih strokovnjakov, ki se med seboj ustrezno
dopolnjujejo pri preiskovalnih dejavnostih. Postavlja pa se vprašanje, kako ravnati v primeru, če znotraj
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Razvoj 164. člena ZKP je potekal v smeri širjenja policijskih pooblastil v predkazenskem postopku. Kot navaja
D. Maver, opravljajo v praksi oglede krajev dejanj in nekatera druga preiskovalna dejanja (hišne preiskave in
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kraj dejanja …,« drugi odstavek 164. člena ZKP.). D. Maver, Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo
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ne pride na sam kraj.
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Drugi odstavek 164. člena ZKP.
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Tretji odstavek 164. člena ZKP.
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policijskih vrst ni primernega strokovnjaka, ki bi bil ustrezno strokovno izobražen, in se izkaže potreba
po nujnosti strokovne pomoči. Ali naj policija odredi izvedenstvo? Namreč kljub drugemu odstavku
164. člena ZKP pa v praksi ni čisto jasno, kako je z odreditvijo izvedenstva s strani policije. Pri odgovoru
na to vprašanje je treba upoštevati, da v osnovi niti ni namenjeno, da bi policija odrejala izvedenstvo,
le v redkih in neponovljivih trenutkih.
V zasebnem komentarju višjega kriminalističnega inšpektorja, ki povzema primer, ko so preiskovalni
organi (kriminalisti) pridobivali mnenje s strani Ministrstva za pravosodje o postavitvi izvedenca s strani
policije v predkazenskem postopku, je bilo s strani Ministrstva pojasnjeno, da »v primerih, ko policija v
predkazenskih postopkih s pomočjo ustreznih strokovnjakov išče odgovore na posamezna strokovna
vprašanja, za katera sama nima dovolj strokovnega znanja, gre za zbiranje dokazov v predkazenskem
postopku in ne za odreditev izvedenstva v smislu ZKP. Sklicevanje na sodnega izvedenca v teh primerih
zato ni upravičeno«.75
Temu posredno pritrjuje tudi dr. T. Marković, ki glede na določbe ZKP razdeli dejavnost strokovnjakov
na neformalna izvedenska opravila, ki se opravijo v predkazenskem postopku in ki pomagajo pri
odkrivanju storilca kaznivega dejanja, in na formalna izvedenska opravila, opravljena v formalno
uvedenem kazenskem postopku.76
To področje bi lahko označili kot »tabula rasa«. Eden izmed glavnih dejavnikov, ki omejuje odreditev
izvedenstva s strani policije, je to, da morata biti za odreditev izpolnjena pogoja nevarnosti odlašanja
oziroma nujnosti in da policija opravlja ogled kraja kaznivega dejanja ter preiskovalni sodnik ne more
priti takoj na sam kraj kaznivega dejanja.77 Za odreditev izvedenstva s strani policije veljajo povsem
enaki pogoji, kot da bi ga odredili preiskovalni sodnik. Ob upoštevanju teh dveh pogojev pa hitro
pridemo do ugotovitve, da za večino izvedenstev ne velja, da bi jih bilo treba odrediti nemudoma, in
da ne obstaja nevarnost odlašanja. Ta izvedenstva namreč lahko preiskovalni sodnik odredi v
primernem času brez nevarnosti za negativne posledice na postopek.
D. Modly78 v svojem delu predstavi dva različna pogleda o tem, kako je z obveščanjem preiskovalnega
sodnika s strani policije, ko je nujno treba odrediti izvedenstvo. Avtor navaja pogled M. Jemrića, ki
meni, da če policija oceni, da je treba izvedenstvo odrediti hitro, mora o tem obvestiti preiskovalnega
sodnika in ga seznaniti z vsemi okoliščinami, na podlagi katerih lahko preiskovalni sodnik zaključi, ali je
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res potrebna hitra odreditev izvedenstva ali pa lahko on sam pride na kraj in presodi o odreditvi
izvedenstva. S tem pogledom se D. Modly79 ne strinja in kot navaja, se smatra, da policija oceni,
primarno z obzirom na traseološke razloge, ali se lahko počaka na prihod preiskovalnega sodnika ali
ne. Če oceni, da ne, potem policija pristopi k odredbi izvedenstva. Menim, da je ta drugi pogled
ustreznejši, namreč policija na licu mesta neposredno zaznava okoliščine storjenega kaznivega dejanja
in s tem ustrezneje in kakovostnejše presodi potek nadaljnjih postopanj kot pa preiskovalni sodnik na
daljavo. Hkrati nikakor ne gre podcenjevati znanja in izkušenj zaposlenih v vrstah policije in jim odrekati
zmožnosti pravilne odločitve v nujnih situacijah.
Z navezovanjem na izvedenstvo D. Modly80 pojasnjuje, da danes vse več kaznivih dejanj zahteva
sodelovanje kriminalističnih strokovnjakov od začetka v vseh fazah preiskave kraja kaznivega dejanja,
primarno ob preiskavi (odkrivanje, zbiranje, zavarovanje in hramba zbranega materiala za nadaljnja
izvedenstva). Kriminalistični strokovnjak je dolžan analizirati kraj dejanja z vidika vseh bodočih
izvedenstev in v korist nadaljnjega postopka.81 S tem se posredno tudi dviguje kakovost izvedenskih
del.
Če se odredi izvedenstvo v predkazenskem postopku, izvedenec na kraju kaznivega dejanja naredi
zaključke na osnovi neposrednega zaznavanja in objektivne proučitve dogodka, kar je velika prednost
v primerjavi z ostalimi »tradicionalnimi« izvedenstvi, ki se ne odrejajo neposredno na samem kraju
kaznivega dejanja, ampak so ločena od naravnega okolja sledov in predmetov kaznivega dejanja.82 Če
torej izvedenec opravlja svoje delo na podlagi osnovnih informacij, ki jih je pridobil od preiskovalnih
organov, to temelji na posrednih zapažanjih.

4.2.1. Odreditev izvedenstva s strani policije v predkazenskem postopku v praksi s
poudarkom na sodnomedicinskem izvedenstvu
Ob vseh omejitvah je treba izpostaviti sodnomedicinsko izvedenstvo83 v predkazenskem postopku,
kajti od vseh izvedenstev se tukaj še največkrat zgodi, da v teh primerih obstaja nevarnost odlašanja.
V praksi so najbolj tipičen primer prometne nesreče s smrtnim izidom. »Pri preiskovanju kaznivih dejanj
se zdravniki večkrat pojavijo v vlogi strokovnjakov, v redkih primerih in pod pogoji iz Zakona o
kazenskem postopku pa policija odredi izvedenstvo medicinske stroke, in sicer telesni pregled (odvzem
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telesnih tekočin) ter kombinirano s telesnim pregledom izvedenstvo za ugotavljanje telesnih
poškodb.«84 Avtor tu navede policijo kot organ, ki odredi izvedenstvo. Menim, da so ti primeri tako
redki, da je bolj primerno govoriti o preiskovalnem sodniku (v povezavi z državnim tožilcem) kot
organu, ki v teh primerih v praksi odreja izvedenstvo. Izvedenstvo medicinske stroke kot nujno,
neodložljivo opravilo v sklopu predkazenskega postopka v svojem delu izpostavlja tudi Dr. D. Modly.85
Njegove trditve se sicer navezujejo na hrvaško kazensko procesno ureditev, ampak jih zaradi
neposredne podobnosti lahko smiselno navežemo na drugi odstavek 164. člena našega ZKP, in sicer da
se ta člen razširja na telesni pregled oseb, odvzem krvi in na druge medicinske dejavnosti v
predkazenskem postopku, ki v skladu z medicinsko znanostjo opravljajo analize in utrjujejo dejstva,
pomembna za kasnejši kazenski postopek. V koliko primerih pa dejansko do tega pride v praksi, pa
avtor ne pojasni.
Menim, da gre pri določilu drugega odstavka 164. člena bolj za varovalko v teoriji, ki pa se v praksi ne
uporablja. Namreč kljub pregledu številne literature in neformalnih razgovorov z določenimi sodniki in
osebjem zaposlenim v policiji nisem naletel na konkretne primere v praksi.
Glede izvedenstva v predkazenskem postopku, ki je odrejeno s strani preiskovalnega sodnika, tudi na
predlog državnega tožilca, pa je zadeva drugačna in je predstavljena v nadaljevanju. V praksi se na
določenih področjih to izvedenstvo pogosto odreja z namenom zagotovitve podatkov za kasnejši
kazenski postopek.

4.3.

Odreditev izvedenstva v predkazenskem postopku s strani preiskovalnega
sodnika

ZKP omogoča izvedenstvo v predkazenskem postopku tudi na podlagi 165. in 165. a člena ZKP, ko lahko
preiskovalni sodnik na predlog državnega tožilstva odredi izvedenstvo, vendar le v primerih, da je
storilec neznan in bi bila odreditev smotrna ali bi bilo z odredbo nevarno odlašati.86 V praksi bi se
izvedenstvo na podlagi 165. člena odredilo, če je podan utemeljeni sum, da je bilo kaznivo dejanje
storjeno, storilec pa je neznan, npr. v primeru najdbe trupla, z namenom da izvedenec ugotovi, na
kakšen način so bile povzročene poškodbe, določitev časa smrti in s čim oziroma s kakšnim predmetom
so bile poškodbe povzročene. Oprava posameznega preiskovalnega dejanja mora biti smotrna.
Š. Horvat pojasni, kdaj je podan razlog smotrnosti, in sicer: »Razlog smotrnosti je podan, če
preiskovalnega dejanja v praksi ne bo mogoče opraviti – torej če bi ga bilo nevarno odlašati, pa tudi,
če bi ga bilo sicer kasneje mogoče opraviti, vendar z večjimi težavami ali stroški, ali pa bi kasnejša
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izvedba dejanja vplivala na njegovo dokazno vrednost.«87 S tem se pridobijo potrebni podatki za
odločitev državnega tožilca, ali bo vložil zahtevo za preiskavo oziroma obtožnico.
165. a člen ZKP pa bi v praksi prišel v poštev v primeru, ko državni tožilec okleva, ali naj kazensko
ovadbo zavrže ali pa naj začne kazenski pregon. V tej fazi policija pošlje državnemu tožilcu ovadbo
zoper znanega storilca, če oceni, da je zbrala zadosti dokazov za utemeljeni sum, da je ovadena oseba
storila kaznivo dejanje.88 Državni tožilec prouči ovadbo in če se mu zdi potrebno, predlaga
preiskovalnemu sodniku dopolnitev. Ena izmed možnosti je tudi razjasnitev določenega vprašanja s
pomočjo izvedenca. Z odreditvijo izvedenca, ki razjasni določene nejasnosti, se nato državni tožilec
lažje in pravilneje odloči o nadaljnjem postopanju.

4.4.

(Kriminalistični) strokovnjaki znotraj policijskih vrst

Za lažje razumevanje omejitev za odreditev izvedenstva tako s strani policije kot preiskovalnega
sodnika v fazi predkazenskega postopka je najprej treba pojasniti delo strokovnjakov znotraj policije in
kriminalistično tehničnih izvedencev. D. Miklič v predstavitvi praktičnih vidikov pojasnjuje, da se
»policija večkrat poslužuje strokovnjakov na različnih nivojih in različnih specialnosti, zato se potreba
po odreditvi izvedenca niti ne pojavi. Meja med strokovnjaki in izvedenci je zelo zabrisana, v največ
primerih gre le za zakonske pogoje in način odrejanja dela ter kasnejši procesni odnos do izvedenca v
kazenskem postopku«.89
V policiji je zaposlenih veliko različnih poklicev z namenom nemotenega preiskovanja kaznivih dejanj.
Ministrstvo za notranje zadeve določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge usmeritve za delo
policije.90 Potreba po posameznih kadrih in strokovnjakih se prilagaja v skladu z razvojem kriminalitete,
razvojem novih tehnik in znanj. Zakon o nalogah in pooblastilih policije določa notranjo organiziranost
policije.91 V skladu s to organiziranostjo so po posameznih področjih zaposleni strokovnjaki, ki s svojim
znanjem in izkušnjami prispevajo k strokovnemu pristopu in razumevanju predmeta preiskovanja.92
Namen zaposlovanja širokega spektra strokovnjakov je v tem, da je policija samozadostna in ni odvisna
od pomoči zunanjih strokovnjakov. V nasprotnem primeru pa, kot pojasnjuje Z. Fišer, »če policiji pri
zbiranju obvestil manjka specifičnega strokovnega znanja, ponavadi v svojo pomoč angažira
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strokovnjake iz svojih služb, ki opravijo delo, ki je bodisi nekakšna priprava za izvedenstvo ali pa pripelje
do strokovnih mnenj, ki nato služijo policiji bodisi pri nadaljnjem delu bodisi pri odločitvi, ali naj poda
kazensko ovadbo ali ne, in tudi državnemu tožilcu pri odločanju, ali naj sproži kazenski pregon ali ne«.93
Nadalje avtor pojasni, da »policija in tožilstvo lahko uporabita za podporo svojemu odločanju pri
odkrivanju in pri pregonu brez posebnih omejitev vse tiste strokovne institucije, ki jih imata na
razpolago, lastne in zunanje«.94 Problema pristranskosti tukaj ni, kajti ne gre za izvedenstvo. Pri
izvedenstvu namreč obstaja omejitev na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, opr. št. U-I-132/95 z dne
8. 1. 1998, v kateri sodišče navaja, da se organu, ki na podlagi zakona sodeluje pri izvrševanju
kazenskega pregona, izvedensko delo v kazenskem postopku ne more zaupati.95
Na tem mestu je primerno pojasniti odločitev Ustavnega sodišča RS v odločbi opr. št. U-I-132/95 z dne
8. 1. 1998. Sodišče je presojalo vprašanje nepristranskosti in neodvisnosti institucije Centra za
kriminalistično tehnične raziskave Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju CKTP) v primeru, če
je ta postavljen za izvedenca v postopku. Sodišče je zavzelo naslednje stališče: »Že samo dejstvo, da
nek organ ali zavod sestavlja ovadbo oziroma – splošnejše rečeno – na podlagi zakona sodeluje pri
izvrševanju pregona kaznivih dejanj, vzbuja tolikšen dvom v njegovo nepristranost, da bi njegova
postavitev za izvedenca v kazenskem postopku pomenila kršitev ustavnega jamstva o enakem varstvu
pravic (22. člen URS).«96 Tak organ je tudi CKTP, zato institucija, ki sodeluje pri izvrševanju pregona, ne
sme biti postavljena za izvedenca.
Pomembno je omeniti tudi sodbo Vrhovnega sodišča opr. št. I Ips 142/99, z dne 5. 12. 2002,97 kjer je
sodišče podalo naslednjo obrazložitev: »CKTP sicer ne sme biti odrejen za izvedenca v smislu 1.
odstavka 249. člena ZKP, kar pa ne pomeni, da njegove strokovne ugotovitve ne morejo biti dokaz v
kazenskem postopku. Seveda pa mora sodišče tako kot pri vsakem drugem dokazu v skladu z načelom
proste presoje dokazov oceniti njegovo objektivnost in zanesljivost.«
Z vidika razmerja strokovnjakov v predkazenskem postopku in kasneje odrejenih izvedenstev v isti
zadevi je mnenje podalo tudi Ustavno sodišče v odločbi opr. št. Up-62/98, z dne 1. 7. 1999. V tem
primeru je pritožnik zatrjeval kršitve, da je sodišče svoje ugotovitve in odločitve oprlo na poročila
policije in njenih organov, moralo pa bi jih opreti na ugotovitve izvedencev, ki bi jih samo postavilo.
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Urad kriminalistične službe pri UNZ Ljubljana naj bi z jemanjem sledov s trupla pokojne prevzel del
nalog, ki naj bi bile zaupane sodnemu izvedencu Inštituta za sodno medicino. Inštitut za sodno
medicino naj bi izdelal dopolnitev mnenja ob upoštevanju strokovnega mnenja CKTP o kontaktnih
sledovih med obdolžencem in žrtvijo. Pritožnik je menil, da je šlo za nedopustno mešanje policijskih in
izvedeniških pristojnosti. Sodišče je pojasnilo: »CKTP ni bil postavljen za izvedenca. Opravil je prve
analize vzorcev in podal mnenje, ki pa ga sodišče prve stopnje ni upoštevalo kot izvedensko mnenje. Na
glavni obravnavi je sodišče na predlog obrambe postavilo izvedenca medicinske stroke dr. J. B. z
Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, izvedensko delo s področja tekstilnih
vlaken pa je zaupalo Oddelku za tekstilstvo Naravoslovno tehnične fakultete v Ljubljani, ki je
strokovnjaka za to delo – na podlagi določb ZKP – imenovala sama. Oba izvedenca sta samostojno
opravila primerjalne analize vzorcev in podala izvedensko mnenje, ki mu je zgolj zato, ker so bile analize
opravljene na podlagi vzorcev, ki so jih odvzeli in zavarovali kriminalistični tehniki, ni mogoče očitati
pristranskosti.« Sodišče je tudi sicer sodbo oprlo le na tiste ugotovitve CKTP, ki sta jih potrdili mnenji
neodvisnih izvedencev. Rezultatov preiskav, ki jih kasneje zaradi premajhne količine vzorcev ni bilo
mogoče ponoviti, sodišče ni upoštevalo.98
Strokovno mnenje v predkazenskem postopku, izdelano s strani strokovnjakov zaposlenih v policiji,
skupaj z ostalimi zbranimi informacijami, služi predvsem kot podlaga za odločitev državnega tožilca, ali
se bo odločil za sprožitev kazenskega pregona. Povzeto po Z. Fišerju, »ko se tožilec za to odloči, postane
gradivo dostopno tudi obrambi, v nadaljevanju pa še sodniku, ki bo odločal v vmesnem postopku o
vprašanjih, ki bodo dodeljena v njegovo pristojnost«.99 V zadnjem delu te naloge je podrobneje opisana
možnost obrambe, da s pomočjo lastnega strokovnjaka izdela strokovno mnenje, s katerim lahko
podkrepi svoje trditve. Obramba ima tudi iz teh razlogov legitimen interes, da se seznani s strokovnim
mnenjem iz predkazenskega postopka, mu nasprotuje, daje pripombe in ima vpogled v delo strokovnih
institucij, ki so ga izdelale.100
K. Bergant v svojem članku predstavi vidik tožilstva o uporabi strokovnih mnenj in izvedencev ter jasno
obrazloži, da če strokovno mnenje potrdi kršitev določenih pravil in s tem obstoj kaznivega dejanja,
postane temelj za obrazložitev utemeljenosti suma kazenske ovadbe. Avtorica pojasni naslednje: »Po
prejemu kazenske ovadbe bi bilo v večini primerov teoretično možno, ne pa tudi logično, smotrno in
racionalno, da bi tožilec še pred vložitvijo zahteve za preiskavo podal predlog za opravo preiskovalnega
dejanja s postavitvijo izvedenca in na takšen način prišel do dokaza takšne kvalitete, ki bo v nadaljnjem
98

Up-62/98 z dne 1. 7. 1999.
Z. Fišer, Predkazenski postopek, IZHODIŠČA ZA NOV MODEL PREDKAZENSKEGA POSTOPKA, 2006, str. 123.
Vmesna faza oz. vmesni postopek je postopek za pripravo glavne obravnave in je uvrščen med pravnomočnostjo
obtožnice in med glavno obravnavo.
100
Prav tam, str. 122.
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kazenskem postopku veljal kot dokaz oziroma edini popolni vir strokovnega znanja. S takšnim
predlogom bi tožilec ponovno pridobival odgovor na enako strokovno vprašanje, na katerega mu je
odgovorilo že strokovno mnenje, s čimer bi na neki način izrazil dvom v angažiranega strokovnjaka, ki
je najpogosteje iz vrst izvedencev in se ob predpostavljeni strokovnosti, njegov izvid po vsebini ne bi
razlikoval. Razlika torej ni vsebinska, temveč 'tehnična'.«101
Z vidika morebitnega kasnejšega izvedenstva v postopku je zelo pomembno in to poudarja tudi Z. Fišer,
»da se pri izdelavi strokovnega mnenja za obtožbo ne uniči ali spremeni vzorcev (iz kraja kaznivega
dejanja) v tolikšni meri, da jih ni več mogoče uporabiti, ali v primeru, da ko gre za neponovljivo dejanje,
da bi to negativno vplivalo na možnost izvedbe izvedenskega dela. V takih primerih je nujno potrebno
že v tej fazi zahtevati zavarovanje dokazov, da bi kasneje izvedenstvo bilo izvedljivo«.102

4.5.

Strokovnjak po osmem odstavku 178. člena ZKP

Za razliko od strokovnjakov zaposlenih znotraj policije je na tem mestu treba omeniti tudi institut
strokovnjaka, ki ga opredeljuje osmi odstavek 178. člena ZKP. Ti strokovnjaki namreč niso zaposleni v
vrstah policije oziroma v pravosodju, ampak jih sodišče oz. policija pritegne v postopek kot zunanjo
pomoč za razjasnitev določenih tehničnih oz. strokovnih vprašanj.103 Za lažje razumevanje tega
instituta je Vrhovno sodišče o strokovnjaku v kazenskem postopku podalo načelno stališče št. 6/79,
zveza skupa seja, 25. in 16. 10. 1979, in sicer: »Pomoč strokovnjaka, predvidena v določbi v 9. odstavku
168. člena ZKP, pride v poštev v predkazenskem postopku in med preiskavo, v kasnejših fazah postopka
pa samo, kadar gre za dejanja, ki v bistvu pomenijo preiskovalna dejanja (na primer 284., 330., 331. čl.
ter 4. odst. 370. čl. ZKP). 1. Pomoč strokovnjaka, predvidena v 1. odstavku 240. čl. ZKP, pride v poštev v
vseh fazah kazenskega postopka, če se opravlja ogled ali rekonstrukcija. Strokovno pomoč, predvideno
v določbah 9. odst. 168. čl. in 1. odst. 240. čl. ZKP, lahko da eden ali več strokovnjakov. Zasliševanje
mladoletnika, proti kateremu teče postopek, in zasliševanje mladoletnika kot priče s pomočjo pedagoga
ali kakšnega drugega strokovnjaka se lahko opravlja v vseh fazah kazenskega postopka. 2. Določbe
1. odst. 242. čl., 2. odst., 243. čl. ter 1. in 2. odst. 245. čl. ZKP, ki veljajo za izvedence, se ne uporabljajo
za strokovnjake. 3. Če so stranke navzoče, ko daje strokovnjak obvestila oziroma pomoč, jih sodišče
seznani s funkcijo strokovnjaka. V zapisnik o procesnem dejanju je treba vpisati navzočnost
strokovnjaka (1. odst. 80. čl. ZKP) ter njegova pojasnila na vprašanja strank, po potrebi pa tudi druga
pojasnila. 4. Strokovnjak se lahko zasliši kot priča, izjemoma pa se lahko tudi odredi, naj opravi
izvedensko delo v pogojih iz 2. do 4. odst. 242. čl. ZKP. 5. Določba 1. odst. 44. čl. ZKP o izločitvi
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K. Bergant, Problematika izvedenstva z vidika tožilstva, IZVEDENSTVO V TEORIJI IN PRAKSI, str. 75.
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strokovnjakov se nanaša tudi na strokovnjake, ki dajejo sodišču pomoč po 240. čl. ZKP.«104 Gre torej za
strokovnjaka, ki je v pomoč sodišču ali policiji in je lahko aktiven tudi v predkazenskem postopku. Ima
posvetovalno vlogo. Š. Horvat pojasni: »Policija pri ogledu lahko izkoristi pomoč ustreznih
strokovnjakov, vendar njihovo mnenje nima procesne vrednosti izvedenstva.«105

4.6.

Kriminalistično-tehnični izvedenci

V sklopu izvedenstva v predkazenskem postopku je treba omeniti tudi kriminalistično-tehnično
izvedenstvo v kazenskem postopku. Kot vse ostale vrste izvedenstva se tudi kriminalistično-tehnično
izvedenstvo v veliki večini primerov odreja v fazi kazenskega postopka, ne pa v predkazenskem. V tem
poglavju ga posebej izpostavljam, kajti najpogosteje ga opravljajo izvedenci, ki izhajajo iz vrst policije.106
Področje kriminalistično-tehničnega izvedenstva zajema strokovna področja iz daktiloskopije,
grafoskopije, traseologije, balistike, nekatera področja biologije, fizike in kemije. D. Modly pojasni, da
»spada kriminalistično izvedenstvo pod vejo preiskovalne ali laboratorijske kriminalistične tehnike, ki
se izvaja predvsem v laboratorijih in služi za analizo materialnih nosilcev informacij, kot bodočih
stvarnih ali znanstvenih dokazov, med drugim tudi izvedenstva«.107
Kot navaja prof. dr. V. Vodinelič, »so kriminalistična izvedenstva kreativna, kajti zaposleni, ki po potrebi
opravljajo tudi izvedenstvo, ne čakajo vedno na zahtevo pravosodnega organa, da se odredi
izvedenstvo, ampak že pred tem samoiniciativno uporabljajo in dodatno razvijajo znanstvene dosežke
iz različnih področij znanosti in tehnik s ciljem, da jih prilagodijo in uporabijo pri odkrivanju kaznivih
dejanj in njihovih storilcev«.108 Ravno ta povezava med zaposlenostjo v policiji in opravljanjem
kriminalističnega izvedenstva je posebnost tega področja.
Kljub temu da oseba, ki je aktivno sodelovala v predkazenskem postopku, ne more biti kasneje
odrejena za izvedenca v isti zadevi,109 pa lahko bistveno pripomore k temu, da sodišče pridobi vse
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Načelno stališče št. 6/79, zveza skupna seja, 25. in 26. 19. 1979.
Opomba: gre za stališče iz leta 1979 in skladno s tem so tudi navedeni členi takrat veljavne kazensko procesne
zakonodaje.
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Š. Horvat, ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU S KOMENTARJEM, 2004, str. 376.
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Kljub temu da so to pogosto strokovnjaki iz vrst policije, pa je treba opozoriti, da kriminalistično-tehničnega
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mnenja Centra za kriminalistično-tehnične preiskave (CKTP) v upravi kriminalistične službe MNZ, v istem postopku
ni mogoče priznati statusa sodnega izvedenca, ampak kvečjemu izvedene priče glede pojasnil k mnenju CKTP.«
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potrebne informacije v tolikšni meri, da izvedenstva niti ne potrebuje. Ta oseba ima lahko kasneje
položaj izvedene priče.110
Menim, da ravno zaradi te neločljive povezanosti, sodelovanja in izmenjave informacij med
predkazenskim in kazenskim postopkom imajo osebe, ki opravljalo kriminalistično-tehnična
izvedenstva in so hkrati tudi zaposlene v vrstah policije, prednost v smislu nenehne aktivnosti pri
kazenskem pregonu storilcev, tako poklicno kot dopolnilno (tj. izvedenstvo).111 V podrobnejšo analizo
te vrste izvedenstva se na tem mestu ne bomo spuščali, kajti to ni namen te naloge.
M. Jemrič112 kot razliko med kriminalistično-tehnični izvedenci, ki se odrejajo po predpisih ZKP in
strokovnjaki v vrstah policije in opravljajo kriminalistično-tehnične preiskave posameznih sledi, navaja,
da slednja dejanja ne zahtevajo posebno visoke strokovnosti in specialnih znanj. Avtor poimenuje te
kriminalistično-tehnične preiskave kot neformalna izvedenstva, kajti za njihovo izvedbo se ne zahteva
formalna odreditev po ZKP, kot je to potrebno npr. za kriminalistično-tehnično izvedenstvo. Ta dejanja
se praviloma opravljajo v predkazenskem postopku in služijo kot dokazna osnova za utemeljeni sum,
da je bilo storjeno kaznivo dejanje. S tem pogledom se ne strinjam povsem v celoti. Raven znanja
strokovnjakov zaposlenih v policiji je lahko povsem enaka ravni znanja izvedencev, saj so tudi v vrstah
policije zaposleni izvedenci, ki svoje znanje uporabljajo pri opravljanju poklica.
Strinjam pa se s pogledom Dr. Modlya,113 ki ob trditvah M. Jemriča izpostavi zanj pomembno ločnico,
in sicer da se v primeru, ko ne pride do izdaje odredbe za izvedenstvo, sicer ne postopa po pravilih
izvedenstva v procesnem smislu po ZKP, ampak se postopa po pravilih izvedenstva glede znanosti in
tehnike. Avtor to poimenuje kot notranjo stran izvedenstva, ki jo opravljajo strokovnjaki v vrstah
policije.
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»Razlika med izvedencem in izvedeno pričo je predvsem v tem, da je izvedenec k svojemu delu poklican v
kazenskem postopku, potem ko je izvedenstvo odrejeno. Izvedena priča si mnenje (praviloma) oblikuje
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5. SODELOVANJE SODNIKA IN IZVEDENCA V KAZENSKEM POSTOPKU
Za razliko od predkazenskega postopka pa je vloga izvedenca v kazenskem postopku veliko bolj jasna
in določena. V tem poglavju je predstavljena razmejitev in sodelovanje izvedenca v sodnem postopku,
s poudarkom na podajanju dokazne ocene izvedenskega mnenja.
Sodnikova poglavitna naloga v kazenskem postopku je vodenje sodne obravnave. Z namenom
ugotovitve resnice pridobiva informacije tekom postopka, ki so mu predložene s strani udeležencev v
postopku. Za razjasnitev nejasnosti uporablja različne metode ugotavljanja resnice, med drugim tudi z
zaslišanjem prič in postavitvijo izvedencev. Objektivna in pravilna ugotovitev dejstev je osnova za
pošteno in pravično sodniško določitev. Izvedence lahko imenuje samo sodišče, stranke imajo
možnost, da sodišču to predlaga. Drugače pa ima stranka tudi možnost, da predloži sodišču strokovno
mnenje, ki ga je na njeno pobudo izdelal strokovnjak iz določenega področja.114 Za postavitev sodnega
izvedenca se sodnik odloči takrat, kadar je treba določeno dejansko stanje podrobneje raziskati
oziroma razložiti, sam pa za to nima zadostnega znanja oziroma ustreznih sredstev. Vrhovno sodišče je
v zadevi opr. št. Kp 10/2007 z dne 16. 10. 2007 pojasnilo, da se »relevantnost in potrebnost dokaza z
izvedenstvom sodišča ocenjuje na podlagi vseh zbranih podatkov v spisu in ni predpisan poseben
kontradiktorni narok ali kakšna drugačna procesna oblika za odločanje o sprejemanju dokazov«.115
»Kot ključno vprašanje pri odločitvi o tem, ali se za določeno zadevo odredi izvedenstvo ali ne, se
zastavlja vprašanje, koliko strokovnega znanja iz različnih znanstvenih področij naj bo vpletenega v
kazenskem pravu in koliko pravnega znanja naj bo vpletenega v različnih znanostih, da bosta ti dve
področji dosegli družbeno zaželen smoter svojega sodelovanja.«116 Na to razmejitev mora biti še
posebej pozoren sodnik, da ne prenese odločitve o zadevi na izvedenca. »Ko se sodnik odloči in odredi
izvedenstvo, so med kriteriji za izbiro izvedenca zlasti pomembni strokovnost, neodvisnost in
nepristranskost. Sodnik pa pogosto upošteva tudi dobre izkušnje z dosedanjim sodelovanjem
(vestnost, jasnost, razumljivost, preglednost dosedanjih mnenj, obremenjenost z drugim delom
ipd.).«117
Postavlja se vprašanje, kako naj ravna sodnik v primeru, ko ima sam zadostno strokovno znanje. Ali
mora tudi v tem primeru postaviti izvedenca? Odgovor je pritrdilen, kajti s tem se pri obravnavah
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Z. Dežman, Psihiatrično izvedenstvo (kazenskopravni vidik), v: Medicina in pravo, 1993, str. 43.
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V. Rijavec, Dokaz z izvedenci, v: Podjetje in delo, št. 6–7, 2012, str. 1394.
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strokovnih vprašanj zagotovi kontradiktornost, ki bi bila drugače zagotovljena samo na pritožbeni
stopnji.118
249. člen ZKP določa, da se izvedenstvo odredi s pisno odredbo organa, ki vodi postopek.119 V odredbi
navede, katera dejstva naj se ugotovijo ali presodijo s pomočjo izvedencev in komu naj bo izvedensko
delo zaupano. Odredba se vroči tudi strankam. »S tem, ko se pisna odredba o izvedenstvu vroči
strankam, jim je omogočeno, da lahko zahtevajo izločitev izvedenca (44. člen ZKP) ali dajo sodišču
dopolnilne predloge glede dejstev, ki naj jih ugotovi izvedenec.«120 Zakon ne določa natančno, kaj vse
naj se določi v odredbi o izvedenstvu, in tudi ne zahteva, da bi bila odredba obrazložena. Vendar je
pomembno, da se izvedenčevo nalogo dobro konkretizira in da se navede čim bolj natančno, katera
vprašanja in dejstva mora izvedenec razrešiti. Sodnik z odredbo in vprašanji določi predmet
izvedenstva. Če izbira in oblikovanje vprašanj zahtevata poznavanje določene stroke, lahko pri
določanju teh vprašanj sodeluje tudi strokovnjak.121 Z. Dežman kot slabost sodišča izpostavi to, »da
odreja izvedenske naloge preveč stereotipno«.122 »Pregled sodne prakse namreč kaže, da se zlasti
izvedencem prometne, medicinske in še zlasti psihiatrične stroke dokaj stereotipno zastavljajo naloge
in se jih tako v nasprotju s smislom zakona pušča v vrsti nepotrebnih strokovnih in moralno-etičnih
dilem.«123
Pomembno je, da sodišče dobro nastavi izvedenčevo delo na način, da bo po končanem izvedenskem
delu le-to čim bolj uporabno za nadaljnjo obravnavo pri sodnem postopku. Tu gre predvsem za to, da
sodnik pregleda vso do sedaj zbrano dokazno gradivo, sestavi miselni okvir, opredeli, kaj vse še
potrebuje za dokončno odločitev, ter vse skupaj naveže na bodoči delovni okvir izvedenca, če se nagiba
k temu, da bi ga postavil za razjasnitev določenega dejanskega vprašanja. Za izvedenca je tudi
pomembno, da ko prejme navodila za svoj delovni proces, že razpolaga z zadostno količino podatkov,
ne pa da mora še dodatno sam iskati in ocenjevati dokaze, ker to ni njegova dolžnost. Zato mora sodnik
pri odločanju o izvedbi dokaza z izvedencem v odredbi ali vsaj v spremnem dopisu izvedencu pojasniti,
katera odločilna dejstva so med strankami nesporna in katera sporna dejstva je mogoče na podlagi
doslej izvedenega dokaznega postopka šteti za dokazana, zaradi česar jih izvedenec v svojem mnenju
lahko upošteva.124
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Predvideva se, da ima izvedenec pravico, da se seznani s kazensko zadevo v vsebinskem smislu, če se
vsebina neposredno nanaša na predmet izvedenstva in ki omogoča izvedencu podajo izvida in mnenja.
To omogoča četrti odstavek 252. člena, ki določa, da se smejo izvedencu dati pojasnila, sme pa se mu
tudi dovoliti pregled spisov.125 Kot navaja D. Modly,126 se mora spoznavanje z dokaznim gradivom gibati
v mejah, ki se navezujejo na predmet in okoliščine izvedenstva in so lahko v pomoč izvedencu pri
proučevanju predmeta. To je zelo pomembno, namreč dokaz z izvedencem je samostojni dokaz in zato
mora biti izvedenec čim manj seznanjen z ostalimi dokazi, razen tistimi, ki jih potrebuje pri svojem delu.

5.1.

Izvedenec in strokovnjak po osmem odstavku 178. člena ZKP

Institut strokovnjaka je pojem, ki je bil vnesen v naš sistem z novelo devetega odstavka 168. člena
ZKP,127 dne 24. 12. 1976, z namenom zadostitvi zahtev po strokovnem pristopu k reševanju tistih
dejanskih vprašanj, ki zahtevajo specialistično strokovno znanje, vendar pa, kljub temu da je to v
teoretičnem pogledu nedvomna procesna pridobitev, v sodni praksi ni zaživel.128
Za razumevanje obeh institutov je treba pojasniti razlike med izvedencem in strokovnjakom po
osmem odstavku 178. člena ZKP. Povzeto po prispevku Zlatka Dežmana, Psihiatrično izvedenstvo
(kazenskopravni vidik),129 se v procesnem položaju razlikujeta v tem, da sodišče pritegne strokovnjaka
kot svetovalca k sodelovanju za razjasnitev določenih vprašanj z njegovega področja. Izvedenstvo se
odredi z odredbo. Strokovnjak za razliko od izvedenca ne uživa procesne avtonomije, je »podaljšana
roka« sodišča. Z. Dežman ob povzemanju V. Vodinelića kot bistveno razliko med strokovnjakom in
izvedencem navaja to, da izvedenec na podlagi ugotovljenih dejstev ustvarja nove dokaze, ko s svojo
strokovno razlago razkriva pomen tistih dejstev, ki jih je ugotovilo bodisi sodišče samo ali pa s pomočjo
strokovnjaka, torej tistih dejstev, ki so v končni fazi dokaznega postopka vselej predmet pravnega
ocenjevanja sodišča. Spoznanja strokovnjaka so torej lahko povod izvedenstva, saj imajo ta spoznanja
le instrumentalno naravo, spoznanje izvedenca pa dokazni pomen.130 Iz tega razloga D. Modly131
poudari, da sodišče ne sme angažirati strokovnjakov z namenom prezentacije abstraktnih znanstvenih
in dejanskih vprašanj, ker v tem primeru pride do tega, da strokovnjak prevzame funkcijo izvedenca in
odkriva nova dejstva, ki bi jih moral odkrivati izvedenec.132
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5.2.

Posvetovanje sodnika in izvedenca

Kljub temu da sodnik teži k čim prejšnji razrešitvi kazenske zadeve, se lahko zgodi, da pride do zapletov,
kot so preobremenjenost izvedenca in s tem posledična zamuda z izdelavo izvida in mnenja, menjava
izvedenca, nestrokovnost izvedenca in zahteve po dopolnitvah ipd. Zaradi teh razlogov je priporočljivo,
da se pred izdajo odredbe o določitvi izvedenca sodnik na hiter in neformalen način pogovori s
predvidenim izvedencem.133 S tem sodnik pridobi določene informacije o tem, ali bo izvedenec lahko
pravočasno opravil svoje delo, kakšne izkušnje s podobnimi primeri ima izvedenec ipd. S tem dobi
sodnik okvirno predstavo, ali bo predvideni izvedenec lahko kakovostno in ustrezno razjasnil določena
dejstva. Neformalni posvet ni obvezen, vendar je v praksi zaželen, saj lahko sodnik že pred začetkom
prepreči nastanek prej omenjenih nezaželenih posledic. Kljub temu da gre za neformalen posvet,
morata oba ohraniti visoko raven profesionalnosti in nikakor ne smeta posegati v delovno področje
drug drugega. Namen posveta je izključno to, da se kasneje v postopku predloži čim kakovostnejše
izvedensko delo in nemoten poteka sodnega postopka. Menim, da morajo imeti pri kriteriju glede
izbora izvedenca prednost dosedanja dela in izkušnje izvedenca kot pa izobrazba (diploma, naziv), ki je
seveda tudi ne gre zanemariti.
»Sodnik mora biti pozoren, da s svojimi navodili na izvedenca ne prelaga odgovornosti, da naj razišče
dejansko stanje, in celo odgovornosti za razrešitev pravnih vprašanj.«134

5.3.

Odreditev izvedenstva izvedencu posamezniku ali strokovnemu zavodu

Sodišče odredi izvedenstvo izvedencu posamezniku ali strokovnemu zavodu. Izvedenstvo v okviru
strokovnega zavoda določa ZKP v drugem odstavku 249. člena, in sicer: »Če je za določeno vrsto
izvedenskega dela strokoven zavod ali če se da izvedensko delo opraviti v okviru državnega organa, se
tako delo, zlasti če je bolj zamotano, zaupa praviloma takemu zavodu oziroma organu. Zavod oziroma
organ določi enega ali več strokovnjakov, ki naj to delo opravijo.«135 Iz zakonske določbe je razbrati, da
je zakonodajalec preferiral odrejanje izvedenstva zavodu oziroma državnemu organu. Kot kriterij je
navedena zamotanost oz. z drugimi besedami bi lahko to poimenovali zapletenost in težavnost
področja dela. Zakonska koncepcija dajanja prednosti strokovnim zavodom in državnim organom

Na tem mestu gre omeniti situacijo, ko izvedenec ne zna razložiti dejstev in ugotovitev na način, ki bi bil razumljiv
sodniku oz. laiku, kar pa ne pomeni, da ugotovitve izvedenca niso pravilne. D. Modly za takšen primer navaja, da
mora sodnik pozvati strokovnega tolmača istega strokovnega profila kot izvedenec ali samega izvedenca, da mu
ta razloži izvedensko delo na organu razumljiv način (Prav tam, str. 230). S tem se ne strinjam v celoti, kajti se mi
možnost postavitve strokovnega tolmača ne zdi ustrezna, ker s tem prevzema nalogo interpretacije izvedenskega
dela, posega v delovno področje izvedenca in nima tako jasnega vpogleda v celotno stanje obravnavanega
primera, kar posledično poveča možnost za napako v razumevanju.
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izhaja s stališča, da le-ti najbolj celostno zadovoljijo pričakovanja kazenskega postopka, ker se namreč
od izvedencev, ki so zaposleni v teh zavodih in organih, predpostavlja in pričakuje, da temeljito poznajo
teorijo in prakso določenega področja, uporabljajo najnovejše raziskave in eksperimente ter da
razpolagajo z znanstveno tehnično bazo, običajno nedostopno izvedencem posameznikom zaposlenih
izven teh ustanov. Iz teh razlogov je zakonodajalec predvidel, da naj bi strokovni zavodi in državni
organi opravljali izvedenstva bolj kakovostno in zanesljivejše.136 Š. Horvat izpostavi, da »tudi v tem
primeru zavod oziroma državni organ ni izvedenec, temveč je izvedenec strokovnjak, ki ga predstojnik
zavoda (državnega organa) določi, da bo opravil izvedenstvo. Zakonska rešitev, da v tem primeru ne
določi izvedenca neposredno sodišče, je sporna ali vsaj nenavadna«.137

5.4.

Odprava neskladnosti v izvedenskem mnenju

Ob postavitvi sodnega izvedenca le-temu sodnik naroči, glede katerega vprašanja naj poda strokovno
mnenje, ga podrobneje razišče in naj o tem poda svoje ugotovitve v obliki izvida in ob tem izdela
izvedensko mnenje. Š. Horvat pojasni, da ni nujno, da sta izvid in mnenje v pisni obliki: »Ko izvedenec
opravi pregled predmetov in ugotovi dejstva, ki so mu bila naložena z odredbo, poda izvid in mnenje na
zapisnik pri zaslišanju, ki ga opravi organ. Pisni izvid in mnenje poda izvedenec samo, če mu je bilo to
posebej dovoljeno (254. člen ZKP).«138 Če sodnik meni, da je izdelano izvedensko mnenje treba
dopolniti, vrne zadevo izvedencu v dopolnitev. Sodnik na mnenje izvedenca ni vezan. Vrhovno sodišče
je to pojasnilo v sodbi opr. št. I Ips 359/2003 z dne 24. 11. 2005: »Mnenja, ki s stališč pravil logičnega
sklepanja, splošne izobrazbe in izkušenj ni prepričljivo, sodišče ne bo upoštevalo oziroma bo, kolikor bo
ocenilo, da je mnenje nejasno, nepopolno ali samo s seboj ali z drugimi okoliščinami v nasprotju, pa se
te pomanjkljivosti ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem izvedenca, ponovilo dokaz z istim ali z drugimi
izvedenci (257. člen ZKP).«139 Nepravilno je odrediti ponovno izvedenstvo samo iz razloga, ker je
mnenje nejasno, nepopolno, vendar pa ni v nasprotju z ostalimi dokazi. Namreč v tem primeru bi bil
izvedenec ponovno postavljen samo za to, da bi učvrstil mnenje, s katerim že razpolagamo. Izvedenstvo
je treba ponoviti samo takrat, ko se v času dokazne ocene izvedenskega mnenja izkaže, da mnenje
nima osnove in da nasprotuje drugim dokazom v postopku.140
Zakon omogoča postavitev drugega izvedenca v primeru, da obstaja realno tveganje, da je mnenje
napačno.141 ZKP v 258. členu namreč določa: »Če so v mnenju izvedencev nasprotja ali pomanjkljivosti
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ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti danega mnenja, pa se te pomanjkljivosti ali dvom ne dajo
odpraviti z novim zaslišanjem, se zahteva mnenje drugih izvedencev.«142 Če je novo izdelano izvedensko
mnenje s strani sodišča ocenjeno kot verodostojno, se izvedenstva o istem predmetu ne odreja več.
Tako je v sodbi opr. št. I Ips 10033/2012-200 z dne 29. 8. 2014 odločilo tudi Vrhovno sodišče, ko je
presojalo zahtevo za varstvo zakonitosti: »Sodišče je postavilo novo izvedenko psihiatrične stroke, saj
je ocenilo izvedensko mnenje prvo postavljene izvedenke za neprepričljivo, predvsem pa neskladno z
ostalimi že izvedenimi dokazi. Navedene pomanjkljivosti oziroma neskladnosti prvega izvedenskega
mnenja so bile v izvedenskem mnenju nove izvedenke odpravljene; to izvedensko mnenje je zato sodišče
ocenilo kot verodostojno, sprejemljivo in prepričljivo ter je zato povsem upravičeno zavrnilo dokazni
predlog obrambe za postavitev novega, tretjega izvedenca psihiatrične stroke, s pomočjo katerega naj
bi se odpravilo razlike med obema izvedenskima mnenjema.«143
Medtem ko veliko pravnih ureditev ne zahteva od izvedenca, da predloži vsa dejstva oziroma podatke,
ki jih je pridobil in uporabil za izdajo mnenja, se ponavadi to zahteva v primeru soočenja več izvedencev
(cross-examination), saj se s tem preveri transparentnost in način dela izvedenca. Tako se sodnik lažje
odloči, katero mnenje je ustreznejše. Kjer pride do nasprotja izvedenskih mnenj, mora sodnik preveriti
ozadje vseh preostalih dokazov in v skladu z njihovo ustreznostjo odločiti, katero izvedensko mnenje
bolj sovpada z njimi.
Na tem mestu gre omeniti predlog J. Lokarja, izvedenca za psihiatrijo, ki opozarja na to, da med pisnim
mnenjem in zaslišanjem izvedenca na glavni obravnavi manjka bistvena faza. »V tej vmesni fazi bi vsi
sodelujoči v sodnem postopku, ki dobijo izvedensko mnenje, morali sporočiti, ali imajo pripombe na
mnenje, in te pisno podati izvedencu, da jih ta prouči in nanje pisno odgovori. Šele po tem naj bi se
odločili za zaslišanje izvedenca, če bi se izkazalo za potrebno. S tem bi se prispevalo k boljši strokovni
ravni kot pa takojšnje ustno zaslišanje izvedenca.«144
Ko sodišče prouči izvedensko mnenje in ga šteje kot strokovno utemeljenega ter glede njega nima
pomislekov, se do njega opredeli. Do tega trenutka je razmejitev dela sodnika in izvedenca jasna,
zgolj njeno nestrinjanje z izvedenskim mnenjem še ni razlog za postavitev novega izvedenca. Ko pa se pojavi indic,
da v dokazni temi vendarle obstaja realno znanstveno tveganje za napako, je izjemoma utemeljen predlog za
novega izvedenca iste stroke, čeravno je določeni izvedenec svoje delo jasno in v celoti opravil.«
Na tem mestu gre omeniti odločitev Vrhovnega sodišča v sodbi I Ips 156/2009 z dne 6. 11. 2009, ki v zvezi z razlogi
za izdelavo novega izvedenskega mnenja/postavitvijo novega izvedenca navaja: »Pravica do poštenega postopka
(fair trail) ne vsebuje pravice zahtevati dodatno izvedensko mnenje v primeru, ko izvedenec, imenovan s strani
sodišča, podpira tezo tožilstva.«
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sodnik odredi izvedenstvo, določi okvir dela izvedenca in mu predloži vse do sedaj zbrane dokaze,
izvedenec pa prouči dejansko stanje in poda izvid, mnenje.
V praksi pride do zapleta, ko mora sodnik podati dokazno oceno glede izvedenskega mnenja in ga
uporabiti pri končni odločitvi v postopku. Namreč velikokrat se zgodi, da sta ravno izvid in mnenje
izvedenca ključna pri presoji, ali je obdolženec storil kaznivo dejanje ali ne. Izvedenec razpolaga s
strokovnim znanjem, ki ga stranke nimajo. Dolžnost sodišča je, da njegovo mnenje podvrže prosti
presoji dokazov. »Sodnik mora utemeljiti, zakaj in v katerih delih izvedensko mnenje sprejema in v
katerih ne ter zakaj.«145 Tukaj se pojavi problem z dokazno oceno takega mnenja. Lahko pride do tega,
da sodnik presoja izvedensko mnenje s področja, ki ga sodnik ne razume najbolje, in tako je sodišče
omejeno z nepoznavanjem pravil stroke. Če je treba razjasniti posamezna tehnična vprašanja ali druga
strokovna vprašanja, ki nastanejo v zvezi z izvedenčevim delom, si lahko sodnik za pomoč pri zastavitvi
vprašanj pomaga s strokovnjakom ali strokovnim zavodom dotične stroke.146
Sodišče lahko kritično oceni izpovedbo izvedenca samo v tisti sferi, kjer ne gre za uporabo pravil
zadevne stroke. Izvedenec pa se ne sme vpletati v dokazno oceno sodnika in s svojim znanjem in
tolmačenjem prejudicirati sodniške odločitve. Ta sfera pa je zelo omejena. Posledica tega je, da kljub
temu da izvedenec nastopa zgolj kot pomočnik sodišča, ima v smislu vpliva na pravno presojo sodišča
dostikrat (pre)veliko vlogo. Pri tej razmejitvi, koliko izvedenec vpliva v sfero odločanja sodnika in
obratno, se pomembno prepletajo načelo materialne resnice, načelo proste presoje dokazov in
dokazna ocena. Načelo iskanja materialne resnice ureja 17. člen ZKP, ki določa da »sodišče in državni
organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku, morajo po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva,
pomembna za izdajo zakonite odločbe«.147 Hkrati je s tem načelom tesno povezano načelo proste
presoje dokazov, ki določa, da mora sodnik o tem, katera dejstva šteje za dokazana, ravnati na podlagi
lastne vesti in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj. To je pojasnilo tudi
Vrhovno sodišče v sodbi opr. št. I Ips 31/2006 z dne 13. 4. 2006: »Sodišče ni vezano na nobena posebna
formalna dokazna pravila in ni z njimi omejeno, morajo pa zaključki o obstoju odločilnih dejstev izhajati
iz skrbne presoje vseh dokazov, logičnega sklepanja in iz splošnih življenjskih izkušenj ter jih mora
sodišče tudi razumno utemeljiti.«148 Na podlagi te presoje sodišče izda sklep, ali je dejstvo dokazano ali
ne. Sodnik mora paziti, da ne izolira dokaza z izvedencem od ostalih dokazov, saj je končna odločitev
sodišča pogosto sestavljena iz povezovanja poznanih dejstev, izvedenskega dela in ostalih dokazov
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skupaj. Namreč več prepričljivih in trdnih dokazov bo sodišču v pomoč pri vrednotenju izvedenskega
dela in obratno.
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6. DOKAZNA OCENA IZVEDENSKEGA DELA
Po končani predstavitvi izvedenskega mnenja in izvedbi vseh ostalih dokazov sledi dokazna ocena s
strani sodišča. Kot ključno vprašanje pri presoji izvedenskega mnenja in podajanju dokazne ocene se
zastavlja vprašanje, koliko strokovnega znanja z različnih znanstvenih področij v kazenskem pravu in
koliko pravnega znanja v različnih znanostih je potrebno, da bosta ti dve področji dosegli družbeno
zaželen smoter medsebojnega sodelovanja. Preden sodnik poda kakršne koli odločitve, tudi začasne,
mora najprej pregledati vse dokaze primera. »Za zanesljivo dokazno oceno je pomembno, da je dokaz
izveden neposredno pred nosilcem sodnega odločanja.«149 »Dokazna ocena ne sme biti izraz
subjektivističnega sodnikovega gledanja na zadevo, saj mora pri ugotavljanju dejanskega stanja izhajati
iz sposobnosti logičnega sklepanja in določenih življenjskih izkušenj.«150
Za presojo izvedenskega mnenja se mora sodnik osredotočiti na kakovost sklepanja izvedenca. Pri tem
se upošteva doslednost in razumnost prezentacije s strani izvedenca ob upoštevanju že predstavljenih
dokazov. Sodnik mora biti pozoren, da izvedenec predstavi celoten analitični proces poteka njegovega
dela z namenom, da je jasno razvidno, kako je prišel do podanega zaključka. Izvedenec ne more
namesto sodnika sprejeti dokazne ocene, temveč mu le posreduje elemente zanjo. »To velja, četudi
določena dejstva prepozna le izvedenec, ki je strokovnjak.«151 Razmejitev delovnega področja mora
biti dosledno upoštevana, da ne pride do nedovoljenega vpliva drug na drugega.
Pri podaji dokazne ocene izvedenskega mnenja se sodniki velikokrat soočijo s težavo, ko morajo
presoditi te vrste dokazno sredstvo in o njem podati oceno, ali je le-to ustrezno. Na podlagi te presoje
se dokaz zavrne oziroma sprejme kot relevanten pri kasnejši sodniški odločitvi. Ker gre za zahtevno
presojo in ker izvedenska mnenja velikokrat kljub enakovrednosti drugim dokazov odločilno krojijo
sodniško odločitev, si sodniki pri podaji dokazne ocene pomagajo na različne načine.

6.1.

Postopanje sodnika pri podaji dokazne ocene izvedenskega mnenja

Priporočljivo je, da se sodnik loti presoje mnenja po enakem zaporedju, kot je izvedenec opravljal svoje
delo. Namen tega je, da zaradi strokovnosti in zapletenosti izvedensko mnenje sodnik lažje in
kakovostnejše razume. Zaželeno je, da izvedenec izdela izvedensko mnenje na način, da sledi
določenim smernicam, uveljavljenim v praksi. Osnovne zahteve izdelave izvedenskega mnenja
zahtevajo jasno opredeljen predmet proučevanja. Ob postavitvi hipotez je treba določiti tudi
uporabljene metode in opredelitev zaključkov za obravnavani primer. Izvedenec mora navesti vse
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informacije, ki so potrebne za razumevanje mnenja in so potrebne za ponovitev pridobljenih
rezultatov. Z natančno opredelitvijo predpostavk v povezavi z dejstvi primera se zagotovi preglednost
mnenja. Posebej je treba paziti, da različne analize dejanskega stanja ne dajejo različnih končnih
rezultatov. Če do tega pride, se mnenje ne more uporabiti kot dokaz. Eventualne razlike pa morajo biti
opredeljene in pojasnjene. Mnenje mora biti izdelano na tak način, da je razumljivo tudi nekomu, ki
nima znanja z obravnavanega področja.152
Kot že pojasnjeno, 257. člen ZKP določa, v katerih primerih pride do ponovitve dokaza s postavitvijo
novega izvedenca. Vendar preden se sodnik odloči za ta korak, se mora poglobljeno prepričati v
neskladnost predloženega izvedenskega mnenja. Zahtevati mora dodatna pojasnila, ker lahko pride do
situacije, da sodnik presodi mnenje kot nelogično samo zaradi svojega pomanjkljivega znanja, dejansko
pa je izvedenčevo delo povsem strokovno opravljeno.
Pri podaji dokazne ocene pride do paradoksa, namreč sodišča postavijo izvedenca ravno zaradi
pomanjkanja lastnega strokovnega znanja, hkrati pa sodišče obdrži možnost to mnenje zavrniti kot
neustrezno.153 Še posebej pride to do izraza na tehničnih področjih, kjer sodišče nima druge možnosti,
kot se zanesti na mnenje izvedenca, sploh če sodišču niso jasni kriteriji za presojo dotičnega tehničnega
področja. Če je kljub temu mnenje še vedno nelogično, ga mora sodnik zavrniti.

6.2.

Obravnava izvedenskega mnenja z več možnimi razlagami

Izvedenec se mora pri svojem delu strogo zavedati in težiti k jasni razlagi strokovnih vprašanj. To velja
še posebej takrat, ko na podlagi dejanskega stanja ni mogoče podati samo ene strokovne razlage,
ampak izvedenec prihaja do ugotovitve, da sta možni dve ali več razlag. Zahtevana objektivnost
izvedenca se kaže tudi v primerih, ko priznava, da določenega vprašanja ni sposoben ustrezno razrešiti
oziroma za to nima dovolj znanja.154 Od izvedencev se ne more pričakovati, da bodo vedno določni in
kategorični glede dejstev. Pogosto se zgodi, da ne razpolagajo z zadosti podatki, na osnovi katerih bi
lahko izvedli popoln zaključek in s tem izključili vse ostale možne različice razlage. Izvedenec mora v
svojem izvidu in mnenju navesti dileme in morebitne rezerve, če obstajajo, ter navesti, s kakšno stopnjo
verjetnosti je določeno dejstvo ugotovljeno in kateri podatek je pomemben pri oceni izvida in
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mnenja.155 Če je izvedensko mnenje nedoločeno ali daje možnosti več rešitev, se ne sme uporabiti kot
dokaz, ker praktično s tem izgubi dokazno moč.
Problemi, ki se v praksi pojavljajo s takim izvedenskim mnenjem, so sledeči: če sodnik sprejme tako
nedoločeno mnenje kot dokaz, ga mora utrditi z drugimi dokazi, če je izvedenec izkazal samo možnost
obstoja določenih ugotovitev iz takega mnenja. Kako postopati v primeru, če sodišče ne razpolaga z
drugimi dokazi? Kot že omenjeno, ZKP dopušča možnost dopolnitev mnenja ali ponovnega izvedenstva,
če pa še to ne pripelje do razrešitve nastale dileme, mora sodnik slediti načelu in dubio pro reo.156 Višje
sodišče je to povzelo v VSL sklep I KP 1381/99 z dne 25. 1. 2000: »Sodišče tudi mnenje izvedenca
presoja tako kot vsak drug dokaz, vendar mora v primeru, če ga takšno mnenje ne zadovolji, odrediti
drugega izvedenca, ne sme pa njegovega mnenja nadomestiti s svojim mnenjem, ker nima potrebnega
strokovnega znanja.«157 To je še posebej pomembno pri obligatornem izvedenstvu (259. ZKP), kajti v
teh primerih ne more sodnik z nobenim drugim dokazom ali po kaki drugi poti ugotoviti pomembnih
dejstev, razen z izvedenstvom,158 še manj pa zavrnjeno mnenje izvedenca zamenjati z lastnim. Norme
ZKP, ki urejajo institut izvedenstva, predvsem obligatornega, obvezujejo sodnika, da v navedenih
primerih smatra, da dokazno sredstvo ni doseglo rezultata in da so pomembna sporna dejstva ostala
nedokazana.159

6.3.

Izvedensko mnenje v povezavi z ostalim dokaznim gradivom

Mnenje izvedenca vsebuje nova dokazna dejstva, ki praviloma temeljijo oziroma se povezujejo z
dosedanjimi dokazi oziroma informacijami, s katerimi razpolaga sodišče (najpogosteje so to materialni
sledovi in predmeti kaznivega dejanja). Gre torej za razjasnitev določenih dejstev z uporabo
znanstvenih metod, ki se morajo skladati z do sedaj dokazanimi dejstvi, da lahko izvedenskemu izvidu
oziroma mnenju potrdimo dokazno vrednost. Medtem ko izvedenec izvaja oceno ugotovljenih dejstev
in dejanskega gradiva kot predmeta izvedenstva, sodnik preverja načine (metode, sredstva za
ugotavljanje dejstev, obrazložitev itd.), s katerimi je izvedenec opravljal svoje delo, in subsumira
dejstva, ki jih šteje za dokazana pod pravne norme.160
Če bo to sodniku predstavljeno na dovolj jasen način, mu bo na podlagi preostalih dokazov lažje
oblikovati dokazno oceno vsakega posameznega dokaza in vseh dokazov skupaj. Izvedenci bi morali v
podana mnenja vključiti vsa bistvena dejstva, ki so jim bila predložena v času izdelave mnenja. V
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izvedenskem mnenju morajo biti tudi navedena vsa dejstva, literatura in drugi postopki ter materiali,
ki so bili uporabljeni s strani izvedenca. Če je treba pridobiti dodatne informacije ali če iz kakršnega koli
drugega razloga izvedenec ni prepričan v dokončnost in kvalificiranost izvedenskega mnenja, mora to
navesti.161
Izvid in mnenje morata biti usklajena, med njima ne sme prihajati do nobenih razlik, kajti v nasprotnem
primeru dokaz z izvedencem izgubi dokazno vrednost. Sicer je prav, da se izvedencu omogoči, da
pojasni, zakaj je do te razlike prišlo, vendar takšne napake z vidika strokovnjakov niso dopustne.
Osebno se v tem primeru bolj nagibam k takojšnji odreditvi ponovnega izvedenstva z novim
izvedencem kot pa k dopolnitvi izvedenstva z istim izvedencem, kajti takšna napaka lahko povzroči
velik dvom v strokovnost izvedenca.
Dejstva in dokazi, na katerih izvedenec gradi in utemeljuje svoje mnenje, morajo biti zadostno
preverjeni. To pomeni, da se glede uporabljenih dokazov zahteva določen dokazni standard, da se z
njimi lahko ustrezno podpre ugotovitve v mnenju. Višji dokazni standard kot dosegajo dokazi, na
katerih izvedenec utemeljuje in podaja svoje mnenje, večjo dokazno moč bo imelo izvedensko mnenje.
Izvedenec je dolžan podrobno obrazložiti stopnjo verjetnosti podanih zaključkov v svojem mnenju.
Sodniška presoja se ne sme nanašati na predpostavke in različice z nezadostno verjetnostjo, ampak
samo na preverjena dokazana dejstva. Sodni dokaz je lahko samo izvedensko mnenje, katerega
podlaga so neizpodbitna in zanesljivo preverjena dejstva.162 Pa vendar izvedensko mnenje, ki dosega
le določeno stopnjo verjetnosti, nikakor ni brez dokazne vrednosti oziroma teže, saj kljub temu lahko
dopolnjuje druge dokaze in skupaj tvorijo dokazno gradivo.163 Ta kriterij mora izvedenec vedno
upoštevati ob predložitvi izvida in mnenja. To bi lahko označili kot subjektivno prepričanje izvedenca o
ustreznosti njegovega dela.
Sodišče mora presoditi ustreznost dokazov, ki jih predloži izvedencu za pomoč pri njegovem delu. To
pomeni, da če je treba določena dejstva dodatno dokazati ali preveriti določene predpostavke, je to
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naloga sodišča. Izvedenčeva funkcija pa je, da oblikuje mnenje na predloženih dejstvih in dokazih s
strani sodnika, ne pa da podaja mnenje, ali so ti dokazi utemeljeni.
Preden se sodnik lahko opredeli do mnenja, mu morajo biti poznana vsa dejstva, ki so podlaga zanj.164
Dokazovanje teh dejstev ima odločilno vlogo pri tem, ali bo sodnik ovrednotil mnenje kot uporabno pri
končni odločitvi. Namreč izvedensko mnenje, ki temelji na domnevanih in delno dokazanih dejstvih, je
bistveno manj uporabno za končno sodniško odločitev. V primeru, da se dokaže, da je določeno
dejstvo, na katerem temelji izvedensko mnenje, napačno ali pa temelji na dejstvih, ki jih ne more
podpreti z nobenim dokazom, potem sodnik na to mnenje ne more opreti svoje odločitve. To velja tudi,
če je bil izvedenec napačno obveščen o dejstvih ali je v obravnavo vzel neustrezna dejstva ali pa
spregledal ustrezna, zato je izdelano mnenje brez vrednosti.165 Kadar pa mnenje temelji na dovolj
dokazanih dejstvih, ga izvedenec lahko podpre tudi z ostalimi domnevanimi dejstvi, ki temeljijo na nižji
stopnji verjetnosti, saj s tem le dodatno podkrepi svoje trditve in sodniku omogoča lažjo presojo in
boljši vpogled v zadevo.

6.4.

Predstavitev verjetnosti ugotovitev v izvedenskem mnenju kot odločilni
dejavnik za sodniško presojo

Izvedenec mora mnenje predstaviti na čim bolj objektiven način in jasno opredeliti, s kakšno
verjetnostjo držijo ugotovitve v mnenju. S tem odločilno pomaga sodniku pri oblikovanju končne
odločitve. T. McAlexander svojem delu »Značenje mišljenja u ekspertizi rukupisa«166 opredeli
kategorije verjetnosti ugotovitev v izvedenskem mnenju. Kot bistvene razmejitve med kategorijami je
uporabil jezikovne izraze, ki jih izvedenci uporabljajo, ko v mnenju oblikujejo nek zaključek o
zanesljivosti le-tega. Sodnikom so pri dokazni oceni izvedenskega mnenja, predvsem pri zahtevnejših
področjih, takšne usmeritve lahko v veliko pomoč. Avtor glede na izrazoslovje izvedencev opredeli
naslednje kategorije verjetnosti:
a) pozitivna identifikacija: gre za primere, v katerih je izvedenec absolutno prepričan v
ugotovitve v mnenju. V praksi to organu odločanja (sodniku) ne predstavlja težav;
b) zelo verjetno: v praksi to predstavlja najbolj sporno mišljenje. Izvedenec želi pritrditi pozitivni
identifikaciji, vendar nima osnove za to, saj ne razpolaga s kvalitetnimi in kvantitetnimi
dokaznimi informacijami (dokaznim materialom). Izvedenec je prepričan v pravilnosti svojih
ugotovitev, vendar zaradi pomanjkanja dokaznega materiala ne more v to prepričati organa
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odločanja ali pa organ postopka ne more zadosti dobro razumeti strokovnega področja zaradi
lastnega pomanjkanja strokovnega znanja. Če bi to prepričanost izvedenca izrazili z odstotkom,
bi se ta gibala med 85 do 99,9 odstotka;
c) verjetno: izraz označuje prepričanje izvedenca, ki bi ga z odstotkom izrazili, da obstaja več kot
50-odstotna verjetnost (ne manj) za točnost ugotovitev;
d) mogoče ali indikativno: gre za nekakšno »sivo področje« na lestvici verjetnosti ugotovitev s
strani izvedenca. Če je izvedensko mnenje izključni dokaz, potem je ta izraz zanemarljive
vrednosti in sodišče tega mnenja ne sme uporabiti. V primeru, da obstajajo še drugi konkretni
dokazi, pa lahko tako izvedensko mnenje služi za dodatno podkrepitev ostalih dokazov in s tem
prepričanja organa odločanja;
e) ni osnove za identifikacijo: izraz se uporablja za primere, ko ni dovolj materiala za izvedenstvo.
Vendar kadar se presoja dejanja določenih oseb, ta izraz ne pomeni, da lahko to osebo
popolnoma izključi kot storilca oz. s seznama sumljivih oseb;
f)

absolutno negativen zaključek: najvišja možna stopnja verjetnosti, da se določena oseba
oziroma predmet kategorično izključuje kot mogoči storilec, sredstvo izvršitve kaznivega
dejanja in podobno.

Izvedensko mnenje postane dokaz v procesnem smislu po končani dokazni oceni organa postopka, to
je sodnika, in se ga uporabi za sprejetje končne odločitve. Kot pa izpostavi D. Modly,167 vrednotenje
dokazov preliminarno izvajajo že notranji organi (policija), preiskovalni sodnik in pristojni javni tožilec,
ko postopajo po določbah 148. in 164. člena ZKP v predkazenskem postopku. Seveda pa je končna
presoja na sodniku, ki vodi kazenski postopek. Dolžnost organa postopka, da prosto ocenjuje
ugotovitve kriminalističnih in ostalih strokovnjakov in izvedencev, zahteva poznavanje njihove stroke
in teorije dokaznega prava. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se izvedenec via facti pretvori v
sodnika.

6.5.

Temelji za podajo dokazne ocene s strani sodnika

Pri vsem tem se skozi celoten potek dokazovanja z izvedencem postavlja vprašanje, kako podrobno
sodnik razume mnenje s strani izvedenca. Namreč s hitrim razvojem znanosti in novih tehnologij
prihaja do vedno bolj specifičnih znanstvenih metod in ugotovitev. Gre za področje dokaznega prava,
kjer se v največji meri uporabljajo nova priučena znanja raznih strokovnjakov. Odvisno od predmeta
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izvedenstva in strokovnega profila izvedenca pride do uporabe različnih metod, pravil, tehnik
postopanja.
Pri podaji dokazne ocene je sodniku v veliko pomoč, če je izvedensko mnenje izdelano na
transparenten način, podprto z različnimi znanstvenimi dognanji in literaturo. Zato se od izvedenca
pričakuje, da izvedensko mnenje podpre in utemelji na relevantni literaturi. Pregled te literature naj
sledi standardom znanstvenih revij in uporabljenih tehnologij.168 Prof. dr. A. Vlahek poudarja, naj imajo
v mnenju prednost pri prikazu ugotovitev v mnenju učbeniki oziroma priznani znanstveni časopisi.
Spremembe in odstop od uveljavljenih metod znanosti morajo biti eksplicitno opisani in pojasnjeni.
Dejstva, ki jih ni mogoče šteti za splošno znana, morajo biti podprta z ustreznim virom oziroma
literaturo. Vsi uporabljeni neobjavljeni viri morajo biti predloženi sodišču.169 Na takšen način podprta
interpretacija pripomore sodniku bolje razumeti tudi področja, o katerih nima čisto nič znanja, kajti s
pregledom podporne literature in virov dobi okvirno predstavo o ustreznosti mnenja. Kot v istem
prispevku navaja prof. dr. A. Vlahek, mora izvedenec pri svojem delu dajati prednost metodam in
modelom, ki so v znanstveni literaturi že uveljavljeni. V nasprotnem primeru je ob uporabi
neuveljavljenih metod treba doseči višji dokazni standard. Če pa se uporabi nova metoda, je potrebna
utemeljitev in natančno pojasnilo same metode in razlaga, zakaj do sedaj uveljavljene metode niso
ustrezne. Kljub popolnemu vpogledu v vire in metode dela sodnik ne sme posegati v znanstveno
področje izvedenca s podajanjem raznih znanstvenih strokovnih ocen, ampak se mora držati okvira
pravne presoje mnenja kot dokaza in uporabe le-tega v sodnem postopku odločanja. »Pogoj za to je,
da obvladata tako sodnik kot izvedenec vsak svojo metodo dela, če razumeta svojo vlogo v kazenskem
postopku in če naposled ločita, kaj je dokazna ocena in kaj predmet ocenjevanja, kdo pravno ocenjuje
in kdo je tisti, ki ustvarja podlago za takšno oceno in oba spoštujeta svojo profesionalno etiko.«170
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T. Vasiljević171 predlaga, naj sodnik pri podajanju dokazne ocene izvedenskega mnenja upošteva
sledeče:
1. koliko je izvedenec upošteval odredbe ZKP med izvedbo izvedenstva;
2. ali se izvedensko mnenje giba v mejah strokovnega področja izvedenstva;
3. ali so dejstva, ki jih je izvedenec vzel za podlago svojega izvida, in mnenja objektivno utrjena
in ali obstajajo tudi druga dejstva, ki jih izvedenec ni uporabil pri izdelavi mnenja;
4. verodostojnost predmeta izvedenstva in zadostnost materiala, ki je na voljo (tako po obsegu
kot kakovosti) za podajo pravilnega zaključka;
5. ocena pravilnosti metod, ki jih je izvedenec uporabil, in obsega (predvsem če je dovolj
obsežno) izvedenstva.
Ti okvirni napotki za podajo dokazne ocene izvedenskega mnenja so sodniku v oporo in lažje
utemeljevanje svoje odločitve. Sodniki imajo načeloma laično znanje s področja izvedenstva, zato je
težko uspešno oceniti izvedensko mnenje, saj je to delo visoko kvalificirane osebe v svoji stroki. Razen
tega, da je organ odločanja pri podaji dokazne ocene omejen na svoje splošno znanje in izkušnje, pa je
pogosto omejen z osebnim neznanjem in nestrokovnostjo v odnosu do stroke izvedenca. To lahko
pomeni, da pogosto obstaja samo fikcija o svobodni dokazni oceni izvedenstva.172 Menim, da to v
pravni sistem vnaša mejno področje, ki lahko pripelje do tega, da sodniki z razvojem znanosti ne bodo
več kos uspešno presojati izvedenskih del, zato bi bilo treba v skladu z razvojem znanosti vpeljati v
pravni sistem določene rešitve za ustrezno opravljanje funkcije sodišč.

6.6.

Če sodnik izvedenskega mnenja ne razume

Sodnik nikakor ne sme sprejeti izvedenskega mnenja samo zato, ker ga ni sposoben oz. ne more podati
uspešne dokazne ocene. Hkrati tudi ne sme sprejeti izvedenskega mnenja brez vsebinske presoje letega samo iz razloga, ker ga je izdelal splošno priznani izvedenec z visokim nazivom173 ali pa ker je bila
za izdelavo uporabljena zelo napredna tehnologija. V izogib tej nevarni sodni praksi se vedno zahteva
sodniško obrazložitev za sprejem oziroma zavrnitev izvedenskega mnenja. V nasprotnem primeru
lahko pride »de facto« do tega, da odloča izvedenec. Zato mora sodnik poseči po vseh predlaganih
metodah iz prejšnjega poglavja, da pridobi ustrezne informacije, na podlagi katerih lahko izvede
171

T. Vasiljević: SISTEM KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA SFRJ, 1970, str. 339.
V. Bayer: JUGOSLAVENSKO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO, 1. del, 1978, str. 205.
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Ta napaka sodišča je v praksi znana kot »argumentum ad verecundiam« oz. argument strahospoštovanja do
avtoritete. V tem primeru pride to tega, da sklepamo, da je nekaj dokazano na podlagi tega, ker je to povedala
določena avtoriteta (npr. strokovnjak z uveljavljenim imenom v svetu znanosti). Tukaj sodnik ne sledi logičnosti
argumentov izvedenca, ampak podaja oceno mnenja na podlagi naziva, večletnega staža, ugleda izvedenca.
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dokazno oceno. Če kljub temu izvedenskega mnenja ne razume in mu ga izvedenec ni sposoben
predstaviti na njemu razumljiv način, mora izvedensko mnenje zavrniti.
Menim, da do te situacije pride zelo poredkoma. Namreč če sodnik uporabi vse možnosti za
razumevanje izvedenskega dela, ki so mu na voljo, bi moral dobiti dovolj informacij, da lahko poda
lastno mnenje o ustreznosti oziroma neustreznosti mnenja. Hkrati pa menim, da je v tem primeru
mogoče problem tudi lastno priznanje sodnika, da ne razume predstavljene zadeve v celoti in sklene
nepopolne zaključke ter sledi mnenju izvedenca, namesto da bi poizkusil še dodatno razjasniti zadevo
za lastno razumevanje.

6.7.

Standardi presoje izvedenskega mnenja v sistemih common law

Dva vodilna standarda presoje, ki sta se razvila v praksi sistema common law174 in sta v pomoč
sodnikom pri presoji izvedenskega mnenja, če to temelji na znanstvenem sklepanju, sta Daubertov
standard175 in Fryev standard.176
Po Daubertovem standardu so dejavniki, ki se lahko upoštevajo pri določanju veljavnosti uporabljene
metodologije, naslednji: 1. ali je uporabljena teorija ali tehnika preverjena oziroma testirana, 2. ali je
bila tehnika ali teorija že kje objavljena, 3. ali metoda dela upošteva znane ali potencialne možnosti
napak, 4. obstoj in vzdrževanje standardov za nadzor delovanja metod, 5. ali je široko poznana in
sprejeta v ustrezni znanstveni skupnosti. Po Fryevem standardu je poglavitni kriterij za sprejemljivost
strokovnega mnenja to, da je znanstvena tehnika, na kateri temelji mnenje, splošno sprejeta kot
zanesljiva v ustrezni znanstveni skupnosti.
Največja razlika med zgornjima standardoma je ta, da se Fryev standard osredotoča na en dejavnik in
je ta odločitev bolj odvisna od skupnosti izvedencev kot pa od sodnika, medtem ko se pri Daubertovem
standardu prouči več dejavnikov hkrati in je odločitev o sprejemljivosti bolj v rokah sodnika.177
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Standarda sta smiselno uporabljiva tudi za naš kontinentalno pravni sistem.
Daubertov standard izhaja iz sistema common law, in sicer iz sodbe Vrhovnega sodišča ZDA, Daubert v.
Merrell Dow Pharamaceuticals, Inc. 509 U.S. 579, June 28 (1993). Sistem zveznih sodišč uporablja izključno ta
standard.
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Fryev standard izhaja iz sistema common law, in sicer iz sodbe Vrhovnega sodišče zveznega okrožja Kolumbije,
Frye v. United States, 293 F. 1013, No. 3968, December 3, 1923. Uporabljajo ga državna sodišča v kombinaciji z
Daubertovim standardom.
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A. Cappellino, Daubert vs. Frye: Navigating the Standards of Admissibility for Expert Testimony, 2018,
dostopno na:
https://www.theexpertinstitute.com/daubert-vs-frye-navigating-the-standards-of-admissibility-for-experttestimony/.
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V članku z naslovom Judges Attitude Towards Scientific Evidence178 je avtor opravil več raziskav v
različnih državah o forenzičnem znanju sodnikov in njihovi sposobnosti ocenjevanja znanstvenih
dokazov. Dobljeni rezultati različnih raziskav so bili podobni. Osrednja raziskava članka je bila
osredotočena na mnenje poljskih sodnikov o oceni znanstvenih dokazov v kazenskem postopku iz leta
2009, sodelovalo je 148 sodnikov. V raziskavo so bili vključeni sodniki s povprečnim trajanjem mandata
10,2 leta. Na vprašanje, ali so zadosti usposobljeni za ocenjevanje znanstvenih dokazov, jih je samo 61
(41 odstotkov) odgovorilo pozitivno, 58 (53 odstotkov ) negativno, devet (6 odstotkov ) sodnikov pa ni
podalo odgovora. Paradoksalno je 41 oseb, ki so odgovorile, da niso ustrezno usposobljene za
ocenjevanje znanstvenih dokazov, trdilo, da so redko imele kakršne koli težave pri opravljanju teh
nalog. Avtor v članku navede tudi ameriško poročilo s področja forenzične znanosti, ki navaja, da imajo
sodniki nezadostna izobraževanja in pomanjkljivo znanje o znanstveni metodologiji in zaradi tega
pogosto ne uspejo v celoti razumeti pristopov različnih strokovnjakov in zanesljivosti znanstvenih
dokazov, ki so jim predloženi. Navede tudi, da z vidika podaje sodniške ocene veljajo za najenostavnejša
izvedenska mnenja s področja prstnih odtisov, forenzične medicine in ročne pisave, za najzahtevnejša
pa poligrafsko zaslišanje, prepoznava oseb/dokazov na podlagi pasjega vonja ali testiranje DNA. O
zahtevnosti posameznih področij in njihovih specifikah obstaja veliko različnih virov, vendar tovrstna
problematika ni predmet tega magistrskega diplomskega dela.
Zaključek, ki ga lahko naredimo na podlagi opravljenih raziskav iz prejšnjega odstavka, je, da se velik
delež sodnikov zaveda svojega nezadostnega znanja, da bi lahko kakovostno in s popolnim
razumevanjem ocenili podano izvedensko mnenje, vendar kljub temu podajo dokazno oceno.
Kot v članku Psihiatrično izvedenstvo (kazenskopravni vidik) navaja avtor Zlatko Dežman, je z namenom
čim bolj se približati visoki ravni razumevanja izvedenskih mnenj s strani odločujočih sodnikov
»potrebno zmanjševanje deficita na področju poznavanja posameznih znanstvenih področij. Zato so
edukativna srečanja strokovnjakov in sodnikov nujna. Le ob načelnem poznavanju fenomenologije in
etiologije znanstvenega področja izvedenstva bo namreč lahko sodišče zanesljiveje usmerjalo
izvedensko delo pri iskanju odgovora na vsa tista vprašanja, ki so predpostavka kazenske odgovornosti
ter individualizacije kazenskih sankcij«.179
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J. Wojcikiewicz, Judges' Attitude Towards Scientific Evidence, v: Revija za Kriminalistiko in Kriminologijo, 64,
3, 2013 str. 249–255.
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Z. Dežman, Psihiatrično izvedenstvo (kazenskopravni vidik), v: Medicina in pravo, 1993, str. 48.
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6.8.

Dokazna vrednost izvedenskega mnenja oziroma ali je dokaz z izvedencem
nadrejen ostalim dokazom

Na tem mestu se je na kratko smiselno posvetiti tudi vprašanju, ali ima izvedensko mnenje
enakovredno dokazno moč kot ostali dokazi. Če sklepamo po načelu proste presoje dokazov, ga
smatramo za enakovreden dokaz kot druga dokazna sredstva, postavlja pa se vprašanje, ali je tudi v
praksi tako, kajti velikokrat se očita, da sodniki posredno prelagajo svoje odločitve na izvedence in s
tem posredno dajejo večjo pomembnost izvedenskemu mnenju kot pa ostalim dokazom.
Menim, da te dileme nastajajo predvsem zaradi vpetosti znanstvenih metod, ki jih izvedenci
uporabljajo pri svojem delu. Kot že omenjeno, gre za samostojno vrsto dokaza. Ne gre za posebno vrsto
dokaza v smislu nadrejenosti, večvrednosti ostalim dokazom, ne glede na to, da ima poseben dokazni
značaj, kajti temelji na osnovi znanstvenih preiskav. ZKP ga obravnava enakovredno vsem ostalim
dokazom in v skladu s profesionalizmom sodniškega poklica se pričakuje enakovredna obravnava z
ostalimi dokazi. Ali pa je res tako v praksi? Na to vprašanje je težko odgovoriti, kajti sodnik bi s
priznanjem, da nekaterim dokazom daje večjo dokazno vrednost, posredno priznal svojo
nestrokovnost in pristransko obravnavo dokaznega materiala.
V strokovni literaturi najdemo več različnih avtorjev, ki izpostavljajo ta problem preferiranja dokaza z
izvedencem. Izvedenstvo je praviloma znanstveno objektiven dokaz, zato tudi načeloma pri organu
odločanja ne zbija suma neustreznosti. V. Vodinelič180 ravno v tem vidi razlog za dominantnost dokaza
z izvedencem in to lahko kdaj pripelje do tega, da izvedenec odloči o usodi kazenskega postopka.
V. Vodinelić povezuje to s tem, da je organ postopka nezadostno strokovno usposobljen za samostojno
dokazno oceno izvedenstva in da zaključek izvedenskega mnenja temelji na znanosti in tehnologiji, ki
ga razlikuje od preostalih dokazov.
K. Šugman Stubs navaja, da kljub temu da se ne bi smelo dajati večje teže izvedenskemu mnenju, v
praksi ni tako. »Sodišča navadno opravijo zelo kratko dokazno oceno izvedenskih mnenj (npr.
izvedensko mnenje je strokovno in prepričljivo), zato se zdi, da jih sprejemajo brez pridržka ali da so
skoraj vezana na mnenje izvedenca.«181 Kot navaja avtorica, se v praksi zdi, da so sodnikove možnosti,
da oceni in tehta mnenje izvedenca, manjše kot pri pričah.
Splošno znanje oziroma razgledanost sodnikov nikakor ne more slediti tehnološkemu napredku, ki gre
v vedno zahtevnejše postopke, ki so laikom nerazumljivi. S tem se veča razkorak med sodniki in
izvedenci v pravnih postopkih, veča se tudi morebitno tveganje, da se posredno vedno več sodnih
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V. Vodinelić: Vrijednost identifikacionih tragova za utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku, doktorska
dizertacija, 1969, str. 217.
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K. Šugman Stubs, Vpliv izvedenca na izid postopka, v: Podjetje in delo, št. 6–7, 2014, str. 897.

45

odločitev de facto prenaša na izvedence in s tem se krepi dokazna vrednost izvedenstva. To se nikakor
ne sme zgoditi, zato se postavlja vprašanje, kako bo ob vsem tehnološkem napredku sodnik ohranil
svojo primarno vlogo odločanja v sodnih postopkih. Ena izmed predlaganih rešitev je tudi v dodatni
specializaciji sodišč s poudarkom na posameznih znanstvenih področjih. S tem se bo zagotovila
nadaljnja enakovredna obravnava dokaza z izvedenstvom z drugimi dokazi. Dokaz z izvedencem je
namreč podvržen istim metodam in pravilom svobodne dokazne ocene kot vsak drugi dokaz.182
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Izraz »svobodna dokazna ocena« označuje, da sodnik pri dokazni oceni ni vezan na nobena formalna dokazna
pravila, kar pomeni tudi, da vrednost katerega koli dokaza ni vnaprej predpisana z zakonom.
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7. IZVEDENSTVO Z VIDIKA OBRAMBE
Z vidika odreditve izvedenstva v kazenskem postopku je zelo pomembno, da ima obdolženec oziroma
obramba možnost, da lahko ustrezno sodeluje, komentira, nasprotuje in se opredeli do izvedenskega
mnenja. V primeru izvedenstva pride še posebej do izraza načelo enakosti orožij, kajti brez pomoči
strokovnjakov tudi obramba ne more ustrezno zagovarjati svojih trditev. Zato so strokovna mnenja, ki
jih predloži obramba, pomemben institut, s katerim se zadosti temu načelu. V nasprotnem primeru bi
prišlo do absolutno bistvenih kršitev postopka.
Ta ustavna jamstva določa Ustava RS v 29. členu, in sicer: »Vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja,
ob popolni enakopravnosti zagotovljeno, da ima primeren čas in možnost za pripravo svoje obrambe;
da se mu sodi v njegovi navzočnosti in da se brani sam ali z zagovornikom; da mu je zagotovljeno
izvajanje dokazov v njegovo korist in da se ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje, ali priznati
krivdo.«183 S tem je tesno povezano tudi načelo kontradiktornosti, ki ga določa 22. člen URS, ki se glasi:
»Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic pred sodiščem in pred drugimi državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih
ali pravnih interesih.«184 Na evropski ravni Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščinah določa v tretjem odstavku 6. člena (Pravica do poštenega sojenja) pravice posameznika,
ki jih v sklopu obrambe lahko uporablja v svojo korist.185
Z vidika načela kontradiktornosti mora biti obdolžencu oziroma obrambi dana možnost, da ustrezno
postavlja in zasliši izvedenca. V praksi se v večini primerov na glavni obravnavi samo prebere
izvedensko mnenje, vendar to ne pomeni, da je obrambi odvzeta pravica do zaslišanja izvedenca.
Ustavno sodišče je v zadevi opr. št. Up-657/13-15 z dne 12. 11. 2015 navedlo: »Sestavni del pravice
pritožnika do obrambe, ki presega zgolj pravico do izjave, je zahteva, da sme pritožnik (obdolženec)
vselej zahtevati ustno zaslišanje izvedenca potem, ko je bilo njegovo mnenje prebrano na glavni
obravnavi. Še toliko bolj mora to veljati, ko izvedenec obdolženca s svojim izvedenskim mnenjem
obremeni, pri čemer ni treba, da gre za edini obremenilni dokaz. Pritožniku mora sodišče pravico, da se
z obdolžencem sooči in ga ustno zasliši, zagotoviti takrat, ko se dokaz izvaja. Zato je nedopustno, da bi
bila ta odločitev sodišča odvisna od njegove končne presoje.« V nadaljevanju sodišče izpostavi še
naslednje: »V položaju, ko je izvedensko mnenje prebrano, zahteva za ustno zaslišanje izvedenca ne
pomeni novega dokaznega predloga, temveč gre za nadaljevanje izvedbe dokaza z izvedencem, saj gre
za isto dokazno temo. Ker gre v takem položaju torej le za nadaljevanje dokaza z izvedencem, zahteve
183

29. člen URS (pravna jamstva v kazenskem postopku).
22. člen URS (enako varstvo pravic).
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6. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS (13. 6. 1994) MP,
št.7-41/1994 (RS 33/1994).
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pritožnika po ustnem zaslišanju izvedenca in s tem postavljanju vprašanj ni dopustno pogojevati s
trditvenim bremenom.«186
Strokovna mnenja so pomemben del izvajanja načela kontradiktornosti in pravice do obrambe.
Obramba jih predloži kot strokovno delo strokovnjaka, s katerim podpira svoje trditve o nedolžnosti
obdolženca. Ustavno sodišče je v zadevi opr. št. Up-234-13 z dne 27. 11. 2014 navedlo: »Vsakomur, ki
je obdolžen kaznivega dejanja, mora biti ob popolni enakopravnosti zagotovljena pravica, da ima
primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe ter za njeno učinkovito izvajanje. Jedro pravice do
obrambe iz 29. člena Ustave predstavlja zahteva, da mora biti obdolžencu zagotovljena možnost
izjavljanja o celotnem procesnem gradivu in možnost primernega sodelovanja v dokaznem postopku.
Kadar gre za strokovno zapletena vprašanja in sodišče v kazenskem postopku odredi izvedenstvo, mora
imeti obdolženec možnost izvajanja aktivne obrambe tudi na ta način, da s pomočjo strokovnjaka po
lastni izbiri vpliva na dokazno gradivo.«187
Opozoriti je treba na to, da strokovnega mnenja s strani obrambe ne moremo enačiti z izvedenskim
mnenjem. To potrjuje tudi Vrhovno sodišče, ki je v sodbi opr. št. I Ips 159/2009 z dne 2. 7. 2009
pojasnilo: »Strokovno mnenje, ki ga na zahtevo stranke izdela nekdo, ki ima potrebno strokovno znanje,
ni izvedensko mnenje, ki bi ga bilo mogoče kot dokaz uporabiti v kazenskem postopku. Izvedenec
namreč šele z odredbo sodišča stopi v procesno razmerje s sodiščem. Sodna praksa je sprejela stališče,
da ima takšno »izvedensko mnenje« pomen zasebne listine oziroma da predstavlja del navedb, s
katerimi stranka želi izpodbiti pravilnost že izdelanega izvedenskega mnenja. V tem smislu ga je
mogoče šteti kot predlog za odreditev izvedenca oziroma drugega izvedenca.«188 Obramba z lastnim
znanjem o strokovnem področju izvedenstva težko ustvari določen dvom v predloženo izvedensko
mnenje, zato je nujna pomoč strokovnjaka, da se neko dejstvo dokaže z določeno stopnjo verjetnosti
oziroma ustvari dvom v izvedensko mnenje. Vrhovno sodišče je v sodbi opr. št. I Ips 56203/2013-164
z dne 21. 4. 2016 pojasnilo: »Obramba je dolžna s konkretnimi navedbami vsaj z določeno stopnjo
verjetnosti izkazati, da bi predlagani dokaz lahko ustvaril dvom in vplival na presojo o obstoju
odločilnega dejstva. Predlagani dokazi morajo biti glede na njihovo vsebino in vrednost sposobni
bistveno vplivati na ugotavljanje relevantnih dejstev, morajo biti torej materialnopravno relevantni in
primerni za ugotavljanje predmeta dokazovanja (thema probandi).«189
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Izvedenec je pomočnik sodišča, za razliko pa je strokovnjak, ki izda strokovno mnenje po naročilu
obrambe, pomočnik stranke. V skladu s tem je tudi odločilo Vrhovno sodišče v sodbi opr. št. I Ips
328/2007 z dne 24. 4. 2008, kjer je navedlo: »Sodišče označi izvedencu predmet, mu postavlja
vprašanja in zahteva po potrebi pojasnila glede izvida in mnenja. Stranka ima možnost angažirati
strokovnjaka, vendar pa tak strokovnjak, tudi če ima po Zakonu o sodiščih status sodnega izvedenca,
ostaja strankin pomočnik. Taka oseba ni izvedenec in njena ekspertiza, ki jo predloži sodišču, ni
izvedensko mnenje.«190
S pomočjo strokovnega mnenja obramba oz. obdolženec lahko predstavi dvome oziroma nestrinjanje
z izvedenskim mnenjem. Ker v veliki večini primerov tudi obdolženec nima zadostnega strokovnega
znanja v primerih, ko se odreja izvedenstvo, je institut strokovnega mnenja nujno potreben za
zagotovitev ustrezne ravni kontradiktornosti in pravice do obrambe v postopku. Vrhovno sodišče je v
sodbi opr. št. I Ips 39161/2012 z dne 1. 6. 2017 zapisalo: »Obdolženec mora tekom kazenskega
postopka imeti možnost, da ustno zasliši izvedenca, ki je izdelal zanj obremenilno izvedensko mnenje,
da se z njim sooči ter v kontradiktorni razpravi predstavi svoj dvom in izpodbija verodostojnost
ugotovitev izvedenca.«191
Obramba lahko predloži tudi izvedensko mnenje, ki je bilo izdelano v drugem postopku, vendar je z
vidika obrambe relevantno tudi v predmetni zadevi. Kako je z uporabljivostjo takega izvedenskega
mnenja? Sodišče v sodbi opr. št. I Ips 167/2008 z dne 25. 9. 2008 pojasni naslednje: »Izvedensko
mnenje, ki ga v postopku priskrbi obramba, je šteti za strokovno mnenje, ki po vsebini dopolnjuje
pritožbene razloge v odločilnih dejstvih in predstavlja zavračanje izvedenskih mnenj, na katerih temelji
sodba.«192
Postavlja se vprašanje, ali sodišče lahko opre sodbo na strokovno mnenje obrambe. Na to vprašanje je
odgovorilo Vrhovno sodišče, ko je v zadevi sodbi opr. št. I Ips 50189/2010-228 z dne 1. 12. 2016
presojalo strokovno mnenje, ki ga je pridobila pred začetkom kazenskega postopka ena izmed strank,
in sicer: »ZKP ne vsebuje določbe, ki bi sodišču izrecno prepovedala, da sodbo opre na strokovno
mnenje, ki je bilo pred začetkom postopka izdelano za eno izmed strank kazenskega postopka. Vendar
pa iz vsebine 248. člena ZKP, ki določa, da sodišče odredi izvedensko delo takrat, kadar je za ugotovitev
ali presojo kakšnega pomembnega dejstva potrebno dobiti izvid in mnenje nekoga, ki ima potrebno
strokovno znanje, izhaja, da mora sodišče v takem primeru odrediti, da to delo opravijo izvedenci, in se
ne more sklicevati na strokovno mnenje, ki je bilo s strani sodnega izvedenca izdelano za eno izmed
strank postopka. Tako strokovno mnenje namreč ni izvedenstvo po ZKP, četudi ga je pripravil sodni
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izvedenec. Vendar pa to ne pomeni, da strokovno mnenje v takem primeru predstavlja nedovoljen
dokaz, ki bi ga moralo sodišče iz spisa izločiti in nanj ne bi smelo opreti sodne odločbe. Gre za dokaz, ki
ga sodišče lahko šteje kot del navedb ene izmed strank postopka in ki ga v končni fazi ocenjuje po načelu
proste presoje dokazov.«193
Kdaj sme sodnik zavrniti dokaz s strokovnim mnenjem? Sodna praksa sodišč se je tukaj skozi čas
spremenila. Vrhovno sodišče je v sodbi opr. št. I Ips 436/2008 z dne 8. 1. 2009 pojasnilo, da v skladu z
načelom proste presoje dokazov sodišče samo odloča o tem, katere dokaze bo izvedlo in kako bo
presojalo njihovo verodostojnost, zato sme zavrniti dokazni predlog obrambe, če je dejstvo, ki naj bi
se z njim dokazovalo, že dokazano in se pokaže nadaljnje izvajanje dokazov kot nepotrebno.194 Nato pa
je Ustavno sodišče v že prej omenjeni odločbi opr. št. Up-234-13 z dne 27. 11. 2014 tako prakso ocenilo
kot zmotno. »Ustavno sodišče je pojasnilo, da če sodišče pri izvedbi dokaza z izvedencem, ki je bil
ključnega pomena za odločitev, popolnoma zavrne sodelovanje strokovnjaka, ki ga je angažirala
obramba, in ji ne dopusti, da bi z njegovo pomočjo vnesla dvom v dokaz z izvedencem tekom samega
izvajanja tega dokaza, to predstavlja kršitev obdolženčeve pravice do obrambe iz 29. člena Ustave
RS.«195
Menim, da je Ustavno sodišče s tem naredilo bistven korak k utrditvi obdolženčeve pravice do obrambe
s spremembo tovrstne prakse. Namreč pri zelo zapletenih strokovnih področjih sodnik ne more z
lastnim znanjem biti povsem prepričan v pravilnost izvedenskega mnenja in s tem, ko se je odreklo
možnosti predstavitve strokovnega mnenja obrambe, se je zavračalo možnost predstavitve drugega
pogleda strokovnjaka, ki ga nikakor ne gre zanemariti in ga ne moremo vnaprej šteti za odvečnega ali
napačnega.
K. Bergant v svojem članku Problematika izvedenstva z vidika tožilstva lepo pojasni namen strokovnih
mnenj obrambe, in sicer: »Kljub različni dokazni teži ne moremo mimo dejstva, da sta si izvedeniško
mnenje, odrejeno s strani sodišča, za katero se zakonsko predpostavlja, da je strokovno in
nepristransko, in »naročeno« strokovno mnenje s strani obrambe praviloma in pričakovano neskladna,
če ne že celo nasprotujoča, s čimer obramba mnogokrat uspe v izvedeniški izvid vnesti dvom.«196
Poudariti pa je treba, da »če sodišče v celoti zavrne mnenje obdolženčevega strokovnjaka in v celoti
potrdi mnenje postavljenega sodnega izvedenca, to ne bo predstavljalo kršitve obdolženčevih ustavnih
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pravic in pravice do poštenega sojenja. Bistveno je torej, da se sodnik do vseh strokovnih mnenj, ki jih
predlaga obdolženec v svojo korist, opredeli.«197
Kot je razvidno iz sodne prakse, je institut strokovnega mnenja nujno potreben za dosego poštenega
kazenskega postopka, načela enakosti orožij in uresničevanja pravice do primerne obrambe.
Obdolženec oziroma obramba brez pomoči strokovnjaka se v večini primerov ne bi mogla uspešno
oporekati izvedenskemu mnenju in bi bila že v samem začetku kazenskega postopka v podrejenem
položaju. Glede na to, da se uporaba strokovnih mnenj sorazmerno veča z odrejanjem izvedenstev in
da se bo v sodnih postopkih z razvojem znanosti in tehnike pojavljala vedno večja potreba po
strokovnem znanju, gre tukaj za področje, ki bo pomembno vplivalo na marsikateri izid kazenskega
postopka.
Menim, da je uporaba strokovnih mnenj obrambe, kljub temu da so zaradi interesa zaščite obdolženca
lahko izrazito subjektivno naravnana, zelo dobrodošla v sodnem postopku, kajti s podajo različnega
pogleda na isto zadevo lahko sodnik boljše razume predmet obravnave in sprejme pravilnejšo
odločitev. Negativna plat strokovnih mnenj se kaže v tem, da se izdelajo po naročilu obrambe in njihovo
izdelavo finančno krije stranka sama. Tukaj lahko pride do velikega razkoraka med strankami, kajti
dobro finančno stoječe stranke si lahko privoščijo najbolj priznane strokovnjake iz stroke, za razliko od
slabo finančno stoječih strank, ki si izdelave strokovnega mnenja niti ne morejo privoščiti.
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8. ZAKLJUČEK
Magistrsko diplomsko delo obravnava institut izvedenstva v predkazenskem in kazenskem postopku.
Predstavljeno je sodelovanje različnih akterjev, ki sodelujejo od začetka (pred)kazenskega postopka do
končne sodniške odločitve v kazenskem postopku.
Izvedenec nastopa v kazenskem postopku kot pomočnik sodnika in je zaradi svojega strokovnega
znanja nepogrešljiv dejavnik v kazenskih postopkih, še posebej v najtežjih primerih. Sodnik ga odredi
po potrebi, največkrat v primerih, ko za odločitev o posameznem dejanju potrebuje podrobnejšo
razjasnitev določenih dejstev, katerih zaradi zahtevnosti obravnavanega področja sam s svojim
pravnim znanjem ne razume. Pomembno je, da se skozi celoten postopek ohranja ločnica med delom
izvedenca in sodnika, torej ločnica med obravnavo dejanskih in pravnih vprašanj. Glede na
prepletenost področij je v praksi to težko doseči, vendar je to nujno potrebno za veljavnost končne
sodniške odločitve.
Potreba po razrešitvi določenih strokovnih vprašanj pa se ne pojavlja samo v sklopu sodniškega dela,
ampak se lahko pojavi že veliko prej, to je že v fazi aktivnosti preiskovalnih organov oziroma policije.
Zakon v drugem odstavku 164. člena ZKP daje podlago za odreditev izvedenstva s strani policije ob
izpolnjenih pogojih. Vendar gre tukaj bolj za teoretično možnost z zakonsko podlago, ki pa se je policija
v praksi ne poslužuje. Zaposleni znotraj policijskih vrst namreč v večini primerov razjasnjujejo
strokovna vprašanja s pomočjo lastnega kadra, hkrati pa lahko pride do odreditve izvedenstva tudi
naknadno s strani preiskovalnega sodnika, tudi na predlog državnega tožilca.
Ena izmed problematik, ki je prikazana v nalogi, je tudi dokazna ocena izvedenskega mnenja. Postavlja
se vprašanje, kako naj sodnik poda ustrezno dokazno oceno izvedenskega mnenja, če nima ustreznega
znanja o področju izvedenstva. Izvedenec mora s tem namenom transparentno predstaviti postopek
izdelave mnenja, predložiti vse uporabljene vire in literaturo, na katerih je mnenje utemeljil, in
predstaviti mnenje na čim bolj razumljiv način sodniku in ostalim udeležencem postopka. Na drugi
strani pa mora sodnik preverjati izvedensko delo na način, da preverja, ali temelji na preverjenih
metodah in literaturi, preveriti vire, na katerih mnenje temelji, za pomoč povprašati strokovnjaka (osmi
odstavek 178. člen ZKP.). Po potrebi sodnik zahteva dopolnitev mnenja, navzkrižno zaslišanje
izvedencev in zamenjavo izvedenca. Hkrati pa mora sodnik preverjati skladnost izvedenskega mnenja
z ostalimi dokazi. Sodniku vse to omogoča, da četudi nima znanja s strokovnega področja izvedenstva,
da na koncu poda čim bolj kakovostno in utemeljeno dokazno oceno.
Hkrati pa se ob vsem tem postavlja vprašanje, kako sodniki ravnajo, če kljub vsem napotkom iz
zgornjega odstavka mnenja še vedno ne razumejo. Sodnik nikakor ne sme sprejeti mnenja brez lastne
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presoje samo zato, ker ga je izdelal določen strokovnjak. Ravno za to je potrebno, da sodnik uporabi
vse možnosti presoje, in je treba paziti, da ne pride do slepega sledenja izvedencu.
Izvedenstvo je dokaz, ki v večini primerov temelji na uporabi znanosti in sodelovanju največjih
strokovnjakov z določenega področja. V praksi se kažejo indici na to, da se zaradi tega obravnava kot
dokaz z večjo dokazno vrednostjo. V teoriji do teh razlik ne sme prihajati, zato je tudi v praksi težko
ugotoviti, kako sodniki gledajo na dokaz z izvedencem. Namreč s tem, ko bi sodnik priznal, da določen
dokaz obravnava kot večvreden ostalim dokazom, bi priznal svojo nekorektnost, posredno tudi
nestrokovnost, česar pa si oseba, ki odloča o pomembnih pravnih vprašanjih, ki pomembno vplivajo na
udeležence postopka, nikakor ne sme privoščiti. Zanimivo bi bilo preveriti (npr. z anonimnim
anketiranjem), ali sodniki bolj zaupajo dokazu z izvedencem kot ostalim dokazom.
Izdelano izvedensko mnenje ima v postopku velik vpliv tudi na položaj obdolženca oziroma obrambe v
kazenskem postopku. Obramba se namreč srečuje z enakimi težavami kot ostali udeleženci postopka,
primanjkuje ji strokovnega znanja o področju, ki je predmet izvedenstva. Zato se obramba poslužuje
strokovnih mnenj, s katerimi lahko kakovostno nasprotuje ugotovitvam izvedenstva, ga izpodbija in
vanj vnaša dvom. S tem se zagotovi upoštevanje načela enakosti orožij v postopku in doseže
spoštovanje načela kontradiktornosti. Strokovna mnenja obrambe so v večini primerov subjektivistično
naravnava v prid obtoženca, za razliko od izvedenskih mnenj, v katerih je zahtevana raven čim večje
objektivnosti. Ravno ta subjektivistična obarvanost strokovnega mnenja lahko pri sodniku vzbudi
kanček dvoma in posledično se lahko že v začetku predpostavlja, da ne dosega take ravni strokovnosti
kot izvedensko mnenje. Menim, da je to mišljenje nevarno, kajti kljub vsej strokovni podlagi lahko
obramba ne doseže želenega učinka, saj sodnik strokovnega mnenja ne šteje za konkurenčnega
izvedenskemu.
Ob primerjavi ureditve instituta izvedenstva v različnih pravnih ureditvah se odpira vprašanje, katere
so prednosti in slabosti vsakega sistema in zakaj ne bi v določen sistem uvedli nekaterih sprememb, ki
bi dodatno izboljšale institut izvedenstva. Menim, da naš sistem izvedenstva v osnovi deluje in v pravne
postopke vnaša strokovne razlage z različnih znanstvenih področij, ki so nujno potrebne pri sodniškem
odločanju. Problemi, s katerimi se trenutno srečujemo v našem pravnem sistemu, so predvsem
pomanjkanje sodnih izvedencev z določenih področij, posledično podaljševanje dobe za izdajo
izvedenskega mnenja, preferiranje odrejanja določenih izvedencev in s tem možnost nastanka zlorab
ter ostale težave, opisane v predmetni nalogi. Poudaril pa bi, da menim, da bo z vse večjim razvojem
tehnologije prišlo do tega, da sodniki kot pravni strokovnjaki ne bodo mogli več slediti tempu, ki ga
narekuje znanost. To še posebej velja za to, ker se lahko sodnik pri svojem delu sreča s katerim koli
znanstvenim področjem. Glede na obseg sodnih zadev se sodnik težko globlje posveti vsakemu
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področju, s katerim se sreča, čeprav se to od njega pričakuje. Iz tega razloga menim, da bo moralo iti
sodstvo v smeri dodatne specializacije znotraj posameznih pravnih področij v smislu dodatnih
izobraževanj sodnikov za odločanja o zahtevnejših strokovnih zadevah, ki so izven pravnega okvirja.
Hkrati pa bi se moralo več pozornosti posvečati sprotnemu izobraževanju sodnikov v sklopu različnih
seminarjev. Predlagana izobraževanja bi morala potekati večkrat letno, v nasprotnem primeru lahko
pride do prevelikega razkoraka med novostmi razvoja določenega področja in pridobljenim znanjem
sodnika. Te spremembe predstavljajo pogled za naprej. Menim pa, da je trenutna ureditev sodelovanja
med izvedencem in sodnikom zaenkrat še v redu in da sodniki uspešno opravljajo svojo vlogo v sodnih
procesih na področju sodelovanja z raznimi zunanjimi strokovnjaki.
Predvidevam, da bi takšna predlagana ureditev v prihodnosti s seboj prinesla mnoge spremembe in
začetne zaplete ter pokazala prednosti in potencialne slabosti. Glede na obsežnost predlaganih
sprememb se do tega področja nisem poglobljeno opredelil, kar pa bi bila zanimiva tema za samostojno
magistrsko delo.
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PRAVNI VIRI
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS (13.6.1994) MP,
št.7-41/1994 (RS 33/1994).
Ustava Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a,
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 –
UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a
Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB8), Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13,
87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 22/19).Zakon o
organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), Ur. l. RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17 in 36/19.
Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), Ur. l. RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17 in
36/19).
Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT), Ur. l. RS, št.22/18.
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SODNA PRAKSA SLOVENSKIH SODIŠČ
Odločba Ustavnega sodišča U-I-132/95 z dne 08. 01. 1998 (Ur. l. RS, št. 11/98 in OdlUS VII,1).
Odločba Ustavnega sodišča Up-62/98 z dne 1. 7. 1999 (Ur. l. RS, št. 57/2009 in OdlUS XVIII, 78).
Odločba ustavnega sodišča Up-234-13 z dne 27. 11. 2014 (Ur. l. RS, št. 89/2014 in OdlUS XX, 40).
Odločba Ustavnega sodišča Up 657/13-15 z dne 12. 11. 2015 (Ur. l. RS, št. 91/2015 in OdlUS XXI, 18).
Načelno stališče Vrhovnega sodišča št. 6/79, zvezna skupna seja, 25. in 26. 10. 1979.
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani VSL sklep I KP 1381/99 z dne 25. 01. 2000.
Sklep Vrhovnega sodišča Kp 2/2000 z dne 1. 03. 2001.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 142/99 z dne 05. 12. 2002.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 359/2003 z dne 24. 11. 2005.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 31/2006 z dne 13. 04. 2006.
Sodba Vrhovnega sodišča Kp 10/2007 z dne 16. 10. 2007.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 328/2007 z dne 24. 04. 2008.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 167/2008 z dne 25. 09. 2008.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 346/2007 z dne 23.10.2008.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 436/2008 z dne 08. 01. 2009.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 159/2009 z dne 02. 07. 2009.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 156/2009 z dne 06. 11. 2009.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 10033/2012-200 z dne 28. 08. 2014.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 56203/2013-164 z dne 21. 04. 2016.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 50189/2010-228 z dne 01. 12. 2016.
Sodba Vrhovnega sodišča I Ips 39161/2012 z dne 01. 06. 2017.
Sodba Vrhovnega sodišča II Ips 171/2017 z dne 13. 07. 2017.
Sklep Višjega sodišča VSL Sklep I Cgp 1110/2017 z dne 20. 12. 2017
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Vrhovno sodišče zveznega okrožja Kolubije, Frye v. United States, 293 F. 1013, No. 3968, December 3,
1923.
Evropsko sodišče za človekove pravice, Matytsina proti Rusiji (2014), št. 58428/10, 27. marec 2014.
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